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LEAN MANAGEMENT: MELHORIA CONTÍNUA, KAIZEN-MUDA, MURA E
MURI, COMBATE AO DESPERDÍCIO NUMA EMPRESA DO SETOR
AUTOMÓVEL: ESTUDO DE CASO
LEAN MANAGEMENT: CONTINUOUS IMPROVEMENT, KAIZEN-MUDA,
MURA AND MURI, WAR ON WASTE IN AN AUTOMOBILE COMPANY: CASE
STUDY
Adolfo Santos; Luís Miguel Brioso; Patrícia Vila Chã; Rui Martins
ISLA-Santarém
albmfamily@gmail.com; miguel_paiva@live.com.pt; patriciavilacha1981@hotmail.com;
rui.martins@islasantarem.pt;

Resumo
Introdução: O conceito do Lean Management revela-se como uma filosofia catalisadora para a
obtenção da inovação e permanência saudável das empresas da indústria automóvel, na
abordagem ao mercado, que se mostra ferozmente competitivo. Este estudo tem como objetivo
demonstrar a importância do Lean Management na indústria do setor automóvel quanto á sua
competitividade, subsistência bem como na inovação, pelo que qualquer organização hoje, para
permanecer no mercado, tem que adotar uma filosofia de Lean Management, quer no ataque ao
desperdício como na melhoria contínua.
Método: Este artigo segue como metodologia uma abordagem qualitativa, com base num estudo
de caso, onde fica patenteado toda a importância do Lean Management.
Resultados: Perante as evidências empíricas, demonstra-se toda a cultura da dinâmica Lean
na abordagem à melhoria contínua.
Discussão: O Lean Management será considerado como o caminho viável a seguir para o futuro
das empresas.
Conclusão: Este estudo ajuda os proprietários e gestores a compreender melhor os processos
e a preparar melhor o futuro das organizações.
Palavras-Chave: indústria automóvel; inovação; Kaizen; Lean Management; melhoria contínua

Abstract
Introduction: The Lean Management concept reveals itself as a catalyst philosophy for achieving
innovation and healthy permanence of companies in the automotive industry, in the approach to
the market, which proves to be fiercely competitive. This study aims to demonstrate the
importance of Lean Management in the automotive industry in terms of competitiveness,
subsistence as well as innovation, so any organization today, to remain in the market, has to
adopt a Lean Management philosophy, both in attacking waste and continuous improvement.
Method: This article follows as a methodology a qualitative approach, based on a case study,
where the importance of Lean Management is patented.
Results: In view of empirical evidence, the entire culture of Lean dynamics is demonstrated in
the approach to continuous improvement.
Discussion: Lean Management will be considered as the viable way for the future of companies.
Conclusion: This study helps owners and managers better understand processes and better
prepare the future of organizations.
Keywords: automotive industry; innovation; Kaizen; Lean Management; continuous improvement

A gestão da inovação necessita de uma visão e estratégia, processos próprios para a
implementação da inovação tal como condições na organização e cultura que permita o
emergir de ideias e implementá-las (Bel,2010). A sobrevivência empresarial é um jogo
simples: Inovar ou desaparecer (Goffin & Mitchell, 2016). Uma das possibilidades será
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aumentar o investimento na pesquisa e desenvolvimento. Contudo após uma análise de
resultados de inquéritos realizados, pela BCG Global Innovators (Ringel, Taylor & Zablit,
2015) e pela Booz & Company (Jaruzelski, Loehr & Holman, 2013), relativos a
inovadores e a investidores em "Research and Development (R&D), mostram que o
montante investido não é o único fator decisivo na criação de valor da inovação.
Como fator essencial para a gestão da inovação vem a contribuição da gestão das
operações. Nos anos 80 uma equipa do MIT (Massachusetts Institute of Technology)
liderada por James Womack publicou resultados de um estudo realizado relativo ao
Sistema de Produção Toyota (TPS – Toyota Production System), onde propõem um
conjunto de boas práticas, que todas juntas se denominam Lean Management
(Womack, Jones, & Roos, 1990). A Lean foi considerada a grande inovação no que
respeita á gestão de operações (Holweg, 2007).
Lean foi desenvolvida na indústria automóvel Japonesa como estratégia na gestão.
Foca a melhoria contínua (Kaizen) na criação de valor com a eliminação e combate ao
desperdício (Muda = Desperdício; Mura = inconsistência; Muri = sobrecarga) (Shingo,
1981; Womack & Jones ,1996).
A melhoria contínua é a ferramenta mais eficaz para tornar as organizações com melhor
desempenho bem como na qualidade dos seus produtos e serviços. A melhoria contínua
através da filosofia Kaizen (Kai=Mudar; Zen=Melhorar), verifica-se através do esforço
continuado aplicando pequenas soluções assentes no contributo pessoal de cada um,
fomentando assim o envolvimento de todos no quotidiano das organizações no combate
ao desperdício.
No Sistema de Produção Toyota, a base da criação do Lean Management, mais
conhecido como Lean Production no chão de fábrica, as perdas são representadas
pelos 3Ms (Muda; Mura; Muri) (Dennis, 2008). O combate aos 3 Ms visa melhorar a
produtividade, as condições de trabalho, a qualidade do produto, a durabilidade da
máquina e o atendimento ao cliente (Lopes, 2013).
A presente pesquisa tem como objetivo demonstrar a importância do Lean Management
na indústria do setor automóvel quanto á sua competitividade, subsistência bem como
na inovação. As contribuições deste estudo identificam as boas práticas do Lean
Management, identificá-las de forma empírica e demonstrando oportunidades de
melhoria.
Outra contribuição é demonstrar a importância do combate aos diversos tipos de
desperdício e como à aplicação do Lean Management catapulta as empresas para a
melhoria contínua.
Esta relação entre o Lean Management e a gestão de operações com o Kaizen e
combate ao desperdício será demonstrada no nosso estudo de caso, realizado a uma
organização do setor automóvel, onde ficará evidenciado a aplicação teórica e científica
a um caso prático.
O artigo estrutura-se da seguinte forma, após a introdução é realizada a revisão da
literatura sobre o tema abordado. Seguidamente é descrita a metodologia seguida
realizada de forma qualitativa referente ao estudo. Apresentam-se então os resultados
e finalmente as conclusões do estudo. Ainda como orientações futuras, deixa-se
algumas oportunidades para realização de pesquisas.
REVISÃO DA LITERATURA
A visão cultural e estratégica da inovação
A produção em massa deixava muito a desejar em termos de competitividade e
atendimento aos desejos consumistas emergentes. Mas, ao contrário do que se
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imagina, a solução para este tipo de produção não residia na linha de montagem em
movimento contínuo, mas na constante mudança das peças, na sua simplicidade e na
facilidade em ajustá-las entre si. Foram estas inovações que tornaram a linha de
montagem possível, reduzindo drasticamente os custos de fabricação e aumentando a
qualidade do produto, superando os problemas da produção artesanal (Womack, Jones
& Roos, 1992).
A atenção simultânea dos fatores “hard and soft” relativos às caractrísticas da filosofia
Lean é essencial (Shah & Ward, 2007), tendo em conta que os fatores hard estão
associados ao design, aos processos, às ferramentas, e a estruturas enquanto os
fatores soft estão associados à compreensão da cultura, aos comportamentos e a
aspetos socio-relacionais (Bortolotti, Boscari, & Danese, 2015; Calvo-Mora, Picón, Ruiz
& Cauzo, 2013).
A inovação Lean é uma abordagem sistémica que ajuda a implementar robustas
estratégias de inovação (Solaimani, Talab & Rhee, 2019). A cultura do aumento do
conhecimento contínuo é típica de comportamentos e rotinas baseadas no
conhecimento que cada organização origina suportando assim a inovação dos
processos (Bessant & Caffyn, 1997), comportamentos, equipas multifuncionais de
partilha de conhecimentos (Bhuiyan & Baghel, 2005; Morgan & Liker, 2006) ou então
rotinas sistemáticas de solução de problemas inerentes ao PDCA (Plan; do; check and
Act). As organizações contemporâneas, têm uma forte orientação para aprenderem a
adquirirem vantagens competitivas. As componentes da orientação para a aquisição do
conhecimento, tal e qual, a capacidade para a inovação são: i) compromisso para com
a aquisição do conhecimento; ii) partilha do conhecimento; iii) visão partilhada; iv)
espírito aberto e intraorganizacional, logo a orientação para a aquisição do
conhecimento torna-se importante para a capacidade de inovação como também para
o desenvolvimento de procedimentos de Lean Production (Calantone & Cavusgila &
Zhao, 2002).
Sistema de Produção Toyota – Lean Management e a evolução
Eli Whitney foi considerado como o primeiro pensador Lean, quando em 1979
desenvolveu de forma sistemática, a ideia de peças substituíveis para armas de guerra,
(Guarnieri, Oliveira, Purcidonio, Pagani & Hatakeyama, 2008).
Frederick Taylor com a implementação da padronização e estudo dos tempos de
trabalho e Henry Ford com as linhas de produção e criação de valor para o cliente,
surgiram mais tarde, como grandes pensadores da ideologia Lean (Guedes, 2008).
Mas foi no Japão, na década de 1930 que Kiichiro Toyoda e outros da Toyota
desenvolveram o conceito de Lean Management, através do Sistema de Produção
Toyota (TPS). Sistema esse que serviu para fomentar mais a produtividade como tática
de produção (OHNO, 1988).
O TPS foi criado com o objetivo de reduzir custos, aumentando a produtividade
mantendo o lucro, ou seja, elimina as perdas do processo produtivo e criar valor ao
produto final, tendo como filosofias principais, o Just-in-time (JIT) e o Jidoka. Sendo uma
mais valia e considerado um sistema eficaz e eficiente foi renomeado de Lean
Manufacturing, que significa Produção Enxuta, ou seja, menor desperdício possível
(Womack,Jones & Roos, 1990).
Em suma o TPS não é uma ferramenta, mas sim um sistema sofisticado de produção
em que todas as partes contribuem para um todo centrando-se em apoiar e levar as
pessoas a melhorar continuamente o processo em que trabalham (Liker, 2004).
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Lean Management – Kaizen (melhoria contínua)
A cultura organizacional é compreendida como padrões de suposições básicas
partilhadas por um grupo, o qual aprende resolvendo os problemas de adaptação
externa bem como integração interna, funcionando bem na passagem da informação a
novos membros como forma correta de entender, pensar e sentir em relação a esses
problemas (Schein, 1992). Isto é identificado com a recorrente metáfora das camadas
da cebola, identificando assim 3 camadas: i) comportamento, ii) valores, iii) premissas
básicas (Groseschl & Doherty, 2000).
Segundo Hofstede (1984), os valores são sentimentos inconscientes e conscientes que
se manifestam no comportamento humano. O Lean, de uma forma exponencial contém
uma série de valores que distingue esta abordagem de outras. De acordo com Bhasin
& Burcher (2006), a filosofia Lean não implica um estado final a ser alcançado, mas sim
um caminho a percorrer pela organização.
O Lean Management é reconhecido pela sua cultura de envolvimento na organização
(Bhamu & Sangwan, 2014). O profundo sentimento de pertença por parte dos
funcionários é um dos desafios mais sérios na implementação do Lean numa
organização (Rymaszewska, 2014).
A cultura Kaizen é considerada como um dos principais fatores de melhoria nas
organizações a longo prazo (Miller, Wroblewski & Vilafuerte 2013).
O Kaizen (Kai=mudar; zen=melhorar), ou seja, melhoria contínua foi desenvolvida por
Masaaki Imai, no Japão, conceito conhecido e praticado em todo o mundo. Conhecido
como pai do Kaizen, trabalhou na Toyota (Singh & Singh, 2009). Foi o verdadeiro
disseminador deste conceito pelas culturas ocidentais, fundando o Kaizen Institute em
1986 em Austin, no Texas (Murugan, 2005).
Masaaki Imai, promove a existência de dez mandamentos a serem seguidos na
metodologia Kaizen: i) todas as pessoas devem estar envolvidas; ii) o desperdício deve
ser eliminado; iii) melhorias contínuas devem ser implementadas; iv) as estratégias de
menor custo são as melhores; v) a metodologia aplica-se a qualquer cultura; vi) o foco
é o Gemba = “chão de fábrica”; vii) adoção de gestão visual; viii) aprender fazendo; ix)
as pessoas são a prioridade; x) orientação para os processos (Rebechi, 2017).
São definidos dois tipos de Kaizen: i) Kaizen de Fluxo, ou de sistema, que se foca no
fluxo de valor, dirigido essencialmente á gestão de topo, ii) Kaizen de Processo, focado
nos processos individuais, dirigido essencialmente às equipas de trabalho bem como
aos seus líderes (Rother & Shook, 1999).
O caminho a percorrer pela organização em relação ao Lean não deve ser realizado
apenas por uma implementação de ferramentas e técnicas, mas sim por uma liderança
forte e por um compromisso indispensável pela gestão de topo como sendo os seus
componentes e valores básicos, Lean Management (Dibia, Dhakal & Onuh, 2014).
Combate ao desperdício
A designação Lean Thinking (pensamento magro), como conceito de gestão
empresarial, é o termo mundialmente aplicado para referir filosofia de liderança e
gestão, que tem por base a eliminação do desperdício e a criação de valor para todos
os stakeholders (Leite, 2006).
Contudo a criação de valor e a eliminação de desperdícios seguem lado a lado na
eficiência das organizações. Um conjunto de ferramentas e métodos práticos foi
desenvolvido ao nível operacional para apoiar o pensamento Lean. Estas ferramentas
incluem entre outras, os termos japoneses Muda, Muri e Mura (Peterson & Smith, 1998).
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O termo, Muda, na linguagem japonesa significa qualquer atividade que gere
desperdício, que não adicione valor ou que não seja produtiva, refletindo assim a
necessidade de reduzir os resíduos com o objetivo de aumentar a rentabilidade (Pinto
2009, p. 10).
Ohno (1988) desenvolveu uma lista com os setes tipos de desperdícios do ponto de
vista do Lean Manufacturing, são eles: i) Desperdício de Defeitos, produtos fora de
especificação origina reinspecção, retrabalho ou sucata. ii) Desperdício de Excesso de
produção, origina aumentos de custos de stocks, obsolescência de produtos. iii)
Desperdício de Espera, origina desperdício de meios e estes movimentos
desperdiçados podem ser originados, entre muitos, por um mau layout ou até uma má
gestão das deslocações, iv) Desperdício de Transporte, a sua má gestão origina fluxos
extensos desnecessários adicionando custos, de pessoas ou produtos. v) Desperdício
do Movimento, originado pelas tarefas ou movimentos provocados pelas operações que
não acrescentam valor e por isso desnecessárias. vi) Desperdício do Próprio Processo,
originado pela falta de sistemática nos movimentos e a falta de melhoria dos mesmos.
vii) Desperdício de Stocks, originado pela falta de previsões de vendas, problemas de
entregas e custos de armazenamento.
Contudo, Liker et al., (2004), acrescentou mais um, o oitavo desperdício da filosofia
Lean, a não utilização de recursos humanos, que consiste em ter subaproveitamento da
força humana.
Quanto ao Mura, é o desperdício relacionado com a falta de balanceamento. A causa
mais significativa relaciona-se com a programação desproporcional relativa a
quantidade produzida. Resulta de uma variação na programação por causas de caracter
qualitativo, ou falta de componentes ou até mesmo falta de nivelamento entre as
operações do processo produtivo. Geralmente o Muda é gerado pelo Mura. A falta de
nivelamento da produção implica que será indispensável ter máquinas; matérias-primas
e mão de obra para atender o maior pico de produção, ainda que os requisitos de
produção sejam baixos (Liker, 2005; Numata, 2013). Para a eliminação deste tipo de
desperdício é necessário promover o JIT – Just in Time, procurando fazer o necessário
quando for necessário. Aplica-se através do sistema puxar (Pull), deixando o cliente
puxar pelos produtos ou serviços. (Pinto, 2009).
O Muri é então o desperdício relacionado com a sobrecarga, ou seja, exigir um volume
de tarefas aos operadores e ou aos equipamentos acima do que é o seu limite máximo
especificado, sendo causador da origem de produtos com defeitos, fadiga, riscos
relacionados com a saúde dos operadores ou até mesmo à paragem de equipamentos
por quebra (Liker 2005; Numata, 2013). O Muri manifesta-se essencialmente por
excesso ou por faltas. O combate a este desperdício dá-se através da uniformização
das tarefas durante o fluxo do processo, tornando os processos bem previsíveis,
estáveis e controláveis, colocando todos os intervenientes a seguirem o mesmo
procedimento (Pinto, 2008). Se uma organização eliminar completamente estes
desperdícios pode melhorar a eficiência operacional, ou seja, deve ser produzida
apenas a quantidade necessária, libertando assim uma força excessiva de trabalho
(Ohno, 1988).
Futuro do Lean Management
Devemos ter sempre presente que o Lean Management como conceito sofreu uma
evolução significativa e uma expansão para além das suas origens na indústria
automóvel e na sua definição em torno da melhoria do chão de fábrica (Rother, 2009).
A indústria 4.0 começou a ser reconhecida como um novo paradigma industrial. Baseiase na ampla adoção de tecnologias de comunicação e informação, o que, levará as
organizações a um melhor desempenho, ou seja, este paradigma incorpora as
modernas tecnologias de informatização e automação que as empresas agora utilizam
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para relacionar uma variedade de tarefas funcionais dos seus sistemas de produção e
cadeias de abastecimentos num ecossistema digital integrado (Staufen, A., 2016).
A necessidade do Lean na era da indústria 4.0, prevê que ambas as filosofias sejam
compativeis em apoio uma à outra, ou seja, no futuro podem se verificar qua as
tecnologias Lean e indústria 4.0, para além de compativeies são também
complementares entre si dado as sinergias que compartilham. Esta relação vai oferecer
às empresas a oportunidade de alcançar niveis mais elevados na eficiencia dos seus
sistemas de produção bem como nas cadeias de abastecimento (Kupper et al., 2017).
O conceito de indústria 4.0 está bastante distante de muitas empresas pelo mundo fora.
Contudo são discutidos temas como Manufatura Aditiva, Inteligencia Artificial, Internet,
Sistemas Ciber-fisicos entre outras tecnologias focando no futuro da indústria. Para
implementação da indústria 4.0, necessitamos que as empresas tenham fluxos bem
definidos, em que o combate ao desperdicio seja feroz. Daí o foco na melhoria contínua
baseada no Lean.
METODOLOGIA
Este estudo apresenta-se com uma natureza teórica e prática, com abordagem
qualitativa e análise de um estudo de caso. A revisão é uma forma de pesquisa que
utiliza como fonte de dados, à literatura sobre determinado tema, apresenta a aplicação
de métodos explícitos de busca, síntese da informação selecionada e integra as
informações de um conjunto de estudos realizados separadamente sobre determinado
assunto (Sampaio & Mancini, 2007).
Yin (2009) possibilita a compreensão profunda de um fenómeno social complexo. Isto é
possível através da observação, estudo e retenção das características dos
acontecimentos concretos e reais, que por sua vez permitem interiorizar o porquê e o
como de esse fenómeno.
RESULTADOS
Estudo de Caso
A JDeus é uma empresa do grupo DENSO que produz componentes para a indústria
automóvel. Os seus produtos estão incluídos na família dos sistemas térmicos,
produzindo Intercoolers para o mercado OEM e radiadores para o mercado de
reposição.
A JDeus, sendo uma empresa do grupo Denso (Toyota), tem como ferramenta principal
o Lean Management refletido no Lean Production caracterizado pela sua importância na
inovação da própria organização.
Para o CEO da JDeus, a indústria automóvel é pioneira em muitos conceitos e métodos,
logo mais inovadoras; “…, é uma indústria que é pioneira. Se nós voltarmos ao passado
o Ford, por exemplo, da linha de produção, foi pioneiro nesse sistema de mass
production que hoje é comum noutras indústrias.”
A inovação da indústria automovél foi até então gerida e detida pela Europa, mas algo
está a mudar. O CEO comenta que “…, a Europa é carro chefe da indústria automóvel,
ou seja, é onde a inovação acontece. Agora o mundo começa a mudar, …. Neste
momento temos outras empresas nos Estados Unidos e China a inovar e a criar uma
ruptura no mercado. Se não inovar, as empresas, do ramo automóvel, ficam para trás.
…. A inovação já não é mais um diferencial, é mandatário e, toda a indústria é obrigada
a inovar neste momento.”
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Na opinião do CEO a ferramenta Lean é importante para a inovação: “Se verificarmos o
livro do Toyoda sobre o TPS, ele explica muito bem como é que é aplicado o Lean na
parte da engenharia. …, então o Lean tornou-se uma ferramenta fundamental e
importante em toda a empresa, não só em termos de produção. É uma ferramenta
poderosíssima que ajuda na inovação, ou seja, ao criar sistemas limpos, claros, ajudate na inovação.”
Colocando o mesmo cenário ao Gestor de operações da JDeus, foca-se numa posição
geracional, em que quem coordena e exige a inovação é irremediavelmente o
consumidor “…, nós vamos passar por uma transformação em termos de indústria
automóvel muito significativa. As novas gerações já não vão ter aquela expectativa que
nós tínhamos de ter um carro próprio…, portanto as organizações hoje em dia estão
todas a trabalhar no sentido de começar a desenvolver o chamado autonomous drive…,
ou seja querem ser transportadas do ponto A para o ponto B sem se importarem muito
bem como, então vai haver uma transformação na indústria automóvel porque o mindset
vai mudar…”
Mas claramente a visão do CEO é mais estratégica no ponto de vista da empresa JDeus,
e na sua relevancia em relação ao mercado global: “O mercado hoje é muito competitivo,
…. Quem não aplica ferramentas, como o Lean Manufacturing e outras ferramentas
lean, fica para trás.... É uma questão de sobrevivência.”
A melhoria contínua e o Lean Management na influência na estratégia da JDeus
A influência e o impacto da melhoria contínua na JDeus, tornou-se bem clara na
formação do Gestor Operacional: “…, foi um guru da Denso que me fez ver isto. Nós
tínhamos todo o custo de produção, manufatura transformação, com os materiais,
custos variáveis, custos fixos, e tinha uma margem e havia, chamada em inglês,
company asking price, … os anos foram evoluindo e o tempo foi passando, e passamos
a ter o market asking price, …, isto vai no sentido de Kaizen, na importância de melhoria
contínua. Manter o preço para termos a mesma margem e ninguém vai comprar de nós
ou começamos a trabalhar em melhoria contínua. …, temos que ser mais eficientes nos
recursos que nós empregamos para conseguir fazer os nossos produtos, essa é a
importância do Kaizen, …”
A importância de padronizar a melhoria contínua e a consolidação de todas as ações
que dela surgem, estão bem enraizadas na cultura operacional da JDeus, conforme o
Gestor comenta: “… melhoria contínua, sustentar aquele conceito de melhora mete o
calço standariza, melhora mete o calço standariza, pequenas melhorias esse é o
conceito de Kaizen, pequenas melhorias de padronização, e não precisa de ser uma
coisa de outro mundo, …”
Desta forma ajuda a sustentar a visão do CEO no que diz respeito á estratégia da JDeus,
aplicando a melhoria contínua e o caminho a traçar para o futuro apoiado na filosofia
Lean Management: “o Lean Management permite ver na organização qual o foco onde
tens que aplicar toda a energia..., o Lean Management permite ter clareza por um lado,
por outro, permite ser competitivo para desenvolver e inovar, porque se estiver a utilizar
recursos e energias da empresa para aquilo que não é essencial tu não consegues
chegar aquilo que faz a diferença.”
O Kaizen e desperdício Muda, Mura e Muri e o futuro das empresas
A ausência de melhoria contínua, segundo o CEO da JDeus afirma que “No meu ponto
de vista, na industrial automóvel é completamente impossível a manutenção de produtos
e processos sem uma melhoria contínua, …o mercado é extremamente competitivo e
quando fechamos um contrato na indústria automóvel, foi determinado no contrato que
a empresa tem que melhorar e que tem que dar descontos anuais ao cliente, com base
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na melhoria contínua”. Mostra a importancia que o cliente dá ao kaizen refletida no custo
do produto, ou seja: “…já é uma permissa do cliente quando fecha o contrato na indústria
automóvel, ele já parte do princípio de que anualmente a empresa fornecedora vai dar
um desconto, porquê? Porque vai trabalhar para melhorar e o cliente vai contar com o
desconto anual sobre os produtos.”
Num ponto de vista mais operacional o Gestor da JDeus pontua a sua observação nos
desperdícios do fluxo produtivo, explicando que: “…o foco sistemático na eliminação de
desperdícios, Muda…, é esse foco sistemático que faz com que, nós consigamos ser
competitivos no custo de transformação e que no lead time,…, seja o mais curto
possível,…” acrescenta ainda: “… tudo isto que nós aqui implementamos na parte das
pessoas, de processos e na parte de ferramentas como o 5S, TPM, etc. isso é tudo para
eliminar variabilidade, para esse tempo ser o mais curto possível. Stock é Muda, sucata
é Muda, então todo este conjunto de ferramentas e estas filosofias que nós conhecemos
é ir ao encontro do just in time, que é um dos pilares do TPS…”
A importancia do combate ao desperdicio juntamente com a melhoria contínua nos
processos e produtos das empresas, quer sejam actuais ou futuros, ficou bem vincada
no discurso do CEO, afirmando que: “O produto de hoje é a base do produto futuro, se
tu congelas e não melhoras o produto hoje, a próxima geração do produto acaba por
levar com os vícios, com os defeitos e desperdícios desse produto, ou seja, a inovação,
a melhoria contínua aplicada no produto de hoje te permite desenvolver a próxima
geração de produtos melhores.”
Vantagens da parceria Jdeus com o grupo DENSO (Toyota)
Num ponto de vista mais global o CEO afirma que ser uma empresa do grupo Toyota já
não é uma vantagem muito clara, dizendo: “Na realidade o Lean Management ou Lean
Production ao dia de hoje, já não representa mais um fator de grande diferencial em
relação à Toyota e à Denso versus os outros concorrentes. Porque o Lean é de tal forma
poderoso e gera benefícios tão fortes que acaba com que os outros também
implementaram ao logo do tempo, …”, e aponta o que está a ser realizado para manter
estratégicamente a empresa competitiva sob uma visão de desenvolvimento do próprio
Lean Management, do qual o grupo foi o seu criador, mostrando que: “…, a Toyota e a
Denso estão a fazer melhorias no próprio sistema…. O fator agora é fazer melhoria
contínua no próprio sistema e melhorar o sistema para criar um diferencial versus os
outros, isto por um lado. Por outro é criar uma integração entre o Lean Manufacturing e
a indústria 4.0, o futuro.”
No ponto de vista operacional o Gestor de operações demostra que existe um caminho
a percorrer para atingirmos o estado de arte na aplicação das vantagens possiveis que
temos, afirmando “…, a Toyota é historicamente a maior referência em termos de car
manufacture. Dá-se o fenómeno da globalização e a marca tem de chegar, a Portugal,
a Argentina, ao Brasil…, isso sim em teoria seria bastante vantajoso, eu até acho que
nós pecamos por, não beber e não absorver tanto aquilo que a nossa organização como
multinacional Denso tem para oferecer nesse ponto de vista,…”, falando ainda do
carater de rigor que a Denso dá, na aplicação do Lean como vantagem: “o fenómeno de
globalização é muito complexo, eu tive no japão 3 meses, a viver da Denso, a absorver
da Denso e de facto nisto eles são os melhores, naquilo que é a sistematização, a
disciplina, naquilo que é o rigor…”
Lean Management, que futuro nas empresas?
Para o nosso gestor, o futuro do Lean passa mais por uma integração desta filosofia
com a indústria 4.0, dizendo que: “Automação, indústria 4.0, a tendência para nós
munirmos cada mais as organizações, …” que recorrendo à sua formação no terreno
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menciona: “…o conceito japonês jidoka, tu metes a máquina, mas precisas da pessoa.
…, portanto eu penso que em termos de futuro para nós conseguirmos ser Lean,
competitivos, automatizar processos, ferramentas e sistemas, temos que ser mais ágeis
e mais eficazes a identificar anomalias.”
O futuro para o CEO passa por: “…aquilo que vai puxar o futuro é a redução do CO2.”,
afirmando que: “…está diretamente ligada ao desperdício. Uma fábrica que é muito
eficiente, tem menos emissão.” Para alem desta visão, prevê que a industria automovel
irá mudar o seu foco no futuro: “…não vai ser mais uma industria que faz carro e que
vende carro, a industria vai se transformar numa industria que se chama “Mobility” e se
não for uma industria com a filosofia Lean Management no futuro vai ter dificuldades
porque: “…ela não se vai conseguir transformar numa industria de mobilidade com
redução de emissão, porque não é Lean… a segunda é a parte competitiva,… aqueles
que não têm um sistema de Lean muito apurado, não conseguem competir com aqueles
que estão á frente. É uma questão mesmo de existência da indústria”
Como define o futuro do Lean Management?
Para ao Gestor de operações o futuro passa pelo desenvolvimento do capital humano:
“as pessoas vão continuar a ser, um diferencial, hoje, amanhã e no futuro…”, reforçando
que: “…, make good people to make good things…”
Para o CEO, posição mais estratégica, o futuro é: “Lean Management, vejo como o único
caminho viável e percorrível para a indústria automóvel neste futuro desafiador…”
CONCLUSÃO
A importância da inovação descrita pelos intervenientes nas entrevistas, tanto no ponto
de vista estratégico como no operacional, é identificada como vital para a sobrevivencia,
não só da indústria em geral, como em particular da JDeus.
As metodologias aplicadas na JDeus de combate ao desperdício são claramente uma
mais-valia, em termos de competitividade e ambiente. As ações que advêm da melhoria
contínua, são vincadas de uma forma sustentada e representa uma filosofia da empresa.
Desta forma atende-se também às necessidades do mercado, tão exigente.
Sendo uma empresa parceira do grupo DENSO, que tem como origem a Toyota, o ADN
está bem presente na cultura da empresa do estudo de caso e verifica-se que a melhoria
contínua também aqui é notada, que ainda existe um caminho a precorrer.
O Lean Management ajudou a tornar a empresa mais “limpa” de quaisquer desperdícios
que pudessem criar uma visão pouco clara de todos os fluxos existentes, logo a
importância que teve na visão futura da empresa, na definição de qual o melhor caminho
a percorrer, na sustentabilidade e, de encontro às novas gerações consumistas foi
enorme, dado que tornou o foco muito mais claro a ter em conta.
Como enfatiza o gestor de operações o capital humano estará sempre presente na
estrutura evolutiva da empresa dado que é parte importante do desenvolvimento, como
um todo, indo de encontro à nossa investigação.
Como conceito final do CEO, a afirmação que o Lean Management é o caminho viável
para o futuro das empresas, torna claro o caminho que a indústria tem de percorrer para
se tornar, presente e capaz de competir num futuro próximo.
FUTURAS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO
A visão futura em que o lean será integrado na indústria 4.0 e outras metedologias
geracionais, que serão certamente integradas no futuro, tendo como base a melhoria
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contínua e notado no estudo de caso pelo CEO, relativo ao investimento do
desenvolvimento da filosofia Lean Management, carece de estudos futuros sobre os
pontos evolutivos desta filosofia e, até quando terá como base rigida os seus
fundamentos atuais.
As futuras linhas devem delinear a investigação, e perceber como a indústria se vai
posicionar na evolução das novas gerações, tão disrruptas com o consumismo actual.
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Resumo
Introdução: O presente trabalho pretende fazer a introdução de uma organização a qual produz
e recebe grande quantidade de informação, proveniente do seu funcionamento
interdepartamental tal como no relacionamento com os Stakeholders externos, requerendo assim
uma organização metódica da gestão desta informação. Um Sistema de Informação movimenta
toda uma estratégia de negócio dentro de uma organização, promovendo assim, a par com a
estratégia organizacional, a obtenção dos objetivos propostos pela organização, definidos de
forma que os processos relativos a todos os atos de gestão aconteçam de forma sistemática. É
neste contexto que se demonstra a importância dos Sistemas de Informação enquanto
ferramentas de apoio gestão nas organizações.
Metodologia: A metodologia do trabalho foi desenvolvida em 6 etapas para a identificação do
problema. Com este método adquirimos a compreensão da organização, dos seus objetivos,
para que seja possível identificar as áreas prioritárias da organização.
Resultados: O contexto criado, fornece a informação necessária para desenvolver ou
implementar Sistemas de Informação.
Discussão: De acordo com os resultados obtidos, e comparados com estudos realizados, fica
notório que a discussão entre os Stakeholders é necessária, relativa à importância em aplicar
Sistemas de Informação na sua estrutura organizativa.
Conclusão: Pretende-se com este trabalho, como conclusão, a necessidade e a mais-valia da
aplicação de Sistemas de Informação numa estrutura organizativa, em forma de estudo de
aplicação prático, onde se mostra a debilidade na relação do tratamento dos problemas
referentes aos Stakeholders e como resolvê-los de uma forma prática, eficaz e eficiente
recorrendo a Sistemas de Informação.
Palavras-chave: gestão estratégica de uma organização, gestão informação, Sistemas de
Informação, Stakeholders

Abstract
Introduction: The present work intends to make the introduction of an organization that produces
and receives a large amount of information, coming from its interdepartmental functioning as well
as in the relationship with external stakeholders, thus requiring a methodical organization of the
management of this information. An Information System moves an entire business strategy within
an organization, thus promoting, along with the organizational strategy, the achievement of the
objectives proposed by the organization, defined in such a way that the processes related to all
management acts happen systematically. It is in this context that the importance of Information
Systems as tools to support management in organizations is demonstrated.
Method: The work methodology was developed in 6 stages to identify the problem. With this
method we gain the understanding of the organization, its objectives, so that it is possible to
identify the priority areas of the organization.
Results: The context created, provides the information needed to develop or implement
Information Systems.
Discussion: According to the results obtained, and compared with studies conducted, it is
notorious that discussion among stakeholders is necessary, regarding the importance of applying
Information Systems in its organizational structure.
Conclusion: It is intended with this work, as a conclusion, the need and added value of the
application of Information Systems in an organizational structure, in the form of a practical
application study, where the weakness in the relationship between the treatment of stakeholder
problems is shown and how to solve them in a practical, effective, and efficient way using
Information Systems.
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Os Sistemas de Informação são fundamentais para as organizações de hoje. Embora
melhorem a performance dos processos nas organizações são difíceis de implementar
dado à sua dificuldade em gerar valor, aspeto também analisado por Porter e Millar
(Porter & Millar, 1985) no seu estudo seminal. Esta é uma consequência da falta de
alinhamento entre a estratégia dos próprios sistemas de informação e o negócio em si
(Henderson & Venkatraman, 1993).
A perspetiva de alto nível dos processos das organizações e sistemas tecnológicos pode
ser suportada pelas arquiteturas empresariais. Esta relação entre a EA e os SI, são
partilhadas em sistemas tecnológicos e estes são partilhados nas diferentes áreas da
organização (Tamm, Seddon, Shanks, & Reynols, 2011). De notar que não é consensual
a sua aplicação dado os custos inerentes à sua implementação (Alm & Wißotzki, 2013).
No seguimento de relatório da Standish Group, a implementação de um ERP (Enterprise
Resource Planning) chega a atigir o dobro do tempo estimado para o efeito com custos
acima do projetado nos seus orçamentos (Shahin Dezdar & Ainin Sulaiman, 2009, p.
1038). Sendo um processo muito complexo, no que diz respeito a sua implementação,
a falha na implementação é uma possível realidade, daí a importância relativa ao
conhecimento concreto atual da organização e aos aspetos relacionais entre os vários
processos existentes na arquitetura do negócio (Belmiro e Pina 2001, citado por
Queiroga, 2009, p. 1). Segundo Shahin Dezdar & Ainin Sulaiman, (2009, p. 1038),
mencionam a existência de estudos de risco identificando os fatores que podem
influenciar negativamente a implementação de um Sistema de informação como um
ERP dentro de uma organização. Estes fatores são identificados como Fatores Críticos
de Sucesso (FCS), e revelam ser muito importantes aquando da implementação de um
projeto SI numa organização. A abordagem aos FCS deve ser tida em conta pelos
gestores tal como pelos investigadores de forma a facilitar as abordagens prioritárias e
dos fatores que influenciam a implementação de um ERP com sucesso (Brown and He,
2007 citado por Shahin Dezdar & Ainin Sulaiman, 2009, p. 1038). É de extrema
importância a compreensão dos FCS dado que se verifica um insucesso elevado na
implementação de um ERP (Fiona Fui‐Hoon Nah, Janet Lee‐Shang Lau, & Jinghua
Kuang, 2001, p. 286).
Face às vantagens na adoção de um SI, e na sequência do problema relativo ao
insucesso na implementação de um ERP, são exploradas soluções que permitam a sua
implementação com sucesso. É referido pela World Congress on Engineering and
Computer Science et al., (2011) que o insucesso da implementação do sistema impacta
nos objetivos de aumento de eficiência da competitividade tal como a melhoria da cadeia
de valor produtiva numa organização. Para os gestores e produtores de tecnologias de
Informação, torna-se importante e um ato de extrema importância o planear
estrategicamente os Sistemas de Informação. (Aladwani, 2000, citado por Ramaraj
Palanisamy, 2005, p. 63)
“Se as organizações pretendem desenvolver sistemas de informação para apoiar o
processo estratégico em constante mudança, as organizações devem investir tempo e
recursos financeiros para desenvolver o sistema mais adequado e eficaz.” (L.T.
Williams, 1997, p. 191). Vários anos se passaram, desde que esta citação foi proferida,
mas a mesma mantém-se muito atual. Uma boa gestão na aplicação de um SI, é
fundamental para o sucesso e para o futuro da organização.
Uma organização mantém-se sob controlo recorrendo a um SI integrando todas as suas
áreas de atividade. Possibilita então que consiga monitorizar os seus stocks, as
encomendas dos clientes, o processamento de encomendas aos seus fornecedores,
informações de imputs e outputs dos vários processos do seu fluxo produtivo entre
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muitas outras informações relativas à sua cadeia de valor importantes para as tomadas
de decisão e sucessivos atos de gestão. São estas as vantagens que um SI poderá
significar para uma organização, contudo entenda-se que para finalizar uma
implementação de um SI com sucesso, pode-se esperar muito trabalho de análise,
planeamento, observação dos processos e programação (Yahia Zare Mehrjerdi, (2010,
p. 308).
Recorre-se assim à utilização de um SI, por parte de uma organização, para otimizar a
sistemática e organização do volume da informação de entrada, processada e entregue,
criando assim vantagens competitivas em relação aos concorrentes. Agiliza ainda a
fluidez dentro da própria cadeia de valor tal como a todos os Stakeholders previstos, de
forma simples, eficaz e entendível por todos os utilizadores (T. Davenport 1998, citado
por Queiroga, 2009, p. 8).
Constata-se efetivamente uma compreensão geral de um amplo leque de benefícios, na
aplicação de sistemas de informação.
O principal foco da organização são as principais diferenças e particularidades
alcançadas, podendo ser feito sem a utilização de um quadro (Sharp, 2009, pp. 99-100).
As competências organizacionais identificadas permitem-nos focar em outras áreas que
nos diferenciam dos demais concorrentes (Prahalad & Hamel, 1990), focando em outras
áreas de criação de valor (Porter, 1985). Outra forma de abordagem poderia ser
desenvolvida e adotada mais simplificada sem uma curva de aprendizagem.
De todas as perspetivas já mencionadas propõe-se o desenvolvimento de uma
abordagem refletindo uma aproximação de cima para baixo sob uma perspetiva geral
alcançando assim os elementos globais da estratégia e em sentido inverso de forma a
esclarecer o que for possível alcançar para a organização a um nível estratégico
tornando-se da mesma forma um mecanismo de validação.
A cultura do BPM (business process management) com a aplicação de Sistemas de
Informação mostra uma imagem geral da estrutura da organização, fundamental para
desenvolver, manter e evoluir os sistemas de informação que atendam às reais
necessidades da organização, diminuindo assim os custos com a manutenção,
desenvolvimento e evolução de SI não necessários para a organização (Neponuceno,
2015).
O processo BPM (business process management) tem como características o suporte
à estratégia organizacional simplificada e também a obtenção das prioridades da própria
organização. A BPM suporta a obtenção dos objetivos do negócio melhorando os
processos nele existentes (Aalst et al., 2016; Jeston, 2018), desenvolvendo o
alinhamento entre a estratégia e a operacionalidade, baseado na gestão dos
trabalhadores (Harmon, 2010). BPM tem uma perspetiva global, usando a tecnologia de
forma a gerir e controlar o negócio como um todo através de regras que definam os
processos do negócio (Møller, Maack, and Tan,2008).
Existem várias abordagens BPM propostas por especialistas de BPM que melhoram a
performance das organizações: Effective Process Framework (Rummler & Brache,
1995); Office of BPM (Tregear et al., 2010); Project Framework 7FE (Jeston & Nelis,
2006); Tools for process improvement (Sharp, 2009); BPM Project Delivery Framework
(Miers, 2005); BPTrends (Harmon, 2007) and MLearn (Coelho, 2005).
BPM também é considerado como uma abordagem de gestão (Aalst et al., 2016; Jones
& Dixon, 2011; Rosing et al., 2014), global (Jones & Dixon, 2011; Karagiannis, 2012;
Rosemann & Brocke, 2010) de forma a atingir os objetivos do negócio (Aalst et al., 2016;
Jeston, 2018). BPM é a gestão com perspetiva multidisciplinar integrando as área do
conhecimento da gestão, controlo de qualidade e informação tecnológica (Rosemann
and Brocke (2010) (Harmon, 2010), considera também um sistema abrangente para
transformar a operacionalidade nas organizações (Hammer, 2010)

23

Atas do ecUI&D 21 – VII Encontro Científíco da Unidade de Investigação & Desenvolvimento do ISLA Santarém
ISBN 978-989-96995-x-x (2021-06-18)

Para o desenvolvimento de uma abordagem BPM devemos utilizar elementos que
suportem a contextualização da organização.
As transformações e melhorias contínuas dos processos devem fazer parte da cultura
de qualquer organização para que as ferramentas BPM sejam utilizadas com o máximo
de proveito. Representa uma mudança de paradigma em todos os colaboradores da
organização, incluindo as áreas tecnológicas da informação, que se devem estruturar e
preparar para garantir e suportar as ferramentas BPM. Os padrões e os métodos que
as organizações devem adotar não correspondem necessariamente a uma mudança
radical na forma como se vão conceber os seus sistemas de informação. Todas as áreas
constituintes da organização devem promover a necessária adaptação nas suas áreas
funcionais para a adoção de SI BPM (Neponuceno, 2015).
A trilogia, missão, visão e valores de uma empresa são conceitos fundamentais para a
criação, organização e desenvolvimento empresarial. A partir da sua definição, é
possível fazer o planeamento estratégico, direcionar os funcionários e criar laços com
os clientes. O propósito empresarial é criado a partir do planeamento estratégico do seu
aparecimento e irá definir os próximos passos, exercendo direta influência das suas
escolhas na sociedade. A diferença entre essas três definições é necessária para indicar
os passos da empresa no mercado. Segundo Peter Drucker, o “pai” da administração
moderna, uma empresa não é definida pelo seu nome ou produto. Mas sim, pela sua
missão, criada pela sua razão de existir. É a partir desse conceito que os funcionários
ganham direção, foco, significado e realização na empresa.
Recorrendo à metodologia BPM em conjunto com os SI, inicia-se a modelação do fluxo
de processos organizacionais, analisando, definindo, executando, monitorizando e
administrando processos, relacionando o processo com a interação de pessoas e
aplicações informatizadas, definindo metas a serem alcançadas e levantando as regras
que gerem o negócio (Marchand, 2020). Neste seguimento podemos definir a missão
como a razão de ser de uma empresa, o propósito pelo qual trabalham e se esforçam
os seus sócios e colaboradores. A missão deve refletir a identidade da organização,
deve esclarecer qual o seu negócio, ser concisa e objetiva. (Tague, 2005). Tendo em
conta os critérios da European Foundation for Quality Management (EFQM) (Tague,
2005), a missão deve mostrar a razão da organização, de forma a refletir o que é a
organização. Deve expressar a motivação de forma sucinta, clara, relevante e credível
aos colaboradores.
O teste ACORN é uma maneira fácil de lembrar de avaliar a carta de um projeto de
melhoria:
A = Realização. O objetivo realmente se concentra nos resultados?
C = Controle. A equipe tem o controle do que é necessário para implementar e concluir
o projeto?
O = Objetivo. O objetivo é a realização final do projeto ou é realmente um sub-objetivo?
R = Reconciliação. Nenhuma outra equipa de melhoria tem os mesmos objetivos que
sua equipe e por isso não há conflitos.
N = Números. Para saber se o objetivo foi alcançado pode ser medido?
A visão de uma empresa procura responder onde a empresa quer chegar e o que deseja
ser no futuro. Sua visão deverá ser e conter o sonho de todos. Preferencialmente deve
ser construída com a participação dos colaboradores, buscando expressar um sonho
também desejável por eles. Esse sonho deverá ser inspirador, realizável, objetivo, ter
uma dimensão percetível e com um prazo para acontecer (R. S. Kaplan & Norton, 2008).
Ter uma visão de futuro é simplesmente querer chegar a algum lugar. Todo gestor de
alguma forma tem uma visão de futuro para sua organização, mas nem sempre a
formalizam, ou definem uma estratégia para alcançar seus objetivos.
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Quanto ao que a visão diz respeito, o Balanced Scorecard mostra quatro perspetivas de
forma a alcançá-la clarificando os objetivos de negócio: financeira; clientes; inovação; e
processos (R. Kaplan & Norton, 1996). A consistência, dos objetivos identificados foram
validados com a utilização do acrónimo SMART (Specific, Attainable, Relevant and
Time-Related), que permite avaliar o objetivo através de critérios (Doran, 1981).
Para a obtenção dos Stakeholders utilizou-se as recomendações de Friedman e Miles
Friedman & Miles, 2006).
Sendo as competências um sentido para atingir resultados, deve ser avaliada na
organização de modo a ter um desenvolvimento (Homann, 2006). As competências
principais são a aprendizagem coletiva da organização e a capacidade de coordenar e
integrar múltiplas habilidades de produção e fluxos tecnológicos; trata-se também da
organização do trabalho e da entrega de valor em serviços e manufatura. Uma empresa
deve conceber-se como um portfólio de competências, em vez de um portfólio de
unidades estratégicas de negócios (SBUs). Este último limita a capacidade das
empresas de explorar suas capacidades tecnológicas; muitas vezes dependem de
recursos externos. A verdadeira fonte de vantagem está na capacidade da
administração de consolidar tecnologias corporativas e habilidades de produção em
competências, o que permitirá que as empresas individuais se adaptem às
oportunidades emergentes (Prahalad & Hamel, 1990).
Uma cadeia de valor representa o conjunto de atividades desempenhadas por uma
organização, desde as relações com os fornecedores e ciclos de produção e de venda
até à fase da distribuição final. (Porter, 1985)
O trabalho tem como objetivo estudar a organização, uma empresa que fabrica
componentes automóveis, verificando as suas debilidades ao nível da informação na
estrutura organizativa, com a intenção de alinhar e propor sistemas de informação, de
forma a colmatar essas debilidades melhorando a sua performance interna, nos seus
processos, como externa, aumentando a sua competitividade nos mercados.
Este trabalho tem como referência a integração organizacional entre os níveis
institucionais, médio e operacional. Sugere-se ainda a combinação de estratégia de
negócio, gestão de conhecimento, e a gestão de processos empresariais de modo a
apoiar a clarificação da estratégia organizacional e definição das operações
empresariais.
É nesta conjunção, que se encaixa o significado da hermética, “Quais os benefícios e
desvantagens em implementar um SI numa organização, que decisões os gestores têm
de empregar a fim de ultrapassar essas mesmas desvantagens?”
METODOLOGIA
O caso serve como a principal unidade de análise no estudo de caso. Mas, ao mesmo
tempo, os estudos de casos podem ter unidades aninhadas dentro de unidade principal
(Yin, 2003). Os dados foram recolhidos num focus group, o que facilita a discussão num
grupo de indivíduos (Raduescu et al., 2011), que pertenciam à mesma organização.
Num focus group os dados são obtidos através de várias pessoas em simultâneo numa
sessão semelhante a uma entrevista (Runeson et al., 2012).
Este trabalho teve um suporte na ferramenta ARIS Express e Excel, através do vasto
conhecimento dos integrantes do grupo, com o fim de atingir os objetivos da empresa,
através das ações de melhoria, utilizando os sistemas de informação.
Utiliza-se, no desenvolvimento do trabalho, uma metodologia de revisão da literatura
relativa ao tema, recorrendo a pesquisa bibliográfica e documental, enquadrando e
fundamentando assim o caso de estudo desenvolvido no trabalho. Acresce ainda a
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compreensão da abordagem, relativa ao tema desenvolvido e sua problemática, de
vários autores que produziram e dedicaram investigações exploratórias e científicas.
Sendo que a identificação da área prioritária se terá baseado em vários pontos como a
missão da empresa, visão, objetivos estratégicos, Stakeholders, competências,
problemas ou preocupações e prioridades de melhorias, serviu como pressuposto à
identificação do contexto estratégico o qual suporta a área a melhorar nos processos de
forma a suportar o objetivo da organização (Aalst et al., 2016; Jeston, 2018).
Recorreu-se a plataformas digitais, tal como a B-ON (Bibloteca do Conhecimento
OnLine), com acesso integral a instituições de ensino superior e de investigação, com
um número imenso de periódicos científicos, e-books de reconhecidos fornecedores de
conteúdos tais como a Emerald, editora que promove a investigação associada à
prática. Utiliza-se ainda a Sience Direct e o google académico.
RESULTADOS
Os resultados deste estudo após a aplicação das etapas identificadas anteriormente,
resultam na aplicação de um caso prático da teoria científica para o desenvolvimento
dos SI.
As primeiras etapas da abordagem, permitiu a identificação da missão, visão e objetivos
estratégicos. Conforme está na figura 1, está definida e elaborada a missão e visão da
organização em estudo, que nos indica o que tem de ser feito na mesma, bem como o
que a organização se propõe a atingir a longo prazo. Será a visão e a missão que nos
mostram o enquadramento para as definições estratégicas que irão conduzir todas as
atividades da organização para atingir os objetivos.
Ainda no mesmo figura 1 podemos verificar os objetivos estratégicos. São definidos
numa análise realizada às áreas da organização, tais como: rentabilidade; dimensão;
inovação; qualidade e clima social interno tendo como pano de fundo a área financeira;
gestão de RH; Marketing e área social interna e externa. Para cada objetivo definido, foi
elaborado um KPI, ou mais, caso estejam relacionados com mais do que um ponto em
que tenham impacto, de forma a serem seguidos quanto à sua evolução ou então, caso
seja necessário, apurar desvios entre o atual e o objetivo proposto baseado na missão
e visão da organização.
Verifica-se ainda que a missão e a visão estão em perfeita rota de cruzamento com os
objetivos. Objetivos estes que estão traçados por um período de longo prazo, estando
relacionado com a permanência da gestão de topo na organização.
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Figura 1. Objetivos Estratégicos.

A etapa para a identificação dos Stakeholders considerou todos os principais
Stakeholders da organização em estudo, que de alguma forma podem impactar ou
serem afetados pelo cumprimento dos respetivos objetivos da organização. Verifica-se
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ainda que, para além dos habituais Stakeholders internos foram identificados alguns
externos, fora do core business da organização, mas com um impacto significativo no
resultado da mesma, sendo de destacar a comunidade local e, desenvolvimento através
de centros de formação, da população alvo da organização na ótica de possíveis futuros
colaboradores, conforme podemos ver na figura 2.objetivos definidos para a

Figura 2. Stakeholders principais da organização.

Após a identificação dos Stakeholders, realizamos a identificação das competências da
organização. Foram verificadas, junto de todas as áreas da organização, as principais
competências que se destacam, enquanto à habilidade e capacidade de fazer diz
respeito. Foram analisadas as pessoas, os processos, as tecnologias presentes bem
como toda a informação que representa conhecimento, e capacidade de fazer.
As competências da organização em estudo estão fortemente viradas para a criação de
valor nos processos, bem como nos produtos, de forma a criar capacidade de posicionar
a marca e os produtos na competição pelos vários mercados com os demais
concorrentes (figura 3).

Figura 3. Competências organizacionais identificadas.
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A etapa da abordagem Problemas ou preocupações por Stakeholder tem uma
perspetiva integradora. Baseia-se na utilização dos Stakeholders para identificar
problemas relacionados
Depois de definir os problemas de cada Stakeholder, relacionou-se com o objetivo
estratégico da organização com fim de criar as condições de viabilização da estratégia
identificada (figura 4). Para todos os Stakeholders foram identificados os problemas
que os preocupam ou que nos preocupam para cada um deles. Para qualquer problema
definido foi tido em conta a dependência da organização bem como do Stakeholder.
Após serem conhecidos os problemas ou preocupações, associamos a cada um deles
a competência organizacional para o resolver. Note-se que para os Stakeholders
Comunidade Local e Centro de Formação as competências associadas, enquadram-se
para a solução relacionada com a sociedade da população regional em geral, bem como
o seu desenvolvimento cognitivo, prevendo assim o desenvolvimento de SI integrado
num “dois em um”, isto é, para resolver os problemas de ambos os Stakeholders.
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Figura 4. Quadro de problemas ou preocupações da organização em estudo.
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A última etapa consistiu na clarificação das prioridades de melhoria baseado no
cruzamento dos objetivos operacionais versus competências. Tendo em conta toda a
recolha de dados realizada nas etapas anteriores, recorremos a esta etapa para cruzar
a informação relativa ao impacto nos principais Stakeholders. Através da matriz da figura
5, formulou-se uma classificação entre os objetivos estratégicos e os projetos propostos
como aplicação de SI, tendo em conta as competências da organização antes descritas.
Classificou-se os objetivos estratégicos entre 1 e 3, sendo que 1 é o menos importante
e 3 o mais importante, como também os SI propostos a aplicar com a mesma matriz de
avaliação. Após a classificação devem multiplicar-se cada uma delas dando o valor a
ser somado no final em cada cruzamento. A finalidade é a de obtermos qual a prioridade
em termos de aplicação de SI para a obtenção dos objetivos estratégicos propostos.
Após a construção desta matriz, e terminando a classificação, presenciou-se um empate
entre as duas classificações. Estas duas classificações foram de encontro à etapa
anterior, isto é, Desenvolvimento de Formação Regional que consiste na criação de uma
plataforma informática de formação, a ser disponibilizada pelas entidades formadoras
regionais em protocolo, recolhendo informação contínua para atualizar a própria
plataforma, em parceria com as mesmas instituições formadoras.
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Figura 5. Matriz de decisão para identificação das áreas prioritárias de intervenção.

Todas as organizações procuram uma gestão aprimorada, sendo que a aplicação de
um SI apropriado à realidade das organizações é um processo de sucesso com o
objetivo de ser uma preocupação geral de todos os gestores. Espera-se que este
trabalho auxilie os gestores, na preparação para a implementação de um SI na
organização, especialmente na planificação da sua implementação.
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Como opinião geral do grupo de trabalho, o desenvolvimento e progresso nos vários
mercados onde as organizações estão inseridas é inevitável acontecer. Logo as
organizações têm de se adaptar para as novas gerações que aí vêm, não só nos
recursos humanos bem como nos recursos tecnológicos. Os SI são um caso claro de
necessidade das organizações que querem se manter no mercado. Hoje vivemos numa
euforia de disponibilidade de dados, de tal forma que quase todos os dias os meios de
captar e armazenar dados estão a ser ultrapassados. A tecnologia de SI será a
ferramenta para que todas as tomadas de decisão se façam de uma forma certa, eficaz
e eficiente, pois de outra forma as organizações irão ficar fora da competição pelos
vários mercados e por consequência, deixarão de existir.
De uma forma geral, a implementação de um SI tem impacto positivo na produtividade,
na gestão dos recursos de uma organização. Origina também um planeamento mais
eficiente e uma tomada de decisão mais assertiva e eficaz.
Espera-se que, com a identificação dos riscos, as dificuldades bem como as
desvantagens associadas às implementações do SI, contribuir através deste trabalho,
melhorar a eficácia e a compreensão desta aplicação bem como atingir o sucesso da
sua implementação dentro de uma organização.
No enquadramento anterior, promove-se com este trabalho a motivação e necessidade
de implementar um SI dentro de uma necessidade identificada por todo este processo
que identifique qual e como o desenvolver a aplicação.
Depois da finalização da metodologia aplicada podemos verificar que a necessidade se
enquadra em um SI relativo a uma plataforma de formação entre entidades regionais
com objetivo de formar e informar, no geral, a população residente na localidade,
habilitando-a assim a militar nos quadros da organização. Claro que também será o
objetivo resolver um problema de escassez e turnover na organização, relativo aos
recursos humanos.
Poderão ser planeadas ações de formação nas próprias instituições ou até mesmo
desenvolver cadeiras em parceria com as instituições, de forma a contemplar formação,
quer na área académica quer área técnico-profissional, nos cursos disponibilizados ou
criados para efeito nas várias instituições de formação e ensino, na área regional da
organização em questão.
Desta forma, pretende-se ainda com este SI, desenvolver uma área crítica na nossa
organização, a médio e longo prazo, investindo no capital humano regional, criando
assim recursos suficientes para que o natural desenvolvimento da organização seja
sustentado pela comunidade local. Para além deste desenvolvimento, contamos
também com o agrupamento de informação transformada em conhecimento, sediado
em bases de dados geridas por SI, que de uma forma global vai ajudar a gerir a falta de
recursos capazes de desempenhar funções dentro da organização.
Os aspetos mais significativos do trabalho, será a demonstração da necessidade de
recorrer ao investimento em SI que, devido à sua capacidade rápida de processamento
de enorme volume dados, de uma forma que possibilite aumentar a performance da
organização, superando assim o investimento e até mesmo tornando a organização
mais eficaz, estrategicamente no mercado, competindo assim com os demais
concorrentes de uma forma mais agressiva. Demonstra-se ainda que o desenvolvimento
social de uma área regional onde qualquer organização esteja sediada, poderá ser
desenvolvida com a intenção de obtenção de resultados positivos no que diz respeito à
disponibilidade de recursos válidos sempre que necessários.
Conforme dissertação apresentada por Santos L. (2016) apresentada no IPVC (Instituto
Politécnico de Viana do Castelo) para obtenção de Grau Mestre em Gestão das
Organizações, corrobora com a nossa conclusão. Nesse seguimento, retiramos citação
que atesta e comprova essa mesma corroboração:
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“Qualquer organização procura uma gestão otimizada, sendo que a adoção de um SI
adequado á realidade da organização e um processo de adoção com sucesso, é uma
preocupação generalizada entre os gestores. Espera-se que o presente trabalho, ajude
os gestores na preparação para a adoção de um SI na sua organização, em especial no
planeamento da sua adoção.”
Tal como Maurício Filho (1994) afirma, Professor de Mestrado em Gestão de Sistemas
de Informação, corroborando também com a nossa conclusão, os Sistemas de
informação tonaram-se parte indispensável para as organizações modernas. Os
desenvolvimentos decorrentes dessas tendências modernas podem promover novas
oportunidades de negócios, de forma a atingir vantagens competitivas. Todas estas
tendências exercerão poderosos impactos nas práticas de trabalho nos Sistemas de
informação bem como nos negócios, alterando fortemente as condições de
competitividade das organizações.
Atestando a importância da formação no âmbito envolvente das organizações, com a
forte componente de elevar o conhecimento cognitivo da população residente na região
das organizações, a tese elaborada pelo Anderson Galvão (2019), conclui acerca da
importância da formação a nível regional e no impacto que tem para as organizações
bem como para os Stakeholders internos e externos dessas organizações. Neste
sentido reforça a o impacto deste estudo relativo á inclusão dos Sistemas de Informação
em plataformas disponíveis para as instituições de formação bem como a outras
organizações a operarem na mesma região originando mais-valia nos recursos
humanos tanto no empreendedorismo regional como na disponibilidade de RH mais
capacitados a nível cognitivo como mais disponíveis no desempenho das funções que
possam vir a desempenhar num futuro próximos nestas mesmas organizações.
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Resumo
Introdução: Existindo o pressuposto de que o interesse pelo fim da vida se verifica desde o início
das peregrinações, havendo evidências de maior disposição dos turistas em visitar locais e
eventos associados ao turismo negro, este estudo tem como objetivo principal aferir se aquele
pode ser um meio eficaz para estimular o desenvolvimento do turismo de nicho com base nos
significados atribuídos a locais específicos no Norte de Portugal, dado que esta região possui
um grande número de corpos humanos que, ao serem exumados, não se decompuseram.
Método: Para além da necessária revisão de literatura, identificou-se os corpos alvo de estudo,
mapeou-se os locais onde aqueles se encontram e foram efetuadas visitas a esses mesmos
locais, que por sua vez atraem muitas pessoas, pois alguns dos corpos foram considerados
santos pela Igreja Católica e, posteriormente, foram expostos.
Resultados: Com a investigação desenvolvida, conseguiu-se relevar a existência dos corpos
mumificados, assim como diversos elementos de interesse turístico na sua envolvência, num
âmbito de suma importância para o desenvolvimento do turismo de nicho.
Discussão: No que respeita ao turismo negro, confirma este estudo o interesse e a possibilidade
de se recuperar para este produto turístico elementos e recursos eminentemente associados à
religiosidade.
Conclusão: A investigação levada a efeito conclui que é possível verificar a existência de
recursos com características únicas que podem justificar a possibilidade de desenvolvimento de
produtos turísticos de nicho, nomeadamente associados ao turismo negro, e com isso, ajudar a
posicionar destinos em direcção à sustentabilidade do turismo.
Palavras-chave: turismo de nicho, turismo negro, sustentabilidade.

Abstract
Introduction: With the assumption that the interest for the end of life is verified since the
beginning of pilgrimages, with evidence of greater willingness of tourists to visit places and events
associated with dark tourism, this study aims to assess whether it can be an effective means to
stimulate the development of niche tourism based on the meanings attributed to specific places
in Northern Portugal, given that this region has a large number of human bodies that, when
exhumed, did not decompose.
Method: In addition to the necessary literature review, the target bodies of study were identified,
the locations where they are found were mapped and visits were made to these same locations,
which in turn attract many people, as some of the bodies were considered saints by the Catholic
Church and later exposed.
Results: With the research carried out, it was possible to reveal the existence of mummified
bodies, as well as various elements of tourist interest in their surroundings, in a context of high
importance for the development of niche tourism.
Discussion: With regard to dark tourism, this study confirms the interest and the possibility of
recovering for this tourist product, elements and resources eminently associated with religiosity.
Conclusion: The research carried out concludes that it is possible to verify the existence of
resources with unique characteristics that can justify the possibility of developing niche tourism
products, namely associated with dark tourism, and thus help to position destinations towards
tourism sustainability.
Keywords: niche tourism, dark tourism, sustainability
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Considerando-se que a segmentação de mercado é fundamental para avaliar os
interesses específicos dos turistas, uma vez que hoje estão mais bem informados e
conhecem diversos destinos e atracções em todo o mundo, é fundamental identificar
nichos de mercado. Assim, o turismo negro é identificado como um nicho turístico de
considerável dimensão e importância, em grande parte devido à sua ampla abrangência
em termos de conceito e motivações associadas. Segundo Novelli (2005), o conceito de
turismo negro surgiu da necessidade de segmentar ou subdividir produtos e mercados
para atender a diversos nichos. Não havendo um consenso total em termos de conceito,
o mais comum e geralmente aceite é aquele que se refere ao turismo negro como visitas
a lugares associados à morte, desastre, catástrofe, dor e sofrimento (Lennon & Folley,
2000).
Tendo-se identificado a existência de corpos incorruptos no Norte de Portugal, adiante
definidos, e relacionando-os neste estudo com o fenómeno do turismo negro, procurouse responder à questão que se coloca em torno do possível potencial daqueles, corpos
e fenómeno, para o desenvolvimento do turismo de nicho. Segundo Lima (1988), corpos
incorruptos são corpos que não se decompuseram após terem estado enterrados um
número significativo de anos.
Este estudo procura também demonstrar a importância dos corpos incorruptos como um
fator de atração turística de nicho, a partir da sua relação com a ciência, nomeadamente
a biologia, mas também com a religião e o mórbido, aliado a dinâmicas turísticas
existentes, por sua vez associadas a diferentes motivações.
METODOLOGIA
Tendo em conta as particularidades deste estudo, optou-se pelo método qualitativo, por
estar mais relacionado com o contexto e a dimensão social, visto que se mostra o mais
evidente considerando uma dupla condição: o objecto empírico e a sua dimensão
territorialmente localizada e o objecto teórico que remete para uma abordagem que visa
um amplo conjunto de dimensões da realidade. Levou-se a efeito a necessária revisão
de literatura pertinente sobre o tema, identificou-se os corpos alvo de estudo e mapeouse os locais onde aqueles podem ser encontrados e visitados. Adicionalmente, foram
efectuadas visitas por forma a confirmar os dados recolhidos anteriormente, reforçando
e comprovando o nível de interesse dos corpos mumificados e expostos.
TURISMO NEGRO: CONCEITO E MOTIVAÇÕES
A morte é uma presença constante na cultura popular e na comunicação social: na
televisão, no cinema, na música, na arte e nas mais diversas religiões, presente no diaa-dia de forma abstracta e intelectualizada (Niemelä, 2010). Segundo Stone & Sharpley
(2008), a sociedade contemporânea consome, voluntariamente ou não, cada vez mais
produtos relacionados com a morte, seja real ou modificada por representações
audiovisuais, na cultura e nos media, o que pode significar que a presença de temas
sombrios na cultura popular e tratar a mortalidade como entretenimento é uma forma de
trazer a morte de volta à consciência social.
Portanto, o turismo negro, sob as suas várias formas e dissimulações, permite que os
indivíduos utilizem a sua curiosidade e fascínio pelos assuntos relacionados com a
morte, de forma socialmente aceite, providenciando a construção da contemplação da
mortalidade (Stone & Sharpley, 2008). Além disso, o turismo negro permite experiências
educacionais e emocionais. Para as primeiras, e por meio de eventos passados, fornece
aquisição de conhecimento, enquanto para as segundas potencia a função terapêutica
(Hendersom, 2000; Lennon & Foley, 2000; Braithwaite & Lee, 2006 cit in Kang et al.,
2011).
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É referido na análise desenvolvida por Kang et al. (2011) que muitos estudos destacam
que o turismo negro pode ser assumido como uma experiência turística de relevante
significado, pois evoca novos anseios e dilemas éticos. Isso significa que as
necessidades e expectativas dos visitantes variam quase infinitamente, dada a grande
diversidade de lugares que podem ser visitados. Além disso, essas necessidades e
expectativas podem estar relacionadas a uma ampla gama de circunstâncias
socioculturais, de modo que o potencial efetivo de recorrência ao turismo negro como
um mecanismo para confrontar, compreender e aceitar a morte também irá variar (Stone
& Sharpley, 2008).
Na verdade, viagens a lugares associados à morte, ao desastre e ao macabro estão se
tornando uma atividade cultural persuasiva na sociedade contemporânea (Stone, 2005).
Partindo deste pressuposto, é importante notar que o turismo negro assume especial
interesse no setor do turismo, nomeadamente o de nichos, englobando características
educacionais, culturais e patrimoniais (Tarlow, 2005 cit in Niemelä, 2010). No entanto,
há grande dificuldade em encontrar uma designação ou definição única que possa incluir
a multiplicidade de lugares, atrações e experiências relacionadas com o tema, embora
tenha havido tentativas de identificar diferentes formas e intensidades de turismo negro
(Stone & Sharpley, 2008).
Apesar da dificuldade em definir o turismo negro, tem havido algumas abordagens
diferentes, em relação às perspectivas de oferta e procura. Por um lado, é a
compreensão e descrição, e, por outro, a experiência turística.
Portanto, as motivações variam e a referência a necessidades psicológicas também foi
identificada, resultante de um desequilíbrio que pode ser corrigido pelas experiências
turísticas (Kim & Lee, 2002 cit in Yuill, 2003). Dann (1977 cit in Yuill, 2003) mencionou
a teoria dos factores push e pull, que motivam a visita de turistas a um determinado
destino, sendo o conceito usado para categorizar e identificar diferentes fontes
motivacionais, como razões do foro interno dos turistas e as forças geradas pelo destino.
Segundo Tarlow (2005 cit in Niemelä, 2010), existem quatro emoções básicas que
interagem com a condição psicológica dos turistas que optam pelo turismo negro:
insegurança, gratidão, humildade e superioridade. E Niemelä (2010) considera que
visitar lugares relacionados com o turismo negro estimula e proporciona aspectos
educacionais e intensamente emocionais. Por este motivo, as experiências relacionadas
com o turismo negro podem ser consumidas de forma a proporcionar uma sensação
fenomenológica da própria existência social dos turistas. Nesta categoria podemos
considerar visitas a cemitérios, memoriais, campos de batalha, museus e locais
associados a assassinatos ou outras atrações relacionadas com a morte (Sharpley &
Stone, 2009).
Do ponto de vista comportamental, podem ser elencadas categorias de actividades
relacionadas com este tipo de turismo, tais como: viagens para testemunhar
representações públicas da morte, nomeadamente execuções; viajar para lugares onde
ocorreram assassinatos em massa, como campos de concentração; viajar para visitar
memoriais, cemitérios, sarcófagos, criptas ou os associados a guerras; viagens a locais
com indícios de morte ou representação simbólica, como museus e espaços temáticos;
viajar para lugares onde a morte é encenada, como festividades religiosas e ritos sociais
(Seaton, 1996 cit in Sharpley & Stone, 2009).
CORPOS INCORRUPTOS EM PORTUGAL, RELIGIÃO E DESENVOLVIMENTO DO
TURISMO DE NICHO
Mateiro (2010) argumenta que corpos incorruptos são corpos preservados post-mortem,
ou, como é comum e mundialmente conhecido, mumificados, e podem levar o Homem
às mais diversas reacções, do fascínio ao horror, mas sempre chamaram a atenção de
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qualquer ser humano, sendo uma fonte de informação multidisciplinar e inesgotável a
nível científico.
Também Mateiro (2010) explica que a mumificação, considerada como uma das fases
de decomposição, por estar associada à preservação, pode ser: natural ou espontânea,
artificial ou intencional. Se artificial ou intencional, ocorre com intervenção humana; se
natural, resulta principalmente de ambientes ou climas mais secos e frios e da ausência
de oxigénio. É a mumificação natural que resulta no termo “corpos mumificados”
aplicado a “santos incorruptos” ou “santos de carne”.
Alguns desses corpos são relíquias do Vaticano, que conferem uma certa importância
às igrejas; outros foram enterrados novamente, devido à turbulência que causaram às
pessoas; os demais, considerados “santos milagrosos”, estão expostos. Estes são
designados pelo povo como “santos milagrosos” ou “santos incorruptos”, por serem
cadáveres cujos corpos não se decompuseram depois de alguns anos enterrados (Lima,
1988).

Figura 1. Santinho de Beire, corpo incorrupto/mumificado no Norte de Portugal

Este tipo de fenómeno é prontamente entendido pelas pessoas como um fenómeno
paranormal, e como a “obra de Deus”. Sendo Portugal um país de grande número de
cristãos, estes “santos” foram, e ainda são, alvo de forte culto religioso. Segundo Mateiro
(2010), existem 38 “santos incorruptos” que podem ser encontrados em Portugal,
distribuídos por vários distritos localizados nas regiões Norte e Centro do país, como
Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real, Coimbra, Aveiro, Viseu, Guarda, Santarém,
Castelo Branco e Lisboa.
Atendendo-se à análise efectuada, com base no estudo levado a efeito por Mateiro
(2010), e considerando a localização territorial dos trinta e oito corpos incorruptos, é
relevante referir que no Norte de Portugal existem trinta e dois corpos, 84% do total de
corpos incorruptos em Portugal, dos quais dezassete são mumificados ou estão
expostos; nove enterrados, destruídos ou de paradeiro desconhecido; seis são relíquias.
Em percentagem, significa que 53% são mumificados ou estão expostos; 28%
enterrados, destruídos ou com paradeiro desconhecido; e 19% são relíquias.
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Os nomes, os municípios e respectivos distritos correspondentes à localização desses
dezassete corpos mumificados ou expostos, os que mais chamam a atenção e interesse
da população, estão apresentados na tabela a seguir.
Tabela 1 – Lista dos corpos incorruptos no Norte de Portugal

Nome

Concelho

Distrito

José dos Santos Ferreira (Abade Moura)

Porto

Porto

Justa Rita

Santa
Marta
Penaguião

Maria Carolina

Paredes

Porto

Padre Julián Bruton

Tarouca

Viseu

Padre Mateus

Paredes

Porto

Paços de Ferreira

Porto

Vila Nova de Gaia

Porto

Princesinha
Princesa)

da

Calçada

de
Vila Real

(Mariquinhas

Santa Maria Adelaide

Santinho Cego do Panque (Joãozinho
Mudo)
Barcelos

Braga

Santinho de Beire

Paredes

Porto

Santo Heitorzinho

Peso da Régua

Vila Real

Santo Justo

Moimenta da Beira

Viseu

São Félix

São João da Pesqueira

Viseu

São Justino

Barcelos

Braga

São Paulo

São João da Pesqueira

Viseu

São Torcato

Guimarães

Braga

São Vicente, o Moço

Penafiel

Porto

Servo Sebastião Maria (Servinho)

Alijó

Vila Real

Fonte: Mateiro (2010)

É na Região Norte de Portugal que se concentram principalmente os corpos
mumificados e talvez por isso o fenómeno se tenha disseminado e os cultos se tenham
espalhado com maior devoção e força. É no Norte que esses locais são mais conhecidos
e mais ligados à religião (Mateiro, 2010).
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Figura 2. Mapa dos corpos incorruptos/mumificados, expostos, no Norte de Portugal

Embora alguns defendam a religião como motor de arranque para o turismo de massas,
outros argumentam que existe uma grande diferença entre turista e peregrino. Seja qual
for o motivo, cultural ou religioso, a verdade é que tanto os turistas como os peregrinos
são importantes fontes de lucro para o turismo (Obadia, 2009).
Para fazer valer e fundamentar o nível de interesse pelo que está directamente
relacionado com os dezassete corpos mumificados e expostos anteriormente
mencionados, foi feito um registo das evidências proeminentes, na sua maioria
relacionadas com a religião, e aquelas que mais se repetem no território em estudo.
Assim, são dezassete capelas, oito igrejas, sete cemitérios, cinco milagres e três lendas
atribuídas aos santos, e quatro festas, incluindo grandes romarias em sua homenagem.
Literatura, museus, pinturas, santuários e toponímia (nomes de ruas) também são
incidências existentes, que se repetem em menor número.
Outras evidências e/ou artefactos, de carácter singular, também foram registados, por
serem indissociáveis do universo religioso e do potencial turístico associado a santos
e/ou corpos incorruptos, como solas de sandálias dos santos, pinturas antigas em sua
homenagem, moedas de mais de 25 países e 600 vestidos de noiva oferecidos num só
local ou a um só santo, como é o caso de Santa Maria Adelaide, no concelho de Vila
Nova de Gaia, são apenas alguns exemplos.
Fernandes (2009) defende que, no que diz respeito ao potencial turístico é relevante
notar que o turismo é cada vez mais visto como um meio eficaz de desenvolvimento
regional para diversificar a economia local, dado que as indústrias tradicionais
continuam em declínio e o turismo é visto como uma estratégia viável para a
desenvolvimento do Norte de Portugal, região de desenvolvimento desigual e com
acentuadas diferenças entre o litoral e o interior.
Como uma parte muito significativa do património cultural português é propriedade da
Igreja Católica (Falcão, 2002) e considerando que muita atenção tem sido prestada a
alguns dos principais santuários e locais de peregrinação em todo o país, sendo o
exemplo principal Fátima, no Centro de Portugal , mas também para o desenvolvimento,
nos últimos anos, de alguns santuários da região Norte do país, é relevante planear e
desenvolver uma especialização em turismo religioso, visto que proporcionaria

41

Atas do ecUI&D 21 – VII Encontro Científíco da Unidade de Investigação & Desenvolvimento do ISLA Santarém
ISBN 978-989-96995-x-x (2021-06-18)

certamente experiências únicas aos turistas e, por isso, ofereceria condições para
desenvolvimento regional (Richards & Fernandes, 2007).
Assim, é necessário que os destinos desenvolvam um novo leque de competências para
além da gestão tradicional dos serviços turísticos, que se movem para a arena do
desenvolvimento da experiência, da criatividade e da inovação (OCDE, 2000 cit in
Fernandes, Coelho & Brázio, 2015). Assim, argumenta-se, as atracções são os
elementos básicos sobre os quais o turismo se desenvolve. No entanto, às vezes pode
ser difícil diferenciar entre atracções e não atracções. Porém, de acordo com as análises
de Fernandes, Coelho & Brázio (2015), tudo é potencialmente atractivo, bastando que
alguém se dê ao trabalho de apontá-lo como algo digno de nota, ou digno de ser visto,
e muita da dificuldade tem a ver com os diversos segmentos da indústria do turismo. No
caso do turismo religioso, as atracções podem incluir património material, como
arquitectura de edifícios religiosos e design de espaços religiosos, rotas de
peregrinação, arte sacra e artefactos, bem como eventos religiosos, como rituais e
festivais, mas também pessoas no papel de peregrinos e turistas (Fernandes, Coelho &
Brázio, 2015).
Neste quadro, o turismo negro, enquanto produto de nicho, deve ser visto como uma
oportunidade para o desenvolvimento turístico, visto que, por diversos factores, existe a
possibilidade de atingir uma parte interessante e importante do mercado. Além disso,
se tivermos em conta o caso estudado e as especificidades dos corpos incorruptos
expostos no Norte de Portugal, porque existe uma forte relação com a religiosidade e
porque o âmbito das motivações, incluindo o interesse pela morte e o mórbido, existe
realmente.
E a partir da pesquisa realizada, apresentam-se três segmentos de mercado como
prioritários: religioso, mórbido e científico. O primeiro segmento, identificado como
religioso, é o que provavelmente inclui o maior número de turistas, uma vez que,
segundo Teixeira (2007), um dos enumerados corpos incorruptos, nomeadamente
Santa Maria Adelaide em Vila Nova de Gaia, encontra-se no segundo local de culto mais
visitado em Portugal, logo a seguir ao Santuário de Fátima, o que mostra claramente a
religião como principal motivação, permitindo assim que este segmento de mercado seja
considerado importante, com turistas especificamente interessados em cultos religiosos
ou sobrenaturais. No estudo realizado por Mateiro (2010), é referido que os ritos
religiosos, como procissões e romarias, promessas ou oferendas votivas são
características importantes da história e da cultura do povo, evidenciando uma relação
íntima entre o povo e os santos.
Contextualizando o defendido por Santos (2006), nas culturas ocidentais, quando se
pensa num lugar sagrado que é destino de peregrinação, é prontamente imaginado algo
construído em homenagem ao sobrenatural. Ali, confrontando-se e familiarizando-se
com a morte, como demonstração do amadurecimento psicológico das pessoas frente
a esse tipo de questões consideradas tabu na sociedade em geral, possibilita a
identificação do segundo segmento, o mórbido - turistas altamente interessados em
questões mórbidas.
Deste modo, qualquer tipo de pesquisa sobre o Homem e a morte deve ser um estudo
multidisciplinar, integrando diversos especialistas de inúmeras áreas do conhecimento,
como arqueólogos, antropólogos, patologistas, médicos, biólogos, geólogos, entre
outros, pois é a única forma de se chegar à verdade científica (Pickering & Bachman,
1997; Campobasso & Introna, 2001; Duday & Guillon, 2006; Pinheiro, 2006; Pinheiro &
Cunha, 2006 cit in Mateiro, 2010). Portanto, reconhece-se aqui o terceiro segmento, o
científico, dado o interesse na busca de uma explicação científica para o fenómeno, por
meio da extensão do objecto em estudo para além das fronteiras dos lugares
mencionados, e impactos da morte nas crenças e práticas religiosas.
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Qualquer um dos segmentos, religioso, mórbido e científico, pode facilmente ter as suas
necessidades satisfeitas em termos turísticos, considerando a existência dos recursos
citados com as suas características específicas e, de certa forma, especiais.
CONCLUSÃO
O turismo negro pode ser abordado tanto de uma perspectiva profana como de uma
perspectiva religiosa. Interpretando-se acção, curiosidade e dimensão espacial, ambas
as expressões podem levar à criação de um produto turístico, associado ou não a
peregrinações, a características mórbidas, à mortalidade ou à biologia. Portanto,
considera-se que aspectos como a sazonalidade, e a necessidade da sua redução, bem
como o aumento dos impactos económicos positivos devem ser considerados
relevantes no planeamento e desenvolvimento turístico.
A possível implementação de circuitos de acordo com os segmentos anteriormente
propostos está certamente sujeita a uma apreciação positiva, visto que podem ser
reunidos vários factores indissociáveis e fundamentais no desenvolvimento de um
produto turístico, salvaguardando os interesses culturais, sociais e económicos das
populações onde os “santos” e/ou os corpos incorruptos expostos são, e atendendo às
necessidades e interesses dos turistas.
Apesar de se ter em conta o carácter diferenciador, considerado positivo, associado aos
corpos incorruptos existentes em Portugal, nomeadamente os expostos e considerandose o que respeita à dinâmica do turismo negro, algumas questões podem ser levantadas
e as respostas podem ser determinantes no possível desenvolvimento do produto
direccionado para nichos de mercado:
• Podem ser organizadas visitas aos corpos incorruptos, enquanto atracções turísticas
associadas ao turismo negro, enquadradas na dinâmica do turismo religioso existente
em Portugal, tendo em conta que estes recursos e este património são maioritariamente
propriedade da Igreja Católica?
• No pressuposto de implementação de circuitos turísticos, tendo os corpos incorruptos
como recurso e atracção, em que medida as populações locais estão disponíveis para
receber turistas motivados pela morte e pelo mórbido?
• Acreditando-se no potencial do turismo negro, tendo em conta o desenvolvimento e a
sustentabilidade dos destinos turísticos, em que medida as organizações e empresas
de gestão de destinos estarão receptivas a este produto?
Considerando-se as questões aqui formuladas, resultantes da pesquisa realizada,
conclui-se que as respostas às mesmas podem ser encontradas em futuras pesquisas
fenomenológicas, ajudando a ilustrar o nível de apoio do turismo negro como instituição
mediadora contemporânea da mortalidade.
Por último, este turismo de interesse especial exige que os agentes de turismo tenham
uma atitude pró-activa em relação à criatividade e inovação, criatividade no sentido de
produzir ideias e inovação na concretização dessas ideias através da promoção do
empreendedorismo e de novas oportunidades de negócio. Isto poderia ser alcançado
incentivando-se o investimento nesses recursos tangíveis e intangíveis para promover
a sua atractividade e criar novos motivos para a visita dos turistas e para o investimento
no sector do turismo, de forma a proporcionar uma gama mais diversificada de produtos
que seriam certamente bem acolhidos pelos turistas com interesses especiais.
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RECOMPENSAS E MOTIVAÇÃO NO TRABALHO NAS MISERICÓRDIAS
PORTUGUESAS
REWARDS AND MOTIVATION AT WORK IN PORTUGUESE MERCIES
Faria, Paulo José Silva; Sampaio, Marta Correia
ISLA Santarém; Largo Cândido dos Reis; Santarém; Portugal
paulo.faria2009@sapo.pt; marta.sampaio@islasanatrem.pt

Resumo
Introdução: O presente estudo tem como objetivo principal investigar a influência das
recompensas na motivação do trabalho nas misericórdias portuguesas.
Método: Foi realizado um estudo quantitativo de caráter descritivo com base num inquérito
online. Utilizou-se uma amostra por conveniência de 132 colaboradores das misericórdias
portuguesas
Resultados: Os resultados demonstram que as recompensas intrínsecas das tarefas e do
conhecimento, bem como as recompensas extrínsecas sociais têm um impacto positivo na
motivação autónoma.
Discussão: Não se verificaram evidências significativas quanto ao impacto das recompensas
intrínsecas e extrínsecas na motivação controlada. Tendo-se constado que as perceções das
recompensas intrínsecas são mais positivas do que as das recompensas extrínsecas; e que os
colaboradores apresentam níveis de motivação autónoma mais elevados do que de motivação
controlada.
Conclusão: O presente estudo permitiu aferir quais as recompensas com maior impacto na
motivação dos colaboradores das misericórdias, contribuindo para a compreensão dos
instrumentos mais adequados para uma gestão eficaz da motivação dos recursos humanos
nessas instituições.
Palavras-chave: Motivação no Trabalho, Teoria da Autodeterminação, Recompensas
Intrínsecas, Recompensas Extrínsecas, Misericórdias.

Abstract
Introduction: The present study has as main objective to investigate the influence of the rewards
in the motivation of the work in the Portuguese mercies.
Method: A descriptive quantitative study was carried out based on an online survey. A
convenience sample of 132 employees from Portuguese mercies was used.
Results: The results demonstrate that the intrinsic rewards of tasks and knowledge, as well as
the extrinsic social rewards, have a positive impact on autonomous motivation.
Discussion: There was no significant evidence regarding the impact of intrinsic and extrinsic
rewards on controlled motivation. Additionally, it was found that the perceptions of intrinsic
rewards are more positive than those of extrinsic rewards; and that employees have higher levels
of autonomous motivation than controlled motivation.
Conclusion: The present study contributes to the understanding of the most adequate
instruments for an effective management of the motivation of mercies employees, allowing us to
assess which rewards had the greatest impact on the motivation of human resources of human
resources in these institutions.
Keywords: Work Motivation, Self-Determination Theory, Intrinsic Rewards, Extrinsic Rewards,
Mercies.
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Portugal tem vivido num contexto marcado por profundas transformações sociais
caracterizadas pelo envelhecimento da população, desigualdade e exclusão social.
Acresce a progressiva incapacidade do Estado-Providência em dar respostas eficientes
a estas mudanças. Deste modo, assiste-se a uma maior intervenção da sociedade civil
com o intuito de os ultrapassar e promover uma maior coesão social (Lima, 2013). É
neste contexto que o papel das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS),
com destaque para as misericórdias, têm conhecido um papel cada vez mais importante
na luta contra a pobreza, a doença, a invalidez e as dificuldades criadas pela velhice
(Conta Satélite da Economia Social (CSES), 2019.
Uma vez que o valor acrescentado deste tipo de organizações assenta sobretudo nos
seus recursos humanos (Weisberg&Dent, 2016), a produtividade e eficiência são
avaliados do ponto de vista humano e relacional (Borzaga&Tortia, 2006), torna-se
fundamental avaliar os principais fatores de motivação dos colaboradores de forma a
melhorar o desempenho dos serviços que prestam aos seus utentes e à sociedade em
geral.
“Desde que existem organizações que as recompensas são reconhecidas como os
principais motivadores dos colaboradores” (Werner&Ward, 2004, p 201). Sendo esta
visão consensual no campo do comportamento organizacional, o grande debate centrase em torno das recompensas que estimulam a motivação de qualidade. Por outro lado,
em virtude do maior nível de competências e formação dos trabalhadores nas
sociedades atuais (Kuvaas et al., 2016) o paradigma da motivação no trabalho conheceu
uma “revolução coperniciana” (Rigby&Ryan, 2018, p. 133). Deixou de assentar em
fatores externos à função como o salário, incentivos e benefícios, passando a alicerçarse em fatores internos, relacionados com o interesse e prazer pelo próprio trabalho
(Gagné&Deci, 2005; Rigby&Ryan, 2018; Deci et al, 2017). Neste contexto, a literatura
distingue dois grandes tipos de recompensas: intrínsecas e extrínsecas. As primeiras
são inerentes ao trabalho ou, mais especificamente, às características das suas tarefas.
Quanto às segundas, têm um carácter instrumental e resultam de fatores externos ao
trabalho (De Getier et al., 2008; Gagné&Forest, 2011; Mottaz, 1985). Segundo a Teoria
da Autodeterminação (TAD), as primeiras estão na origem de motivação de qualidade,
enquanto as segundas podem ser fonte de stress (Gagné& Déci, 2005; Ryan&Deci,
1985).
Por outro lado, as perceções sobre as recompensas e motivação podem variar em
função do contexto organizacional (De Getier et al., 2008; Gagné&Deci, 2005). Estudos
indicam que os colaboradores de organizações sem fins lucrativos apresentam níveis
de satisfação e bem-estar no trabalho elevados, mesmo na presença de salários mais
baixos, comparativamente aos seus pares de organizações privadas (Benz, 2005;
Borzaga&Tortia, 2006). Efetivamente, os colaboradores daquele tipo de organizações
denotam algumas características que os distingue dos do sector privado, pois estão
inseridos num contexto que tem uma abordagem diferente da atividade económica, são
mais focados nas pessoas e no serviço público, bem como em fatores relacionados
diretamente com a missão e tarefas do trabalho (Borzaga&Tortia, 2006;
LeRoux&Feeney, 2013; Park&Word, 2012). Ou seja, as recompensas de carácter
psicológico e social têm mais importância (Jessen, 2010; Schepers et al., 2005).
A presente investigação tem por objetivo principal avaliar os determinantes da
motivação nas IPSS, tomando o exemplo das misericórdias de Portugal. Para tal,
socorre-se da TAD da motivação, pois esta preconiza um modelo que avalia o efeito da
satisfação daquelas necessidades na motivação de qualidade (Ryan&Déci, 1985;
Gagné&Déci, 2005). Quanto à metodologia, adotou-se uma abordagem quantitativa
descritiva, recorrendo-se ao inquérito online.
Este estudo traz contributos importantes. Por um lado, porque é escassa a literatura
sobre o estudo das recompensas e motivação em organizações sem fins lucrativos
(Schepers et al., 2005), mormente nas misericórdias portuguesas. Por outro lado,
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porque traz conhecimento aos gestores destas instituições sobre os instrumentos mais
adequados à gestão eficaz da motivação dos seus recursos humanos.
1. REVISÃO DA LITERATURA
1.1. Conceito de Economia Social
A economia social designa a atividade económica baseada em organizações privadas
sem fins lucrativos que se autofinanciam e têm por objetivo satisfazer necessidades de
cariz social que o sector público não pretende resolver e o privado não vê interesses
lucrativos (Caeiro, 2008). Assim, aquelas organizações exercem um papel importante
na produção de certos bens e serviços que têm impacto na sustentabilidade e
crescimento económico, na valorização da atividade económica ao serviço das
necessidades sociais, na distribuição mais equitativa da riqueza, na criação de emprego,
bem como na correção dos desequilíbrios sociais (Penalver et al., 2012).
As organizações da economia social apresentam duas características comuns: a
preocupação com os indivíduos e os aspetos sociais. Assim, têm uma abordagem
diferente da atividade puramente económica pois não são apenas produtoras de bens
e serviços e privilegiam as pessoas em detrimento do capital (OBESP, 2011).
1.2. Organizações da Economia Social
Podemos dividir as organizações da economia social em três grupos: 1) cooperativas;
2) instituições particulares de solidariedade social (IPSS) (Barros, 2003; Penalver et al.,
2011) e 3) outras associações.
As IPSS exercem a dinâmica fundamental no desenvolvimento da economia social
(Caeiro, 2008).
São constituídas por iniciativa de particulares com o propósito de dar expressão
organizada ao dever moral de solidariedade e de justiça entre os indivíduos, que não
sejam administradas pelo Estado, ou por um corpo autárquico, para prosseguir, entre
outros, objetivos de apoio social à família, crianças e jovens, integração social e
comunitária, mediante a concessão de bens e a prestação de serviços (Instituto da
Segurança Social, 2014 (ISS), p.4).
Numa análise da importância dos diferentes tipos de organizações para a economia
social, o relatório do CSES (2019) refere que das 72 mil entidades consideradas, 93%
representam associações com fins altruísticos, sendo responsáveis por 60% do VAB e
65% do emprego remunerado. As misericórdias formam o segundo grupo com maior
peso em termos de emprego remunerado, sendo objetivo deste artigo avaliar as
recompensas e motivação nas misericórdias.
1.2.1. As misericórdias – um caso particular de IPSS
As misericórdias, representam em Portugal as organizações mais antigas da economia
social. Data de 15 de Agosto de 1498 o ano da fundação da primeira misericórdia pela
Rainha Dona Leonor, em Lisboa.
Atualmente, estão ativas 387 misericórdias, que apoiam cerca 167 mil pessoas. Para o
efeito contam com cerca de 45 mil colaboradores diretos e milhares indiretos (UMP,
2020).
O crescente ritmo do envelhecimento populacional e exclusão social de algumas franjas
da população, representam um desafio para estas instituições no que toca à gestão dos
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seus recursos humanos de forma a adaptarem-se às novas realidades e procurando
manter a missão por que se regem há mais de 500 anos.
1.3. Conceito de Sistemas de Recompensas
As recompensas são um elemento-chave na relação de troca entre uma organização e
os seus colaboradores. Do lado da organização, são um instrumento que permite alinhar
os comportamentos destes últimos com os objetivos, estratégia e cultura da
organização, atraindo-os, motivando-os e retendo-os. Do lado dos colaboradores,
representam as contrapartidas que a organização lhes proporciona em troca do seu
esforço, competências e desempenho (Camara, 2016; Werner&Ward, 2004). O principal
objetivo de um sistema de recompensas é, pois, o de manter os colaboradores
motivados e satisfeitos, de forma a atingirem os melhores padrões de desempenho na
prossecução dos objetivos da organização (Borzaga&Tortia, 2006; Bustman,
Sook&Abdullah, 2014; De Gieter, De Cooman, Pepermans&Jegers, 2008;
Gagné&Forest, 2011; Hofmans, De Gieter&Pepermans, 2012).
Assim um sistema de recompensas eficaz deve responder à seguinte questão-chave:
“que tipo de estímulos a organização precisa de dar a uma pessoa por forma a que ela
se sinta satisfeita no trabalho?” (Abreu, 2000, p.14).
Podemos encontrar na literatura diversas tipologias de recompensas. Apesar da
diversidade de tipologias é consensual que os princípios por que se regem são muito
semelhantes (Chiang&Birtch, 2006; De Gieter et al., 2008). Muitas delas, inspiradas no
modelo Bifatorial de Herzberg (1968), desembocam em duas grandes categorias:
intrínsecas e extrínsecas (e.g. Camara, 2016; Chiang&Birtch, 2006; Ghazi et al., 2013;
Gitamo et al., 2016; Mehta et al., 2000; Morgan et al., 2013; Mottaz, 1985;
Tippet&Kluver, 2009; Weisberg&Dent, 2016).
1.3.1. Recompensas Intrínsecas
As recompensas intrínsecas são os efeitos produzidos pela função em si em vez dos
seus resultados externos (Treville&Antonakis, 2006) e deste modo, emanam do próprio
trabalho, do seu conteúdo, ou mais especificamente das suas características (De Gieter
et al., 2008; Jessen, 2010; Mottaz, 1985). Com base no modelo de Hackman&Oldham
(1975, 1976), Morgeson&Humphrey (2007) tipificaram as características do trabalho em
duas categorias: características das tarefas e características do conhecimento. Nas
características das tarefas fazem parte as características de autonomia, significado
das tarefas, identidade das tarefas, variedade das tarefas e feedback das próprias
tarefas.
Serão descritas de seguida as características do conhecimento. Relativamente à
complexidade da função, esta refere-se ao grau de complexidade e dificuldade na
execução das tarefas, que se manifesta em duas características: a) as tarefas
complexas apresentam vários caminhos para alcançar uma solução; e b) não tem
critérios objetivos de avaliação (Byron&Khazanchi, 2012).
1.3.2. Recompensas Extrínsecas
As recompensas extrínsecas emanam de fatores externos à atividade. Têm um carácter
instrumental uma vez que servem para obter um resultado ou evitar uma punição.
(Chiang&Birtch, 2006; De Gieter et al., 2008; Gagné&Forest, 2011; Mottaz, 1985). As
recompensas extrínsecas podem ser classificadas em sociais e organizacionais
(Jessen, 2010; Mottaz, 1985).
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As recompensas extrínsecas sociais consistem nas relações interpessoais que o
colaborador tem com os seus superiores e colegas (Borzaga&Tortia, 2016; De Gieter et
al., 2008; Lyons et al. 2006). E podemos categorizá-las em três dimensões: feedback,
reconhecimento social e apoio emocional. Embora estejam interligadas estas
componentes têm objetivos distintos (De Gieter et al., 2008).
As recompensas extrínsecas organizacionais, referem-se aquelas que beneficiam os
colaboradores de um modo financeiro ou material (Chiang&Birtch, 2008; De Gieter et
al., 2008).
As recompensas financeiras são providenciadas de uma forma monetária, tais como o
salário, incentivos e benefícios (Chiang&Birtch, 2008). O dinheiro é considerado a
recompensa com maior valor instrumental (Kuvaas et al., 2016), pois pode satisfazer
indiretamente um leque alargado de necessidades, desde as mais básicas (e.g
alimentação, habitação) até às mais elevadas (e.g. estatuto social) (Rynes,
Gerhart&Katheleen, 2004).
1.4. Conceito de Motivação no Trabalho
A motivação no trabalho é um construto multidisciplinar sobre o qual podemos encontrar
diversas conceções (Cunha, et al., 2016). Solomon et al. (2006, p.90), consideram que
“a motivação refere-se ao processo psicológico que desencadeia um determinado
comportamento nas pessoas”. Uma definição amplamente adotada (Hausser, 2014) é
dada por Pinder (1998, p.11). A mesma refere que a motivação no trabalho é “o conjunto
de forças energéticas, com origem quer no indivíduo quer fora dele, que moldam o
comportamento de trabalho, determinando a sua forma, direção, intensidade e duração”.
1.5. Teoria da Autodeterminação (TAD)
A Teoria da Autodeterminação (TAD) tem como pressuposto central que existe uma
tendência inata dos indivíduos para o desenvolvimento de “um sentimento de autonomia
na escolha da iniciação e regulação das suas ações individuais”, (Deci, Connel&Ryan,
1989, p.268) ou, dito de outro modo, para o controle do locus de causalidade1 dos seus
comportamentos (Ryan&Deci, 2000). A esta apetência designa-se de autodeterminação
(Deci, et al., 1989; Gagné&Deci, 2005; Ryan&Deci, 2000.
Deci&Ryan (1985) (citados em Ryan&Deci, 2000; p. 55) desenvolveram a TAD a partir
do trabalho seminal de Deci (1971) sobre a Teoria da Avaliação Cognitiva. Esta
distingue motivação intrínseca de motivação extrínseca. A primeira reflete a vontade de
fazer algo pelo interesse e prazer da tarefa em si, ou seja, em que a “motivação reside
no próprio comportamento” (Deci et al., 2017, p.21). É o caso do trabalhador que tem
prazer no trabalho ou identifica-se com os seus valores e objetivos. Já na motivação
extrínseca, a força motivacional em exercer uma atividade é proveniente de um objetivo
externo à mesma. É o caso do trabalhador que se esforça mais para receber um prémio
de desempenho (Gagné&Deci, 2005; Ryan&Deci, 2000).
1.5.1. Continuum da Motivação
Contrariamente a outras teorias (e.g. Teoria das Necessidades, Expectativa,
Estabelecimento de Objetivos) que apenas consideram o caráter quantitativo e

1

Locus de causalidade designa a perceção que o indivíduo tem sobre a razão (origem e orientação) do
seu comportamento (Ryan&Deci, 2000).
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unidimensional da motivação, a TAD defende que esta apresenta diferenças qualitativas
em função dos graus de autonomia das ações dos indivíduos (Gagné&Deci, 2005;
Rigby&Ryan, 2018). É importante sublinhar que a autonomia é aqui encarada como “um
comportamento com sentido de volição e experiência de escolha” (Gagné&Deci, 2005,
p.333).
Esta teoria vai além da dicotomia intrínseca/extrínseca, concebendo diversas formas de
motivação num continuum que variam desde as mais dinâmicas (i.e. intrínsecas ou
autónomas) até às mais pobres (i.e. extrínsecas ou controladas), conforme se apresenta
na figura 1 (Gagné&Deci, 2005, Rigby&Ryan, 2018).

Figura 1. Continuum da motivação segundo a TAD, adaptado de Ryan&Deci (2000)

1.5.1.1. Motivação Intrínseca
A motivação intrínseca (i.e. autónoma) designa uma tendência natural dos indivíduos
para desenvolverem atividades que são interessantes e geram prazer (Gagné&Deci,
2005; Legault, 2016; Ryan&Deci, 2000). A motivação é estimulada diretamente pelas
necessidades, valores e interesses dos indivíduos. Assim e tal como pode ser
observado na figura 1, o locus de causalidade percecionado é interno. Por natureza, a
motivação intrínseca só é possível se for interessante e agradável, pois tem de ser
recompensadora por si mesma (Gagné&Deci, 2005; Legault, 2016; Ryan&Deci, 2000).
Neste tipo de motivação os objetivos individuais dos trabalhadores convergem com os
objetivos da organização (Deci et al., 2017; Rigby&Ryan, 2018).
1.5.1.2. Motivação Extrínseca
Quando as atividades não são interessantes ou intrinsecamente motivacionais, os
comportamentos são estimulados pela motivação extrínseca. Nestes contextos, a
motivação depende das contingências externas, tais como uma recompensa material
ou aprovação. Assim, a motivação extrínseca tem um valor instrumental, referindo-se à
execução de uma atividade pelo resultado que daí se espera obter. Deste modo, o locus
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de causalidade percecionado é externo (Gagné&Deci, 2005; Legault, 2016; Ryan&Deci,
2000).
No entanto, a TAD propõe um modelo de motivação extrínseca em continuum com base
no grau de regulação do comportamento internalizado.
1.5.1.3. Amotivação
A amotivação designa a ausência de uma intenção ou comportamento. Tal acontece se
o indivíduo não sentir competência para a executar ou não acreditar que a sua ação
produzirá um resultado (Ryan&Deci, 2000; Gagné&Deci, 2005).
1.5.2. Necessidades Básicas Psicológicas Como Força Motivacional
A TAD defende que o desenvolvimento da motivação autónoma (intrínseca e
internalizada), depende da satisfação de três necessidades básicas que facilitam o
processo de internalização: autonomia, competência e relacionamento (Broeck, Lens,
De Witte, & Coillie, 2013; Deci et al., 2017; Gagné&Deci, 2005; Ryan&Deci, 2000).
1.6. Recompensas e Motivação na Perspetiva da TAD
A TAD defende que a motivação autónoma é determinante para melhores níveis de
satisfação, bem-estar e desempenho. Em contrapartida, a motivação controlada está
associada a maiores níveis de stress e insatisfação (Deci et al., 2017, Gagné&Deci,
2005; Houkes et al., 2001; Rigby&Ryan, 2018).
Relativamente às recompensas, a TAD considera que estas têm duas funções: informar
e controlar (Deci et al., 2017). O aspeto informativo refere-se ao conhecimento do
desempenho e significado da tarefa.
1.7. Recompensas e Motivação em Organizações Sem Fins Lucrativos
A teoria económica sobre as organizações sem fins lucrativos considera que este sector
apresenta particularidades que se refletem na motivação dos seus colaboradores
(Borzaga&Tortia, 2006; LeRoux&Feeney, 2013; Lyons et al., 2016; Park&Word, 2012).
No que respeita às motivações do trabalho, a maioria dos estudos não encontra
diferenças significativas entre as organizações públicas e sem fins lucrativos, mas
sobretudo entre estes dois tipos e as do sector privado (e.g. Borzaga&Tortia, 2006;
LeRoux & Feeney, 2013; Lyons et al., 2016; Park&Word, 2012, Wittmer, 1991). De facto,
apesar do seu carácter empresarial, as organizações sem fins lucrativos são muito
semelhantes às organizações públicas no que se refere à motivação no trabalho, pois
ambas partilham a preocupação em servir a comunidade e a sociedade civil. Já as
organizações privadas apresentam uma grande preocupação ao nível da obtenção do
lucro (Park&Word, 2012; LeRoux&Feeney, 2013; Tippet&Kluver, 2009; Witmer, 1991).
Os trabalhadores da economia social demonstram uma motivação em servir a
comunidade que é intrínseca ao trabalho e que vai para além deste ser uma forma de
“ganhar a vida” (Parker&Word, 2012, p. 727).
2. METOLOGIA
2.1. Questão de Pesquisa e Objetivos
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Face ao exposto na revisão da literatura, a presente investigação pretende responder à
seguinte questão de pesquisa: “em que medida os diferentes tipos de recompensas
intrínsecas e extrínsecas afetam a motivação autónoma e a motivação controlada em
IPSS como as misericórdias?”
A questão de pesquisa consubstancia-se nos seguintes objetivos de investigação:
1) identificar as principais dimensões das recompensas das misericórdias;
2) avaliar a motivação no trabalho dos colaboradores das misericórdias;
3) avaliar a influência das recompensas intrínsecas e extrínsecas na motivação
autónoma;
4) avaliar a influência das recompensas extrínsecas na motivação controlada.
2.2. Modelo de Investigação e Hipóteses
A figura 2 traduz o modelo adotado na presente investigação. O mesmo assenta nos
modelos revistos na literatura. Relativamente aos sistemas de recompensas, seguiu-se
a tipologia de grande parte dos autores que divide as mesmas em intrínsecas e
extrínsecas.
Relativamente
às
recompensas
intrínsecas
seguiu-se
o
modelo
de
Morgeson&Humphrey (2006) que, por sua vez se dividem em características da tarefa
e características do conhecimento. No que diz respeito às recompensas extrínsecas
adotou-se a divisão em organizacionais e sociais (Mottaz, 1985) devido à importância
destas últimas em organizações sem fins lucrativos.

Recompensas Extrínsecas

Recompensas Intrínsecas

Quanto à avaliação das motivações autónoma e controlada adotou-se o modelo da TAD
adaptado para o contexto de trabalho (Gagné et al., 2014).

Características
das Tarefas

Características
de
Conhecimento

Sociais

Motivação
Autónoma

Motivação
Controlada

Organizacionais
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Figura 2. Modelo de investigação
Fonte: Elaboração própria

Tendo em conta os objetivos de investigação apresentam-se as seguintes hipóteses:
H1: as características das tarefas têm uma influência positiva na motivação autónoma;
H2: as características do conhecimento têm uma influência positiva na motivação
autónoma;
H3: as recompensas sociais têm uma influência positiva na motivação autónoma;
H4: as recompensas organizacionais têm uma influência negativa na motivação
autónoma;
H5: as recompensas sociais têm uma influência positiva na motivação controlada;
H6: as recompensas organizacionais têm uma influência positiva na motivação
controlada;
H7: a motivação autónoma é, em média, mais elevada que a motivação controlada.
2.3. Procedimentos
2.3.1. Tipo de estudo
Este estudo é do tipo descritivo transversal, sendo adequado para explicar a relação
entre variáveis em que já existe um conhecimento prévio (Malhotra, 2004). Em linha
com este tipo de estudo seguiu-se uma abordagem hipotético-dedutiva, ou seja, em que
se testam hipóteses que emanam da formulação teórica (Sekaran, 2003).
2.3.2. População e amostra
A população deste estudo é constituída por colaboradores de IPSS, nomeadamente de
Misericórdias no território nacional. Estima-se que existam cerca 45 mil colaboradores
destas instituições (UMP, 2020). Foi utilizada a amostra por conveniência, que consiste
na seleção dos indivíduos que são mais fáceis de contactar e motivar para a participação
no estudo (Malhotra, 2004). Procurou-se a participação de quadros de nível médio e
superior com o objetivo de evitar o enviesamento nas respostas. Com efeito, a literatura
indica que o nível de função é uma variável que pode ter impacto nas perceções das
recompensas e motivação do trabalho. (e.g. Jessen, 2010; Lyons et al., 2006; Mottaz,
1985).
2.3.3. Recolha de dados
No que diz respeito ao método de recolha de dados primários optou-se pelo inquérito
por questionário do tipo estruturado e autoadministrado, adequado ao estudo de
perceções (Malhotra, 2004).
O questionário consistiu em 56 questões, distribuídas em três secções. Uma primeira
secção que teve por objetivo avaliar as perceções sobre as recompensas nas
misericórdias (recompensas intrínsecas e extrínsecas). A segunda seção em que se
pretendia avaliar a motivação no trabalho dos colaboradores nas misericórdias
(motivação autónoma e controlada) e a relação entre as recompensas e motivação.
Na terceira secção foram colocadas questões pessoais que tinham por objetivo
caracterizar os inquiridos do ponto de vista sociodemográfico.
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2.4. Instrumentos
Foram criadas variáveis compósitas das escalas de acordo com a literatura. Para as
recompensas intrínsecas foram criadas duas escalas: características das tarefas e
características de conhecimento. Para as recompensas extrínsecas, foram criadas
diversas escalas de recompensas organizacionais e recompensas sociais.
Relativamente à motivação, criaram-se igualmente duas escalas, uma de motivação
autónoma e outra de motivação controlada. A fiabilidade das escalas foi avaliada pelo
Alpha de Cronbach que apresentam uma fiabilidade razoável a muito boa, com Alphas
de Cronbach entre 0,734 e 0,949.
3. ANÁLISE DE RESULTADOS
O presente estudo é composto por uma amostra de 132 inquiridos, sendo a maioria do
sexo feminino (77%). A média de idade é de 42 anos. Quanto à escolaridade, a maioria
tem a licenciatura ou bacharelato (42%), seguido do mestrado ou pós-graduação (39%),
o ensino secundário (16%). Apenas uma minoria tem o ensino básico (2%). No que diz
respeito ao tempo de trabalho na instituição, a grande maioria trabalha há mais de 5
anos (72%), sendo que os restantes repartem-se entre menos de um ano, e um a cinco
anos (com 14% cada).
Finalmente, regista-se que a média de satisfação com o trabalho situa-se muito acima
do ponto médio da escala (M=3,72; DP=0,89) de cinco pontos. Efetivamente, a grande
maioria dos inquiridos manifesta estar satisfeito (67,4%) ou muito satisfeito (10,6%) com
o trabalho.

H#

Hipótese

Resultado

H1

Características da Tarefa  Motivação Autónoma

Aceite

H2

Características do Conhecimento  Motivação Autónoma

Aceite

H3

Recompensas Sociais  Motivação Autónoma

Aceite

H4

Recompensas Organizacionais  Motivação Autónoma

Rejeitada

H5

Recompensas Sociais  Motivação Controlada

Rejeitada

H6

Recompensas Organizacionais  Motivação Controlada

Rejeitada

H7

Motivação Autónoma > Motivação Controlada

Aceite

Tabela 1. Resumo dos resultados das hipóteses

4. DISCUSSÃO DE RESULTADOS
Sendo o objetivo geral do presente estudo avaliar a influência das recompensas
intrínsecas e extrínsecas na motivação autónoma e controlada das IPSS, tomando o
exemplo das misericórdias em Portugal, optou-se por dividir o mesmo em três objetivos
específicos.
Quanto ao primeiro, consistia em identificar as principais dimensões das recompensas.
Em consonância com a literatura (Chiang&Birtch, 2006; De Gieter et al., 2008) foram
identificados dois grandes tipos de recompensas: intrínsecas, que se subdividem em
características das tarefas e do conhecimento; e extrínsecas que se subdividem em
sociais e organizacionais. Constatou-se, em linha com a literatura sobre organizações
sem fins lucrativos (Borgaza&Tortia, 2006; Jessen, 2100; LeRoux&Feeney, 2013; Lyon
et al., 2006; Schepers et al., 2005; Weisberg&Dent, 2016; Wittmer, 2016) que os dois
tipos de recompensas intrínsecas - características das tarefas e características do
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conhecimento - bem como as recompensas extrínsecas sociais (De Gieter et al., 2008;
Jessen, 2010; Mottaz, 1985; Smith&Shields, 2013) são percecionadas de uma forma
mais positiva comparativamente às recompensas extrínsecas organizacionais. De facto,
tal como apontam os referidos estudos, a presente investigação confirmou que as
características das tarefas como a autonomia, significado, altruísmo, variedade,
identidade, feedback; bem como o relacionamento com as chefias e os pares, são
positivamente mais acentuadas do que as recompensas como o salário, benefícios,
incentivos e oportunidades de carreira.
O segundo objetivo específico era o de avaliar a motivação no trabalho. Contrariamente
à maioria das teorias clássicas (e.g. Teoria das Necessidades, Teoria da Equidade,
Teoria da Expectativa, Teoria do Estabelecimento de Objetivos) mas em linha com a
TAD, o presente estudo constatou que a motivação no trabalho não deve ser encarada
de uma forma unidimensional, pois existem diferentes formas de motivação consoante
o grau de controle e informação que os indivíduos têm sobre os seus comportamentos
(Deci et al., 2017; Gagné&Déci, 2005; Rigby&Ryan, 2018). À semelhança do que foi
feito em outros estudos (e.g. Fernet et al., 2012; Gagné&Forest, 2011; Gagné et al.,
2014 Haivas et al., 2014; Kuvaas et al., 2016; Trépanier et al., 213; Vansteenkiste et al.,
2009) os diferentes níveis de qualidade de motivação foram agregados em duas
dimensões – motivação autónoma e motivação controlada. Em consonância com Haivas
et al. (2012) e Park&Word (2012), que estudaram a motivação em organizações sem
fins lucrativos usando este modelo, verificaram-se, no presente estudo, diferenças
significativas entre as duas dimensões, ou seja, os colaboradores das misericórdias
apresentam níveis de motivação autónoma elevados e muito superiores aos de
motivação controlada. De facto, e em linha com os referidos autores, este estudo
demonstrou que os trabalhadores destas organizações apresentam uma motivação
elevada que é intrínseca ao próprio trabalho e não a fatores externos como o dinheiro
(Benz, 2005). Adicionalmente, e de acordo com o que é defendido pela literatura
(Gagné&Deci, 2005; Deci et al., 2017; Rigby&Ryan (2018), a níveis de motivação
autónoma elevados correspondem níveis superiores de satisfação no trabalho. Não é
por acaso que os colaboradores das misericórdias apresentam níveis de satisfação no
trabalho elevados, pois apresentam uma motivação autónoma muito superior à
motivação controlada.
O terceiro objetivo específico era o de avaliar os efeitos das recompensas intrínsecas e
extrínsecas na motivação autónoma. No que diz respeito à influência das recompensas
intrínsecas, verificou-se que as características das tarefas inicialmente desenvolvidas
por Hackman&Oldham (1975) e posteriormente por Morgeson&Humphrey (2007) como
a autonomia, variedade de tarefas, significado de tarefas e feedback do trabalho, têm
influência positiva na motivação autónoma. Ou seja, tal como defendem Camara (2016),
Deci et al. (2017), Gagné&Deci (2005), Rigby&Ryan (2018), constatou-se que estes
tipos de características das tarefas podem ser uma fonte de prazer e interesse no
trabalho e por isso aumentar os níveis de motivação autónoma. O presente estudo
realçou a importância que as características do conhecimento desenvolvidas por
Morgeson&Humphrey (2007) exercem na motivação autónoma. Em linha com as
considerações de Gagné&Deci (2005), Deci et al., (2017), Rigby&Ryan (2018) verificouse que as funções do trabalho que estimulem a perceção de competência como a
execução de tarefas complexas, o processamento de informação, a necessidade de
resolver problemas e a especialização (Morgeson&Humphrey, 2007) têm uma influência
positiva na motivação autónoma.
Quanto à influência das recompensas extrínsecas na motivação autónoma, o presente
estudo constatou, em linha com a literatura (Eby et al.,1999; Gagné&Déci, 2005; Haivas
et al., 2012; Kuvaas et al., 2014), que as recompensas extrínsecas sociais tais como
receber elogios de colegas e chefias, ter a oportunidade de conhecer outras pessoas e
desenvolver novas amizades, e receber feedback do desempenho, têm uma influência
positiva na motivação autónoma. Efetivamente, de acordo com a TAD este tipo de
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recompensas preenche a necessidade de relacionamento o que tem um efeito positivo
neste tipo de motivação (Gagné&Déci, 2005; Deci et al., 2017; Rigby&Ryan, 2018). Já
quanto às recompensas extrínsecas organizacionais, e contrariando os estudos de
Borgaza&Tortia (2006), Gagné&Forest (2011) e Kuvaas et al. (2014), verificou-se que
as mesmas não afetam a motivação autónoma. Sublinhe-se, no entanto, que os
resultados do presente estudo vão ao encontro das conclusões de Olafsen et al. (2015)
que constataram que o salário base não exerce efeito na motivação autónoma pois não
preenche as necessidades de autonomia e competência.
Finalmente, o quarto objetivo específico era o de avaliar a influência das recompensas
extrínsecas sociais e organizacionais na motivação controlada. Contrariamente ao que
era expectável (e.g. Deci et al., 2017; Gagné&Forest, 2011; Kuvaas et al. (2014);
Rigby&Ryan, 2018), o presente estudo não encontrou influência significativa destes dois
tipos de recompensas na motivação controlada. Tal pode ser explicado pelo facto da
maioria dos inquiridos se situarem em níveis de gestão superiores, pelo que a satisfação
das necessidades básicas materiais (através de salário e outros benefícios) não são os
principais fatores motivacionais do trabalho.
5. CONCLUSÃO
Conclui-se, com o presente estudo, que em organizações como as misericórdias, as
componentes financeiras não são os principais elementos ao dispor dos gestores para
motivar os seus colaboradores. Estes são motivados essencialmente por fatores
inerentes à atividade e ao relacionamento social. É a gestão eficaz de um pacote de
recompensas intrínsecas e sociais, isto é, que satisfaçam as necessidades psicológicas
de autonomia, competência e relacionamento, que estão na origem da motivação de
qualidade. Ou seja, do prazer e interesse pelo trabalho, consequentemente, da
satisfação, compromisso e desempenho (Gagné&Déci, 2005; Deci et al., 2017;
Rigby&Ryan, 2018). A necessidade psicológica de autonomia pode ser satisfeita
dotando os colaboradores com maior responsabilidade, poder de decisão, capacidade
de planeamento e julgamento do seu trabalho. Por seu lado, a necessidade de
competência, pode ser satisfeita dando a possibilidade de executar diferentes tarefas e
competências, realçar a identidade, o significado e altruísmo do trabalho, fornecer
feedback sobre o desempenho e desenhar funções que estimulem a criatividade, o
processamento de informação e a capacidade de resolução de problemas. Finalmente,
a necessidade de relacionamento pode ser preenchida dando elogios sobre o trabalho
e estimulando o contacto social.
5.1. Contributos
A presente investigação traz contributos tanto do ponto de vista académico como
prático. Do ponto de vista académico, porque avalia a motivação no trabalho em
organizações sem fins lucrativos à luz da teoria da TAD, em complementaridade com
estudos anteriores que adotam modelos clássicos de motivação ou avaliam a relação
direta das recompensas com a satisfação e desempenho no trabalho (Deci et al., 2017).
Em segundo lugar, acrescenta ao modelo das recompensas intrínsecas as
características do conhecimento de Morgeson&Humphrey (2007), complementando
estudos anteriores que apenas avaliam as características da função de
Hackman&Oldham (1975).
Em terceiro lugar, realça a importância das recompensas sociais, ao estudá-las
separadamente das recompensas extrínsecas (e.g. Camara, 2916) e intrínsecas (e.g.
Morgan et al. 2013). Adicionalmente, foca-se num tipo de organizações sem fins
lucrativos específicos, como as misericórdias. Não se encontrou na literatura estudos
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que adotassem a TAD como modelo para medir a motivação em organizações deste
tipo.
Do ponto de vista prático, este estudo traz conhecimento aos gestores de instituições
sem fins lucrativos sobre os instrumentos mais adequados para uma gestão eficaz da
motivação dos seus recursos humanos. Como já referido, esta assenta sobretudo em
recompensas psicológicas e de carácter social. Por esta via, é expectável que os
profissionais deste sector se sintam mais motivados em oferecer um serviço de
qualidade aos seus utentes e sociedade em geral.
Finalmente, a presente investigação abordou a problemática das recompensas e
motivação no trabalho num tipo de organizações portuguesas como as misericórdias,
complementado a maioria dos estudos que dizem respeito a outro tipo de organizações
e países.
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ESTRATÉGICA EM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
BALANCED SCORECARD AS A STRATEGIC MANAGEMENT TOOL IN
SMALL AND MEDIUM-SIZED ORGANIZATIONS
Catarina Pereira; Sílvia Soares; Rúben Loureiro; Jorge Simões
Polytechnic Institute of Tomar
catarinasp23@gmail.com; silviaoliveirasoares4@gmail.com; ruben.loureiro@ipt.pt;
jorgesimoes@ipt.pt

Resumo
Introdução: Atualmente a maioria das empresas para avaliar o seu desempenho, utilizam
essencialmente indicadores financeiros, caraterizados por refletirem ações passadas, não dando
a devida atenção a outros indicadores de caráter não-financeiro. Surge então a ferramenta de
gestão estratégica Balanced Scorecard por forma a combater esta problemática. Esta ferramenta
foi inicialmente formulada para grandes empresas, portanto o objetivo deste trabalho remete para
a sua aplicabilidade a pequenas e médias empresas, visto que o tecido empresarial é composto
maioritariamente por este tipo de empresas, demonstrando as suas vantagens e desvantagens.
Método: O trabalho é baseado na metodologia dos autores desta ferramenta, Kaplan e Norton,
recorrendo a revisão de literatura especifica sobre o tema, em artigos já validados
cientificamente.
Resultados: Como resultado, o tecido empresarial em análise, não tem em atenção a estratégia
definida e de que forma está a seguir essa linha orientadora, por forma a fazer correções
necessárias, sendo que muitas das vezes nem apresentam uma estratégia definida.
Discussão: Confirma-se que é importante alertar para a importância dos indicadores nãofinanceiros neste tipo de empresa, para que estas tenham em conta as suas ações futuras e não
se limitem a medir o desempenho passado.
Conclusão: Concluiu-se que são os sistemas de gestão tradicionais, baseados apenas em
indicadores financeiros e com falta de formulação de estratégia, que ainda predominam nas
organizações, mas, no entanto, cada vez mais estes têm sido insuficientes para analisar alguns
aspetos fundamentais para o sucesso ou insucesso, independentemente da sua dimensão.
Palavras-Chave: Balanced Scorecard; Estratégia; Gestão.

Abstract
Introduction: Currently, most companies use financial indicators to evaluate their performance,
characterized by reflecting past actions, not giving due attention to other non-financial indicators.
The Balanced Scorecard strategic management tool was created to combat this problem.This
tool was initially formulated for large companies, so the objective of this work refers to its
applicability to small and medium enterprises, because the business fabric is mostly composed
of this type of companies, demonstrating its advantages and disadvantages.
Method: The work is based on the methodology of the authors of this tool, Kaplan and Norton,
using the review of specific literature on the subject, in articles already scientifically validated.
Results: As a result, the type of companies under analysis do not pay attention to the defined
strategy and how they are following this guideline, in order to make the necessary corrections,
and many times do not even present a defined strategy.
Discussion: It is confirmed that it is important to alert to the importance of non-financial indicators
in this type of company, so that they take into account their future actions and are not limited to
measuring past performance.
Conclusion: It was concluded that traditional management systems, based only on financial
indicators and lacking strategy formulation, are still predominant in organizations; however, these
have increasingly been insufficient to analyze some fundamental aspects for success or failure,
regardless of their size.
Keywords: Balanced Scorecard; Strategy; Management; SME
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Com a crescente exigência dos mercados torna-se indispensável que as empresas
prestem maior atenção às suas estratégias empresariais, estabelecendo uma estratégia
sustentada na capacidade de preservar uma diferença em relação aos concorrentes.
No contexto económico atual os indicadores não-financeiros ou intangíveis, são os que
marcam a diferença, fazendo a distinção entre as empresas, resultando no aumento da
sua competitividade.
Os autores desta ferramenta de gestão estratégica, Kaplan e Norton, focaram-se em
criar uma ferramenta de apoio à gestão, com métodos de avaliação de desempenho
incluindo para além dos ativos tangíveis, ativos intangíveis como o capital humano, os
processos e o conhecimento, de forma a contribuir para a criação de valor na
organização e para os acionistas, e torná-la assim mais competitiva.
Esta ferramenta dispõe de quatro perspetivas que na opinião dos seus autores serão as
necessárias para englobar a organização como um todo, a perspetiva financeira, a
perspetiva de clientes, a perspetiva de processos internos e a perspetiva de
aprendizagem e crescimento (Campos, 2020).
Ainda segundo Campos (2020) para tornar mais simples e otimizar a comunicação da
estratégia à organização surge o mapa estratégico, que é uma representação gráfica
dos objetivos estratégicos da organização, com ligação entre eles denominadas
relações de causa-efeito, e que permite a visualização esquematizada dos objetivos
para a criação de valor à organização. Para a elaboração deste mapa primeiramente
tem de se definir a missão, visão e valores, assim como a estratégia da organização, e
a sua comunicação deve obedecer a uma estrutura hierárquica desde os gestores de
topo aos funcionários.
REVISÃO DE LITERATURA
Até aos anos oitenta, os sistemas de gestão eram baseados exclusivamente em
indicadores económico-financeiros de aferição do desempenho passado, retirados dos
relatórios e Demonstrações Financeiras.
Russo (2015, p.4) afirma que “até há poucos anos, o desempenho empresarial era
basicamente avaliado por indicadores de ordem financeira, retirados dos relatórios e
demonstrações financeiras e englobados em sistemas de gestão assentes na conceção
clássica do modelo contabilístico cujo objetivo é o da correta afetação dos recursos
materiais e financeiros.”
O sistema utilizado tradicionalmente para avaliação do desempenho – Financial
Reporting – era limitado pois apenas se baseava em indicadores financeiros e numa
perspetiva histórica do desempenho (Jordan, Neves & Rodrigues, 2007).
O já existente Tableau de Bord, criado e desenvolvido em França, como uma ferramenta
percussora do Balanced Scorecard (BSC), na medição do desempenho das
organizações, não se encontrava adequado às diferentes dimensões, proporcionando
apenas uma visão passada do desempenho, e não tendo em conta a estratégia do
negócio (Jordan, Neves & Rodrigues, 2007).
Para Dominique (2009), citado por Sousa (2014, p.38) analisar apenas os valores que
são apresentados nas demonstrações financeiras não é suficiente, afirmando que a
empresa também deve incluir uma análise, permitindo entender qual ou quais os
motivos de eventuais lucros gerados e despesas incorridas, com por exemplo o número
de funcionários, o número de pedidos, o número de relatórios, os números de horas de
formação, entre outros, pois estão relacionados com a atividade da empresa, o
desempenho da empresa e os seus resultados. Toda esta informação não financeira vai
ajudar a empresa e a sua gestão, a compreender a história por trás dos lucros e custos,
bem como a tomar decisões de forma eficaz.
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Segundo Pinto (2007) citado por Gaspar (2009, p.4), durante a década de oitenta
começou a verificar-se a necessidade de incorporar nos sistemas de medição um
conjunto de valores intangíveis que não podiam ser lidos através das demonstrações
financeiras.
Drucker (1995) refere que a avaliação de desempenho, com base na utilização exclusiva
de indicadores financeiros é insuficiente para sustentar o sucesso e as vantagens
competitivas das empresas a longo prazo, e ainda acrescenta que se torna necessário
ter em conta outros fatores críticos, de natureza não-financeira1, sendo que os gestores
irão necessitar de sistemas de informação integrados na estratégia da empresa e não
de ferramentas utilizadas apenas para recordar o desempenho passado.
Carvalho & Azevedo (2001) alegam que atualmente para as empresas, os ativos de
natureza intangível passaram a ser Fatores Críticos de Sucesso (FCS), mais
concretamente, o nível de qualidade de produtos e serviços, motivação e competência
dos empregados, a capacidade de resposta e eficiência dos processos internos, a
satisfação e lealdade dos clientes, sendo que estes não são valorizados nos indicadores
financeiros.
Vários estudos já referiam que uma das fraquezas dos sistemas de medição de
desempenho utilizados, resultavam de estes apenas medirem a vertente financeira.
No entanto, segundo Bergeron (2000) atualmente vários gestores já identificam a
necessidade de sistemas de medida multidimensional, e o BSC é uma das alternativas
possíveis, entre várias ferramentas, capaz de responder a estas necessidades de
gestão multidimensionais.
O Balanced Scorecard
Para resolução de falhas dos sistemas de gestão tradicionais, o Nolan Norton Institute,
pertencente à KPMG2, patrocinou uma pesquisa de um ano, nas doze das maiores
empresas norte-americanas intitulada: “Medindo a performance da organização do
futuro”, com o objetivo de desenvolver um novo modelo de medição de desempenho,
uma vez que as medidas de desempenho existentes, maioritariamente financeiras se
encontravam obsoletas, dando origem ao estudo do BSC em 1990.
Surge em 1992 o conceito de BSC, apresentado no artigo: The Balanced Scorecard –
Measures that drive performance, da revista Harvard Business Review, por Robert
Kaplan e David Norton. A mesma revista na edição do seu 75º aniversário, considerouo um dos quinze conceitos de gestão mais importantes e revolucionários que lançou
através da publicação de um artigo.
A sua divulgação ocorreu em 1996 no livro: Translating Stratagy into Action - The
Balanced Scorecard. Este trabalho teve como principal objetivo construir uma
plataforma capaz de fornecer à organização informação atualizada sobre o seu
desempenho. Esta plataforma incidiu sobre quatro perspetivas: Financeira, Clientes,
Processos Internos, Aprendizagem e desenvolvimento organizacional.

Segundo Sousa & Rodrigues (2002) citado por Russo (2015, p.6), os sistemas tradicionais, de âmbito
financeiro, focalizam-se nos resultados e não nos processos, pelo que a gestão de topo não consegue
identificar os estrangulamentos que impedem ou desaceleram o progresso da empresa com vista ao
alcance dos objetivos estratégicos.
2
A KPMG é uma das maiores empresas de prestação de serviços, que incluem: Audit, Tax e Advisory
Services.
1
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Segundo Kaplan & Norton, (1997), as empresas devem utilizar um conjunto de
indicadores financeiros e não-financeiros para medir seu o desempenho, assim Walker
e Ainsworth (2007) citado por Gomes (2018, p.4), afirmam que o BSC surge num
momento em que os indicadores puramente financeiros (tangíveis) não são suficientes,
pois considerava-se que o facto de a gestão das empresas assentar exclusivamente
neste tipo de indicadores podia estabelecer um obstáculo ao crescimento das suas
capacidades de criação futura de valor.
Russo (2015) refere ainda que existia essencialmente a necessidade de comunicar a
estratégia do negócio dentro da empresa e de a relacionar com os FCS, o que deveria
merecer a atenção dos gestores, já que condiciona o desempenho a médio e longo
prazo.
O BSC é uma ferramenta que procura favorecer a implementação da estratégia através
da definição e do alinhamento de um conjunto de objetivos coerentes com a mesma.
Vinculando a estratégia a longo prazo com os objetivos a médio e a curto prazo. Este
sistema foi desenvolvido para comunicar os diversos objetivos de uma empresa,
refletindo os elementos (tangíveis e intangíveis) que se consideram críticos para a
sobrevivência e crescimento desta (Quesado & Rodrigues, 2009).
Por conter medidas de relação causa-efeito, torna-se num sistema de controlo de
desempenho atual, mas também futuro, conjugando a estratégia com o desempenho.
De acordo com Kaplan & Norton, (1997), citado por Russo (2015, p.17), o que explica o
sucesso do BSC nas empresas é devido a este ser um sistema adequado à estratégia
da empresa, e de atualmente os fatores intangíveis serem a maior vantagem competitiva
das empresas. Segundo estes autores, a dificuldade está na medição dos fatores de
sucesso intangíveis, essencialmente por dois motivos:




Os ativos intangíveis atuam de forma indireta sobre os resultados através de
várias relações de causa e efeito. Como por exemplo: a formação de pessoal
tende a melhorar a qualidade dos serviços, o que, por sua vez tende a melhorar
a satisfação dos clientes, e consequentemente a fidelização dos mesmos. Com
o aumento da fidelização dos clientes irá incrementar mais rendimentos.
E o valor dos ativos intangíveis depende do contexto organizacional e da sua
ligação com outros ativos, e da estratégia que se adotou.

Portanto, o BSC é um modelo que auxilia as empresas a traduzir a estratégia em
objetivos operacionais e que direcionam comportamentos, sendo que muitas empresas,
de vários países, tem vindo a implementar com sucesso esta ferramenta, como método
de avaliação de desempenho.
Para a implementação do BSC implica refletir e identificar três conceitos fundamentais
como a missão, os valores e a visão de uma empresa. Os autores do BSC, Kaplan e
Norton consideram estes três conceitos os pilares que suportam a estrutura desta
metodologia. São a missão, a visão e os valores, que suportam toda a estrutura de uma
empresa, e posteriormente a estratégia surge como concretização da visão (Gaspar,
2009).
Perspetivas do BSC
Kaplan & Norton (1992) apresentam a definição de BSC como uma ferramenta de
gestão que procura dar uma visão global e integrada do desempenho organizacional de
acordo com a perspetiva financeira, mas incluindo adicionalmente três novas
perspetivas, não-financeiras: perspetiva de clientes; perspetiva de processos internos e
perspetiva de aprendizagem e desenvolvimento organizacional, relacionadas com
fatores intangíveis, essenciais para um bom desempenho futuro:
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Estes autores defendem, citado por Santos (2008, p.385), que a adoção do BSC como
ferramenta capaz de avaliar a empresa, consegue:





Cuidar dos interesses dos acionistas, designadamente através da maximização
do seu valor;
Assegurar a satisfação das expetativas dos clientes (meio através do qual
garante a satisfação dos interesses dos detentores de capital);
Melhorar e inovar os processos críticos (para acrescentar valos aos clientes e,
por essa via, satisfazer os interesses dos seus acionistas); e
Aprender, desenvolver e melhorar os seus inputs (matérias-primas, materiais,
recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financeiros, sistemas de
informação, etc), processos de transformação (atividades e processos de
negócios) e outputs (bens e serviços), no sentido de assegurar a criação de
competências distintivas que lhe assegurem vantagens competitivas
sustentáveis (que permitam satisfazer as necessidades dos seus clientes e, em
última instância, dos seus acionistas).

Segundo os autores, estas perspetivas deverão ser transversais a qualquer organização
e enquadradas com a estratégia da mesma, tendo por base as relações causa-efeito, o
que facilita a compreensão e comunicação na mudança estratégica. Segundo Weber
(2001), citado por Campos (2020, p.13) as perspetivas, de forma individual, são
constituídas por objetivos estratégicos, subdivididos em indicadores e estes, por sua
vez, traduzidos em metas, tornando possível a sua monitorização. Permitindo aos
gestores o acesso à informação relevante de forma simplificada e eficaz.
Todo o equilíbrio na interação das perspetivas permites aos gestores avaliar o
desempenho organizacional na sua complexidade.
Portanto, para formar um BSC é necessário conter indicadores financeiros e nãofinanceiros derivados da estratégia, de acordo com as quatro perspetivas.
BSC COMO FERRAMENTA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
O BSC evoluiu para um instrumento de gestão estratégica das organizações, que
conduz as empresas ao sucesso, sendo que, desde a sua origem, tem sido alvo de
evoluções e transformações, colocando a estratégia como foco principal dos gestores
(Sousa, 2014).
Para fazer a ligação entre os objetivos estratégicos e as ações operacionais de curto
prazo, Kaplan & Norton (1996b) introduzem o recurso a quatro processos de gestão
estratégica que contribuem para fazer a ponte entre os referidos objetivos estratégicos
de longo prazo e as ações da gestão corrente.
1º Processo: Clarificação da visão e estratégia:



Clarificando a visão;
Construindo consensos.

2º Processo: Comunicação e alinhamento estratégico:




Comunicar e educar;
Fixar objetivos;
Ligar recompensas à medição do desempenho.

3º Processo: Planeamento e afetação de recursos:




Fixar metas;
Alinhar iniciativas estratégicas;
Afetar recursos;
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Estabelecer prazos.

4º Processo: Feedback e aprendizagem estratégica:




Articular a visão partilhada;
Fornecer o feedback estratégico;
Facilitar a aprendizagem e a revisão da estratégia.

Para Jordan et al. (2002) citado por Russo (2015, p.53), esta vocação estratégica
apresenta um conjunto de caraterísticas próprias, de que se citam as mais importantes:






A ligação dos indicadores de desempenho à estratégia;
O proporcionar aos gestores uma visão alargada e integrada do desempenho;
A ligação do controlo operacional à visão e estratégia;
A clarificação das relações de causa-efeito;
A focalização dos gestores nos aspetos mais críticos.

A implementação de um BSC como sistema de gestão estratégica deve apoiar-se nos
quatro processos de gestão anteriormente mencionados. Estes processos contribuem
para ligar os objetivos estratégicos com as medidas de desempenho, fazendo a
combinação dos objetivos de longo prazo com as ações de curto prazo, numa lógica de
funcionamento que proporciona a compatibilização da formulação da estratégia com a
sua implementação. (Gaspar, 2009)
O mapa da estratégia
A chave do sucesso organizacional, consistirá na capacidade da organização para
comunicar a estratégia a todos os seus membros, assegurando o alinhamento dos seus
recursos com as hipóteses, testar essas hipóteses continuamente, e ajustá-las
rapidamente quando for necessário, e para tal a construção de um mapa da estratégia
é essencial.
Kaplan & Norton (2004) definem o mapa estratégico como uma representação
esquematizada que fornece informação sobre a estratégia da organização através de
quatro perspetivas.
Este é um instrumento de comunicação interna da empresa, personalizado a cada
empresa nos processos e sistemas, descrevendo como esta pretende criar valor.
Este novo instrumento é apresentado como um conjunto de potencialidades ao dispor
das empresas, sendo a invenção deste conceito, considerada mais tarde por Kaplan e
Norton, tão importante como a criação do próprio BSC. (Gaspar, 2009)
Kaplan & Norton (2000a), afirmam que para a construção do mapa da estratégia, esta
deve ser dividida em quatro temas genéricos, relacionados com os processos de
negócio internos da empresa: construir uma posição privilegiada, aumentar o valor para
o cliente, alcançar a excelência operacional e ser um bom cidadão empresarial.
O desenvolvimento do mapa da estratégia determina a especificação dos elementos
críticos e a sua ligação à estratégia, designadamente, os objetivos para o crescimento
e produtividade, as ações sobre os mercados, o desenvolvimento de propostas de valor
aos clientes e a inovação e excelência nos produtos.
Para Antunes (2020) os mapas estratégicos mostram como uma empresa planeia
converter os seus vários ativos em resultados pretendidos, e para tal, estas precisam
de conhecer os seus processos internos e as capacidades dos seus recursos, por forma
a satisfazerem as necessidades dos clientes, de forma a se diferenciarem e ganharem
uma vantagem competitiva sustentável no mercado em que operam.
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Resumindo “cada indicador selecionado para o Balanced Scorecard deverá ser um
elemento da cadeia de relações de causa e efeito que comunique o significado da
estratégia da unidade de negócio à organização” (Kaplan & Norton, 1996b).
A criação e verificação de relações causa-efeito entre as perspetivas, objetivos, metas
e indicadores, são o princípio do funcionamento do BSC.
De acordo com Pinto (2009) citado por Gomes (2018, p.27) estas relações funcionam
como um teste para avaliar se o BSC está a refletir efetivamente a estratégia da
empresa, possibilitando identificar e corrigir falhas na estratégia que está a ser
implementada em todos os níveis da organização.
Após definida a estratégia, o mapa estratégico deverá ser adaptável a qualquer
mudança, a qualquer nível hierárquico, sem que seja necessário redefinir a estratégia
(Gomes, 2018; Campos 2020).
BSC NAS PME´S
Costa & Alves (2014) afirmam que o tecido empresarial português é composto sobretudo
por Pequenas e Médias Empresas (PME). Tanto em termos do PIB como do número de
empregados, tendo um impacto social e económico muito significativo, sendo que,
99,9% das quais são PME, isto é, micro, pequenas e médias empresas — as quais
empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de negócios anual não excede €50
milhões. Dentro destas PME, ainda temos as microempresas, que representam 96% do
total das empresas portuguesas — empresas com menos de 10 pessoas e cujo volume
de negócios anual e/ou balanço total anual não excede €2 milhões3.
As PME, principalmente as mais pequenas, são caracterizadas por estruturas muito
simples, nas quais o líder (gerente, na generalidade dos casos, dono) coordena
diretamente os colaboradores, tendo um papel central com grande diversidade de
tarefas (Basuony, 2014) e minimizando a necessidade de processos de gestão muito
formais.
Esta característica é, para muitos, uma vantagem, uma vez que evita excessivas linhas
hierárquicas nos processos de decisão, mantendo flexibilidade, responsabilização e
baixos custos estruturais. Dados os poucos recursos e o receio do desconhecimento
sobre as práticas de negócios nos mercados externos, a maioria das PME opera apenas
no mercado interno (Basuony, 2014).
O mesmo autor afirma que o equilíbrio entre as medidas financeiras e não-financeiras é
vital nas PME, dado que habitualmente estas empresas estão focadas apenas nos
aspetos financeiros e operacionais. Como os aspetos operacionais são essenciais nas
PME é necessário aumentar a aproximação à gestão estratégica para alinhar os
processos decisivos com os objetivos estratégicos.
Adotar uma estratégia empresarial consiste em tomar um conjunto de decisões e ações
que, de forma consistente, venham a proporcionar mais valor aos clientes (através dos
produtos e serviços colocados à disposição) do que aquele que oferece a concorrência,
possibilitando a obtenção dos ganhos necessários à sustentabilidade e continuidade da
empresa.

De acordo com o Jornal Expresso, artigo: assim se vê a força das PME, publicado a 27-07-2020, por Vítor
Andrade.
3

68

Atas do ecUI&D 21 – VII Encontro Científíco da Unidade de Investigação & Desenvolvimento do ISLA Santarém
ISBN 978-989-96995-x-x (2021-06-18)

Russo (2015) afirma que a explicitação apresentada do conceito de estratégia permite
constatar a relevância da sua aplicabilidade a qualquer empresa, independentemente
da sua dimensão.
Porém, é reconhecido por inúmeros investigadores que a influência da análise,
formulação e implementação estratégicas têm uma maior incidência entre as empresas
de menor dimensão. Este aspeto é particularmente importante pelo fato de a grande
maioria do tecido empresarial em qualquer economia de mercado ser constituído por
PME.
Chittenden et al (1998), citado por Nabiço (2014, p.36) diz que o BSC foi originalmente
criado por grandes empresas para grandes empresas, onde a complexidade e
formalismo organizacionais são muito elevados, e que consomem grandes quantidades
de recursos.
No entanto, Andersen et al. (2001) afirmam que o desempenho nas PME pode ser
melhorado com o planeamento estratégico. A definição de uma clara direção a
prosseguir pela PME, renovada com a aprendizagem, que assegure o equilíbrio entre
objetivos operacionais de curto prazo e o desenvolvimento a longo prazo,
salvaguardando a agilidade e flexibilidade que a carateriza, constitui um salto qualitativo
desejável no desempenho deste tipo de unidade empresarial.
Segundo Zinger (2002) o BSC é mais benéfico se for aplicado às PME com as seguintes
caraterísticas: possuírem uma complexidade organizacional e de gestão relativamente
elevada, e terem uma forte expetativa de mudança ou evolução brusca, resultante de
um rápido crescimento ou de um meio envolvente muito dinâmico.
A evolução do BSC, de uma mera medida de desempenho para uma ferramenta de
articulação e implementação da estratégia, de acordo com a visão de longo prazo da
organização, constitui uma vantagem para a sua utilização nas PME, precisamente por
serem o tipo de empresas normalmente mais deficitárias em matéria de gestão
estratégica (Silva, 2018).
A implementação do BSC nas PME contribui para formalizar a descrição da visão e dos
objetivos estratégicos que lhe estão associados, constituindo um impulso para o
desenvolvimento e aplicação articulada da gestão estratégica e operacional, aspetos
em que as empresas de menor dimensão são mais frágeis.
Segundo Anderson et al. (2001), o BSC contribui sobretudo para um esforço inicial de
produção de documentação física sobre a declaração da missão, os objetivos
estratégicos e as medidas e iniciativas estratégicas que formam a base da subsequente
implementação da metodologia do BSC.
Para construir um BSC numa PME, Biasca (2000) citado por Russo (2015, p.157)
recomenda a realização de 10 etapas:
1. Definir a visão, a estratégia e os objetivos a alcançar na atividade da PME;
2. Obter a adesão da direção de topo aos novos conceitos de gestão, que implicam
uma maior descentralização de poderes e uma maior responsabilização e
ligação do desempenho aos resultados;
3. Definir o BSC para a Direção de topo;
4. Elaborar o encadeamento vertical de indicadores, em consonância com os
processos e a organização, para que seja determinável o contributo esperado
de cada colaborador para os resultados da empresa;
5. Ligar a produtividade e o desempenho às remunerações atribuídas aos
colaboradores;

69

Atas do ecUI&D 21 – VII Encontro Científíco da Unidade de Investigação & Desenvolvimento do ISLA Santarém
ISBN 978-989-96995-x-x (2021-06-18)

6. Uma vez escolhidos os indicadores, há que precisar a sua fórmula de cálculo4;
7. Definidos os indicadores e a forma de os medir, é necessário estabelecer
referenciais de comparação (por exemplo, através de registos históricos da
empresa, do objetivo estabelecido ou comparado com as melhores práticas
empresariais);
8. Dispor de um sistema de informação do qual se obtenha a informação
necessária para os indicadores do quadro de comando, a fornecer à Direção;
9. Desenvolver um esforço para aumentar a comunicação na empresa necessária
ao BSC, o que constitui um processo educativo, nomeadamente dos seus
dirigentes;
10. Integrar o BSC em todas as fases da gestão empresarial, articulando-o com os
planos de ação, orçamentos, orientação e avaliação dos recursos humanos.
Muitas empresas viram os seus desempenhos melhorados durante a última década com
a aplicação desta ferramenta, o que contribuiu para a divulgação do BSC por inúmeros
países, vários continentes.
CONCLUSÃO
Relativamente às vantagens desta ferramenta, muitas já foram referidas nos pontos
anteriores ao longo do presente trabalho.
Ainda assim, conclui-se de uma forma breve estas vantagens são nomeadamente ao
nível organizacional, permitindo o BSC observar a empresa como um todo, avaliar o
desempenho organizacional de forma global, permite alinhar toda a empresa de uma
forma simples e de rápida compreensão através da sintetização da informação, das
relações causa efeito, do mapa estratégico e da identificação de objetivos financeiros e
não financeiros de curto e longo prazo.
Podemos concluir que esta ferramenta apresenta como vantagens observar a
organização de forma ampla e sistémica; avaliar de uma forma global o desempenho
organizacional; Identificar objetivos financeiros e não financeiros de curto e longo prazo;
Definir cada uma das perspetivas que proporciona um direcionamento sobre os
principais pontos a serem observados; O conceito de causa-efeito possibilita uma
melhor alocação dos recursos; A sintetização da informação num único documento
apresentado de forma simples, clara e de rápida compreensão e ainda a criação de
sinergias dentro da empresa.
No entanto, também podemos concluir que o BSC como sistema, de acordo com ainda
apresenta algumas fraquezas. Os pontos fracos de maior relevo residem no facto das
relações de causa efeito não contemplarem a dimensão do tempo, às relações de
casualidade entre as medidas respetivas do BSC numa direção única, dever-se-ia falar
de interdependência entre as perspetivas, relacionamentos dos dois sentidos.
A satisfação e lealdade do cliente não conduzem obrigatoriamente à chegada de bons
resultados financeiros, evidenciando-se um exemplo de relação causa efeito não
garantido.
Por outro lado, o BSC releva para segundo plano as relações com os stakeholders
nomeadamente os fornecedores que em muitas empresas são de enorme importância.

4

O mesmo indicador em quantidade ou em valor pode dar-nos indicações opostas.
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Neely (2002) citado por Silva (2018, p.20), por sua vez, indica como aspeto negativo do
modelo BSC a importância da imagem da empresa que o cliente tem quando o aspeto
principal é o que o cliente pensa da empresa comparativamente com a concorrência.
O sistema BSC tem tido uma boa aceitação e uma ampla aplicação por parte das
organizações de variadas áreas.
Da aplicabilidade deste modelo nas empresas, estão se a tirar conclusões relativamente
a erros recorrentes na sua implementação, tornando-se assim importante analisar
alguns destas falhas e erros.
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Resumo
Introdução: Atualmente, a sociedade em geral e, particularmente os mercados, são cada vez
mais competitivos, evolutivos e inovadores, o que leva as empresas a reforçar a sua posição e,
sobretudo, a qualidade dos seus produtos, adotando a logística e a cadeia de abastecimento
como uma vertente.
Contudo, a expansão e o crescimento dos mercados nos últimos tempos, obrigou a que grande
parte das organizações do setor de logística sofressem uma adaptação, de modo a garantir o
bom funcionamento dentro do contexto de pandemia de COVID-19. Neste sentido, o presente
estudo tem como objetivo principal abordar as adaptações do setor de logística face à situação
pandémica.
Método: Para esse efeito, procedeu-se a uma extensa revisão bibliográfica de trabalhos que
abordavam o tema.
Resultados: Assim, verificou-se que atual situação pandémica que o mundo atravessa, mudou,
profundamente, os hábitos dos consumidores e transformou as empresas.
Discussão: Esta alteração de comportamentos, tem provocado nas organizações inúmeros
desafios, porém novas oportunidades de negócio também têm surgido.
Conclusão: Concluiu-se ainda, que a digitalização das operações do setor logístico é
considerada um aspeto fulcral para a evolução e sucesso do setor, e é uma das principais
adaptações face ao panorama de COVID-19.
Palavras-chave: Logística, Vantagem competitiva, Inovação, COVID-19

Abstract
Introduction: Nowadays, society and the markets, in particular, are increasingly competitive,
evolving and innovative, which leads companies to strengthen their position, specially the quality
of their products, adopting logistics and the supply chain as a strand.
However, the lately markets expansion and growth, has forced many organizations in the logistics
sector to adapt in order to ensure the proper functioning within the COVID-19 pandemic context.
In this sense, the main objective of this study is to approach the adaption of logistics sector to the
pandemic situation.
Method: To this end, we have carried out an extensive bibliographical review of papers that
approached the theme.
Results: Thus, it was found the current pandemic situation that the world is going through, has
profoundly changed the habits of consumers and transformed companies.
Discussion: This change in behavior, has caused countless challenges in organizations, but new
business opportunities have also emerged.
Conclusion: It was also conclude the operations’ digitalization in the logistics sector is considered
a key aspect for the evolution and success of the sector, and it is one of the main adaptations
given the COVID-19.
Keywords: Logistics, Competitive advantage, Innovation, COVID-19

Nos últimos anos, as organizações têm sido sujeitas a diversas transformações, e as
organizações do setor de logística depararam-se com a necessidade de acompanhar
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esta evolução sendo que a inovação e a colaboração estão na génese para o seu
desenvolvimento.
O conselho de gestão dos profissionais da cadeia de abastecimento (CSCMP) define
de logística como sendo:
A parte da SCM (supply chain management) que planifica, implementa e controla
eficiente e eficazmente o fluxo de saída e de entrada, o armazenamento dos produtos,
os serviços e informação entre o ponto de origem e o ponto de consumo, com a
finalidade de satisfazer as necessidades. A gestão logística é uma função de integração
que coordena e otimiza todas as atividades de logística e integra as atividades de
logística com as restantes funções, nomeadamente marketing, produção, finanças e
tecnologias de informação (CSCMP, s.d.).
Por outro lado, a cadeia de abastecimento aos olhos destes profissionais é vista como
sendo a vertente que engloba o planeamento e a gestão de todas as atividades de
sourcing e procurement, conversão e todas as atividades de gestão de logística. De
salientar que, a coordenação e colaboração entre parceiros de serviços, que podem ser
fornecedores, intermediários, prestadores de serviços a terceiros e clientes, está
também incluída. Na prática, a gestão da cadeia de abastecimento agrega a gestão da
oferta e da procura no seio e entre as empresas (CSCMP, s.d.).
De uma forma sucinta, a logística pode ser considerada como uma componente
operacional da cadeia de abastecimento, focando-se em tarefas específicas. Enquanto
a cadeia de abastecimento é considerada o todo, isto é, além de incluir as atividades de
logística, inclui fabricantes e a dinâmica de abastecimento e procura.
O artigo está estruturado em duas partes. Sendo a primeira parte a revisão da literatura,
onde é apresentado o conceito de logística, cadeia de abastecimento, transportes e, a
sua evolução. Posteriormente são identificados, os desafios e a inovação na logística
dos transportes bem como, o conceito de operador logístico. Na segunda e, última parte,
são apresentadas as conclusões.
1. REVISÃO DA LITERATURA
1.1. Conceito de Logística e Cadeia de Abastecimento e a sua evolução
A logística surgiu por volta da década de 1960 e, no sentido mais amplo é utilizada para
explicar os movimentos de bens físicos entre duas localizações distintas. No entanto, é
necessário salientar que, desde os primórdios em que a logística se desenvolveu para
fins de caráter militar, até à sua aplicação no âmbito empresarial, foram existindo
alterações consideráveis no leque de atividades relacionadas com bens, serviços e
informação (Lummus, Krumwiede & Vokurka, 2001).
De acordo com Christopher (2011), a logística pode ser descrita como sendo o processo
de gestão estratégica de adquirir, movimentar e armazenar materiais, peças e produto
acabado, através da organização e dos seus canais de marketing. Desta forma, a
logística é encarada com a preocupação de satisfazer as necessidades dos clientes
nomeadamente, através da coordenação dos fluxos de materiais e informações desde
o mercado, passando pela empresa, pelas suas operações e, pelos fornecedores.
Porém, para existir a ampla integração da empresa, é necessária uma orientação
multidisciplinar, isto é uma ação colaborativa de todas as áreas como um processo de
sinergia.
Para Anca (2019), a logística pode ser explicada como o processo de observação da
circulação de mercadorias dentro e fora da organização, sendo que a satisfação do
cliente é considerada o objetivo principal da logística.
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Durante a década de 80, derivado da competição global existente, as organizações
foram inevitavelmente obrigadas a disponibilizar custos mais baixos, maior qualidade,
produtos mais duradouros e, maior flexibilidade de produto. Devido a esta mudança de
paradigma, existiram diversos programas, técnicas e tecnologias que foram
consolidadas e que estiveram direta ou indiretamente relacionadas com a logística, tais
como o Just in Time (minimização de stocks ao máximo e fluxo contínuo de
movimentação de produtos), o Efficient Customer Response, entre outros. Estas
técnicas auxiliam na redução de stock e melhoram a coordenação do fluxo de materiais
ao longo da cadeia de valor (Maia & Cerra, 2009).
Ao longo dos anos, o termo de logística foi sofrendo inúmeras alterações. De acordo
com a USAID (2012, p.13), a logística passou a ser designada como:
uma componente operacional da gestão da cadeia de abastecimento, incluindo a
quantificação, aquisições, gestão de inventário, transporte, gestão de frota, recolha de
dados e reporte. A gestão da cadeia de abastecimento inclui as atividades de logística
e também a coordenação e colaboração dos trabalhadores, níveis e funções.
Os objetivos para qualquer sistema logístico são tempo e qualidade de entrega, ao
menor custo total possível e, por consequência, são também os objetivos de qualquer
cadeia de abastecimento, que deseja prestar ao cliente um serviço de excelência.
Deste modo, é importante que as organizações compreendam qual o papel que
desempenham em toda a cadeia de abastecimento, entenderem as necessidades e
desejos dos clientes uma vez que é necessário desenvolver tomadas de decisão e
ações no sentido de satisfazer essas mesmas necessidades e como consequência
garantir a competitividade da empresa.
1.2. Transportes e a sua evolução
O transporte representa uma das atividades mais importantes a nível mundial, sendo
uma peça fundamental na economia e nas relações espaciais entre localizações.
Permite a criação de vínculos importantes entre regiões e atividades económicas, entre
pessoas e o resto do mundo. É uma atividade multidimensional com elevada importância
a nível histórico, social, político, ambiental e económico (Rodrigue, Comtois & Slack,
2006).
Em meados do século XVIII com a Revolução Industrial, a criação da máquina de vapor
e a substituição da madeira pelo aço, permitiram a construção de embarcações cada
vez maiores tornando os custos de transporte marítimo mais acessível, revolucionando
as primeiras empresas e, dando início às redes de distribuição físicas.
O transporte consiste na movimentação de produtos, matérias-primas ou produtos
acabados, desde os produtores até ao consumidor final e, é considerado como uma
área crítica para o desempenho da cadeia de abastecimento (Carvalho, 2010).
Atualmente, o transporte de mercadorias é uma atividade económica fulcral ao
desenvolvimento económico e uma das suas principais ferramentas de competitividade.
De acordo com os dados da União Europeia (2017), no ano de 2016: “o setor dos
transportes e da armazenagem emprega cerca de 11 milhões de pessoas,
representando mais de 5% do emprego total e quase 5% do PIB”.
Para Carvalho (2004), o transporte executa duas funções aliadas às estratégias de
operação e planeamento, que são a movimentação e a armazenagem de produtos que
ainda não atingiram o seu destino final. Estas funções têm como principal objetivo
movimentar produtos de um ponto a outro, assegurando a entrega sem danos e no
prazo estabelecido.
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A gestão do transporte pretende a satisfação do cliente e a diminuição dos custos, sendo
por isso, inevitável a constante reorganização e avaliação, estimulando ao
desenvolvimento de uma melhoria contínua da sua eficiência.
1.2.1. Custos de Transporte
O sistema de transportes traduz-se na atividade económica com maior importância nos
componentes de negócios logísticos, albergando sensivelmente dois terços dos custos
logísticos totais (Tseng, Yue, & Taylor, 2005). Existe uma preocupação associada à
gestão logística que se prende pela constante melhoria da eficiência através da
maximização dos recursos e sistemas de transporte.
Segundo Szuster (2010), o custo de transporte é maioritariamente determinado através
das taxas e dos fretes. No entanto, os custos surgem através da quantidade em trânsito
das inúmeras operações relacionadas com as entregas. A quantidade em trânsito inclui
capital “suspenso”, que de outro modo poderia ser aproveitado noutro local e contribuir
para uma maior obtenção de lucro (Holter, Grant, Ritchie & Shaw, 1993, citado por
Szuster, 2010).
Para Bowersox, Closs & Cooper (2002), o custo total de transporte é dividido em custos
fixos e em custos variáveis. Os custos fixos são caracterizados pelas despesas que a
curto prazo não sofrem alterações, adicionalmente, existem ainda os custos que não
são diretamente afetados pela quantidade que é transportada. Os custos variáveis são
dependentes da utilização das viaturas e, estão relacionados com o movimento de cada
carga. Este custo é calculado com base no custo por quilómetro ou por unidade de peso
e nele inclui a mão de obra, o combustível e a manutenção.
O custo de transporte tem uma elevada importância para os custos totais da logística.
É necessário garantir que todas as atividades envolvidas no processo de logística criem
uma sinergia, com o intuito do resultado final ser a realização do serviço por um preço
menor, mantendo o nível de qualidade de serviço.
1.2.2. Redes de Transporte
Existem diversas modalidades de projetos de redes de transportes, os quais
particularizam como é efetuada a movimentação dos produtos. Chopra & Meindl (2003)
evidenciam vários tipos de redes de transporte, como: a rede de entrega direta, a
entrega direta com Milk runs (coletas programadas), a entrega via centro de distribuição
centralizado, e entrega via centro de distribuição utilizando Cross-dock, a entrega via
centro de distribuição utilizando Milk runs e, a rede sob medida.
Na entrega direta com Milk runs, o veículo procede à recolha de todos os produtos dos
diferentes fornecedores, com o objetivo de os entregar num único ponto de retalho. O
sistema milk run trabalha com datas e horários pré-estabelecidos. Assim, no dia
agendado é necessário que todos os fornecedores tenham os produtos em stock e
devidamente embalados de modo a garantir a entrega completa ao cliente. As principais
vantagens nesta rede de transporte são a ausência da necessidade de armazéns
intermediários e, a obtenção de economias de escala através da consolidação de
entregas de vários fornecedores (Chopra & Meindl, 2003).
A entrega via centro de distribuição centralizado, segundo Bowersox & Closs (2001),
desencadeia a consolidação de cargas sendo uma vantagem económica intrínseca da
armazenagem uma vez que pode ser usada por uma única organização ou por várias
que subcontratam o serviço. A vantagem da consolidação é a possibilidade de combinar
o fluxo logístico de várias cargas de menores dimensões para uma área específica de
mercado, sendo possível obter um menor número de fretes e eliminar
congestionamentos em áreas de receção de mercadorias nas instalações dos clientes.
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1.2.2.1. Desafios e Inovação na Logística dos Transporte
Ao longos dos anos a logística dos transportes tem sofrido inúmeras alterações com o
intuito de adotar medidas mais sustentáveis, garantindo a otimização e o desempenho
da mesma.
Todavia, as organizações do setor deparam-se também com desafios referentes às
restrições impostas pela legislação em vigor, com políticas ambientais, com o tipo de
infraestruturas rodoviárias, impostas pelo cliente, entre outros. É necessário adotar e
reinventar medidas, de modo a garantir o correto cumprimento das restrições.
1.2.2.2. Planeamento de rota
O conselho de gestão dos profissionais da cadeia de abastecimento (CSCMP), refere
que o planeamento de rota consiste no processo de definição de como os produtos
devem ser movidos entre a origem e o destino, incluindo o tipo de transporte envolvido
sua rota e tempo de serviço estimado.
Segundo Novaes (2014) este menciona, que existem três fatores cruciais que devem
ser tidos em conta no problema de roteirização, que são: as decisões, os objetivos e as
restrições. As decisões estão associadas à alocação de um grupo de clientes, que
devem ser visitados, a um conjunto de veículos e respetivos motoristas, abrangendo
ainda a programação e a sequência das visitas a realizar.
Em suma, é possível verificar que os roteiros mais eficientes são os que fazem uso dos
maiores veículos disponíveis, pois a utilização de um veículo que possui capacidade
suficiente para abastecer todas as paragens de um roteiro, traduz-se na redução da
distância ou no tempo total percorrido para fornecer todas as paragens.
1.2.2.3. Otimização de frotas
A otimização é uma das principais ferramentas utilizadas na resolução de problemas.
Como tal a otimização, surge como uma característica da Investigação Operacional,
uma vez que esta tenta frequentemente encontrar uma solução ótima (não “a solução
ótima” pois podem existir várias soluções consideradas alternativas) para o problema
alvo do estudo. Isto é, o objetivo é identificar um plano de ação, de entre um conjunto
que abrange os melhores planos de ação possíveis (Hillier & Lieberman, 2010).
Nos dias de hoje, a otimização inclui uma grande variedade de técnicas de Investigação
Operacional, de inteligência artificial e de ciências de computação, sendo usada para
aperfeiçoar os processos de negócio em quase todas as indústrias.
Assim, a otimização de frotas é algo muito importante, de modo que as empresas
consigam alcançar reduções significativas, como redução de viagens uma vez que
existe um sistema de roteirização, o que leva a uma redução no gasto de combustível e
consequentemente a uma redução da pegada de carbono.
1.3. Novas tecnologias na logística dos transportes
Numa era cada vez mais evoluída a nível de tecnologias de informação e devido à
elevada competitividade no mercado, as organizações necessitam de produtos e de
sistemas que garantam soluções rápidas, de extrema qualidade, e de um serviço de alto
valor agregado aos seus clientes. É um investimento realizado para a melhoria dos
serviços e traduz no desenvolvimento da empresa, sendo um passo fundamental para
a agregação de valor para o mercado (Machado-da-Silva & Barbosa, 2002).
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De acordo com Cristopher (2018, p.5), a gestão logística “pode proporcionar uma fonte
de vantagem competitiva, isto é, pode proporcionar uma posição de superioridade
bastante duradoura sobre os concorrentes, e a nível da preferência do cliente, a qual
pode ser alcançada através da logística”. A utilização de tecnologias de informação, no
setor da gestão logística, constitui uma peça fundamental que pode garantir a
competitividade da organização.
A informação oferece a possibilidade de as organizações adquirirem uma vantagem no
mercado, nomeadamente através dos processos de decisão mais precisos e rápidos,
concedendo assim, dados corretos no momento e local exatos. Uma vez que, o
posicionamento de uma empresa é um ponto fulcral para uma estratégia competitiva, o
papel da informação é a chave para o sucesso das empresas, pois a recolha de dados
e a criação de informação podem ser determinantes para a tomada de decisão
estratégica garantindo a diferenciação perante o mercado (Ruthes, 2008).
1.4. Nível de serviço ao cliente
O nível de serviço é caracterizado como sendo o serviço de “prestar e oferecer serviços
constitui mesmo a base que permite a participação das organizações nas cadeias ou
nas redes de valor, nos canais de distribuição, nas parcerias, no outsourcing ou em
movimentos colaborativos em que a capacidade de satisfazer requisitos de serviço é um
fator decisivo e fundamental” (Dias, 2005, p.46).
De acordo com Carvalho (2010), o nível de serviço é o ponto chave do sistema logístico
devido à sua relação com o elemento que atribui valor ao produto, o cliente. É uma área
que as organizações destacam na sua estratégia e na cadeia de abastecimento.
O bom desempenho de nível de serviço para a empresa é alcançado através do
conhecimento da necessidade do cliente, do correto planeamento, da adequada
operacionalização e da verificação contínua dos objetivos traçados.
1.4.1. O operador Logístico
O operador logístico é um prestador de serviços logísticos que tem aptidão reconhecida
nas atividades logísticas, desempenhando funções que podem abranger todo o
processo logístico de uma organização ou apenas parte dela (Novaes, 2014).
A crescente globalização de economia, o aumento da competitividade, a crescente
exigência de qualidade e serviço e o elevado custo que representa investir em logística,
favorecem a procura de colaborações com parceiros externos (Aguezzoul, 2014).
Existem três atividades chave da logística: o controlo de stocks, o armazenamento e a
gestão dos transportes. Sendo que, a atividade de transporte é a que é mais realizada
através de outsourcing. A tomada de decisão em adotar parceiros externos neste âmbito
prende-se com o facto de as organizações verificarem que a relação com o cliente é
mais próxima e que têm um maior poder sobre toda a cadeia de logística.
O conceito de operador logístico inicialmente apenas alavancava o transporte e/ou a
armazenagem. No entanto, ao longo dos anos as suas funções foram abrangendo todas
as atividades de logística nas diferentes fases da cadeia de abastecimento. Os gestores
têm-se deparado com uma crescente dificuldade relativa à adequada gestão global da
cadeia de abastecimento, o que proporcionou a que os operadores passassem a realizar
diversas funções de logística externas à organização.
Contundo, estão a surgir no mercado operadores logísticos que tem como intuito realizar
as atividades logísticas de uma forma cada vez mais sustentável. Assim, nas palavras
de Vivaldini (2012), existem dois marcos onde o operador logístico se deve focar:
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Em primeiro lugar, a nível interno, agindo em ações relacionadas diretamente com a
estrutura operacional da organização e da sua gestão, como a manutenção dos
veículos, consumo de combustíveis alternativos, armazéns mais ecológicos.
Posteriormente, a nível externo, atuando com os clientes, prestando serviços que
atendam às suas necessidades na construção de ações sustentáveis, com o intuito de
compreender, perceber e, identificar os compromissos sustentáveis dos clientes.
Deste modo, os operadores logísticos têm um importante papel no cumprimento dos
desafios impostos pela sociedade. Num ambiente cada vez mais competitivo, as
organizações são constantemente colocadas à prova e necessitam de soluções que
lhes permitam melhorarem a sua eficácia na operação e que consequentemente
permitam ganhos competitivos.
1.5. Adaptações do setor de logística face à pandemia
Atualmente, a par das consecutivas mudanças verificadas e, com a situação pandémica
de COVID-19 que o mundo atravessa, proporcionaram que o comércio eletrónico,
nomeadamente em Portugal alcançasse níveis históricos.
A pandemia de COVID-19, mudou profundamente os hábitos dos consumidores e
transformou as empresas. Esta alteração de comportamentos e a intensificação de
compras na internet, permite verificar a aceleração exponencial de consumo por via
digital (Santos, 2020).
Em contrapartida, exigiu uma adaptação por partes das empresas, uma vez que não se
encontravam preparadas para o aumento repentino deste tipo de serviço.
Por outro lado, as organizações do setor de logística depararam-se com outros inúmeros
desafios, porém novas oportunidades também surgiram. A alteração de hábitos de
consumo paralelamente ao fenómeno de “açambarcamento” ocorrido no início de 2020,
permitiu as organizações perceberem que era necessário alterar a logística de stocks,
e disponibilizar mais viaturas para cobrir as necessidades (Magalhães, 2020).
Assim, as tecnologias de informação ganham cada vez mais destaque no setor de
logística, uma vez que os sistemas de informação permitem a aliança entre a rapidez e
a eficiência do serviço, diminuindo também os erros de operação (Coutinho, 2020).
A digitalização das operações do setor logístico é considerada um aspeto fulcral para a
evolução e sucesso do mesmo. O setor de logística é determinante nas cadeias de valor
modernas. Assim, é possível verificar que o fluxo de circulação de pessoas e
mercadorias que possibilitam e estimulam a economia global é conseguido através das
linhas aéreas e aeroportos, empresas transportadoras, logísticas e prestadoras de
serviços (PWC, s.d).
CONCLUSÃO
A gestão logística consiste numa porção da gestão da cadeia de abastecimento, a qual
é responsável pelo planeamento, implementação e controlo do fluxo direto e inverso,
bem como pela armazenagem dos produtos, serviços e toda a informação associada ao
transporte dos mesmos. A gestão logística desenvolve ainda atividades de gestão de
frota, de armazenagem, de entrega de encomendas, de gestão de inventários e de
serviços subcontratados. Desta forma, é possível constatar que a gestão logística
abrange vários níveis de planeamento e de execução, constituindo uma função que
organiza e otimiza outras atividades.
Paralelamente, é possível verificar que o transporte consiste numa atividade de elevada
importância para qualquer organização que precisa de transportar produtos para os
seus clientes e, garantir a satisfação dos mesmos. Deste modo, o setor dos transportes
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proporciona a entrega rápida e eficiente de todos os produtos aos clientes finais, o que
possibilita o retorno dos clientes e, a criação de novas ligações entre novos clientes.
É importante salientar que, o transporte de mercadorias por via rodoviária é um tipo de
meio de transporte que tem adquirido ao longo dos anos cada vez mais relevância. Este
tipo de meio de transporte, permite o transporte de produtos de diferentes pesos e
tamanhos e, em qualquer tipo de distância, mantendo uma velocidade constante nos
percursos que representam uma distância mínima.
A implementação de estratégias logísticas eficazes e eficientes contribuem para a
redução de custos, eliminação de desperdícios, aumento da produtividade e,
consequentemente o aumento da competitividade.
O mundo empresarial ao longo dos anos tem sofrido inúmeras mudanças, pelo que as
operações logísticas se têm tornado cada vez mais complexas, aperfeiçoadas a nível
tecnológico e com maior relevância do ponto de vista estratégico.
Assim, a atividade logística é determinante para a cadeia de valor. Esta é uma atividade
complexa que exige, ser analisada, delineada, preparada e pensada por profissionais,
especializados.
A correta gestão da cadeia logística permite aumentar os benefícios oriundos de cada
uma das conexões da organização, particularmente, fornecedores, operadores
logísticos e consumidores finais. Promovendo assim uma cadeia logística integrada,
onde todos os intervenientes operam para um bem comum, otimizando os processos e
criando valor para os seus clientes.
O setor logístico caracteriza-se como um dos setores de maior relevância para a
economia portuguesa, nomeadamente pelo valor acrescentado que traz ao país.
No entanto, as infraestruturas devem ser adequadas aos desafios logísticos, uma vez
que a logística tem um papel fulcral enquanto elo das cadeias de abastecimento.
Por outro lado Pinto (2020), acrescenta que as tecnologias de informação, sobretudo o
aumento crescente da digitalização, auxilia toda a produtividade da cadeia de
abastecimento, melhorando também a ligação entre consumidor-produtor.
De salientar, que a pandemia provocou a nível mundial inúmeros desafios e
oportunidades, que requereram às organizações uma ação e adaptação rápida face à
nova realidade.
A inteligência artificial, IoT, a robotização e automação, entre outras tecnologias,
caracterizam-se como as novas revoluções impostas no setor. Contudo, as pessoas
continuarão a fazer parte dos centros de logística (DHL, s.d.).
O mundo encontra-se em constante mudança e, a sustentabilidade é uma das grandes
preocupações de todos os stakeholders. O compromisso das organizações
relativamente ao desenvolvimento e sensibilização para uma cultura sustentável nas
áreas de negócio tem cada vez mais destaque na estratégia das mesmas.
Assim, encontra-se evidenciado que as empresas de logística, incluindo as principais
organizações mundiais com atuação em Portugal, conseguem dar a volta aos
problemas, e transformar estes desafios em oportunidades preciosas.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Aguezzoul, A. (2014). Third-party logistics selection problem: A literature review on
criteria and methods. Omega, 49, 69-78.
Anca, V. (16 de setembro de 2019). Logistics and Supply Chain Management : An
Overview. pp. 209-215.

81

Atas do ecUI&D 21 – VII Encontro Científíco da Unidade de Investigação & Desenvolvimento do ISLA Santarém
ISBN 978-989-96995-x-x (2021-06-18)

Bowersox, D. J., & Closs, D. (2001). Logística Empresarial. São Paulo: Atlas.
Bowersox, D. J., Closs, D., & Cooper, M. B. (2002). Supply Chain Logistics Management
(1 ed.). McGraw-Hill.
Carvalho, J. C. (2010). Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento (1 ed.). Lisboa:
Edições Sílabo.
Chopra, S., & Meindl, P. (2003). Gestão da Cadeia de Suprimentos - Estratégia,
Planejamento e Operações. São Paulo: Pearson.
Christopher, M. (2011). Logistics and Supply Chain Management: Creating valueadding
networks. UK: Financial Times Prentice Hall - Pearson.
Christopher, M. (2018). Logística e geranciamento da cadeia de suprimentos (2 ed.).
São Paulo: Cengage Learning.
Coutinho, P. (7 de setembro de 2020). Logística pós-pandemia: que dinâmicas esperar
de um setor em disrupção. Supply Chain Magazine. Obtido em 26 de março de
2021, de https://tinyurl.com/ffutdzm7
CSCMP. (s.d.). CSCMP Supply Chain Management Definitions and Glossary. Obtido em
5 de janeiro de 2021, de https://tinyurl.com/pfw6kaby
DHL. (s.d.). Logistics trend radar. Delivering Insights Today, Creating Value Tomorrow,
5. Obtido em 24 de março de 2021, de https://tinyurl.com/p9ts6mx7
Dias, J. C. (2005). Logística Global e Macrologística. Lisboa: Edições Sílabo.
Europeia, U. (2017). Ficha temática do semestre europeu - Transportes. Obtido de
https://tinyurl.com/wrbjctsh
Hillier, F., & Lieberman, G. (2010). Introduction to Operations Research (9 ed.). New
York: McGraw-Hill.
Lummus, R. R., Krumwiede, D. W., & Vokurka, R. J. (1 de novembro de 2001). Industrial
Management & Data Systems. The relationship of logistics to supply chain
management: developing a common industry definition, pp. 426-432.
Machado-da-Silva, C., & Barbosa, S. (2002). Estratégia, fatores de competitividade e
contexto de referência das organizações: uma análise arquetípica. Revista de
Administração Contemporânea, 6(3), 7-72.
Magalhães, R. (Novembro de 2020). Estamos a fazer um grande estudo sobre a
logística em Portugal. Associação Portuguesa de Logística: O Conhecimento da
Logística. (l. e. frutas, Entrevistador)
Maia, J. L., & Cerra, A. L. (2009). Interrelation between Supply Chain Management and
Logistics: A Case Study in the Brazilian plant of a Multinational Automative
Company. Revista Gestão Industrial, 5(1), pp. 59-73.
Novaes, A. G. (2014). Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição: Estratégia,
Operação e Avaliação (4 ed.). Rio de Janeiro: Editora Campus.
Pinto, T. L. (21 de outubro de 2020). Portugal tem desafios para o presente e o futuro.
Obtido em 7 de abril de 2021, de https://tinyurl.com/p5u4re6c
PWC. (s.d.). Indústrias. Transportes e logística. Obtido em 22 de março de 2021, de
https://www.pwc.pt/pt/industrias/transportes-logistica.html
Rodrigue, J.-P., Comtois, C., & Slack, B. (2006). The Geography of Transport Systems
(1 ed.). USA: Routledge - Taylor Francis Group.
Ruthes, S. (2008). Inteligência Competitiva para o Desenvolvimento Sustentável (1 ed.).
São Paulo: Peirópolis.

82

Atas do ecUI&D 21 – VII Encontro Científíco da Unidade de Investigação & Desenvolvimento do ISLA Santarém
ISBN 978-989-96995-x-x (2021-06-18)

Santos, M. (21 de outubro de 2020). Ecommercenews. 110.6 Mil Milhões de Euros em
2020 no Comércio Eletrónico português. Obtido em 26 de março de 2021, de
https://tinyurl.com/kef8543j
Szuster, M. (2010). Outourcing of Transport Service - Perpective of Manufacturers. Total
Logistic Management, v. 3, pp. 87-98.
Tseng, Y.-y., Yue, W. L., & Taylor, M. A. (2005). The role os transportation in logistics
chain. Proceedings of the Easter Asia Society for Transportation Studies, 5, pp.
1657-1672.
USAID, A. A. (2012). Manual de Logística: Um Guião Prático para a Gestão da Cadeia
de Abastecimento de Produtos Farmacêuticos. Projecto Deliver, 2. USA.
Vivaldini, M. (2012). O papel de Operadores Logísticos em Ações de Sustentabilidade.
Revista de Administração da UNIMEP, 10(1), 55-79.

PERFIL ACADÉMICO E PROFISSIONAL DOS AUTORES
Sílvia Catarina Oliveira Soares
Polytechnic Institute of Tomar (master's student in management)
Catarina Santos Pereira
Polytechnic Institute of Tomar (master's student in management)
Rúben Loureiro
Polytechnic Institute of Tomar & NECE - UBI
Departmental Unit Business Sciences
Jorge Manuel Marques Simões
Polytechnic Institute of Tomar & Techn&Art
Departmental Unit Business Sciences
Endereço Postal dos autores
Quinta do Contador, Estrada da Serra
2300-313 - Tomar
Portugal

83

Atas do ecUI&D 21 – VII Encontro Científíco da Unidade de Investigação & Desenvolvimento do ISLA Santarém
ISBN 978-989-96995-x-x (2021-06-18)

PERCEPÇÃO DO IMPACTO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO
TRABALHO E NA SEGURANÇA
PERCEPTION OF THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AT WORK
AND SAFETY
Rui A.C. Veiga, Cristina Cadete Pires, Raquel Ascenso, António Ribeiro, Nuno Nogueira
ISLA Santarém, CEPESE, Porto; ISLA Santarém
rui.veiga@islasantarem.pt; cristina.pires@islasantarem.pt,
raquel.ascenso@islasantarem.pt,4antonio.ribeiro@islasantarem.pt;
nuno.nogueira@islasantarem.pt

Resumo
Introdução: A inteligência artificial e outras tecnologias inteligentes são vistas como motores
determinantes na tomada de decisão. Este estudo destina-se a compreender a perceção sobre
o impacto da inteligência artificial, fatores potenciadores e mitigadores.
Método: Após uma revisão sistemática de artigos, foi possível relacionar o impacto da
inteligência artificial e as suas aplicações no trabalho. Posteriormente, foi aplicado um
questionário a trabalhadores dos vários setores atividade, registados e analisados os dados.
Resultados: No impacto, a maioria considera que as máquinas inteligentes terão melhor
desempenho no trabalho monótono e repetitivo. Quanto às preocupações e expetativas, a
importância atribuída às aplicações com inteligência artificial, apresenta valores médios
superiores a quatro pontos, com maior valor médio os parâmetros relacionados com segurança,
na prevenção de incidentes/acidentes no trabalho. Os respondentes valorizam sempre a
implementação/utilização da inteligência artificial em processos relacionados com a segurança,
sobrepondo-se a todas as hipóteses de aplicação, incluindo na saúde. Na consciencialização, os
testes aplicados para verificar a relação entre as variáveis e as faixas etárias, mostraram que
não existe uma relação entre as variáveis e a idade, e a estatística V de Cramer mostra
associações fracas.
Discussão: A comparação dos resultados com outros estudos, confirmou a perceção da
mudança inevitável no trabalho e a relevância de utilização da inteligência artificial na gestão da
segurança e saúde dos trabalhadores.
Conclusão: A inteligência artificial pode ser uma ferramenta valiosa para diminuir o trabalho
penoso, melhorar índices de sinistralidade, permitir às organizações escolher estratégias de
gestão de risco e segurança mais adaptadas.
Palavras-chave: Inteligência artificial, tecnologias de informação, segurança, trabalho
Abstract
Introduction: Artificial intelligence and other intelligent technologies are seen as determining
drivers in decision making. This study aims to understand the perception of the impact of artificial
intelligence, enhancing and mitigating factors.
Method: After a systematic review of articles, it was possible to link the impact of artificial
intelligence and its applications in the workplace. Subsequently, a questionnaire was applied to
workers in the various activity sectors, the data was recorded and analyzed.
Results: On impact, most individuals believe that smart machines will perform better in
monotonous and repetitive work. As for concerns and expectations, the level of importance
attributed to applications with artificial intelligence, presents average values above four points,
with greater average value related to safety parameters, in the prevention of incidents/accidents
at work. Respondents place a high value on the implementation/use of artificial intelligence in
processes related to their security, which outweighs all other application hypotheses, including
health. In raising awareness, the tests used to verify the relationship between variables and age
groups revealed that there is no relationship between variables and age, and Cramer's V statistic
shows weak associations.
Discussion: The comparison of the results with other studies, confirmed the perception of the
inevitable change at work and the relevance of using artificial intelligence in the management of
workers' safety and health.
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Conclusion: The study's findings suggest that artificial intelligence could be a useful tool for
reducing drudgery, improving accident rates, and allowing businesses to choose risk and safety
management strategies that are better suited to each reality.
Keywords: Artificial intelligence, information technologies, safety, work

A inteligência artificial (IA) é uma tecnologia cada vez mais utilizada na sociedade e na
economia em todo o mundo, e a sua implementação já faz parte dos nossos dias (Daly
et al., 2019).
No ambiente competitivo de negócios, muitas organizações estão a adotar tecnologias
inteligentes nos seus sistemas de produção para melhorar a produtividade, qualidade,
e proteger o ambiente (Moktadir et al., 2018; Zhou et al., 2018), assim como, estão a
ser usadas para reduzir riscos, criarem ambientes de trabalho seguros, excluindo por
exemplo, os trabalhadores de locais e atividades de risco elevado (Min et al., 2019).
A automação industrial, associada a diferentes aplicações de IA cujo objetivo é evitar
erros humanos têm sido amplamente discutidas na literatura (Gobbo et al., 2018). Neste
contexto, a IA e outras tecnologias inteligentes são vistas como motores para a
transformação da tomada de decisão como um processo cognitivo e centrado na
informação (Kelly, 2012; MacCrory et al., 2014). A sua rápida expansão permite que
sejam decisores semiautónomos numa diversidade crescente de situações complexas
(Davenport & Kirby, 2016).
As maiores empresas dos Estados Unidos da América classificaram a IA e a machine
learning como as forças mais disruptivas no panorama empresarial nos próximos anos.
À medida que as aplicações de IA continuam a proliferar, as organizações são
confrontadas com questões controversas sobre a influência da IA no trabalho.
Argumenta-se que "para qualquer competência que se possa imaginar, já algum
cientista informático estará a tentar desenvolver um algoritmo para a implementar"
(Jarrahi, 2018).
À medida que as tecnologias se vão tornando disponíveis, os trabalhadores também
estão a ser mais recetivos à sua introdução (Lee et al., 2017). Na área da segurança
no trabalho foram desenvolvidos diversos projetos, em especial na indústria de
construção onde a sinistralidade continua a ser muito elevada (Gnoni et al., 2020) e
a IA possibilita reconhecer comportamentos inseguros (Chansik et al., 2020).
Na área da segurança e saúde no trabalho (SST), identificar as causas e
circunstâncias subjacentes aos acidentes, permite às organizações fundamentar
estratégias relevantes para as eliminar e com isso reduzir os acidentes e as lesões
nos locais de trabalho (Kakhki et al., 2019). O uso da IA pode contribuir para
identificar lacunas, problemas menos óbvios e riscos emergentes, ou seja, efeitos
adversos normalmente não identificados (C. Li et al., 2018; Wittwehr et al., 2020).
As tecnologias Internet of Things (IoT) estão a propagar-se em vários setores
industriais, devido a uma combinação da tendência crescente do desempenho
técnico em simultâneo com a diminuição dos preços de compra. A sua utilização
permite, por exemplo, a identificação da localização do trabalhador durante as
atividades normais ou de emergência, sinalizando a sua proximidade a uma área
ou equipamento perigoso. (Gnoni et al., 2020).
Verifica-se um crescimento exponencial nas últimas décadas do processamento de
imagem e da visão computacional (Martinez et al., 2019) num vasto leque de setores,
como a indústria, segurança, cuidados de saúde e agricultura. Em consequência da
redução de custos de investimento, estas tecnologias têm sido usadas em diferentes e
numerosos campos para fornecer informações ou dados como um substituto para os
olhos humanos, permitindo automatizar tarefas que a visão humana não consegue
realizar (Chansik et al., 2020; Xu et al., 2019).
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A visão computacional permite rastrear o movimento das pessoas, monitorizar
processos, analisar a produtividade e na área da SST avaliar por exemplo a postura dos
trabalhadores (Zhong et al., 2019), detetar a ausência de um capacete, ou a não
utilização de um arnês de segurança quando trabalha em alturas (Chansik et al., 2020).
A IA promete benefícios, mas também coloca desafios urgentes transversais a
governos, empresas e trabalhadores (Bughin et al., 2017). Com base neste pressuposto,
pretendemos conhecer a perceção dos trabalhadores ao impacto da IA no trabalho e na
segurança, preocupações e expetativas futuras. Com esse intuito, construiu-se um
questionário aplicado online, cujo link foi disponibilizado através de redes sociais e
correio eletrónico. A sua análise permitiu caraterizar o trabalhador, pesquisar algumas
associações entre variáveis relacionadas com a perceção, preocupação e expetativas
futuras do respondente sobre o impacto da IA e identificar fatores potenciadores e
mitigadores desse mesmo impacto.
METODOLOGIA
Neste estudo considerou-se um universo de (n = 334) inquiridos, pertencentes a
diversos setores de atividade, entre os quais se destacam Comércio/Serviços, Indústria,
Educação e Agricultura. Como instrumento de trabalho de recolha de dados utilizou-se
um questionário a fim de investigar a questão central do estudo e questões derivadas,
através do estudo de frequências absolutas e relativas, medidas de tendência central
(médias) e dispersão (desvio-padrão), assim como analisar possíveis associações entre
variáveis de interesse e, para além da existência/inexistência da relação, a sua
intensidade.
Definidos os objetivos e a informação relevante tendo em conta o tipo de amostra e o
método de exploração e recolha de dados, elaborou-se o questionário com base na
revisão da literatura utilizada nos estudos de Veiga (2020; 2018a) e outras pesquisas,
destacando-se os inquéritos aplicados por (ARM, 2018; Edelman, 2019). Foi também
considerada a informação necessária para a sua organização, análise, interpretação
dos dados e redação do estudo.
A primeira parte do questionário, coloca questões para caraterizar o respondente, sexo,
idade, habilitações literárias, habilitação especifica na área das tecnologias de
informação, informática, setor de atividade, dimensão da empresa e a antiguidade no
setor de atividade.
Na segunda parte foram efetuadas questões relacionadas com o impacto da IA no
emprego e segurança, preocupações, expetativas futuras e consciencialização sobre a
IA.
As perguntas do questionário dividiram-se em dois grupos (fechadas e abertas),
segundo o tipo de pergunta. Nas questões fechadas foram utilizadas perguntas de
escolha múltipla ou dicotómicas e escalas nominais, ordinais e Likert.
O questionário foi validado com a prévia aplicação a um grupo de 20 indivíduos,
selecionados aleatoriamente, e mediante as suas respostas e dificuldades de
interpretação, ajustou-se a versão final do inquérito. O alpha de Cronbach foi utilizado
para medir a consistência interna do questionário e a fiabilidade dos dados obtidos e foi
de α=0,756. A sua aplicação decorreu entre julho de 2020 e janeiro de 2021.
Sendo a dimensão da população desconhecida, estimou-se uma amostra com um grau
de confiança de 95% de representatividade, constituída por participantes que melhor
representem a população (trabalhadores em diversos setores), ou tenham
conhecimento do tema em estudo.
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Das variáveis que dispúnhamos para analisar, e de acordo com a hipótese de
investigação, foi feita uma análise exploratória de dados, que compreendeu a descrição
de variáveis, tabelas de contingência e testes de independência.
O teste de qui-quadrado de Pearson foi utilizado para testar a associação entre faixas
etárias e as variáveis associadas às preocupações e expetativas com o futuro da IA. A
estatística V de Cramer permitiu perceber a forma tendencial da associação entre as
variáveis e o seu grau de associação. O nível de significância foi fixado em 5%.
Para responder à hipótese de investigação, os resultados foram trabalhados no software
estatístico de análise de dados, IBM SPSS (Statistical Pack for Social Sciences) V. 25.
RESULTADOS
Caracterização socioprofissional
No presente estudo, foram validadas, 334 respostas de indivíduos, trabalhadores em
diversos setores, sendo pouco mais de 50% do sexo masculino (53,6%), 54,20% com
mais de 45 anos e os restantes 45,80% com idades inferiores.
67% dos inquiridos encontram-se divididos entre o ensino profissional, licenciatura e
mestrado/doutoramento, enquanto a restante minoria divide-se entre níveis de
escolaridades inferiores (ensino secundário e ensino básico).
Os setores de atividade com maior predominância de trabalhadores inquiridos foram
Comércio/Serviços (47,90%), seguido da Indústria e Educação (23,35% e 22,16%,
respetivamente) e uma percentagem residual de 6,59% correspondente ao setor da
Agricultura (Figura 1).

Figura 1. Setor de atividade dos inquiridos

A amostra foi constituída por 37,13% de trabalhadores inseridos em grandes empresas
(mais de 250 trabalhadores), 25,75% em microempresas (até 10 trabalhadores), 18,56%
em pequenas empresas (10 a 50 trabalhadores) e também 18,56% em médias
empresas (51 a 250 trabalhadores).
38,02% dos trabalhadores inquiridos encontra-se na empresa há menos de 1 ano e
40,72% há mais de 6 anos e menos de 10 anos. A esmagadora maioria dos inquiridos
(95,51%) tem nacionalidade portuguesa, seguindo-se os trabalhadores que se dividem,
em valores residuais, entre o Brasil, Angola e Guiné.
Impacto no emprego e segurança
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Nos próximos dez anos, 44,90% dos trabalhadores inquiridos considera que a IA irá
causar desemprego maciço, por outro lado, 21,90% é a favor de que a IA vai criar mais
emprego do que desemprego. 15,30% afirma que serão elementos pouco perturbadores
no mercado de trabalho e 10,5% não terão impacto no emprego em geral.
Tabela 1. Valores percentuais da perceção relativamente à IA e automação

Opções de resposta

%

Vão causar desemprego maciço.

44,9%

Vão ser elementos pouco perturbadores do mercado de trabalho.

15,3%

Não terão impacto, no emprego em geral.

10,5%

Vão criar mais emprego do que desemprego.

21,9%

Desemprego em funções específicas e criação de novos postos
na área da IA/programação.
Terão impacto na automação da empresa.
Mais desemprego a colaboradores sem formação, mais emprego a
colaboradores com formação específica.
Será importante para a redução de custos, tempo, erros e no aumento
da produtividade e qualidade.
Será um complemento ao mercado de trabalho.
Vão causar desemprego e aumentar os desempregados de longa duração
por falta de preparação ou inadaptação ao posto de trabalho.
Vão causar desemprego a trabalhadores não especializados e criarão
mais empregos a trabalhadores especializados.
Se for aproveitado para o mal será péssimo.
Vão obrigar a repensar o nosso modo de vida e o modo de funcionamento
das nossas economias.

0,3%
0,9%
0,3%
0,6%
0,3%
0,3%
1,5%
0,0%
1,2%

Vão ter uma influência relevante nas nossas formas de trabalho.

1,5%

O saldo expectável é ainda uma incerteza.

0,6%

Encontram-se opiniões que se dividem de forma residual, entre os que afirmam que a
IA vai obrigar a repensar o modo de vida, será um complemento ao mercado de trabalho,
importante para a redução de custos, tempo, erros e no aumento da produtividade e
qualidade, ou seja, impacto na automação da empresa (Tabela 1).
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80,24% dos inquiridos considerou que a IA vai automatizar o mundo do trabalho,
inclusive as funções administrativas. 63,77% referiu como preocupante o cenário de
equipamentos com IA serem pirateados e com isso perderem-se grandes quantidades
de informações pessoais, dividindo-se de forma análoga os restantes indivíduos entre
equipamentos com IA que se tornam mais inteligentes que os humanos e equipamentos
com IA não confiáveis (Figura 2).

Figura 2. Preocupações dos inquiridos referente à IA: Questão 11

No que diz respeito às desvantagens apontadas pelos respondentes, as três com maior
destaque foram a possibilidade de furto de dados online (26,65%), transferência de
algum controlo da nossa vida para máquinas (22,16%) e menos ou diferentes empregos
para humanos (18,86%).
Mais de 50% considera que as máquinas terão melhor desempenho que os humanos
no trabalho monótono e repetitivo (61,96%), sendo as restantes opiniões divididas de
forma residual em atividades muito específicas.
No setor da Educação, a esmagadora maioria considera que o seu trabalho não será
substituído pela automação antes da sua reforma ou nunca poderá ser substituído. O
mesmo se conclui para os restantes setores de atividade havendo, no entanto, valores
percentuais mais significativos no que diz respeito aos que consideram que a IA terá
impacto na sua atividade profissional, sendo a Indústria o setor com maior preocupação
(Tabela 2).
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Tabela 2. Valores percentuais do impacto da IA por setor de atividade
Considera que o seu trabalho
Será substituído
Não será substituído
pela automação até
pela automação antes
ao final da sua
da sua reforma
carreira profissional
Setor de
Atividade

Educação
Comércio/Serviços
Indústria
Agricultura

8,1%
23,1%
26,9%
22,7%

Nunca poderá
ser
automatizado

48,6%
39,4%
44,9%
45,5%

43,2%
37,5%
28,2%
31,8%

Preocupações e expetativas com o futuro da IA
Num futuro com a IA 62,87% dos respondentes sentem-se otimistas, seguindo-se os
que se sentem pessimistas, representando 27,54% da amostra, e 9,58% expectantes.
De entre os que se sentem otimistas, 142 (67,62%) consideraram que o crescimento da
automação e da IA na sociedade será muito melhor. Entre os que estão pessimistas, 81
(88,04%) afirmaram que vai mudar para muito pior, e, daqueles que estão expectantes,
não se registam diferenças significativas nas opiniões entre pior ou melhor (Tabela 3).
Tabela 3. Distribuição da opinião dos trabalhadores em relação à IA quando comparada a
perceção com o crescimento da IA

Como se sente, quando pensa no
futuro com a inteligência artificial?
Total (N)

Um otimista
Um
pessimista
Expectante

Com o crescimento da
automação e da Inteligência
Artificial a sociedade:
Vai
mudar
Não para pior
vai
/ muito Será Melhor /
mudar
pior
Muito melhor
26
42
142
7
81
4
3
36

15
138

14
160

Total
(N)
210
92
32
334

Os resultados obtidos permitiram ainda constatar que mais de 50% vê a IA como um
elemento de perigo, justificando que poderá criar dependência.
Entre aqueles que estão otimistas com a IA no futuro, mais de 50% não considerou que
o seu trabalho possa vir a ser substituído até ao final da sua carreira ou mesmo nunca
substituído. O mesmo se conclui para aqueles que se encontram pessimistas ou
expectantes (Tabela 4).
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Tabela 4. Distribuição da opinião dos trabalhadores em relação à IA quando comparada a
perceção da IA no seu trabalho
Como se sente, quando pensa no
futuro com a Inteligência Artificial?
Um
Um
Expectante
otimista pessimista
Considera
que o seu
trabalho
Total (N)

Será substituído pela automação até
ao final da sua carreira profissional.
Não será substituído pela automação
antes da sua reforma.
Nunca poderá ser automatizado.

Total
(N)

45

19

5

69

85

46

13

144

80
210

27
92

14
32

121
334

Os itens do nível de importância atribuído às aplicações que utilizam a IA apresentaram
valores médios superiores a 4 pontos, com exceção do sistema robótico de primeiros
socorros, cujo valor médio é de 3,99 (Tabela 5).
Esta é uma variável ordinal, com cinco categorias: nada importante, pouco importante,
sem opinião, importante e muito importante, pelo que estes valores médios são
indicadores de um nível de importância atribuído que se aproxima dos dois níveis mais
elevados (4 – importante; 5 – muito importante). Verifica-se ainda que os dois pontos
com maior valor médio estão relacionados com segurança/acidentes no trabalho, e
desta forma os trabalhadores inquiridos valorizam a implementação/utilização da IA em
processos relacionados com a sua segurança, e, também na área da saúde.
Tabela 5. Comparação de pontuações médias do nível de importância atribuído às aplicações
que utilizam a IA
Aplicações que utilizam IA
Identificação precoce de perigos no local de trabalho, a partir do
reconhecimento de imagens.
Identificação e filtro de alertas de sistemas de segurança e processos de
trabalho.
Previsão e prevenção de incidentes no trabalho.
Previsão e desenvolvimento de modelos de comportamento de condutores.
Monitorização com rede de sensores para controlo da atmosfera de trabalho
em tempo real.
Monitorização e identificação de falhas em processos produtivos.
Identificação de falhas e manutenção preditiva de equipamentos.
Tecnologia de reconhecimento do comportamento humano.
Gestão de riscos que melhora a tomada de decisão na operação de
equipamentos e sistemas.
Redução de erros na prática médica, através da utilização do reconhecimento
de imagens.
Redução de erros e problemas na interação entre o ser humano e as
tecnologias autónomas (internet das coisas, etc.).
Sistema robótico de primeiros socorros.
Verificação de segurança do software dos equipamentos e processos.

Média

DP

4,45

,784

4,28

,754

4,54
4,32

,697
,781

4,27

,817

4,24
4,26
4,10

,914
,844
,934

4,29

,839

4,45

,878

4,00

,980

3,99
4,13

1,111
,858

64,7% dos trabalhadores inquiridos mostrou-se recetivo a usar um robô humanizado,
com sistema de IA de forma a facilitar aspetos da sua vida quotidiana. Mais de metade
considerou importante aprender mais sobre IA, considerando o futuro da sua atividade
profissional.
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Consciencialização sobre IA
Todos afirmaram que confiam na IA. 60,5% considerou que a consciência é
exclusivamente humana, e verificou-se que 53,0% não concorda que a mente humana
seja completamente mecanicista. Por fim, as opiniões dividiram-se de forma análoga
entre os que acham que a IA é uma força para o bem e aqueles que ainda sentem
dificuldade em definir (Figura 3).

Figura 3. Consciencialização sobre IA: Questão 48

A IA é vista como um fator prejudicial ou útil, dependendo da sua criação ou de quem a
cria (58,48%) e 20,66% considera que pode ser benéfica para a raça humana.
O sentimento dos trabalhadores inquiridos, perante a IA no futuro, dividem-se de forma
análoga, nomeadamente nos que se encontram otimistas, entusiasmados, neutros e
preocupados (Figura 4).

Figura 4. Perspetivas futuras: Questão 51

59,0% dos respondentes considera que a IA poderá ser prejudicial e 20,7% consideram
que pode trazer grandes benefícios à raça humana. Relativamente ao sentimento
perante a perspetiva de um futuro com a IA apenas uma percentagem residual está
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animada, e as restantes opiniões dividiram-se de forma análoga, sendo aqueles que
estão preocupados (22,5%) e os que estão otimistas (22,5%) aqueles que predominam
(Tabela 6).
Tabela 6. Valores percentuais da consciencialização com o futuro da IA
Complete a frase,
selecionando
apenas uma
opção.
Considerando
que a IA é tão
inteligente e
versátil como a
humana…
Como se sente
perante a
perspetiva de um
futuro com a
Inteligência
Artificial?

Opções de resposta
Pode trazer grandes benefícios para a raça humana.
Pode destruir-nos a todos.
Pode ser prejudicial ou útil, dependendo de quem a cria e a razão
da sua criação.
Pode alterar a guerra.
Pode contribuir para a criação de riqueza.
Pode proteger a privacidade.

N
%
69 20,7%
23 6,9%
197 59,0%
6
13
6

1,8%
3,9%
1,8%

Pode destruir a privacidade.

20

6,0%

Confuso.
Inseguro.
Preocupado.
Neutro.
Entusiasmado.
Animado.
Otimista.

24
40
75
56
62
2
75

7,2%
12,0%
22,5%
16,8%
18,6%
0,6%
22,5%

O teste de independência do Qui-quadrado de Pearson foi utilizado para testar a
associação entre as faixas etárias e as variáveis associadas às preocupações e
expetativas com o futuro da IA (Tabela 7).
Tabela 7. Distribuição percentual das expetativas e preocupações com o futuro da IA por grupo
etário
Idade
18 a
24

25 a
34

35 a
44

45 a Mais de
54 55 anos

Não vai mudar.

25,0

16,7

19,4

16,7

22,2

Vai mudar para pior / muito pior.

36,2

13,8

24,6

18,8

6,5

Será melhor / muito melhor.

24,4

19,4

23,1

21,3

11,9

Não.

24,7

17,8

25,3

20,5

11,6

Sim.

33,2

16,0

21,4

19,3

10,2

34,8

20,3

21,7

14,5

8,7

Medidas de associação

Com o crescimento da
automação e da inteligência
artificial a sociedade:
𝜒 2 = 12.821
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 = 0,118;
(
)
𝑉 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑎𝑚𝑒𝑟 = 0,139

Considera que a inteligência
artificial pode vir a ser
perigosa? Se sim porquê?
𝜒 2 = 2.808
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 = 0.590;
(
)
𝑉 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑎𝑚𝑒𝑟 = 0.092

Considera que o seu trabalho:
Será substituído pela automação
até ao final da sua
carreira profissional.

Não será substituído pela
27,8
automação antes da sua reforma.

16,0

23,6

23,6

9,0

Nunca poderá ser automatizado.

15,7

24,0

18,2

14,0

28,1

𝜒 2 = 5.718
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 = 0.679;
(
)
𝑉 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑎𝑚𝑒𝑟 = 0.093
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DISCUSSÃO
Após a caracterização socioprofissional e tendo em conta que as novas tecnologias irão
gradualmente impor uma mudança inevitável no trabalho e no emprego, ao solicitarmos
que completassem a frase “Nos próximos dez anos, a IA e a automação…”, 44,9% dos
respondentes referiram que vai causar desemprego e apenas 21,9% referiu que vai criar
mais emprego do que desemprego.
Esta perceção é concordante com muitos economistas que afirmam que a automação
poderá levar a um aumento maciço de desemprego nos próximos anos (Mannino et al.,
2015) e que a IA irá assumir a maioria dos empregos humanos (Edelman, 2019; Holtel,
2016; Jarrahi, 2018), nomeadamente os administrativos onde se verificou uma
unanimidade de 80,24% das pessoas que responderam ao questionário. Para diversos
investigadores existe uma probabilidade de 50% da IA superar os humanos em todas
as tarefas nos próximos 45 anos, e de automatizar todos os trabalhos humanos em 120
anos (Grace et al., 2017). Conforme referido por (ARM, 2018) é difícil prever com
precisão o impacto que a IA terá no emprego, mas as expetativas são tanto para a perda
de postos de trabalho em grande escala como para muitas novas oportunidades de
emprego.
A pirataria que poderá originar uma perda considerável de informações pessoais, é a
grande preocupação dos inquiridos (63,77%), que se sobrepôs consideravelmente ao
facto das máquinas de IA se tornarem mais inteligentes que os humanos (17,37%).
Estudo comparativo refere que os europeus e americanos são mais propensos a
preocuparem-se com a fiabilidade do que, por exemplo, os asiáticos. Estas
preocupações são generalizadas, mas é também a própria IA que está a revolucionar a
cibe segurança (Edelman, 2019; Moktadir et al., 2018), incluindo a identificação em
tempo real de ameaças e a proteção das empresas contra ataques (ARM, 2018).
Os resultados dos questionários (Figura 5) evidenciam que se pensarmos
especificamente em eficiência e segurança no trabalho as atividades com trabalho
monótono e repetitivo terão melhor desempenho, quando utilizam máquinas de IA, que
os humanos (61,98%) apesar do grande impacto que atualmente têm na saúde,
nomeadamente no campo cirúrgico, apenas 8,08% fez essa referência. A IA pode
atenuar o esforço dos trabalhadores em tarefas repetitivas e perigosas (AESST, 2015;
Bughin et al., 2017). Estes dados mostram que em algumas áreas do trabalho a
automação apresenta uma oportunidade ótima para a segurança e saúde dos
trabalhadores.
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Figura 5. Impacto da IA na segurança: Questão 14

Para os visionários Patrick Winston, do MIT, e Ray Kurzweil a IA ultrapassará a
inteligência humana em 2040 e 2045 respetivamente (Edelman, 2019). Ao confirmar-se
estas previsões significa que num curto espaço de tempo a IA terá um impacto percetível
na nossa vida diária, o que 30,24% respondeu que já é percetível atualmente, 21,86%
respondeu nos próximos cinco anos e 47,90% que ainda demora mais de cinco anos.
Apesar do impacto negativo referido anteriormente com a perda de emprego e a pirataria
62,87% sentem-se otimistas quando pensam no futuro com IA. Este otimismo deveria
estar refletido na questão seguinte, quando se questiona como vai estar a sociedade?
Tal não se verifica pois apenas 47,90% refere que a sociedade será melhor/ muito
melhor (Figura 6).

Figura 6. Expetativas com o futuro da IA: Questão 16

Poderemos interpretar estes dados como um misto de emoções por parte dos
respondentes entre os benefícios e desvantagens da IA. Resta saber se os sentimentos
de preocupação e incerteza irão diminuir à medida que a IA for mais utilizada (ARM,
2018; R. Veiga & Pires, 2018b).
O impacto da IA na segurança é profundamente reconhecido neste estudo. Quando
questionados novamente sobre qual a maior vantagem da IA para a vida humana
35,33% dos respondentes consideraram que as tarefas repetitivas e perigosas deveriam
ser executadas por robôs, 26,65% referem os avanços em áreas que ajudam os seres
humanos, por exemplo, medicina e ciência, 16,17% acredita que existe menos
possibilidades de acidentes/erros (Bughin et al., 2017; Gnoni et al., 2020; X. Li et al.,
2018; Min et al., 2019; Rodger, 2020; Tixier et al., 2017) e apenas 8,38% refere a maior
vantagem das pessoas terem mais tempo livre.
A parceria sinérgica entre a IA e os seres humanos não é exclusiva do jogo de xadrez
(Brynjolfsson & McAfee, 2012) e no futuro estará presente em vários locais, pelo que
64,7% referiu que estaria recetivo a usar um robô humanizado para facilitar aspetos da
sua vida diária. Jarrahi (2018), refere que uma nova simbiose homem-máquina está no
horizonte, em que os pontos fortes de um, compensam as limitações do outro,
oferecendo capacidades diferentes, mas complementares (Bughin et al., 2017) tornando
ambas as partes mais inteligentes ao longo dos tempos (Shirado & Christakis, 2017).
Verifica-se ainda uma clara evidência de dispersão de opiniões, ou até mesmo um
sentimento de confusão, porque enquanto 49,10% considera a IA uma força para o bem,
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40,12% diz que é complicado havendo dúvidas e receios na sua aplicação, assim como
a percentagem de otimistas é igual à dos preocupados (22,46%). Estas incertezas
poderão estar associadas à necessidade de aprender mais sobre IA (78,44%) e irão
diminuindo à medida que a IA se tornar mais utilizada (ARM, 2018).
Pretendíamos também verificar se a idade dos indivíduos era um fator determinante
para a perceção, preocupações e expetativas com o futuro da IA, mas os resultados
apresentados na tabela 7, mostram que não existe uma relação entre as variáveis e a
idade (valor p > 0.05), assim como a estatística V de Cramer mostra associações fracas
(muito próximas de 0).
CONCLUSÃO
Num ambiente de evolução tecnológica, procurou-se neste estudo compreender a
perceção, preocupação e expetativas futuras sobre o impacto da inteligência artificial no
trabalho e na segurança, bem como, identificar fatores potenciadores e mitigadores. Os
respondentes, trabalhadores dos vários setores de atividade, percecionaram que o
impacto da utilização da IA nas atividades será progressivo, mas com maior relevância
no trabalho humano relacionado com as tarefas administrativas, repetitivas e trabalho
monótono. Nestes casos, afirmam poder ser uma ótima oportunidade para melhorar as
condições de segurança e saúde dos trabalhadores diminuindo a sinistralidade laboral.
Verificou-se na análise de dados a preocupação dos respondentes com a fiabilidade dos
sistemas, mostrando apreensão com a segurança e proteção dos dados utilizados nos
vários sistemas, cumulativamente com o aumento de desemprego devido à automação.
Observou-se uma dispersão de opiniões sobre os proventos e dúvidas e receios na
aplicação da IA. A percentagem de otimistas teve a paridade daqueles que se
mostraram preocupados, tal poderá estar associado à necessidade de aumentar o
conhecimento sobre o tema da IA e seus impactos. Verificou-se uma relação fraca,
irrelevante, entre a idade dos indivíduos e as variáveis estudadas para compreender a
perceção, preocupações e expetativas com o futuro da IA.
Pretendemos dar continuidade ao nosso estudo, aplicando técnicas estatísticas, testes
de hipóteses paramétricos e não paramétricos e modelos de regressão que poderão
reforçar a nossa análise na identificação de fatores potenciadores e mitigadores do
impacto, preocupações e expetativas da IA na segurança do trabalho.
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PREDIÇÃO DO NÚMERO DE ESTUDANTES NO ANO LETIVO 2021/22 NO
ISLA SANTARÉM
PREDICTION OF THE NUMBER OF STUDENTS IN THE YEAR 2021/22 AT
ISLA SANTARÉM
Nelson Duarte; Ricardo Vardasca
ISLA Santarém
nelson.duarte@islasantarem; ricardo.vardasca@islasantarem.pt

Resumo
Introdução: Determinar o número de estudantes para o próximo ano letivo de uma
instituição de ensino superior é sempre um fator crítico de gestão. Este estudo tem como
objetivo prever o número de alunos no ano letivo de 2021/2022 na instituição de Ensino
Superior ISLA Santarém.
Método: Para a realização deste estudo procurou-se desenvolver um modelo de
predição em Data Mining para a obtenção de resultados usando a linguagem de
programação Python. inicialmente foi criada uma base de dados em MS SQL Server,
implementou-se no MS Visual Studio o Integration Services Project para efetuar o ETL
dos dados extraídos de um ficheiro MS Excel e procedeu-se a criação de um cubo
MOLAP onde se criaram as medidas a serem exportadas para o MS Power BI para a
criação dos Dashboards. Para a predição exportaram-se os dados para um ficheiro csv
do cubo OLAP para serem processados numa script Python.
Resultados: Através da predição conseguiu-se verificar que o número de alunos para
o próximo ano letivo, no ISLA Santarém, vai aumentar.
Discussão: Tratou-se de um dos estudos pioneiros na tentativa de prever o número de
estudantes do ano seguinte com base no histórico de anos anteriores, sendo por isso
difícil realizar comparações com outros estudos.
Conclusão: Os resultados deste estudo podem ajudar no processo de gestão de
recursos da instituição no que respeita a preparação do ano letivo seguinte.
Palavras-chave: ISLA santarém; número de alunos; predição.

Abstract
Introduction: Determining the number of students for the next academic year at a higher
education institution is always a critical management factor. This study aims to predict
the number of students in the academic year 2021/2022 in the Higher Education
Institution ISLA Santarém.
Methods: To carry out this study it was sought to develop a prediction model in Data
Mining to obtain results in Python programming language. initially a database was
created in MS SQL Server, implemented in MS Visual Studio the Integration Services
Project to perform the ETL of the data extracted from an MS Excel file and proceeded to
create a MOLAP cube where they created the measures to be exported to MS Power BI
for the creation of Dashboards. For the prediction, the data was exported from the OLAP
cube to a csv file and processed by a Python script.
Results: Through the prediction, it was possible to verify that the number of students for
the next academic year, in ISLA Santarém, will increase.
Discussion: This was one of the pioneering studies to predict the number of students
for the following year based on the history of previous years, so it is difficult to make
comparisons with other studies.
Conclusion: The results of this study can help in the institution's resource management
process with regard to the preparation of the following academic year.
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Prever o número de alunos para o próximo ano letivo em qualquer instituição de ensino
é uma meta a alcançar por qualquer instituição, justificada na preparação atempada de
toda a estratégia académica que lhe está inerente. Essa informação poderá ter um
impacto bastante significativo para professores, funcionários e administração de uma
instituição permitindo-lhes criar estratégias diminuindo a pressão imposta num início de
ano letivo.
Para efetuar este estudo foi utilizado um dataset em Excel fornecido pela instituição
ISLA Santarém com informações sobre o número de alunos e algumas das suas
caraterísticas desde 2013 a 2020, utilizou-se o MS SQL server para criar a base de
dados e o MS Visual Studio para fazer a conversão de dados do MS Excel para o
sistema gestor de base de dados, assim como a criação do cubo com a ferramenta
Analysis Services Dimensional anda Data Mining Project. Os dados gerados foram
importados para o MS Power BI, onde foram criados os dashboards com a informação
relevante para este estudo.
Uma solução multidimensional do Analysis Services usa estruturas de cubo para
analisar dados de negócios em várias dimensões. O modo multidimensional é o modo
de servidor padrão do Analysis Services. Inclui um mecanismo de consulta e cálculo
para dados OLAP, com modos de armazenamento MOLAP, ROLAP e HOLAP para
equilibrar o desempenho com requisitos de dados escalonáveis. O mecanismo OLAP
do Analysis Services é um servidor OLAP líder do setor que funciona bem com uma
ampla variedade de ferramentas de BI. A maioria das implantações do Analysis Services
são instaladas como servidores OLAP clássicos (Paul et al., 2000).
O Data Mining é uma metodologia de análise de dados utilizada para identificar padrões
ocultos num grande conjunto de dados.
Tem sido utilizado com sucesso em diferentes áreas, incluindo o ambiente educacional.
A mineração de dados educacionais é uma área de pesquisa interessante que extrai
padrões desconhecidos de bases de dados educacionais para melhor compreensão,
melhor desempenho educacional e avaliação do processo de aprendizagem do aluno.
Avaliar o aumento do número de alunos é uma questão complexa, que não pode ser
restrita a classificação. Razões de aumento ou diminuição de alunos pertencem aos
principais interesses dos professores, porque eles podem planear e personalizar a sua
forma de ensino, com base no feedback. A mineração de dados é uma das abordagens,
que pode fornecer uma assistência eficaz revelando relações complexas (Hung et al.,
2020).
Em estatística, a regressão linear é uma abordagem linear para modelar a relação entre
uma resposta escalar e uma ou mais variáveis explicativas (também conhecidas como
variáveis dependentes e independentes). O caso de uma variável explicativa é chamado
de regressão linear simples para mais de um, o processo é chamado de regressão linear
múltipla. Este termo é diferente da regressão linear multivariada, onde várias variáveis
dependentes correlacionadas são previstas, em vez de uma única variável escalar (Liu
et al., 1997).
Na regressão linear, os relacionamentos são modelados usando funções de preditor
linear cujos parâmetros de modelo desconhecidos são estimados a partir dos dados.
Esses modelos são chamados de modelos lineares (Aldrich, 1999). A média condicional
da resposta dada os valores das variáveis explicativas (ou preditores) é assumida como
uma função afim desses valores, menos comumente, a mediana condicional ou algum
outro quantil é utilizado. Como todas as formas de análise de regressão, a regressão
linear concentra-se na distribuição de probabilidade condicional da resposta dados os
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valores dos preditores, ao invés da distribuição de probabilidade conjunta de todas
essas variáveis, que é o domínio da análise multivariada.
A regressão linear foi o primeiro tipo de análise de regressão a ser estudado
rigorosamente e amplamente usado em aplicações práticas. Isso ocorre porque os
modelos que dependem linearmente dos seus parâmetros desconhecidos são mais
fáceis de ajustar do que os modelos não linearmente relacionados aos seus parâmetros
e porque as propriedades estatísticas dos estimadores resultantes são mais fáceis de
determinar (Uyanık & Güler, 2013).

Figura 6 – Etapas do processo de Data Mining
Fonte – elaboração própria

ESTADO DA ARTE
Existem alguns estudos recorrendo a técnicas de Data Mining para obter resultados
sobre estudantes numa instituição de ensino, mas focam-se sobretudo na taxa de
abandono dos alunos nas instituições ou na taxa de sucesso dos mesmos (Kondo et al.,
2017). Relativamente a estudos realizados sobre a predição do número de alunos para
o próximo ano letivo foram encontrados poucos estudos académicos que estejam
disponíveis para consulta publica.
Existe um estudo sobre a previsão do número de alunos em Portugal por regiões, desde
2013 a 2019 que inclui alunos do 1º e 2º ciclo de ensino básico (Canto Castro et al.,
2013).
Para a instituição ISLA Santarém em particular, foi realizado um estudo sobre a previsão
de abandono de alunos numa instituição de ensino superior utilizando os algoritmos de
classificação Two class logistic regression, Two class boosted decision, Two class
neural network e Two class support vector (Sobreiro & Martinho, n.d.).

METODOLOGIA
A metodologia implementada neste estudo baseia-se em quatro fases onde é definida
em cada uma delas os processos e técnicas utilizados para a realização deste estudo.
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Fase 1 – Definição do objetivo do estudo.
Foi realizada uma prospeção da necessidade de prever o número de alunos na
instituição ISLA Santarém com o objetivo de se saber o número de alunos para o
próximo ano letivo da instituição.
Fase 2 – Reunião de informação para a realização do estudo.
A instituição disponibilizou um dataset em excel com informação sobre o ano letivo, os
cursos, o grau académico, o número de alunos, a naturalidade, a nacionalidade, a idade
e o sexo.
Fase 3 – Transformação e carregamento dos dados através do processo

de ETL

Os dados foram carregados numa uma base de dados criada no MS SQL Server através
do Integration Services Provider do MS Visual Studio 2019 onde foram convertidos e
inseridos para de seguida ser criado o cubo no Analysis Services Dimensional anda
Data Mining Project, onde foram criadas as medidas e preparados os dados para serem
importados para o MS PowerBI da Microsoft, onde foram criados os dashboards com os
gráficos referentes os dados processados.

Figura 7 - Base de Dados AlunosISLA no MS SQL Server
Fonte - Elaboração própria
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Figura 8 - Integration Service Project
Fonte - Elaboração própria

Figura 9 - Criação do Cubo no Analysis Multidimensions
Fonte - Elaboração própria
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Figura 10 - Gráficos com dados Alunos no PowerBI
Fonte - Elaboração própria

Fase 4 – Predição do número de alunos para o próximo ano letivo através de Data
Mining.
Para fazer a predição deste estudo foram exportados do cubo Molap os dados para um
ficheiro csv e trabalhados em script realizada em Python utilizando a regressão linear
para se obterem os resultados pretendidos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Principais Resultados
Como principais resultados do estudo efetuado podemos verificar com base na figura 4
que o número de alunos no ISLA Santarém tem vindo a crescer desde 2013 até 2020,
nos cursos com dois semestres as licenciaturas são as que têm mais alunos, os alunos
do sexo feminino são em número superior aos do sexo masculino mantendo essa
tendência desde 2013 até 2020, a predominância da nacionalidade de alunos no ISLA
é portuguesa mas desde 2018 que alunos de nacionalidade guineense têm aumentado
de número e em relação à idade, os alunos do isla ao longo dos anos de 2013 a 2020
tem vindo a ter alunos de idade mais jovem sendo a sua maioria entre os 20 e os 27
anos.
Pretendeu-se estimar o número total de estudantes, o número total de estudantes por
grau (Mestrado, Pós-Graduação, Licenciatura e TeSP), o número total de estudantes
por sexo, o número total de estudantes estrangeiros (também por grau e sexo), e o total
de estudantes do curso de Licenciatura de Gestão de Recursos Humanos do ISLA
Santarém para o ano letivo 2021-22, os resultados do teste estão apresentados na
tabela 1. Na figura 6 é apresentado o gráfico com a evolução dos estudante da
instituição desde 2013 e o valor previsto para o próximo ano académico. Enquanto na
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figura 7 é mostrada a mesma evolução para o curso de Licenciatura de Gestão de
Recursos Humanos.
Tabela 1. Totais para o ISLA Santarém em anos anteriores e previstos para o ano 2021-22(*).
2013-14
2019-20
2020-21
2021-22
Total geral de estudantes

241

923

1045

1069*

Total de Mestrado

28

45

58

49*

Total de Pós-Graduação

132

307

355

345*

Total de Licenciatura

61

224

241

257*

Total de TeSP

20

347

391

417*

Total sexo feminino

131

547

601

626*

Total sexo masculino

110

376

444

443*

Total de estrangeiros

6

187

198

201*

Estrangeiros em Mestrado

1

8

10

10*

Estrangeiros em Pós-Graduação

2

5

10

11*

Estrangeiros em Licenciatura

2

48

46

45*

Estrangeiros em TeSP

1

126

132

133*

Estrangeiros de sexo feminino

4

106

113

112*

Estrangeiros de sexo masculino

2

81

85

88*

Total da Licenciatura em GRH

36

99

103

107*

Figura 6 – Evolução do total de estudantes do ISLA Santarém
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Fonte - Elaboração própria

Figura 7 – Evolução do total de estudantes do curso de Licenciatura de Gestão de Recursos
Humanos.
Fonte - Elaboração própria

Em relação aos anos anteriores verifica-se um aumento generalizado do número
previsto de estudantes para o ano de 2021, no entanto o método previu uma redução
nos cursos de grau de Mestrado e Pós-Graduação assim como do sexo masculino, isto
deve-se a ser uma aproximação matemática da função de regressão linear que tem
como entradas o histórico de anos anteriores o que pode influenciar os resultados
futuros.
CONCLUSÕES
A instituição ISLA Santarém, pelos dados apresentados, tem vindo a ter uma evolução
positiva na aquisição de alunos para os seus cursos. Usando o resultado de um sistema
como o aqui apresentado pode ajudar no processo de gestão e organização do próximo
ano letivo.
Este estudo poderá ser melhorado fazendo a predição do aumento de alunos por curso,
por sexo e por nacionalidade, algo a efetuar futuramente noutro estudo.
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Resumo
Introdução: A pandemia do Covid 19 fez com que a maioria dos países acatassem o isolamento
social, fechamento de fronteiras, comércio, hotéis, restaurantes, escolas, universidades, dentre
outros. Assim, empreendedores da área tiveram que se questionar: como inovar para se manter
no mercado? Dessa maneira, esse manuscrito tem o objetivo de estudar os impactos, as
inovações e tendências na restauração frente à pandemia Covid – 19.
Método: A fim de vislumbrar o alcance do objetivo apresentado, tem-se um aporte metodológico
qualitativo de cunho exploratório descritivo, com pesquisas bibliográficas e documentais em
entidades do setor.
Resultados: O setor da restauração foi fortemente afetado pela crise referente à pandemia do
Covid – 19. Segundo dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Abrasel, muitos
estabelecimentos tiveram que decretar falência e 55% dos restaurantes do país tiveram que se
reinventar e estão atuando somente na modalidade delivery. Dentre algumas inovações
adotadas constatou-se o Grab and go, cardápio e pagamento por QR Code, serviços
personalizados, robotização no preparo e serviço, dentre outros.
Discussão: Até mesmo restaurantes mais sofisticados, com atendimento de excelência nos
seus salões, ficaram reféns do delivery e dos aplicativos de entrega, tendo que adaptarem seus
cardápios para esse fim. Fonseca (2000) aponta a importância da atualização e do conhecimento
do público e do negócio, pois o fracasso está relacionado à falta de informação e planejamento.
Conclusão: O manuscrito contribui para disseminar conhecimento acerca da inovação em
restauração e sobre a necessidade da reinvenção em momentos de crise.
Palavras-chave: restaurantes, impactos, inovação, pandemia Covid – 19.

Abstract
Introduction: The Covid 19 pandemic caused most countries to abide by social isolation, border
closings, commerce, hotels, restaurants, schools, universities, among others. Thus,
entrepreneurs in the field had to ask themselves: how to innovate in order to remain in the market?
Thus, this manuscript aims to study the impacts, innovations and trends in restoration in the face
of the Covid - 19 pandemic.
Method: In order to envision the scope of the objective presented, there is a qualitative
methodological contribution of an exploratory and descriptive nature, with bibliographical and
documentary research in sector entities.
Results: The catering sector was strongly affected by the crisis related to the Covid pandemic 19. According to data from the Brazilian Association of Bars and Restaurants - Abrasel, many
establishments had to declare bankruptcy and 55% of the country's restaurants had to reinvent
themselves and are acting only in delivery mode. Among some innovations adopted, it was found
the Grab and go, menu and payment by QR Code, personalized services, robotization in the
preparation and service, among others.
Discussion: Even more sophisticated restaurants, with excellent service in their salons, were
taken hostage by delivery and delivery applications, having to adapt their menus for this purpose.
Fonseca (2000) points out the importance of updating and public and business knowledge,
because failure is related to the lack of information and planning.
Conclusion: The manuscript contributes to disseminate knowledge about innovation in
restoration and the need for reinvention in times of crisis.

109

Atas do ecUI&D 21 – VII Encontro Científíco da Unidade de Investigação & Desenvolvimento do ISLA Santarém
ISBN 978-989-96995-x-x (2021-06-18)
Keywords: restaurants, impacts, innovation, pandemic Covid - 19.

A OMS emitiu o primeiro alerta para uma doença originária do Coronavírus em 31 de
dezembro de 2019, depois que autoridades chinesas notificaram casos de uma
misteriosa pneumonia na cidade de Wuhan. A doença provocada pela variação
originada na China foi nomeada oficialmente pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) como Covid-19, em 11 de fevereiro de 2020. Ainda não está claro como ocorreu
a mutação que permitiu o surgimento do novo vírus que rapidamente se espalhou pelo
mundo gerando uma pandemia global, uma vez que o contágio ocorre facilmente pelo
ar, tosse, espirro, contato com objetos, superfícies e pessoas infectadas. Dentre os
sintomas estão febre, dificuldade para respirar, síndrome respiratória aguda grave e
insuficiência renal.
A doença ocasionada pelo Covid – 19 já levou a mais de 3 milhões de mortes no mundo
(Exame.com, 2021) e uma enorme crise econômica. Até o presente momento, 8 de abril
de 2021, o Brasil conta com 13.279.857 casos confirmados e 345.025 mortes
(Gazetadopovo, 2021). O Brasil é o líder mundial na média diária de novas mortes
relatadas e responde por uma de cada quatro mortes globais a cada dia, de acordo com
uma análise da Reuters (Exame.com, 2021).
A pandemia do Covid 19 e indicação de evitar o contato social para a prevenção de um
contágio ainda maior e hospitais super lotados, fizeram com que muitos
estabelecimentos comerciais fossem afetados, principalmente aqueles que fazem parte
dos setores que integram o turismo.
É sabido que o turista precisa se sentir seguro para efetuar o seu deslocamento e essa
segurança precisa ser passada pelos meios de transporte, pontos turísticos, hotéis e,
dentre outros, pelos bares e restaurantes. E por não se sentirem seguros diante desse
novo cenário somado às medidas restritivas adotadas pelo governo, que cancelamento
de eventos e viagens está causando imenso impacto na hotelaria e na restauração, que
aos poucos, através de protocolos de segurança e outras medidas tentam se
reerguerem. Mas que medidas seriam essas? Quais inovações adotadas pelo setor para
se reinventar mediante essa nova realidade?
Posto isso, o objetivo desse manuscrito é apresentar os impactos da pandemia Covid 19 no setor da restauração, bem com as inovações e tendências no setor. Nas primícias
desse manuscrito, após a introdução apresentada, será realizado uma breve revisão
bibliográfica com o foco na temática dos restaurantes e inovações. Após será
apresentada a metodologia, resultados e discussões e considerações finais.
O SURGIMENTO DOS RESTAURANTES E A SUA IMPORTÂNCIA
Os restaurantes podem ser simplesmente definidos como estabelecimentos comerciais
onde se preparam e servem refeições (Traldi, 2004). Mas quando e por que surgiram
os restaurantes? Dados nos mostram que os restaurantes são quase tão antigos como
a própria civilização humana. As ruínas de Pompeia, na Roma antiga, por exemplo,
contêm vestígios de uma taverna que fornecia comida e vinho aos viajantes.
Durante séculos a alimentação fora da própria residência era comum apenas entre os
viajantes e, dessa forma, as estalagens foram os primeiros estabelecimentos de
alimentos e bebidas a existir de forma regular e sistemática em toda a Europa. No
entanto, essas não funcionavam na mesma sistemática dos restaurantes que
conhecemos atualmente, elas geralmente ofertavam o prato do dia que tinha como
característica os alimentos produzidos na região.
Nas estalagens da Alemanha, Áustria e Alsácia, por exemplo, a principal bebida era a
cerveja, acompanhada por chucrute e queijo. Na Espanha, o vinho era acompanhado
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por “tapas de cocina” (geralmente frutos secos e presunto defumado) e na Grécia o
vinho tinha como acompanhamento pães e outros alimentos temperados com azeite de
oliva (Portal da educação, 2020).
O fato é que, com exceção dos deslocamentos, durante muitos séculos as refeições
eram realizadas em casa, sendo um ato doméstico. A comida, ficava assim, sob
responsabilidade da mulher, que poderia ou não ser auxiliada por empregados ou
escravos. As opções para comer fora eram mesmo as estalagens ou as feiras livres,
barracas que preparavam algumas comidas na hora e no local (Magalhães, 2015).
O surgimento do restaurante moderno decorreu na França do século XVIII, durante o
período da revolução francesa, já que nobres foram destituídos de suas propriedades e
os cozinheiros e serviçais perderam seus postos, estimulando assim a abrirem seus
próprios negócios. Outros fatores essenciais para possibilitar esse ocorrido foram: a
liberdade e a igualdade que trazidos pela revolução fizeram com que o cidadão comum
passasse a ter direito de abrir seu próprio negócio; e o número crescente de clientes
disponíveis a pagar um preço razoável por uma alimentação fora de sua casa. Nesse
período surgia uma nova e ascendente burguesia, composta por pequenos
comerciantes e profissionais liberais, que almejavam experimentar a comida servida aos
nobres (Franco, 2001).
Ainda antes do início da Revolução Francesa (1789), Boulanger, um vendedor de sopas
parisiense, em 1765 abriu uma loja em que afixou na porta uma tabuleta que dizia
“Boulanger serve restaurantes preparados para os deuses”. No caso específico, a
palavra restaurante fazia menção às sopas oferecidas naquele estabelecimento (que
serviam para restaurar a energia dos clientes), mas foi esse o nome que passou a
caracterizar todos os estabelecimentos que surgiram na França naquele período, que
posteriormente impulsionados pelas consequências já mencionadas da Revolução
Francesa, alavancaram o serviço de alimentos e bebidas em todo o mundo (Franco,
2001 & Portal da Educação, 2020).
A partir disso, surgiram vários outros estabelecimentos com cardápios, serviços e
ambientes mais sofisticados, como o Maison de Santé (Casa da Saúde), inaugurado em
1766 e que servia apenas alimentos que pudessem manter ou restabelecer a saúde,
bem como o Grande Taverne de Londres, a casa que, aberta pelo chef Antoine
Beauvilliers na Rue de Richelieu, em Paris, no ano de 1782, lançou as bases para o
aparecimento dos restaurantes modernos. O sucesso desse último fez com que muitos
almejassem o mesmo fim e antes de 1810 já havia mais de 500 estabelecimentos desta
espécie espalhados por Paris (Portal da Educação, 2020).
Mas ainda não se pode deixar de mencionar, pela sua importância para a cozinha
moderna, o primeiro grande gastrônomo, Jean Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826),
advogado, político e cozinheiro que em 1825 publicou a primeira grande obra sobre
culinária, a “Fisiologia do Gosto”. Outra figura importante foi Auguste Escoffier (18461935), considerado o “Rei dos Chefs” foi ele quem estabeleceu regras na cozinha,
dividindo os serviços, criando cargos (brigada da cozinha), técnicas e procedimentos
(Franco, 2001 & Magalhães, 2015).
A partir disso, a cozinha passou a ser mais organizada e funcional. Com o crescimento
dos restaurantes, o ato de comer fora de casa passou a ser cada vez mais comum em
todos os países e esses estabelecimentos passaram a ser muito mais do que meros
locais de alimentação para se transformarem em espaços de convivência e encontro.
Atualmente, as motivações pelas quais levam as pessoas aos restaurantes são muitas.
O nutrir o organismo e repor as energias podem não ser mais o objetivo principal do
deslocamento das pessoas a esses estabelecimentos. Muitos indivíduos almejam
frequentar um certo local para fazerem parte da sua “tribo”, das pessoas que usualmente
se encontram ali, pessoas estas que podem ter características econômicas, sociais e

111

Atas do ecUI&D 21 – VII Encontro Científíco da Unidade de Investigação & Desenvolvimento do ISLA Santarém
ISBN 978-989-96995-x-x (2021-06-18)

culturais em comum. Outras motivações podem ser: conhecer o ambiente do
restaurante, seu estilo de serviço, seu cardápio, um chef renomado, dentre outros.
Os restaurantes passam a ter ainda mais importância com o aumento do deslocamento
e viagens dos indivíduos. Ao sair de suas residências, as pessoas desejam um lugar
seguro para se alimentarem. Daí o surgimento de muitos restaurantes também junto aos
meios de hospedagens e outros tantos. No entanto, cruzando a linha do nutrir, muitos
turistas têm como objetivo principal de suas viagens “a gastronomia”.
Segundo Schluter (2003), os aspectos tradicionais da cultura, como as festas, as danças
e a gastronomia, também fazem parte do consumo turístico. Assim, a gastronomia,
muito além de alimentar as pessoas, faz parte da história e cultura das regiões.
Fica evidente que, nos dias atuais os restaurantes fazem parte da estrutura de qualquer
economia ou localidade. “Seja por necessidade ou prazer, o ato de se realizar refeições
fora de casa é hoje mundialmente praticado e cabe aos restaurantes satisfazer aos mais
variados tipos de demandas que surgem no mercado atual” (Portal da educação, 2020,
s.p). Para isso é importante que o negócio acompanhe as tendências de mercado, tenha
conhecimento sobre o anseio e necessidades de seus consumidores, conte com bons
fornecedores, trabalhe com um bom modelo de gestão, valorize e oferte alimentos
segundo as culturas alimentares, dentre outros.
Salienta-se, portanto que, durante a história da humanidade, por motivos diversos, a
oferta de alimentos fora do lar sofreu diversas transformações, tendo muitas vezes que
se remodelar para acompanhar novas tendências de mercado e consumo. Um exemplo
recente disso são os efeitos que a pandemia do Covid -19 ocasionou no mercado da
restauração que clama por mudanças urgentes, tendo que se inovar e reinventar para
se manter no mercado.
INOVAÇÃO
As organizações precisam estar preparadas para as necessidades de seus clientes e
do mercado, se organizando, estruturando seus processos de trabalho e valorizando
suas equipes na tentativa constante de trazer soluções criativas para problemas atuais
e futuros (Bisneto & Lins, 2016). Assim, a inovação não é algo totalmente recente, uma
vez que os negócios, ao longo da história da humanidade, por um motivo ou outro,
sofreram ameaças, transições e oscilações, sendo necessária a sua reinvenção.
Mas para seguirmos discorrendo sobre o tema é importante esclarecer as nuances entre
inovação e invenção. Segundo Tigre (2006) a invenção se refere à criação de um
processo, técnica ou produto inédito, sem necessariamente ter aplicação comercial. Já
a inovação é a efetivação de uma invenção utilizada comercialmente. Para Simantob e
Lippi (2003), a inovação é uma iniciativa, modesta ou revolucionária, que surge como
uma novidade para a organização e para o mercado e que, aplicada na prática, traz
resultados econômicos para a empresa, sejam eles ligados à tecnologia, gestão,
processos ou modelo de negócio.
No Brasil, a Lei de Inovação Federal (Lei nº 10.973 de 11/2004) define Inovação como
“introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que
resulte em novos produtos, processos ou serviços”, e invenção como “[...] o surgimento
de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais
criadores”.
A inovação é algo novo ou melhorado, com aplicabilidade para pequeno ou grande
número de pessoas que as adotam, trazendo algum tipo de retorno econômico,
financeiro ou social (Grizendi, 2011). Segundo Dosi (2006), o estímulo que movimenta
a atividade inovadora está diretamente ligado ao benefício econômico que resulta deste
processo, bem como a proteção contra potenciais perdas econômicas num cenário no
qual outra empresa se antecipe a outros tipos de inovação.
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Para Dequech (2004), a inovação pode ser considerada não apenas como mudanças
técnicas, mas englobando também transformações organizacionais e gerenciais. Essa
pode assim ser de ordem tecnológica, organizacional ou gerencial.
Barbieri e Simantob (2007), apontam os fatores internos (modelos de gestão) e externos
(fatores que dependem da economia e do ambiente de Ciência, Tecnologia e Inovação
(CT&I) na qual está inserida) como fundamental para que a organização se torne
inovadora.
Assim, a inovação não pode ser encarada de forma isolada, mas sim como um
processo, uma sequência de atividades integradas onde a empresa gera, seleciona e
implementa ações, podendo essas desenvolverem competências aos poucos, por meio
de tentativa e erro, pois elas ainda não são criadas com capacidade de organizar e
gerenciar o processo de inovação (Bessant & Tidd, 2009).
Por fim, Bisneto & Lins (2016) entendem que as inovações permitem que as empresas
se reposicionem continuamente no mercado, seja por adquirir inovações tecnológicas
ou organizacionais, propiciando às empresas surgir, acabar e ressurgir no mercado
competitivo.
METODOLOGIA
Para Lakatos e Marconi (1991, p.39) “não há ciência sem o emprego de métodos
científicos”. Assim, esse estudo tem abordagem qualitativa descritiva para alcançar os
objetivos propostos para esta investigação científica.
Para tanto, realizou-se uma revisão bibliográfica em publicações físicas e digitais sobre
inovação e restauração. Para Gill (2008, p.50), a pesquisa bibliográfica “é desenvolvida
a partir de material já elaborado, constituído de livros e artigos científicos”. Salienta-se
que a pesquisa digital incluiu sites de bares, restaurantes e redes de restaurantes, os
quais foram fundamentais para o esclarecimento sobre os impactos da crise e inovações
adotadas pelo setor. A consulta em sites como os da Associação Brasileira de Bares e
Restaurantes – Abrasel, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas –
Sebrae, e da Associação Nacional de Restaurantes (ANR) e Agencia de Vigilância
Sanitária – Anvisa, também se fez necessária a fim de colaborar com dados,
esclarecimentos e estudos de caso sobre o tema abordado, bem como apresentar
protocolos de segurança.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Impactos Da Pandemia Covid – 19 Na Restauração
O setor de alimentação fora do lar cresce anualmente devido à fatores como: a maior
distância entre local de trabalho e residência nas grandes cidades, fator que
impossibilita a refeição em casa; o ingresso da mulher no mercado de trabalho; às
viagens a trabalho ou lazer; dentre outros. Ademais, muitas pessoas se deslocam com
o foco especificamente na gastronomia, almejando degustarem pratos típicos locais,
conhecerem restaurantes de chefes renomados e até realizarem roteiros
gastronómicos.
Segundo o Sebrae (2019), com expansão anual em torno de 10%, o setor de bares e
restaurantes gera cerca de 450 mil novas oportunidades de emprego por ano, sendo
que, de acordo com a Abrasel, a maioria das vagas são para garçons – 250 mil novos
empregos anuais (SEBRAE, 2019).
No entanto, essa realidade mudou completamente com a pandemia Covid-19. A Abrasel
(2020) estima que dos cerca de 1 milhão de estabelecimentos existentes no país antes
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da pandemia, 30% fecharam as portas de vez. O nível de vendas do setor atualmente
está 40% abaixo do que foi observado em setembro e outubro de 2019.
Com base na Pesquisa “O impacto do Coronavírus nos Pequenos negócios” realizada
pelo Sebrae e divulgada em seu boletim, o segmento de alimentação até abril de 2020
já observada uma queda de 67% (SEBRAE, 2020).
A Abrasel ressalta que os restaurantes voltados para classes A e B enfrentam mais
dificuldades, apresentando quedas de 65% a 70% em vendas em comparação com o
período pré-pandemia. Já restaurantes voltados para classes C e D se recuperam mais
rapidamente, com queda de 20%.
Paulo Solmucci, presidente da Abrasel, afirmou que que esse fato está atrelado ao
confinamento ter sido mais forte nas classes A e B: “esses consumidores conseguiram
transferir o trabalho do escritório para casa” (ABRASEL, 2020).
A associação também menciona a problemática do desemprego no setor, uma vez que
o número de empregos formais caiu de 3 milhões para 1 milhão durante a pandemia.
Incluindo postos informais, o total de empregados baixou de 6 milhões para 4,5 milhões
(ABRASEL, 2020).
O diretor executivo da ANR, Fernando Blower, estima que o setor só recupera os níveis
de 2019 em 2022. “Aqueles que se adaptaram ao delivery estão em melhor situação,
com 50% a 70% do ritmo de vendas de 2019. Mas mesmo esses restaurantes enfrentam
um cenário difícil, com alto nível de desemprego, queda de renda das famílias, custos
mais altos" (ANR, 2019).
Wilson Moraes, membro do Conselho Fiscal da Abrasel Paraíba, enfatiza que com a
surpresa de lockdown que deixou o mundo atônito, os restaurantes não tiveram tempo
de reação, o que refletiu de forma direta no armazenamento de alimentos. Segundo ele:
É preciso levar em conta que diferente dos outros setores, o setor de alimentação
trabalha com produtos perecíveis e como foi pego de surpresa pelo fechamento e pela
pandemia, muitos restaurantes estavam naquele momento com até 100 mil reais de
mercadoria em estoque. Por isso que, no início da pandemia, se viu muita promoção
nos aplicativos de entrega de alimentos para dar vasão a esse estoque. Mas não foi
suficiente, os donos de restaurantes sofreram perdas significativas. (Polemica Paraíba,
2020, s.p)
Fica evidente a problemática no setor de restauração que, por trabalhar com matériaprima perecível, é muito vulnerável a perdas, já que ora pode abrir suas portas ao
público, ora não, devido aos números de contágio e mortes e às determinações
governamentais. Assim, esses tiveram que se reinventar repensando suas propostas
sendo criativos para novas tendências do mercado e inovando.
Tendencias e Inovações na Restauração frente ao Covid -19
Conhecido como espaços de restauração de energias, de convívio e interações sociais,
de comemorações, dentre outros, o restaurante por hora teve que dar uma longa pausa,
por outra passa a ser local onde não se pôde mais receber abraços, agora a regra é o
distanciamento. Assim, os restaurantes tiveram que se adaptar à nova realidade para
não perderem o seu sentido social.
As medidas para restaurar o setor alimentício devem permear pela inovação, segurança
e controle de custos, garante Wilson Moraes, membro do Conselho Fiscal da Abrasel
Paraíba: “Esse período une diversos fatores de dificuldade: a pandemia e uma inflação
altíssima de alimentos”. Segundo ele: “O dono de restaurantes para conseguir se
manter, precisa ser inovador e trazer segurança para seu cliente, que é uma nova
medida central para escolha do restaurante pelo cliente”. Além disso, ainda destaca que
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é preciso estar atento aos custos, visto que estamos vivendo um período de muita
instabilidade (Polemica Paraíba, 2020, s.p).
Sobre a importância da “segurança” destacada por Wilson e já mencionada nesse
manuscrito, salienta-se que a legislação de higiene e produção de alimentos no Brasil,
regulamentada pela Anvisa, já era bem rigorosa antes mesmo da pandemia. Mesmo
assim, essa criou protocolos de segurança específicos para a produção e
atendimento/serviços devido à pandemia, como:
•
•
•
•

NOTA TÉCNICA Nº 48/2020/SEI/GIALI/GGFIS/DIRE4/ANVISA: Documento
orientativo para produção segura de alimentos durante a pandemia de Covid-19.
NOTA TÉCNICA Nº 47/2020/SEI/GIALI/GGFIS/DIRE4/ANVISA: Informações
sobre o uso de Equipamentos de Proteção Individual em empresas da área de
alimentos.
NOTA TÉCNICA Nº 49/2020/SEI/GIALI/GGFIS/DIRE4/ANVISA - Orientações
para os serviços de alimentação com atendimento direto ao cliente durante a
pandemia de Covid-19.
NOTA TÉCNICA Nº 47/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA: informações
sobre produtos saneantes que possam substituir o álcool 70% e sobre a
desinfecção de objetos e superfícies, durante a pandemia de COVID19.

Segundo SEBRAE (2020) as ações que podem minimizar o impacto da pandemia
podem ser usar cards para divulgação do cardápio em redes sociais, ressaltar os
cuidados de higiene que estão sendo tomados pelo seu restaurante para evitar o
contágio, vender vouchers com desconto para clientes usarem quando os bares e
restaurantes reabrirem, avaliar a possibilidade de aderir à redução da jornada ou
suspensão de contratos do trabalho permitida a partir da Medida Provisória – MP N. 963
de 2020.
Uma forte tendência para o setor é o serviço Take Out ou Take Away ou mesmo Grab
and Go, expressões da língua inglesa que significam pegue e pegue e vá. Esse sistema
se caracteriza pela produção e comercialização de refeições em estabelecimentos que
não são consumidas no local. O cliente faz o pedido e retira-o na própria loja embalado
para a viagem.
Uma matéria do Correio Brasiliense (Cintra & Meneses, 2020, s.p) relata como bares e
restaurantes de Brasília se reinventaram durante a crise da Covid 19. Segundo Gustavo
Guedes, um dos sócios do charmoso restaurante Southside, mudanças foram
realizadas no atendimento aos clientes: “Estamos trabalhando no sistema de take out”,
no entanto alguns itens tiveram que sair do cardápio, pois perdem a qualidade quando
embalados”. Gustavo exemplifica que tiveram que trocar a espuma de gengibre do drink
moscow mule para o refrigerante de gengibre para manter a qualidade do sabor da
bebida. O empreendedor relata que teve ainda que ajustar outros detalhes na produção,
como entregar o gelo à parte da bebida para esta não chegar aguada. O restaurante é
atualmente uma das maiores referências em coquetelaria no centro-oeste do Brasil. Já
o dono do restaurante Parrilla Beer, Philipe Freitas, alega que além do delivery, que deu
super certo, ainda apostou no sistema de drive-thru, em que o cliente não precisa sair
do carro para buscar (Cintra & Meneses, 2020, s.p).
Muitos estabelecimentos têm o foco nos eventos, como o da chef de cozinha Ana
Cláudia Morale. Como praticamente todos os eventos foram cancelados ela teve que
apostar em aulas de culinária para solteiros e recém-casados (Cintra & Meneses, 2020,
s.p).
A mesma matéria do correio do povo ainda contou com o depoimento da especialista
em empreendedorismo, Juliana Guimarães, que dá algumas dicas para que
comerciantes se adaptem ao novo cenário.
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Este é o momento de inovar. Então, a pessoa tem que avaliar o motivo que decidiu
investir naquele negócio, e como pode ser um diferencial nesse momento. Vale
conversar com todos, desde colaboradores a clientes, pedir sugestões e dicas. Depois
é o momento de agir, mostrar que você se importa com as pessoas e oferecer um
atendimento personalizado. (Cintra & Meneses, 2020, s.p)
A especialista também aconselha ao empreendedor olhar com atenção para fatores de
administração, como funcionários e quantidade de produtos, pois como já mencionado
por Bessant & Tidd (2009) a inovação não pode ser encarada de forma isolada, mas
sim como um processo, uma sequência de atividades integradas. A inovação deve
assim ser pensada para modelos de gestão, para o marketing do produto, para
colaboradores, nos tipos de alimentos ofertados, na elaboração desses produtos, no
serviço, nas embalagens, na entrega, dentre outros, atualizando-se sobre invenções na
área e aplicando, na medida que possível, no seu negócio, inovando. Salienta-se ainda
a importância de uma estratégia personalizada que ajude a fidelizar e atrair novos
clientes.
A Keatz, uma empresa alemã com sede em Berlim, alega que, diferente de um
restaurante tradicional, os pratos são pensados para a entrega a domicilio e que está
orientada ao consumidor, aos seus desejos e exigências, procurando interação máxima
com o cliente
Por fim, cabe aqui salientar também que o uso da automação e robótica na restauração.
Essas inovações tecnológicas podem ser usadas para a produção e serviço sem
interação física (garçom drone, robô, auto-serviço), mas podendo o comensal
personalizar seu prato, escolhendo o alimento por totens de serviço, por exemplo. Um
exemplo é o EATSA, uma cadeia de restaurantes da California, que possui um processo
mecanizado no preparo e serviço de comidas saudáveis, o cliente faz o pedido em um
totem e retira o alimento em uma estante/gaveta.
O Creator burguer, em São Francisco, é outro exemplo, tem uma hamburgueria
totalmente robotizada, em 30 segundos o hamburguer fica pronto. No entanto, outra
saída é o uso de robôs para tarefas repetitivas, agilizando o processo, e humanos nas
criativas.
A empresa FOOD INK, com restaurantes espalhados ao redor do mundo prepara o
alimento através de impressão 3D. Outra novidade são os restaurantes com mesas
interativas, sendo uma experiencia futurista e inovadora ao apresentar cardápios na
própria tela da mesa. Essa também mostra pratos preferidos por outros clientes,
possibilita a navegação na internet, oferece jogos interativos para crianças e possibilita
pagamento direto nelas com cartão de crédito.
Acredita-se que esse manuscrito possua relevância por discutir e apresentar ideias e
casos sobre o tema inovação em restaurantes, já que muitos foram afetados pela crise
da pandemia covid – 19. Durante períodos de incerteza, instabilidade e colapso,
gestores precisam olhar para seu negócio e muitas vezes se reinventarem para terem
sucesso.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pandemia Covid-19 causou grande crise econômica mundial e os restaurantes e bares
foram afetados diretamente ao ficarem sem clientes repentinamente. Os fatores para
essa mudança se deram pela determinação de isolamento social, fechamento
temporário das portas, o medo do contágio e da instabilidade financeira mediante o
desemprego.
Assim, muitos estabelecimentos tiveram que seguir novas tendencias de mercado e
inovarem para se manterem em funcionamento e não encerrarem de vez suas
atividades. A adoção dos protocolos de segurança foram fundamentais para assegurar
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a oferta de alimentos de qualidade e, somado a isso, a divulgação dessas medidas aos
clientes nas redes sociais e em suas sedes através de material informativo de fácil
visualização e leitura.
O uso de tecnologias como acesso ao cardápio e pagamento via QR CODE é um
facilitador para evitar o contato e o contágio. Cardápios também podem ser divulgados
em redes sociais e aplicativos de vendas. A oferta de combos promocionais chama a
atenção da clientela. Outra tendencia é apostar em menu flexível, onde o cliente escolhe
e monta seu prato.
Uma forte tendencia, que se consolidava mesmo antes da pandemia, é o delivery, pois
esse foi um meio dos restaurantes continuarem vendendo mesmo nas determinações
de fechamento para atendimento presencial. Muitos restaurantes de luxo optavam por
não trabalharem com o delivery devido à fatores como: não agregarem valor com a
excelência de serviço em salão, com suas elegantes decorações, excelente carta de
bebidas, o risco do alimento não chegar nas residências com o mesmo padrão de
qualidade, dentre outros. Portanto, tiveram que adotar essa modalidade de serviço como
alternativa para não falirem. Outra medida foi o take Away/Grab and Go, ou seja, pegue
e leve. Para isso o estabelecimento deve apostar em boa apresentação de seus
produtos e embalagens apropriadas para cada preparação. Por fim, apostar em uma
experiencia diferenciada também pode ser uma saída, como a entrega de insumos e
alimentos pré-prontos para o cliente finalizar em casa mediante informações em vídeo
disponível em QR CODE ou manual de instruções.
Como observado, várias são as opções para os bares e restaurantes se reinventarem e
inovarem a fim de manterem e atraírem os clientes. Salienta-se, portanto, a importância
de treinamento adequado para isso e um bom planejamento.
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Resumo
Introdução: Nos finais do ano de 2019, a humanidade deparou-se com uma nova realidade de
vida, provocada pela pandemia SARS-COV2, também conhecida por COVID’19. O mundo
depara-se com um problema global, que obrigou e continua a obrigar comunidades e
organizações a reajustar-se constantemente, de modo a minimizar prejuízos pessoais e
económicos. As empresas, procuraram solucionar os riscos de contágio e a segurança dos seus
colaboradores, recorrendo ao teletrabalho sempre que possível.
Método: Desde o início da pandemia, com o aumento do teletrabalho, o cibercrime disparou para
números bastante alarmantes. A decisão prematura por parte das empresas, em contar com os
seus colaboradores em regime de teletrabalho não permitiu, em muitos casos, definir políticas
de segurança no acesso aos sistemas da empresa remotamente, comprometendo em muitos
casos, ingenuamente, a integridade laboral dos seus sistemas. Este estudo, enumera um
conjunto de problemas que advêm do acesso descuidado pelas ligações remotas efetuadas por
parte dos trabalhadores, destaca os ataques mais comuns de cibercrime e a forma como eles
exploram vulnerabilidades dos sistemas.
Resultados: Fundamentando esta investigação, essencialmente na realidade das empresas
portuguesas, tendo por base dados publicados pela Associação de Apoio à Vítima, através das
chamadas de auxílio recebidas pela sua linha de apoio para o mesmo fim, obteve-se um aumento
de 575,49%, quando comparado com o ano transato.
Discussão: O foco deste trabalho, prende-se com a enumeração dos factos que levam a este
aumento significativo, de que forma estes incidentes acontecem e como podem ser resolvidos.
Conclusão: Um conjunto de boas práticas é apresentado, quer para os colaboradores na forma
como acedem do exterior para a empresa, quer para as políticas que a empresa deve definir
internamente para permitir o acesso.
Palavras-chave: cibersegurança, teletrabalho, cibercrime.

Abstract
Introduction: At the end of 2019, humanity faced a new reality in life, caused by the pandemic
SARS-COV2, also known as COVID'19. The world is facing a global problem, which has forced
and continues to compel communities and organizations to readjust themselves constantly, in
order to minimize personal and economic losses. The companies tried to solve the risks of
contagion and the safety of their employees, using telework whenever possible.
Method: Since the beginning of the pandemic, with the increase in teleworking, cybercrime has
skyrocketed to quite alarming numbers. The premature decision on the part of the companies, to
have their employees on a telecommuting regime, did not allow, in many cases, to define security
policies in the access to the company's systems remotely, in many cases naively compromising
the work integrity of their systems . This study, lists a set of problems that arise from careless
access by remote connections made by workers, highlights the most common cybercrime attacks
and the way they exploit system vulnerabilities.
Results: Basing this investigation, essentially on the reality of Portuguese companies, based on
data published by the Victim Support Association, through the assistance calls received by its
support line for the same purpose, an increase of 575.49% was obtained, when compared to last
year.
Discussion: The focus of this work is related to the enumeration of the facts that lead to this
significant increase, how these incidents happen and how they can be resolved.
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Conclusion: A set of good practices is presented, both for employees in the way they access the
company from the outside, and for the policies that the company must define internally to allow
access. At the end of 2019, humanity faced a new reality in life, caused by the pandemic SARSCOV2, also known as COVID'19. The world is facing a global problem, which has forced and
continues to compel communities and organizations to readjust themselves constantly, in order
to minimize personal and economic losses. The companies tried to solve the risks of contagion
and the safety of their employees, using telework whenever possible. Since the beginning of the
pandemic, with the increase in teleworking, cybercrime has skyrocketed to quite alarming
numbers. The premature decision on the part of the companies, to have their employees on a
telecommuting basis, did not allow in many cases to define security policies in the access to the
company's systems remotely, in many cases, naively compromising the work integrity of their
systems. This study, lists a set of problems that arise from careless access by remote connections
made by workers, highlights the most common cybercrime attacks, and the way they exploit
system vulnerabilities. A set of good practices is presented, both for employees in the way they
access the company from the outside, and for the policies that the company must define internally
to allow access.
Keywords: cybersecurity, teleworking, cybercrime.

Em plena era de transformação digital, o mundo depara-se com uma situação
pandémica desde os finais do ano de 2019. As civilizações procuram readaptar-se
constantemente à nova realidade. Face à dimensão do problema desencadeado pela
pandemia SARS COV2, as empresas procuram implementar estratégias de modo a
diminuir os impactos da crise económica que se faz e fará sentir. Um dos principais
processos de mudança e adaptação de empresas e colaboradores, é o regime de
teletrabalho. Face à evolução da situação pandémica, e a sua forte disseminação a nível
mundial, o regime de trabalhar a partir de casa surgiu numa tentativa de minimizar a
crise financeira das empresas bem como, aumentar a segurança dos seus
colaboradores, concedendo-lhes a oportunidade de laborarem a partir de casa. Em
muitos estados, as restrições e inibições ao trabalho presencial aconteceram sem aviso
prévio, e sem que nada o fizesse esperar. As empresas reinventaram-se de forma
repentina, procurando manter uma boa parte da sua atividade, de modo a poder cumprir
com os seus encargos profissionais.
O tecido empresarial português é constituído por uma maioria avassaladora de
Pequenas e Médias Empresas (PMEs). Segundo dados publicados pelo Instituto
Nacional de Estatística (INE), em 2018, 99,9% das empresas portuguesas possuíam o
estatuto de PME, empresas constituídas até um máximo de 250 colaboradores e cujo
volume de negócios anual seja inferior a 43 milhões de euros. A capacidade de
investimento por parte destas empresas, é reduzida, quando comparada com a
realidade das grandes empresas. Mediante esta realidade empresarial, a necessidade
de investir em sistemas de informação seguros e na segurança cibernética nem sempre
é vista como uma prioridade por parte destas empresas. O regime de teletrabalho criou
uma janela de oportunidades, não só para os trabalhadores, que passaram a usufruir
de uma maior liberdade de gestão do seu próprio tempo, mas também para o aumento
do cibercrime.
A ligeireza com que as empresas passaram a sua atividade presencial para o regime
online, não permitiu que questões importantes como as boas práticas de cibersegurança
fossem pensadas, na maioria dos casos, atempadamente. Este tema, levanta-nos
grandes questões: será que as empresas possuem os mecanismos de acesso aos seus
sistemas a partir do exterior implementados e configurados de forma segura? Será que
as empresas possuem políticas de segurança ajustadas à sua realidade de trabalho?
Será que as empresas dispõem de um serviço de vigilância sobre os sistemas de
informação seguros? Será que os colaboradores fazem um uso seguro da internet nas
suas casas, cumprindo com as boas práticas de segurança e não expondo os seus
dados, quando acedem remotamente aos sistemas de informação da empresa? Será
que as empresas já pensaram nestas questões que, quando não tratadas de forma
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profissional, podem expor as suas vulnerabilidades? Será que as empresas,
atempadamente e antes de permitir o teletrabalho se preocuparam com as questões de
segurança informática, dando formação aos seus colaboradores neste sentido, e
estabelecendo políticas de cibersegurança?
Este estudo, tem como objetivo, apresentar respostas a estas questões, bem como,
enumerar algumas boas práticas que devem ser tidas em conta. A secção que se segue,
apresenta o tema de cibersegurança; posteriormente, surge uma secção dedicada às
alterações que se fizeram sentir, relativamente ao cibercrime em contexto de
teletrabalho; de seguida, é enumerado um conjunto de diferentes ataques comuns, para
os quais as empresas devem estar preparadas; prossegue-se com a enumeração de
um conjunto de estratégias que as empresas devem/podem adotar para se prevenirem
deste tipo de ataques, onde se aborda o controlo dos acessos por parte dos
colaboradores, e a forma como as o acesso remoto através de VPNs (Virtual Private
Network) se pode fazer de forma mais segura; por fim, apresentam-se as conclusões
resultantes da nossa investigação.
O QUE É A CIBERSEGURANÇA?
A cibersegurança consiste na prática de proteger sistemas, redes e programas de
ataques virtuais ou digitais. Este tipo de ataques procura explorar as vulnerabilidades
deste tipo de meios, na tentativa de aceder, alterar ou destruir informação. O objetivo
de quem pratica este tipo de ataques, pode ter fundamentos diversificados, tais como,
extorquir dinheiro às empresas pela reposição da normalidade dos seus recursos; roubo
de informação privilegiada que possa ser útil a empresas concorrentes; interrupção da
atividade normal da empresa; entre outras.
O QUE MUDOU NA CIBERSEGURANÇA COM O TELETRABALHO?
Com o teletrabalho e a telescola o cibercrime aumentou significativamente. Segundo
dados da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), os pedidos de ajuda à
Linha Internet Segura, aumentaram 575,49% entre 2019 e 2020. Estes dados resultam
de uma maior utilização da internet e do desprezo pelas boas práticas de
cibersegurança, por parte dos cibernautas.
O Observatório de Cibersegurança do Centro Nacional de Cibersegurança de Portugal
(CNCS), publicou no mês de Dezembro do passado ano de 2020 um relatório intitulado
“Cibersegurança em Portugal - Ética & Direito” (Andrade, Fonseca, Abreu, Venâncio &
Freitas, 2020), em que refere que o aumento do teletrabalho por força da pandemia
COVID-19, criou um “risco acrescido para os segredos de negócio, com a dispersão das
redes empresariais por micro postos de trabalho móveis conectados pela Internet,
exponenciando o risco de penetração/interceção nos sistemas informáticos
empresariais”.
QUAIS OS PRINCIPAIS TIPOS DE ATAQUE, A QUE AS EMPRESAS DEVEM ESTAR
ATENTAS?
Com base no documento de Boas Práticas de Cibersegurança em Teletrabalho,
elaborado pelo CNCS (Andrade, et al., 2020), enumeramos os principais tipos de
ameaça de cibersegurança.
CEO Fraud, tem como objetivo ludibriar alguém dentro de uma instituição que é
responsável por fazer pagamentos, no intuito de se fazer passar por alguém da chefia,
de modo a autorizar um pagamento ou uma transferência bancária, para o pagamento
de uma despesa indevida por parte da organização.
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Ciberespionagem, tem como principal foco organizações geopolíticas, incluindo
entidades governamentais, transportes, hospitais, bancos, entre outros. Tem como
principal objetivo o roubo de segredos comerciais, e informações privilegiadas em
campos estratégicos. O acesso a informação sobre propostas de adjudicação em
concursos públicos por exemplo, pode ser utilizada como forma de beneficiar possíveis
empresas a concurso.
O cryptojacking, é um tipo de ataque que consiste na instalação de um malware no
computador de um utilizador, de modo a tornar o seu computador, como parte integrante
de uma rede criada para gerar cripto moedas, onde o atacante, utiliza os recursos do
hospedeiro de modo a obter rentabilidade pessoal. Este tipo de ataque pode refletir-se
no aumento da fatura da eletricidade, na diminuição de recursos ativos do equipamento
e na própria degradação dos constituintes do dispositivo.
O ataque de Distributed Denial of Service(DDOS), consiste na sobrecarga do número
de acesso a um determinado servidor, fazendo com que o sistema fique inacessível,
devido à sobrecarga de pedidos, com a finalidade de executar um outro tipo de ataque,
ou de simplesmente deixar o sistema em baixo, em prol de beneficiar empresas
concorrentes.
Engenharia social, é uma ameaça, que consiste na tentativa de extorquir informação
sensível e privilegiada, através do ato de ludibriar alguém dentro da organização,
ganhando a sua confiança.
O Malvertising, é um tipo de ataque que advém das publicidades online. Este tipo de
ataque procura que o utilizador clique na publicidade, redirecionando para páginas
maliciosas que instalam malware e que podem ser clones de outras páginas, procurando
através de métodos de phishing obter dados pessoais do utilizador.
O Man-in-the-middle, tal como o nome indica, consiste na inserção do atacante, na
comunicação entre um utilizador e um servidor, sem que nenhuma das partes se
aperceba. O utilizador infiltrado, recebe os dados e envia-os para o servidor, sem que
levante suspeitas de intrusão na rede. Este tipo de ataque tem como finalidade obter
dados sensíveis como os de acesso a contas bancárias por exemplo.
Um dos mais conhecidos, e mais antigos o Phishing tem como principal objetivo, criar
um ataque de engenharia social, através do envio de emails, contendo anexos
maliciosos ou links de URL para páginas inseguras e com fins maliciosos. O phishing
tem como principal objetivo, ganhar a confiança do utilizador e levar este a submeter
dados pessoais com o objetivo de extorquir quantias monetárias. O Phishing ficou
celebrizado pela tentativa de fraude através do email, mas existem outros derivados, tal
como o smishing, que faz um ataque semelhante, mas através do envio de sms,
convidando os utilizadores a entrarem em sites, de modo a conseguirem instalar trojans
nos seus telefones, de modo a que estes transmitam os dados sensíveis ao autor desse
mesmo Trojan. Uma outra técnica é o vishing, que faz o mesmo tipo de ataque mas
através de mensagens de voz.
Ficando celebremente conhecido como o vírus do WannaCry, o Ransomware é um tipo
de ataque que consiste no bloqueio de acesso do utilizador ao seu equipamento, ou
através da encriptação dos ficheiros. Culminando num pedido de resgate,
maioritariamente em cripto moedas, para a libertação do sistema ou a desencriptação
dos ficheiros, sendo que, nada garante que após o pagamento da quantia pedida, os
atacantes reponham o sistema para o seu estado normal.
Após a análise aos principais modelos de cibercrime, percebe-se a necessidade das
empresas seguirem os cinco objetivos de cibersegurança: (1) identificar, (2) proteger,
(3) detetar, (4) responder e (5) recuperar.
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COMO AS EMPRESAS SE DEVEM PREVENIR?
Num artigo de Aburaki e Bankas (2020), intitulado de “Some cyber security hygienic
protocols for teleworkers in COVID-19 pandemic period and beyond”, e publicado no
International Journal of Scientific & Engineering Research, os autores apresentam um
conjunto de medidas que foram enumeradas num boletim do National Institute of
Standards and Technology(NIST) em Março de 2020, em que alertam as empresas para
a necessidade de em contexto de teletrabalho adotarem as seguintes medidas:
•
•
•
•
•

Desenvolverem e aplicarem políticas de segurança, bem como, estabelecer
níveis hierárquicos de acesso remoto
Implementar autenticação de multinível para acesso empresarial
Usar tecnologias de criptografia e validação de dados de acesso para proteger
as comunicações e os dados guardados nos equipamentos do cliente
Garantir que os servidores de acesso remoto sejam protegidos de forma eficaz
e mantidos totalmente atualizados
Garantia de proteção em tempo real dos dispositivos de acesso, dos
colaboradores das empresas.

O CNCS, com intuito de ajudar no combate ao cibercrime, publicou um guia de boas
práticas de cibersegurança a adotar em regime de teletrabalho. Este manual, foca as
boas práticas a implementar por parte das empresas e dos seus colaboradores.
As empresas devem certificar-se que os seus sistemas operativos se encontram
atualizados bem como os seus antivírus, pois sistemas desatualizados e desprotegidos
são mais vulneráveis. Devem certificar-se que apenas computadores da própria
empresa acedem aos seus sistemas de informação de forma presencial ou remota. Os
seus colaboradores devem ter o cuidado de fazer backups regularmente para
dispositivos externos. As empresas devem sensibilizar os seus colaboradores para que
não acedam aos seus sistemas, através de redes de internet públicas, nem tão pouco,
que possuam redes WiFi desprotegidas ou com o nome e a password original,
disponível no router do provedor de serviço. As empresas devem ter o cuidado de
implementar uma política de encriptação de dados, bem como utilizar autenticação por
duas ou mais vias. Os colaboradores devem ser sensibilizados para a utilização dos
computadores da empresa, para uso exclusivo dos mesmos, para funções ligadas às
empresas. A utilização destes meios em compras online multiplica os riscos de ser
atacado bem como aumenta a exposição dos dados fidedignos. O mesmo documento,
enumera um conjunto de problemas associados aos insiders das empresas (ameaça
interna). Os tipos de ameaças internas são: insider malicioso, pessoa da instituição que
age de má fé intencionalmente contra a integridade dos sistemas de informação; insider
negligente, que agrupa pessoas que são desleixadas ou que não seguem as boas
práticas da empresa (este tipo de insider é bastante comum no regime de teletrabalho);
insider comprometido, aquele que age involuntariamente sendo manipulado pelo
atacante real, fazendo passar-se por alguém da empresa de modo a alcançar o objetivo
pretendido.
Para além das políticas enumeradas, de boas práticas no acesso aos sistemas da
empresa, é importante não esquecer as infraestruturas de rede. Remetendo-nos ao
acesso remoto, assegurado pelas VPNs, é importante conhecer as boas práticas na sua
implementação.
VPN
As Virtual Private Network (VPN), constituem uma alternativa para ultrapassar as
questões mais delicadas que têm vindo a ser referidas. Este tipo de rede é uma solução
tecnológica de configuração de uma rede privada virtual possibilitando a criação de
condições para o estabelecimento de conexões site-a-site (exemplo: sede da empresa
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- filial). Esta ligação é feita sob a forma de um túnel hermeticamente fechado, conferindo
um nível acentuado de segurança relativamente aos dados. Uma VPN é virtual, pois
transporta a informação dentro de uma rede privada, mas numa rede pública. Uma VPN
é privada, pois todo o tráfego é criptografado para manter os dados confidenciais
enquanto transitam pela rede pública.
Podem ser configurados vários tipos de VPN geridos pelo site principal de uma empresa.
O túnel resultante permite que os sites e os utilizadores remotos possam aceder aos
recursos de rede do site principal com segurança.

Figura 11 – Representação de ligação de VPN

Quando surgiram, os primeiros tipos de VPNs, conhecidos por túneis IP, não incluíam
autenticação ou criptografia dos dados. As VPNs atuais oferecem suporte a recursos de
criptografia, como o IPsec (Internet Protocol Security) e SSL (Secure Sockets Layer)
para proteger o tráfego de rede entre sites. A Tabela I, ilustra os principais benefícios
da utilização de VPNs por parte das empresas:
TABELA I - Benefícios da Utilização de VPNs por parte das empresas
Benefícios

Descrição

Redução de custos

Não necessita de uma infraestrutura de rede dedicada.
A evolução tecnológica dos equipamentos e a alta disponibilidade de
largura de banda permitem a redução dos custos de conectividade
entre 2 pontos remotos.

Segurança

Uma VPN fornece o mais alto nível de segurança disponível através da
utilização de protocolos avançados de criptografia e de autenticação
garantindo um elevado nível de proteção dos dados contra acessos não
autorizados.

Escalabilidade

Uma VPN permite a adição de novos utilizadores sem necessidade de
alterar a infraestrutura.

Compatibilidade

A VPN pode ser implementada numa ampla variedade de opções de link
WAN incluindo todas as tecnologias de banda larga. Os trabalhadores
em teletrabalho podem aproveitar as conexões de alta velocidade para
obter um acesso seguro às redes corporativas.
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As VPNs, podem ser classificadas de tipos diferentes. Segue-se uma enumeração, dos
tipos de VPN mais utilizados para este fim específico.
VPN de acesso remoto
As VPNs tornaram-se a solução adequada para a conectividade remota porque
permitem que os utilizadores remotos e em mobilidade possam conectar-se à rede
corporativa da sua empresa, com segurança, através da utilização de um túnel
criptografado. Os utilizadores podem aceder com segurança aos dados e aplicativos
num ambiente exterior à empresa, contribuindo para a produtividade dos negócios sem
comprometer a segurança da rede.
As VPNs de acesso remoto podem ser configuradas com o protocolo IPsec ou SSL. O
IPsec protege e autêntica pacotes IP entre a origem e o destino com utilização de
algoritmos de criptografia e cahves/certificados digitais para autenticação das conexões.
O protocolo SSL foi criado pela Netscape Communications Corporation. para introduzir
segurança nas comunicações HTTP através de um mecanismo de autenticação entre o
cliente e o servidor, assegurando a privacidade dos dados transferidos.
O utilizador pode iniciar a conexão de 2 formas: VPN sem cliente e VPN baseada em
cliente. Para a conexão VPN sem cliente, o utilizador inicia a sessão com a utilização
do seu Web Browser. O túnel SSL protege todo o tráfego HTTP e HTTPS e ainda os
protocolos de e-mail IMAP e POP3. O IMAP (Internet Message Access Protocol) é um
protocolo que descreve o método para recuperar mensagens de e-mail. Quando um
utilizador se conecta a um servidor compatível com IMAP, é efetuado o download das
cópias das mensagens para o aplicativo cliente. As mensagens originais são mantidas
no servidor até que sejam excluídas manualmente. As cópias das mensagens ficam
disponíveis para consulta no dispositivo/software cliente de e-mail.
O POP (Post Office Protocol) é utilizado por uma aplicação para recuperar e-mails de
um servidor de e-mail. O e-mail é transferido do servidor para o cliente e excluído do
servidor.
A conexão VPN baseada em cliente será estabelecida com recurso a software cliente
VPN instalado no dispositivo do utilizador. Este processo é iniciado no software cliente
VPN e posterior autenticação no gateway VPN de destino. Após a autenticação, o
software cliente VPN encripta todo o tráfego através dos protocolos SSL ou IPSec e
encaminha-o para o gateway VPN de destino.
VPN SSL
Quando um dispositivo cliente negoceia uma conexão SSL VPN com o gateway VPN,
está a utilizar o protocolo TLS (Transport Layer Security) que é versão recente do SSL,
sendo expressa na maioria das vezes por SSL/TLS.
O SSL utiliza uma infraestrutura de chave pública e certificados digitais para autenticar
os pares intervenientes na conexão. As tecnologias IPsec e SSL oferecem acesso a
qualquer recurso ou aplicativo de rede. No entanto, quando a segurança constitui um
problema, o IPsec é a opção recomendada. Caso o suporte e a facilidade de
implementação/configuração constituírem os principais problemas, então deverá ser
considerado a opção pelo SSL. O tipo de método de VPN a implementar deverá ser
baseado nos requisitos de acesso dos utilizadores e nos processos de TI da
organização.
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Figura 2 – Representação de implementação de túnel VPN SSL

A Tabela II reúne informação de comparação entre o IPsec e o SSL.

TABELA II - Comparação entre IPSec e SSL
Recurso

IPSec

SSL

Aplicativos suportados

Ilimitado – Suporta todos os
aplicativos baseados em IP.

Limitado – Apenas suporta aplicativos e
arquivos baseados na Web.

Autenticação

Forte – Utiliza uma autenticação
bidirecional com chaves
compartilhadas ou certificados
digitais.

Moderado - utiliza autenticação unidirecional
ou bidirecional.

Criptografia

Forte – Permite a utilização de
chaves de 56 a 256 bits.

Moderado a forte - Permite a utilização de
chaves de 40 a 256 bits.

Complexidade da conexão

Médio - Requer um cliente VPN préinstalado num dispositivo de acesso.

Baixo - Requer apenas um navegador da web
num dispositivo de acesso.

Opção de conexão

Limitado – Apenas os dispositivos
autorizados com configurações
específicas se podem conectar.

Ilimitado - Qualquer dispositivo que possua
um navegador da Web pode conectar-se

As VPNs IPsec e SSL são complementares; ambas as tecnologias resolvem problemas
diferentes e uma organização pode implementar IPsec, SSL ou ambos, dependendo
das necessidades dos trabalhadores em teletrabalho.
VPNs IPsec site a site
As VPNs site a site são utilizadas para conectar redes através de outra rede não
confiável, a Internet. Numa VPN site a site, os dispositivos finais enviam e recebem
tráfego TCP/IP não encriptado através de um dispositivo terminal da VPN designado
gateway VPN. Um dispositivo de gateway VPN pode ser um router ou uma firewall.

126

Atas do ecUI&D 21 – VII Encontro Científíco da Unidade de Investigação & Desenvolvimento do ISLA Santarém
ISBN 978-989-96995-x-x (2021-06-18)

Figura 3 – Esquema de ligação de uma VPN site a site

O PC client está conectado ao gateway da rede VPN (router). O gateway VPN está
conectado através da Internet a outro gateway VPN (firewall). A conexão entre os dois
gateways VPN utiliza uma estrutura IPsec para proteger o túnel da VPN.
O gateway VPN encapsula e encripta o tráfego de saída para um site específico. Em
seguida, envia o tráfego através de um túnel VPN pela Internet para um gateway VPN
no site de destino. Após a receção, o gateway VPN recetor retira os cabeçalhos,
desencripta o conteúdo e retransmite o pacote em direção ao dispositivo de destino
dentro da rede privada.
As VPNs site a site utilizam uma estrutura de segurança IP (IPsec).
O IPsec é um padrão IETF (RFC 2401-2412) projetado para fornecer interoperabilidade,
alta qualidade e segurança baseada em criptografia para IPv4 e IPv6. O conjunto de
serviços de segurança oferecidos incluem o controle de acesso, integridade sem
conexão, autenticação de origem de dados, proteção contra repetições,
confidencialidade (criptografia).
O IPsec protege e autêntica os pacotes IP entre a origem e o destino, fornecendo as
funções essenciais de segurança:







Confidencialidade - Utiliza algoritmos de criptografia para impedir o acesso aos
dados através de ataques do exterior.
Integridade - Utiliza algoritmos de hash para garantir que os pacotes não são
alterados entre a origem e o destino. O hash é um algoritmo matemático para
encriptação de dados provocando uma transformação nos dados de entrada
que, após o processo, apresentam valores de saída "padronizados", ou seja, as
saídas devem possuir o mesmo tamanho (geralmente entre 128 e 512 bits) e o
mesmo número de caracteres alfanuméricos. É um tipo de criptografia utilizada
para resumir dados, verificar integridade de arquivos e garantir a segurança de
senhas dentro de um servidor.
Autenticação de origem - O IPsec utiliza o protocolo IKE (Internet Key Exchange)
para autenticar a origem e o destino. O IKE um protocolo que estabelece uma
comunicação segura entre duas redes. Os pacotes são criptografados e
bloqueados e/ou desbloqueados através das chaves utilizadas pelas duas
partes. Os métodos de autenticação incluem o uso de chaves précompartilhadas (senhas), certificados digitais ou certificados RSA (RivestShamir-Adleman). O RSA é um dos primeiros sistemas de criptografia de chave
pública e é amplamente utilizado para a transmissão segura de dados. A chave
de encriptação é pública e é diferente da chave de decriptação que é secreta
(privada). As mensagens cifradas usam uma chave pública e só podem ser
decifradas utilizando a respetiva chave privada
Algoritmos – Asseguram uma troca de chave segura
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Existem outros tipos de VPN, estes são aqueles que se ajustam melhor à realidade
enumerada.
CONCLUSÃO
A inovação tecnológica, faz parte do nosso dia-a-dia. Atualmente, vivemos diariamente
com uma grande transformação digital, mudamos hábitos e adotamos novos costumes.
A par das grandes guerras mundiais, que se associaram a grandes revoluções
tecnológicas, a pandemia COVID’19, trouxe com ela, uma enorme necessidade de
reajustar métodos e processos de negócio. Muitas empresas, necessitaram de reajustar
a sua forma laboral, com o objetivo de minimizar os seus prejuízos económicos. O
teletrabalho foi uma das soluções alternativas seguidas por muitas empresas, em casos
onde a sua adoção é possível. Com o aumento do teletrabalho, aumentou também o
cibercrime, resultado de uma maior utilização da internet, e de um aumento de acessos
não seguros à internet.
Uma grande parte das empresas, viu o teletrabalho como uma alternativa, mas não
estabeleceu políticas de segurança informática internas nem dotaram os seus
funcionários com a formação necessária sobre os riscos no acesso à internet de forma
descuidada. Este estudo enumerou um conjunto de boas práticas que devem ser
adotadas por parte de empresas e colaboradores, de modo a diminuir os riscos e o
cibercrime.
Num próximo estudo, pretendemos apresentar uma lista de medidas bem-sucedidas,
implementadas por empresas em regimes de teletrabalho.
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Resumo
Introdução: o propósito deste artigo é apresentar uma revisão de literatura que sintetize a
moldura teórica existente sobre o impacto dos estilos de gestão nas práticas de
Responsabilidade Social assumidas pelas organizações, especialmente nas PME, e com base
nesse trabalho sugerir um modelo conceptual para a análise das a relação entre a liderança e a
responsabilidade social nas PME’s.
Método: foi realizada uma revisão sistemática de literatura que permita sintetizar a moldura
teórica existente sobre o impacto dos estilos de gestão nas práticas de Responsabilidade Social
assumidas pelas organizações, nomeadamente ao nível das pequenas e médias empresas.
Resultados: Foi desenvolvido um modelo conceptual para a análise das a relação entre a
liderança e a responsabilidade social nas pequenas e médias empresas.
Discussão: A responsabilidade social e a liderança são dois temas amplamente estudados e
que podem ter variadas interpretações consoante a perspetiva do investigador. Neste trabalho
pretende-se perceber a sua relação, especialmente, no que se refere às pequenas e médias
empresas, analisando a moldura teórica existente sobre a forma como a liderança e os seus
diferentes estilos condicionam uma organização no que à responsabilidade social diz respeito.
Conclusão: Este estudo demonstra que os tipos de liderança nas organizações têm impacto nas
práticas de responsabilidade social das pequenas e médias empresas, sendo proposto um
modelo conceptual que se pretende ser uma contribuição válida para a operacionalização de
futuros estudos sobre esta temática.
Palavras-chave: liderança, responsabilidade social, práticas de responsabilidade social, PME’s

Abstract
Introduction: the purpose of this article is to present a literature review that synthesizes the
existing theoretical framework about the impact of management styles on the Social
Responsibility practices assumed by organizations, especially in small and medium-sized
companies, and based on this work, to suggest a conceptual model for an analysis the
relationship between leadership and social responsibility in small and medium-sized companies.
Method: a systematic literature review was carried out to synthesize the existing theoretical
framework on the impact of management styles on social responsibility practices assumed by
associations, namely at the level of small and medium-sized companies.
Results: A conceptual model was developed to analyze the relationship between leadership and
social responsibility in small and medium-sized companies.
Discussion: Social responsibility and leadership are two broad themes that can have different
interpretations depending on the researcher's perspective. This work intends to understand a
relationship, especially with regard to small and medium-sized companies, analyzing an existing
theoretical framework on how leadership and its different styles condition an organization with
regard to social responsibility.
Conclusion: This study demonstrates that the types of leadership in organizations have impact
on the social responsibility practices of small and medium-sized companies, being proposed a
conceptual model that intends to be a valid contribution to the operationalization of future studies
on this subject.
Keywords: leadership, social responsibility, social responsibility practices, small and medium size
enterprises
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A liderança e a responsabilidade social são temas amplamente estudados das mais
diversas formas. A responsabilidade social é vista como a resposta da gestão a grandes
questões que assolam a nossa sociedade, tal como por exemplo, as preocupações com
o meio ambiente. Com as constantes mudanças do mundo e das formas de consumo,
as empresas tiveram de se ajustar tornando-se socialmente responsáveis de forma a
cumprir as exigências do mercado. A liderança tem várias definições e é vista de várias
formas, consoante a perspetiva de quem a está a investigar. Existem autores que
definem a liderança com sendo uma capacidade de influência e outros como um
processo de influência.
De acordo com a Comissão das Comunidades Europeias (2001) são cada vez mais as
empresas, a nível europeu, a apostar na promoção de estratégias de responsabilidade
social, pois entendem que estas estratégias podem aumentar a sua rentabilidade, mas
são também a forma de resposta às pressões sentidas pela sua comunidade
envolvente. No entanto, a responsabilidade social está sempre mais associada a
grandes empresas sendo as pequenas e médias empresas, vulgo PME’s um pouco mais
descuradas nesse sentido. A liderança é um tema que suscita sempre curiosidade e
relacioná-lo com a responsabilidade social é algo pertinente. A questão de investigar a
relação destas duas temáticas nas PME’s tem que ver com o facto de que a maioria do
tecido empresarial é composto pelas mesmas. Segundo Oliveira (2008), numa
investigação realizada sobre o papel da liderança na implementação da
responsabilidade social numa organização, a liderança tem importância neste processo
na medida em que são as ideias, valores e crenças dos seus líderes que fazem com
que estes despertem para a relevância da responsabilidade social.
O propósito deste trabalho é apresentar uma revisão de literatura que sintetize a
moldura teórica existente sobre o impacto dos estilos de gestão nas práticas de
Responsabilidade Social assumidas pelas organizações, especialmente nas PME, e
com base nesse trabalho sugerir um modelo conceptual para a análise das a relação
entre a liderança e a responsabilidade social nas PME’s.
LIDERANÇA
De acordo com Cunha et al (2007), a liderança nas organizações é um tema que suscita
grande interesse nos investigadores. Assim sendo, não existe uma definição única de
liderança, mas sim várias definições consoante o seu autor que acaba por marcar o
conceito com o seu cunho pessoal, o que faz com que o conceito de liderança seja algo
em constante e permanente evolução. Segundo Cunha et al (2007), de acordo com o
projeto Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness, a liderança
define-se como a capacidade de um individuo para influenciar outros a contribuírem
para o sucesso das suas organizações. Por outro lado, a liderança, segundo Yukl (1998
citado em Cunha et al, 2007), pode ser definida como um processo no qual um membro
de uma determinada organização influencia a interpretação dos acontecimentos pelos
outros membros bem como outros aspetos como a motivação, a organização do
trabalho, a confiança entre os membros e as suas relações.
Os estudos mais recentes sobre liderança catalogam as diferentes teorias sobre
liderança em três tipos de variáveis-chave, de acordo com Yukl (2006, citado em
Ferreira, 2007), são elas, as caraterísticas dos líderes, as caraterísticas dos seguidores
e por fim as caraterísticas da situação. Cunha et al (2003, citado em Ferreira, 2007)
criaram uma tipologia de abordagens à liderança que divide as mesmas em quatro
grandes áreas. São elas: a abordagem dos traços, abordagem comportamental,
abordagem situacional, abordagem carismática e transformacional.
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Abordagem dos traços
Ferreira (2007) afirma que a abordagem dos traços, como o próprio nome indica, deu
mais relevância aos atributos, à personalidade, às qualidades e valores dos líderes. Na
abordagem dos traços, segundo Gonçalves (2015), a liderança é algo intrínseco e não
algo que se vai construindo com o tempo. Para um líder, segundo a abordagem dos
traços, é importante não só as competências técnicas, cognitivas bem como traços de
personalidade. Ferreira (2007) indica que os atributos de maior relevância para os
líderes atuais passam por “(...) a energia, a tolerância ao stress (robustez física,
capacidade de trabalhar longas horas, resiliência emocional, tenacidade), a
autoconfiança, o locus de controlo interno (a convicção do individuo de que as
ocorrências da sua vida estão sob o seu controlo), a honestidade, a integridade, a
motivação para o sucesso, a motivação para o poder social (a vontade de exercer
influência para beneficio da equipa e da organização) e a maturidade emocional.” (p.23)
Abordagem Comportamental
Com o passar dos anos as investigações sobre liderança passaram a sua ênfase dos
traços do líder para os comportamentos do próprio. Para a abordagem comportamental,
a liderança tem muito que ver com o estilo de liderança exercido pelo líder bem como
com os seus comportamentos. Yukl (2006, citado em Ferreira, 2007) afirma que os
comportamentos relevantes para a liderança se encontram divididos em três categorias,
comportamentos orientados para a tarefa, comportamentos orientados para as relações
pessoais e comportamentos orientados para a mudança. Os comportamentos
orientados para a tarefa fazem com que o líder tenha uma acrescida preocupação para
o cumprimento e realização de tarefas de uma forma mais eficiente. Por outro lado,
quando os comportamentos do líder são orientados para as relações pessoais a
preocupação do mesmo altera-se para questões como a autoconfiança, a satisfação no
trabalho, a cooperação e a identificação dos membros com a organização. Na última
categoria, em que os comportamentos do líder estão orientados para a mudança, este
canaliza a sua preocupação para compreender o ambiente da organização, de forma a
conseguir adaptar-se ao mesmo conseguindo assim implementar as melhores
mudanças.
Abordagem contingencial
Na abordagem contingencial da liderança, existem algumas situações que influenciam
o processo, tais como o tipo de organização, o ambiente interno e externo da mesma, a
natureza do trabalho da organização, as tarefas que executam e ainda as caraterísticas
dos membros da organização. Yukl (2006, citando em Ferreira, 2007) afirma que as
situações acima mencionadas influenciam os comportamentos e as caraterísticas do
líder, ou seja, a contingência situacional da organização influencia a liderança bem como
a sua eficácia.
Abordagem do poder-influência
De acordo com Ferreira (2007), a influência é considerada com a essência da liderança,
estando este conceito presente em grande parte das definições de liderança. Os
investigadores acrescentam outro conceito à influência nesta abordagem, a autoridade,
que se define como “(...) o direito que o líder possui de influenciar os outros e de tomar
determinados tipos de decisões” (Ferreira, 2007. p. 41).
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Abordagem Integrativa
A abordagem integrativa surge, de acordo com Ferreira (2007), quando os
investigadores agregaram várias variáveis da liderança, mencionadas nas abordagens
anteriores, tais como, os traços e a influência. Assim sendo as investigações nos anos
80 começaram a ter em conto os aspetos emocionais e simbólicos da liderança. Esta
abordagem tem como principal exemplo, a liderança transformacional.
Liderança Transformacional
Bass (1978 citado em Ferreira, 2007) define a liderança transformacional como o tipo
de liderança que transforma e motiva os seus seguidores. A liderança transformacional
baseia-se no facto de um indivíduo conseguir motivar outros a empenharem-se e
comprometerem-se com algo, como por exemplo a organização onde trabalham. O líder
transformacional consegue que os seus seguidores ganhem confiança, admiração e
lealdade por si. Estes efeitos são conseguidos de três formas diferentes: “(...) (1)
despertando a consciência dos seguidores acerca da importância e valor dos objetivos
traçados, (2) induzindo-os a transcenderem os seus auto-interesses em prol do grupo e
desses objetivos e (3) estimulando e conhecendo as necessidades de mais elevada
ordem dos seus seguidores durante o processo de liderança.” (Ferreira, 2007, p. 50).
Com o decorrer de novas investigações, a liderança transformacional passou a ter
quatro componentes comportamentais. De acordo com Ferreira (2007) são elas o
carisma, a inspiração, a estimulação intelectual e a consideração individualizada. Em
relação à contingência da liderança transformacional, a mesma tende a manifestar-se
em organizações mal estruturadas, sem objetivos definidos, onde o ambiente não é
estável e em que são necessárias mudanças. Araújo et al (2019) descreve a liderança
transformacional como a liderança que se refere aos comportamentos que, de alguma
forma, transformam os seguidores e os inspiram a transcenderem-se pelo bem da
organização. Os seguidores vêm o líder transformacional como um guia, alguém que os
inspira. De acordo com Guiomar (2010), o líder transformacional é capaz de conquistar
os seus seguidores através da confiança, admiração e lealdade e respeito. Os
seguidores de líderes transformacionais são consciencializados para a sua importância
enquanto peças fundamentais da organização bem como para a valorização do seu
trabalho.
Liderança Transacional
Liderança transacional envolve recompensas para os seguidores em troca do seu
comprometimento para com o líder. Segundo Araújo et al (2019), este tipo de liderança
carateriza-se pela existência de uma troca entre o líder e os seguidores. Ferreira (2007)
apresenta o líder transacional como alguém que percebe as necessidades e os desejos
dos seus seguidores e consegue fazer com que estas sejam satisfeitas e em retorno os
seguidores executam as tarefas o melhor que conseguem. A liderança transacional tem
mais tendência a estar presente em organizações mais formais, com objetivos claros e
bem definidos. Este tipo de liderança acaba por motivar os seguidores visto que apela
aos interesses dos mesmos. A relação entre o líder transacional e os seus seguidores,
de acordo com Araújo et al (2019) é baseada no dar e receber, numa gestão comum
em que o líder apenas se foca em atingir os objetivos da organização e em troca os
seguidores recebem algo. Esta transação pode ser feita através de programas de
recompensas, aumento de salários, promoções, atribuição de planos de saúde, ajudas
na alimentação na educação dos filhos entre outros.
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Liderança Laissez-faire
A liderança Laissez-faire, de acordo com Araújo et al (2019), assenta na ausência de
uma presença efetiva do líder, não havendo preocupação com a relação com os seus
seguidores nem com as tarefas que os mesmos desempenham, havendo assim uma
total liberdade dos mesmos. Neste tipo de liderança os seguidores têm a seu cargo a
divisão das tarefas da organização e não existe qualquer tipo de avaliação por parte do
líder. O líder Laissez-faire tende a ignorar as suas responsabilidades, a tomada de
decisões, a resolução de problemas bem como a participação em assuntos importantes.
O estilo de liderança Laissez-faire, de acordo com Bass (1985, citado em Farinha, 2019),
caracteriza-se pela forma independente como os seguidores trabalham visto que o líder
abdica do controlo da sua equipa e age como um mero facilitador de recursos. Bass
(1999, citado em Santos e Santos, 2019) vai mais além e descreve este estilo de
liderança como uma liderança passiva em que o líder abdica das suas
responsabilidades bem como da tomada de decisões.
Abordagem Contemporânea
Segundo Ferreira (2007), nos últimos anos tem-se assistido à emersão de algumas
teorias que abrangem novas perspetivas sobre a liderança. Estas novas teorias têm por
base “(...) a relação e trocas existentes” (Ferreira, 2007, p. 53) entre o líder e os seus
seguidores. Um destas é a teoria das trocas líder-membro. Esta teoria assenta no
desenvolvimento e efeitos na relação entre o líder e os seus seguidores. Assim sendo,
para esta teoria existe um grau de influência mútua elevado que leva a que os
seguidores tenham um alto desempenho na organização, um nível de satisfação e
compromisso elevados e ainda comportamentos de cidadania. Outra das teorias da
abordagem contemporânea é a teoria da liderança implícita. De acordo com Ferreira
(2007), esta teoria assenta na avaliação que os seguidores fazem sobre o seu líder.
Esta teoria defende que a liderança é o processo em que um individuo é percecionado
por outros como líder, derivado aos seus comportamentos e atributos. A liderança
autêntica é das mais recentes teorias contemporâneas. Ferreira (2007) afirma que um
líder autêntico “(...)não pretende ser líder porque se encontra numa posição de
liderança, nem pretende trabalhar no sentido de desenvolver a imagem de um líder”
(p.57). Para um líder autêntico a liderança e o seu desempenho são atividades autoexpressivas. Este tipo de liderança é baseado em valores e convicções do líder que age
sempre em conformidade com os mesmos.
Responsabilidade Social
De acordo com Santos et al (2006), a responsabilidade social tem como objetivo o
desenvolvimento sustentável e é vista como um recurso importante para a criação de
valor, bem como para a vantagem competitiva das empresas.
O conceito de responsabilidade social tem evoluído bastante, no entanto, não é um
conceito consensual. Assim sendo, pode afirmar-se que existe responsabilidade social
quando as empresas no decorrer da sua gestão têm em conta os interesses, as
preocupações e os benefícios dos seus stakeholders, atuando assim em conformidade,
de forma a melhorar as condições existentes, tendo em conta o seu desenvolvimento
sustentável.
De acordo com Carroll (1991 citando em Ferreira e Lopes, 2019), existe um modelo de
responsabilidade social, desenhado em forma de pirâmide em que são apresentadas
quatro dimensões. Estas dimensões referem-se à responsabilidade económica, legal,
ética e filantrópica. De forma a que uma empresa possa ser “(…) considerada
socialmente responsável (...)” (Ferreira e Lopes, 2019) deve alcançar estas quatro
dimensões sucessivamente, começando pela base (responsabilidade económica) até
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chegar ao topo (responsabilidade filantrópica). A responsabilidade económica tem que
ver com o aumento de lucro, enquanto que a legal diz respeito ao cumprimento dos
códigos legais. Por seu lado, a responsabilidade ética prevê que se evitem danos e a
responsabilidade filantrópica tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida da
comunidade em torno da organização através da contribuição de recursos.
Podem apontar-se à responsabilidade social várias vantagens para as organizações,
tais como:
-

Promoção de confiança e reputação;
Melhoria das relações entre a organização e os seus stakeholders;
Promoção da motivação dos funcionários;
Melhoria do posicionamento de mercado.

Assim sendo, existem dois tipos de motivos, segundo Ferreira e Lopes (2019), para o
desenvolvimento de atividades de responsabilidade social por parte das organizações.
Um dos motivos é centrado na própria organização, isto é, são desenvolvidas práticas
de responsabilidade social tendo em vista uma melhor reputação para os consumidores
e o aumento de vendas. O outro dos motivos é centrado para o exterior da organização,
estando assim as práticas de responsabilidade social viradas para a contribuição com a
comunidade envolvente.
O conceito de responsabilidade social tem sofrido uma evolução que está associada à
própria evolução da sociedade e ao conceito de bem-estar comunitário. Assim sendo,
as organizações políticas também tiveram de perceber este conceito e introduzi-lo nas
suas políticas. A nível europeu, em 2001, foi criado o Livro Verde Promover um Quadro
Europeu para a Responsabilidade Social das Empresas. Este Livro “(…) visa lançar o
debate quanto às formas de promoção da RSE, (…), explorar as experiências
existentes, incentivar o desenvolvimento de práticas inovadoras e aumentar a
transparência, bem como explicitar a finalidade da avaliação e da validação de práticas
de responsabilidade social” (Santos et al, 2006, p. 32). Segundo a Comissão das
Comunidades Europeias (2001), a responsabilidade social diz respeito à decisão das
empresas, de forma voluntária, de contribuírem para uma sociedade mais justa e para
um ambiente mais limpo. Neste sentido, a responsabilidade social diz respeito a todas
as partes afetadas pela empresa e que por sua vez podem afetar os resultados da
mesma. A evolução para a questão da responsabilidade social, segundo a Comissão
das Comunidades Europeias (2001), pode ser motivada através de vários fatores:
-

-

-

“novas preocupações e expetativas dos cidadãos, consumidores, autoridades
públicas e investidores num contexto de globalização e de mutação industrial em
larga escala,
critérios sociais que possuem uma influência crescente sobre as decisões
individuais ou institucionais de investimento, tanto na qualidade de consumidores
como de investidores,
a preocupação crescente face aos danos provocados no meio ambiente pelas
atividades económicas,
a transparência gerada nas atividades empresariais pelos meios de comunicação
social e pelas modernas tecnologias da informação e da comunicação.” (p.4)

De acordo com a Comissão das Comunidades Europeias (2001) ser uma empresa
socialmente responsável implica um maior investimento no seu capital humano bem
como no ambiente e em todas as suas relações. A nível das práticas de
responsabilidade social, a Comissão das Comunidades Europeias (2001) afirma que as
mesmas têm sempre de implicar os trabalhadores e têm a ver com questões como o
investimento no capital humano, na saúde, na segurança, na gestão da mudança e
ainda com a gestão dos recursos naturais, ao nível do ambiente. O Livro Verde criado
pela Comissão das Comunidades Europeias divide a responsabilidade social em duas
dimensões, a dimensão interna e a dimensão externa. A dimensão interna diz respeito
à gestão de recursos humanos, à saúde e segurança no trabalho, à adaptação à
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mudança e à gestão do impacto ambiental e dos recursos naturais. Por seu lado, a
dimensão externa tem que ver com as comunidades locais, parceiros comerciais,
fornecedores e consumidores, com os direitos humanos e com as preocupações
ambientais globais.
Práticas de Responsabilidade Social nas PME’s
PME é a sigla para Pequenas e Médias Empresas e define as organizações que têm
menos de 250 funcionários e cujo seu volume de negócios não ultrapassa os 50 milhões
de euros. Em Portugal, as PME compõem praticamente a totalidade do tecido
empresarial português. “As PME’s constituem o maior segmento da economia global,
sendo que representam mais de 90% de todas as empresas” (Fisher et al, 2009 citando
em Ferreira e Lopes, 2019). Pelo facto de as PME’s terem um grande peso na economia
são vistas como tendo um grande potencial “(…) em termos da criação de emprego, da
promoção do crescimento económico e da obtenção de maior coesão social.” (Santos
et al, 2006, p.39).
Perrini et al (2007 citando em Ferreira e Lopes, 2019) identificam algumas
características especificas das PME’s, tais como: Independência; Limitação de
recursos; Sustentação em relacionamentos pessoais; Processos informais; Gestão feita
pelos proprietários; Hierarquia reduzida; Metas a curto prazo e Dependência de fontes
internas para o crescimento.
Segundo Ferreira e Lopes (2019), as PME’s, de forma a melhorar a sua criação de valor
alicerçam as relações com as partes interessadas em confiança e legitimidade. Em
termos de gestão de recursos humanos, as PME’s apresentam algumas especificidades
que importa referir, antes de percebermos como são as suas práticas de
responsabilidade social. De acordo com Rego et al (2015), nas PME’s o gestor de
recursos humanos não está atribuído a um quadro específico, ou seja, por norma, será
alguém do quadro da empresa a acumular essa função com outras funções distintas.
Assim sendo, a gestão de recursos humanos nas PME’s é movida pelo senso comum e
pela experiência. Segundo Santos (2005, citado em Lucas, 2013), em termos de
estratégia, as PME’s ainda têm o seu foco em estratégias a curto prazo em detrimento
de estratégias bem definidas a longo prazo o que, por norma, tem que ver com as suas
práticas de gestão. No que se refere à estrutura e liderança das PME’s, de acordo com
Lucas (2013), a grande maioria são familiares o que pode levantar alguns problemas
como a questão da interdependência entre ambas as partes, isto é, entre a empresa e
quem detém a sua propriedade.
Nas PME’s, a responsabilidade social está associada, segundo Santos et al (2006), à
eficácia da gestão, isto é, ao aumento da motivação dos trabalhadores, à redução do
consumo de recursos e ainda à melhoria do relacionamento com os seus clientes. Por
outro lado, pode também ser associada à filantropia dos seus responsáveis ou ao desejo
de participação na comunidade onde estão inseridos. As medidas que estas aplicam
são assim simples, com baixos custos e têm de ter resultados concretos a curto prazo.
Segundo o Observatório das PME Europeias (2004, citado em Santos et al, 2006), as
PME’s reconhecem as suas práticas de responsabilidade social para com os
trabalhadores, para com a comunidade envolvente, bem como para com o ambiente.
No entanto, estas práticas são realizadas informalmente, não havendo um compromisso
formal. Muitas das vezes, as práticas são influenciadas pelos valores pessoais,
assumindo assim, a responsabilidade social “(…) carácter implícito, conduzindo as PME
ao desenvolvimento de práticas responsáveis “sem o saberem” (Santos et al, 2006,
p.40). Um dos motivos para a implementação de práticas de responsabilidade social nas
PME’s, segundo Santos et al (2006), está ligado à pressão exercida pelas grandes
empresas, uma vez que muitas vezes o cumprimento de determinadas normas sociais
e ambientais é visto como um pré-requisito para a negociação entre as empresas.
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As práticas de responsabilidade social nas PME’s estão mais voltadas para a dimensão
interna. No entanto tam8bém existem práticas ligadas à dimensão externa,
nomeadamente no que se refere à comunidade envolvente, mas não estão ligadas, por
norma, à estratégia da empresa. Devido à especificidade das PME’s, a responsabilidade
social não inclui todos os stakeholders “(…) por falta de tempo e de recursos para
identificar e envolver os stakeholders.” (Santos et al, 2006, p. 42). Em relação à parte
ambiental, as práticas de responsabilidade social não são tão voluntárias visto que “(…)
o comportamento ambiental é normalmente governado por regulamentos ou por
pressões públicas e não por uma questão de ética ambiental” (Santos et al, 2006, p.42).
Segundo Santos et al (2006), existem um conjunto de motivações que são associadas
à implementação de práticas de responsabilidade social nas PME’s, são elas:
-

Valores éticos e sociais do dirigente da empresa;
Melhoria da fidelização dos consumidores;
Melhoria das relações com a comunidade;
Reforço de boas relações com clientes e parceiros;
Promoção da motivação e satisfação dos trabalhadores;
Pressão de grandes empresas.

Segundo o estudo realizado por Santos et al (2006), as PME’s portuguesas resumem a
responsabilidade social ao cumprimento da legislação, quer a nível ambiental, quer a
nível social. No entanto, quando questionados sobre as práticas “(...) é bastante elevado
o número de ações de RS desenvolvidas pelas PME nacionais.” (Santos et al, 2006, p.
79) A promoção do desenvolvimento dos colaboradores é a área da responsabilidade
social a que as PME’s portuguesas mais dão importância a seguir ao cumprimento da
legislação. Assim sendo, a responsabilidade social nas PME’s portuguesas assume
maioritariamente a dimensão interna da mesma, neste ponto a orientação para a
comunidade é pouco valorizada.
O estudo de Santos et al (2006) permitiu perceber quais as práticas de responsabilidade
social que as PME’s portuguesas mais desenvolvem. A nível da dimensão económica,
são privilegiadas práticas de promoção da relação com os clientes, tais como, serviços
de pós-venda, tratamento de reclamações, melhor informação sobre o produto/serviço.
A melhoria de relação com os parceiros e fornecedores também é tida em conta.
Relativamente à dimensão social interna as práticas estão orientadas para a gestão de
recursos humanos e para a saúde, higiene e segurança no trabalho em detrimento de
práticas a nível de envolvimento dos colaboradores nas decisões. Santos et al (2006)
afirmam que “(...) os resultados obtidos espelham a realidade do nosso tecido
empresarial: maior valorização das reuniões entre as diferentes chefias, seguindo-se as
práticas de informação e menos frequente a participação dos trabalhadores” (p. 228).
Constatou-se ainda a reduzida presença de práticas relacionadas com o equilíbrio entre
a vida familiar e profissional e ainda com o apoio social. Noutra dimensão social, a
externa, as práticas de relação com a comunidade não são significativas, sendo mais
comum patrocínios e donativos. Nas relações com os seus stakeholders, as PME’s
privilegiam relações de cooperação que potenciem o seu negócio. Passando para a
dimensão social da responsabilidade social, Santos et al (2006) perceberam que a
maioria das PME’s portuguesas não tem uma política ambiental definida, no entanto
implementam algumas medidas nesse sentido, nomeadamente práticas que reduzam o
impacto da poluição. Este estudo apontou ainda que as PME’s portuguesas “(...) não
apresentam uma tendência clara relativamente às estratégias de RS (...)” (Santos et al,
2006, p. 231), não havendo assim uma tipologia a nível estratégico. O principal problema
apontado neste estudo para a questão da responsabilidade social nas PME’s
portuguesas passa pelo caracter informal das práticas, não estruturação das mesmas e
ainda a pouco consciência nesta matéria.
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Muitos são os benefícios conhecidos para a implementação de práticas de
responsabilidade social nas PME’s. De acordo com Santos et al (2006), estes benefícios
podem dividir-se em internos e externos. Os benefícios internos podem ser agrupados
em três categorias, dimensão organizacional, dimensão financeira e dimensão relativa
aos colaboradores. A dimensão organizacional engloba as melhorias na qualidade da
gestão, maior informação sobre a comunidade envolvente e maior conhecimento sobre
a legislação e da sua respetiva aplicação. Na dimensão financeira tem-se em conta
benefícios a nível da redução de custos, melhoria da performance económica, melhor
controlo de riscos. Por último, os benefícios relativos aos colaboradores dizem respeito
ao aumento da satisfação dos colaboradores bem como das suas qualificações e
competências e ainda melhoria da imagem da organização. Nesta dimensão pode ainda
salientar-se a capacidade de atrair e reter colaboradores. Relativamente aos benefícios
externos, podem agrupar-se em três dimensões, comerciais, ambientais e de
comunicação. Na dimensão comercial, o aumento da vantagem competitiva, “(...)
obtenção de novos clientes, de novas oportunidades de expansão, ou na fidelização dos
consumidores” (Santos et al, 2006, p. 47) são alguns dos benefícios apontadas para as
PME’s. Os benefícios a nível ambiental têm que ver com “(...)uma gestão eco-eficiente,
baseada na reciclagem ou na redução de poluição (...)” (Santos et al, 2006, p. 47). Os
benefícios relativamente à comunicação dizem respeito à melhoria da imagem da
organização, consequentemente das relações com os clientes, melhoria da reputação
e aumento da cooperação com a comunidade envolvente.
No que se refere à implementação de práticas da responsabilidade social nas PME’s,
podem encontrar-se alguns pontos, nas características destas empresas que podem
favorecer, de alguma forma, estas práticas. Assim sendo, pode apontar-se a facilidade
na comunicação, visto que o número de recursos humanos é menor tornando-a mais
fluída e aberta dentro da empresa. Outro dos pontos que importa destacar, de acordo
com Ferreira e Lopes (2019), é o facto do envolvimento das PME’s é maioritariamente
motivado, não pelos benefícios que as práticas de responsabilidade social podem trazer,
mas sim pelos proprietários, direção ou gerência da empresa
Modelo de análise das a relação entre a liderança e a responsabilidade social nas
PME’s
A relação entre a liderança e a responsabilidade social é, de acordo com Pereira (2018),
fundamental para o caminho da sustentabilidade. Para Gorski (2017, citado em Pereira,
2018), os líderes têm de agir como catalisadores de mudança da organização de forma
a poderem enquadrar-se numa sociedade sustentável. Assim sendo, o líder de uma
pequena e média empresa para além da comunicação, planeamento precisa também
de ter como competências saber estimular e coordenar a sua equipa, tendo em atenção
as especificidades de cada um dos seus trabalhadores. No que se refere à
implementação de práticas de responsabilidade social está depende, segundo Pereira
(2018), da atuação do líder da organização e do seu próprio estilo de liderança, na
medida em que a tomada de decisão irá partir do mesmo e da sua perceção sobre esta
questão. Os estudos sobre a relação entre a liderança e a responsabilidade social são
escassos, no entanto Groves e LaRocca (2011, citados em Pereira, 2018) apuraram
que a liderança transformacional é o estilo de liderança que mais promove práticas de
responsabilidade social em detrimento da liderança transacional. Neste sentido
pareceu-nos importante criar um modelo de análise (figura 1) baseado na literatura
revista que nos permita um estudo mais detalhado da ligação entre o estilo de liderança
e o tipo de práticas de RSE das PMEs.

138

Atas do ecUI&D 21 – VII Encontro Científíco da Unidade de Investigação & Desenvolvimento do ISLA Santarém
ISBN 978-989-96995-x-x (2021-06-18)

PMEs
Estilo
Liderança

Dimensões de RSE

de

Dimensão Interna:
Gestão
de
Humanos;
Liderança

Práticas
RSE

de

Recursos

Saúde e Segurança no
trabalho;

Dimensão Externa:
Consumidores;
Comunidades locais;
Preocupações Ambientais
Globais;
Direitos Humanos.
Figura 1. Modelo de análise da relação entre a liderança e a responsabilidade social nas
PME’s- adaptado de Gorski (2017)

CONCLUSÂO
O presente artigo tem como objetivo apresentar uma revisão de literatura que sintetize
a moldura teórica existente sobre o impacto dos estilos de gestão nas práticas de
Responsabilidade Social assumidas pelas organizações, especialmente nas PME.
Através desta apresentação chegou-se ao modelo conceptual apresentado acima de
forma a analisar a relação entra a liderança e a responsabilidade social nas PME’s. Na
revisão da literatura foram analisados vários estilos de liderança para que se possa ter
uma visão dos mesmos bem como a funcionalidade das empresas a nível de práticas
de Responsabilidade Social. Assim sendo podemos percecionar que a dimensão interna
da Responsabilidade Social é a mais relevante, pois tem que ver muitas vezes com o
cumprimento de legislação em vigor. No entanto, a relação com a comunidade exterior
também é relevante, uma vez que é também através desta relação que uma empresa
se pode alavancar e conseguir crescer e consequentemente ter mais lucro e ser mais
sustentável. A liderança terá sempre um papel fundamental no que se refere à
implementação de práticas de Responsabilidade Social visto que é do líder da empresa
que começa o processo de tomada de decisão neste sentido. Apontando a literatura no
sentido de que a perceção do líder sobre a importância da Responsabilidade Social irá
influenciar a implementação de práticas de RES, construímos um modelo de análise
que permita aferir essa situação, modelo esse que pretendemos aplicar numa
investigação futura a PMEs de forma a poder ser validado.
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Resumo
Introdução: Este trabalho centra-se na abordagem da gestão de desempenho como elemento
basilar no seio das organizações modernas. A competitividade é um dos principais desafios das
organizações da Economia 4.0, caracterizada pela globalização, inovação e conhecimento, onde
através dos instrumentos de medição do desempenho, especificamente o Balanced Scorecard,
os gestores têm encontrado as soluções que precisam para que as organizações se mantenham
robustas no mercado atual. Todos os elementos, internos e externos, que rodeiam a organização
são hoje absorvidos pela gestão de desempenho. Desta forma, o objetivo deste trabalho é
perceber os benefícios da gestão de desempenho como influenciador no sucesso das
organizações modernas.
Métodos: Foi feita uma exploração bibliográfica profunda, nomeadamente sobre temas
relacionados com políticas de gestão de recursos humanos, conceitos de gestão de
desempenho, de desempenho organizacional, tendo também como horizonte a abordagem do
método da gestão por objetivos.
Resultados: Verifica-se que as tendências atuais, que cercam as organizações modernas,
impõem que a gestão desempenho assuma um papel ativo na proteção do capital intelectual
dessas mesmas organizações.
Discussão: A valorização do capital intelectual das organizações, veio apoiar o papel da gestão
de recursos humanos como fundamental para gestão do capital humano das organizações
modernas.
Conclusão: É cada vez mais linear, que o resultado pelo desempenho da organização advém
do alinhamento dos objetivos individuais com estratégia e cultura da organização.
Palavras-chave: Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Desempenho, Organizações
Modernas, Gestão por objetivos

Abstract
Introduction: This paper focuses on the approach of performance management as a
fundamental element within modern organizations. Competitiveness is one of the main challenges
of organizations in Economy 4.0, characterized by globalization, innovation and knowledge,
where through performance measurement tools, specifically the Balanced Scorecard, managers
have found the solutions they need for organizations to remain robust in the current market. All
elements, internal and external, that surround the organization are now absorbed by performance
management. Thus, the purpose of this paper is to realize the benefits of performance
management as an influencer on the success of modern organizations.
Methods: A thorough bibliographic exploration was done, namely on topics related to human
resource management policies, concepts of performance management, organizational
performance, and the approach of the management by objectives method.
Results: It can be seen that the current trends that surround modern organizations require
performance management to take an active role in protecting the intellectual capital of these same
organizations.
Discussion: The valorization of the intellectual capital of organizations has come to support the
role of human resources management as fundamental to managing the human capital of modern
organizations.
Conclusion: It is increasingly linear, that the result for the organization's performance comes
from the alignment of individual goals with the organization's strategy and culture.
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As organizações estão presentes em todas as esferas das sociedades atuais, sejam
elas públicas, privadas, com ou sem fins lucrativos. Com as mudanças abruptas a que
os novos cenários competitivos obrigam, espera-se que as organizações sejam capazes
de acompanharem e ultrapassem de forma clara, a restrita visão que se focava e incidia
numa postura independente, fechada e condicionava a interação com o meio que as
envolvia, nomeadamente, pautado pela estabilidade e previsibilidade que as circundava.
O mundo organizacional é altamente complexo, sendo comumente aceite que,
diariamente, são as pessoas através das suas competências, técnicas e
comportamentais, que formam o diferencial competitivo para a obtenção da excelência.
Deste modo, ao aceitarem os desafios estratégicos organizacionais, delineados por um
gestão pró-ativa, capaz de ajustar as tarefas adstritas às funções, fazem com que estas
se tornem num fator agregador de valor, ao desta forma contribuírem para os resultados
esperados e serem bem-sucedidos no mercado aonde atuam.
A gestão de desempenho tem vindo ao longo dos tempos a adquirir um papel cada vez
mais abrangente no seio das organizações. Esta deixou de ser exclusiva das áreas
financeiras, de gestão e administração, passando a estar presente em todas as áreas
da organização.
Neste contexto, o investimento na avaliação do desempenho do quadro de pessoal,
tornou-se importantíssima, uma vez que condiciona o desempenho organizacional no
seu todo. Esta consciencialização, investiu em metodologias adaptadas às
necessidades inerentes à gestão estratégica organizacional, bem como se tornou num
precioso auxílio para a previsibilidade de se atingir objetivos delineados para a sua
concretização.
O objetivo deste trabalho tem como pretensão, perceber os benefícios que vêm sendo
atribuídos à gestão de desempenho, como importante denominador na obtenção de
resultados. Tornou-se imperativo, procurar bibliograficamente a definição do conceito
de gestão de desempenho, bem como, sinalizar o seu enquadramento de uma forma
ampla nas organizações que fazem parte da sociedade em geral. Pretende-se ainda
enveredar pelo contributo da gestão de desempenho nas organizações modernas e,
principalmente, nos benefícios que lhe estão associados. Por último, pretende-se
também dar a conhecer a particularidade e incidir a pesquisa numa metodologia
extremamente importante no seio das organizações, denominada por gestão de
objetivos.
Este artigo tem um propósito explanatório sobre o tema da gestão de desempenho e,
para tal, fez-se uma pesquisa bibliográfica exploratória robusta sobre temas
relacionados com políticas de gestão de recursos humanos, gestão de desempenho,
desempenho organizacional, estratégias de recursos humanos, gestão de equipas,
avaliação de desempenho e motivação, utilizando as plataformas académicas: Google
Scholar, b-on, RCAAP, SciELO, Researchgate como fontes para recolher documentos
académicos e científicos, assim como livros publicados de referência sobre as mesmas
temáticas e que serviram como quadro de referência teórico.
A GESTÃO DE DESEMPENHO: CONCEITO E ENQUADRAMENTO
A gestão de desempenho integrada ganhou efetiva relevância no século passado.
Tendo em conta a necessidade de desenvolver um sistema integrado de medição de
desempenho das organizações, Robert Kaplan e David Norton apresentaram o
Balanced Scorecard (BSC) em 1992 num artigo para a Harvad Business Review. O BSC
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é um sistema de avaliação de desempenho que veio colmatar lacunas nos métodos
existentes até então. Realçando o facto de que, a avaliação do desempenho
organizacional, geralmente baseada em indicadores financeiros e contabilísticos, estava
a tornar-se obsoleta tendo em conta o contexto de intensa competição e concorrência,
no qual o mercado global se estava a transformar (Quesado et al., 2018). Mediante estas
mudança de paradigma, esses indicadores estavam então a tornar-se insuficientes para
medir as atividades das organizações e como tal, a solução apresentada por Kaplan e
Norton (2009), passaram por assumir a importância de outras dimensões,
nomeadamente qualitativas, na influência do desempenho das organizações (Kaplan,
2009).
São quatro as dimensões que fazem parte do BSC: (i) a financeira, (ii) a do cliente, (iii)
a dos processos internos; (iv) a da aprendizagem e crescimento (ver figura1). Cada
uma destas dimensões tem indicadores bem definidos que permite aos gestores ter uma
visão global do desempenho da organização (Quesado et al., 2018).

Figura 12 As quatro perspetivas do BSC
Fonte: Adaptado de Gestão das Organizações (Carvalho et al., 2014)

Após a publicação do BSC, várias organizações privadas, publicas e até mesmo as
organizações sem fins lucrativos, adotaram este conceito demonstrando o potencial
desta ferramenta de gestão no que concerne à descrição, comunicação e
implementação da estratégia.
“Se não consegue ser medido, não pode ser melhorado”
(Kaplan, 2009, p.3)
Segundo os autores, a medição é fundamental para os gestores assim como o é para
os cientistas. Se as organizações querem melhorar a gestão dos seus ativos intangíveis,
estas precisam de integrar a medição desses ativos intangíveis nos seus sistemas de
gestão (Kaplan, 2009).
Segundo Muñiz and Monfort (2005) e Muñiz (2004), a principal contribuição do BSC é o
facto de se focar em melhorar os resultados do negócio e em dar o melhor uso possível
aos recursos disponíveis. Desta forma, representa a essência do que é mais importante
para a empresa, assim como para cada um dos níveis de responsabilidade, comunica
as prioridades da estratégia, inclui informação sobre o ambiente, transforma a
estratégica em prática com indicadores sobre cada nível de implementação, equilibra
as áreas, fomenta a participação e a motivação de gestores e funcionários, e faz com
que seja possível prever o futuro (Quesado et al., 2018).
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Rickards (2003), refere que o BSC faz com que se estabeleça uma ligação entre a
estratégia da empresa e o controlo operacional, fazendo também com que os gestores
mantenham o foco nas variáveis que realmente influenciam o sucesso da empresa em
qualquer um dos seus níveis organizacionais. Por fim, a informação gerada no BSC
permite a comparação entre organizações assim como entre diferentes unidades
organizacionais (Quesado et al., 2018).
O desempenho dos funcionários e dos processos é crítico para o sucesso atual e futuro
das organizações (Kaplan, 2009). Toda a organização contribuí para alcançar os
objetivos estratégicos através da implementação de indicadores, objetivos, iniciativas e
alinhamento de pessoal. Desta forma, a importância das pessoas no seio das
organizações foi ganhando cada vez mais relevância quando se fala de desempenho
organizacional (Quesado et al., 2018).
O mundo das organizações está a mudar com uma rapidez inimaginável. Essa mudança
é profunda, descontínua e em aceleração exponencial. O século passado preparou as
bases para as mudanças e para as transformações que sentimos atualmente.
Passámos da Era da Informação para a Era Digital, com a 4ª Revolução Industrial em
marcha e com as mudanças tecnológicas a possibilitarem um leque de transformações
e ferramentas digitais bastante alargado. Hoje, o foco na abordagem da teoria da gestão
está alicerçada na inovação, agilidade e competitividade, fazendo com que a gestão
tenha de ser encarada simultaneamente como: visão, arte e tecnologia (ver figura2)
(Chiavenato, 2005).

Figura 13 Gestão como ciência, tecnologia e arte
Fonte: Adaptado de A administração nos novos tempos (Chiavenato, 2005).

A gestão atual deve ser capaz de usar todas as competências e recursos
organizacionais de forma a ter eficiência e eficácia no seu desempenho. Tendo presente
o triplo sentido do tema central que domina o local de trabalho moderno, ié: (i)
desempenho, (ii) alcance de resultados e (iii) satisfação de pessoas, clientes e demais
públicos estratégico, cabe à gestão considerar simultaneamente os meios (eficiência) e
os fins (eficácia) de forma a alcançar a excelência, traduzindo assim o equilíbrio ideal,
entre ser eficiente e eficaz (ver figura3) (Chiavenato, 2005).
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Figura 14 Matriz de eficiência e eficácia
Fonte: Adaptado de Administração dos novos tempos (Chiavenato, 2005)

Uma organização é um sistema composto por diversas partes que funcionam de forma
integrada para alcançarem um objetivo comum (Carvalho et al., 2014). Cabe à gestão
assinalar as prioridades mais importantes de cada uma das partes que levarão a
organização ao patamar do sucesso. As organizações são sistemas abertos que
interagem com o ambiente externo transformando os recursos (inputs5) em produção de
produtos ou serviços (outputs6). As interações do exterior com as respetivas medidas
de desempenho são inseparáveis dos desafios ao desempenho organizacional.
Atualmente, os principais desafios à gestão, são reflexo das dinâmicas da economia
moderna. A economia do conhecimento baseada nas Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) fazem com que a quantidade de dados que se consegue gerar,
processar e fazer circular, seja cada vez maior. Esta movimentação de informação
contribui claramente para um aumento do nível de competitividade e, por sua vez, do
aumento da produtividade. Trata-se de uma realidade baseada no conhecimento como
fonte de domínio competitivo, onde os fatores como a inovação, acesso à tecnologia e
a qualificação dos recursos humanos, se revelam, como veremos a seguir, fatores
essenciais (Carvalho et al., 2014).
GESTÃO DE DESEMPENHO NAS ORGANIZAÇÕES MODERNAS
Tratando-se de um sistema aberto, as organizações adotam uma postura dinâmica,
adaptando a sua estrutura e processos internos ao meio ambiente, fazendo com que
essa interação promova o equilíbrio dinâmico no fluxo dos recursos e dos produtos
(Chiavenato, 2009). Todas as envolventes externas e internas são de vital
preponderância para a sobrevivência de uma organização. As oportunidades, tidas
como globais, levam à reinvenção dos ambientes de trabalho no sentido de alcançarem
desempenhos superiores. A globalização impõe à gestão o desafio da competição
global, na medida em que esta veia trazer a interdependência global no que respeita a
fluxo de recursos, de informação, de produtos, de serviços e de mercados. É importante,
tanto para a gestão como para o gestor, dotarem-se de conhecimento e instrumentos,
que lhes permitam enfrentar estes desafios globais, fornecendo à organização e às

5
6

Recursos utilizados, por exemplo: matéria-prima, mão-de-obra, máquinas
Volume de produção de bens ou serviços
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pessoas que dela fazem parte, soluções que coadunem com as expectativas para
alcançarem o sucesso (Carvalho et al., 2014).
Um dos grandes visionários sobre a questão do desempenho organizacional baseada
na inovação e no empreendedorismo foi Peter Drucker (1995). Segundo o autor,
qualquer organização existente, independentemente da sua origem, entrará em colapso
se não inovar. Da mesma forma que qualquer nova organização não vingará se não for
gerida (P. F. Drucker, 2008). As mudanças tornaram-se rápidas, disruptivas e num
contexto de turbulência e imprevisibilidade. A cultura organizacional passou a privilegiar
a mudança e a inovação como elementos fulcrais no destino da organização
(Chiavenato, 2009).
Desta forma, o domínio do conhecimento, das TIC e do digital no contexto atual, introduz
um conjunto de desafios, mas também de oportunidades para a gestão moderna. As
tomadas de decisão na atualidade, são baseadas em análises de dados, atribuindo-se
cada vez mais relevância no seio das organizações. Racionalizar as cadeias de
produção, aperfeiçoar horários de trabalho e otimizar os processos industriais, são
alguns desses exemplos. Nesta nova realidade do acesso à tecnologia, o acesso
privilegiado a dados define uma nova linha na batalha da competitividade e acelera o
ritmo da mudança. O volume, velocidade e variedade são as características atribuídas
a este novo manancial de dados, ao qual as organizações têm acesso (McAfee et al.,
2012). À medida que as organizações vão procurando, através da inovação e da análise
de dados, aumentar o seu desempenho, também as estratégias de gestão precisam de
acompanhar a evolução desta nova Era Digital, de forma a manter as organizações
competitivas e com desempenhos de excelência (Carvalho et al., 2014).
As organizações estão presentes em toda a sociedade e com um acesso veloz a dados,
nunca antes imaginado. Por seu lado, isto faz com que também os comportamentos e
o tema dos padrões morais têm vindo a ser tidos em conta aquando dos processos de
tomada de decisão por parte dos gestores. A questão da ética vem sendo relevante,
não só no caso de resolução de situações que dizem respeito à organização, mas
também usada em questões direcionadas aos stakeholders7, ou seja, com os públicos
que têm interesse na organização e que participam direta ou indiretamente no sucesso
da organização. Destas “partes interessadas” fazem parte clientes, fornecedores, mas
também as pessoas que trabalham na organização.
O capital financeiro começa a deixar de ser o recurso mais importante de uma
organização. Para ser uma organização bem-sucedida na atualidade, não importa o seu
tamanho, mas sim o grau de inovação e conhecimento que lhe está associado. O fator
conhecimento está a transformar-se no recurso organizacional mais significativo, sendolhe atribuído uma riqueza muito mais relevante que o dinheiro (Chiavenato, 2009). As
organizações envolvem pessoas que desempenham atividades coordenadas de uma
forma racional, tendo em vista a realização de um objetivo ou intenção explicita e comum
(Faria Bilhin, 2006). A qualificação dos recursos humanos representa um fator chave
para o desempenho da organização.
Chiavenato (2009) sustenta, que as organizações são constituídas por pessoas e
dependem delas para atingirem os seus objetivos. Esta interdependência é fulcral para
cumprirem as suas missões. Contudo, na perspetiva das pessoas, as organizações são
o meio através do qual elas conseguem alcançar vários objetivos pessoais, com o
mínimo custo de tempo, esforço e conflito. Acima de tudo, o que o autor sinaliza é que
as organizações funcionam na íntegra aproveitando a colaboração e os esforços de

7

Termo em inglês usado em gestão e que pode ser traduzido como partes interessadas.
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várias pessoas que trabalham coordenadamente e em conjunto. (ver figura4)
(Chiavenato, 2009).

Figura 15 Formação das Organizações
Fonte: Adaptado de Recursos Humanos – o Capital Humano das Organizações (Chiavenato,
2009)

Nesta perspetivas, as organizações são entidades sociais propositadamente
estruturadas, para atingirem um determinado objetivo, onde a divisão prévia das tarefas,
permite que a responsabilidade pelo desempenho de cada uma, seja atribuída a cada
um dos membros que dela fazem parte (Chiavenato, 2005). Trata-se de uma estrutura
coordenada, que funciona numa base relativamente continua, da qual fazem parte
pessoas e grupos de pessoas, que interagem entre si. As organizações existem para
atingirem objetivos, os quais seriam inatingíveis se fossem alcançados pela atividade
de uma só pessoa (Faria Bilhin, 2006).
O capital humano, na sua forma de ativo intangível de uma organização, tem vindo a
ganhar cada vez mais predominância na batalha pelo desempenho organizacional.
Conforme, referido por Kaplan (2009), para melhorar a gestão dos ativos intangíveis, as
organizações precisam de integrar a medição desses ativos nos seus sistemas de
gestão, ou seja, integrar o capital intelectual. O capital intelectual das organizações que
é constituído por: (i) capital interno, de onde faz parte integrante a cultura organizacional;
(ii) capital externo, composto pelas relações com os seus clientes, fornecedores,
imagem da marca, entre outros; (iii) capital humano, composto pelas pessoas que
integram a organização, fazendo parte integrante das mesmas, as suas competências
e talentos, assim como a estrutura organizacional adequada e uma cultura democrática
que impulsione as pessoas a ter determinados comportamentos no trabalho. O capital
humano representa grande parte do capital intelectual de uma organização, fazendo
com que seja prioritário manter e desenvolver os talentos das pessoas que o constituem.
O capital humano pode pesar mais ou menos no capital intelectual conforme o contributo
dos talentos e competências na agregação de valor para a competitividade e agilidade
da organização no mercado (Chiavenato, 2009).
“Nem o capital nem a tecnologia podem substituir a força do trabalho no capital
intelectual”
(P. Drucker, 2002, p.46)
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Nas organizações do século XXI, o departamento de recursos humanos (DRH) está
completamente comprometido com o incremento do capital intelectual. Compreender as
tendências que parecem emergir deste contexto global, volátil e mutável, faz parte das
principais preocupações da gestão de recursos humanos (GRH) (Dolan et al., 2010).
As novas formas de relações de trabalho e as preocupações relacionadas com a
acoplagem vida e trabalho, a humanização do local de trabalho, a relação famíliatrabalho e a flexibilidade, têm vindo a tornar-se um movimento muito importante na GRH.
Contudo, existe um novo conjunto de preocupações que advém da globalização dos
mercados, especialmente as que ocorrem da atividade relacionada com programas de
ajustamento demográfico. Assim, aprender a lidar com fusões, aquisições e reduções
que se tornam frequentes nas organizações atuais, é também um dos focos da GRH
moderna. A GRH deve estar atenta ao impacto da globalização nas operações e práticas
de GRH diárias, mas também nas relações conjuntas internacionais. Esta tendências
globais têm feito com que a GRH tenha uma contribuição ativa e fundamental para o
desempenho e eficácia organizacional, atribuindo máxima pertinência à interligação
entre a estratégia da organização e as políticas de GRH (Dolan et al., 2010).
O mercado global veio aproximar organizações e pessoas de países e culturas
diferentes. A mobilidade, imperativamente possibilitou mudanças no mundo do trabalho,
nomeadamente, possibilitou a hipótese de se constituírem equipas multiculturais e
multifuncionais, que se caracterizam pela sua diversidade, quer em conhecimento,
género, raça, idade, cultura étnica, religião, orientação sexual, etc. Com base neste
cenário, estabeleceu-se como prioridade, a adaptação rápida dos gestores, de modo a
poderem lidar com os novos formatos de pensar os negócios. Assim, o ajustamento a
diferentes configurações associadas ao modo de trabalhar e aos novos ambientes
organizacionais, tornarem as organizações eficazes e com altos desempenhos no
mercado. O DRH tornou-se o elo principal nesta nova abordagem, uma vez que lhe
compete a elaboração do plano de integração e a adoção de políticas e procedimentos
ajustados tanto à estratégia organizacional, como ao mercado global (Carvalho et al.,
2014). Acresce o facto do DRH ter também acompanhado a necessidade de se investir
em inovação, contribuindo para aumentar o desempenho das organizações modernas,
através da implementação de meios e metodologias inovadoras, com o fito de atraiam
e reterem pessoas talentosas. Este despertar, possibilitou uma tomada de consciência
diferenciadora, no que concerne à aplicação de novas metodologias, tornando-se
fundamentais para se vencerem obstáculos. Numa economia do conhecimento,
encontrar, nutrir e desenvolver talento está a tornar-se uma das tarefas mais importantes
dentro das organizações (Dolan et al., 2010).
Segundo, Johann (2017) a globalização e a nova economia valorizam o capital humano,
defendendo que as organizações atuais se devem apresentar como organizações
corporativas. O mesmo autor propõe ainda que na estratégia de gestão de desempenho,
deve também estar incluída uma revalorização da cultura corporativa, ou seja, propõe
uma 5ª perspetiva a ser englobada no BSC. A cultura corporativa é defendida pelo autor
como um elemento que favorece o sentido de comprometimento junto das pessoas que
trabalham dentro da mesma organização, favorecendo assim a produtividade e
participação de todos, para o alto desempenho da organização (Johann, 2017). A 5ª
perspetiva passa por englobar indicadores de pesquisa-ação do clima organizacional,
endomarketing8, gestão de talentos, padrões comportamentais com foco no cliente,
gestão participativa, gestores como modelos sociais e rituais corporativos (Nascimento
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et al., 2010). A cultura corporativa fomenta os níveis de devoção, funcionando como
uma espécie de personalidade coletiva, que se tem revelado ao longo dos tempos como
um dos principais responsáveis por vantagens competitivas de longo prazo.
Organizações com culturas fortes, onde são compartilhados determinados valores
essenciais, têm associadas desempenhos de excelência. Partilhar os mesmos valores
e métodos de fazer negócios, alinhar metas em ambientes pluralistas, sujeitar pessoas
de diferentes níveis hierárquicos aos mesmos padrões, são algumas das caraterísticas
de culturas fortes. Cada organização tem a sua cultura própria, única, que embora possa
haver semelhanças, não existem culturas idênticas. A formação da cultura é
condicionada pela trajetória da organização e esta deve ser tida também em conta na
matriz de desempenho da organização (Johann, 2017).
Envolver as pessoas e mantê-las alinhadas com os objetivos e necessidades das
organizações é fundamental para a competitividade e sucesso das organizações. O
DRH torna-se fundamental para que, as organizações e as pessoas que as compõem,
consigam incorporar comportamentos e estratégias que acompanhem as mudanças
globais. Mudanças essas que, levaram inclusive, em 2018, à revisão da Norma NP
4427: elaborada pela Comissão Técnica de Normalização CT 152 “Recursos humanos”,
cuja coordenação é assegurada pela Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas.
Esta Norma aplica a estrutura de alto nível, texto nuclear idêntico e termos e definições
de base comum, promovendo o alinhamento com as outras normas, a fim de facilitar a
integração do seu sistema de gestão das pessoas com os requisitos de outros sistemas
de gestão, caso as organizações o pretendam fazer. A revisão desta norma tornou-se
imperativa num contexto de mudanças tecnológicas aceleradas, tendo como matriz as
pessoas, como sendo o único e o verdadeiro elemento diferenciador pela forma como
são geridas, podendo condicionar o sucesso ou o insucesso das organizações. O
crescimento no investimento do conhecimento e na utilização de modelos que auxiliam
os gestores a usufruírem de vantagens quando optam por seguir uma cultura sustentada
no saber contínuo e na inovação, faz com que possibilitem às organizações uma maior
recetividade e exposição aos novos desafios para as manterem competitivas.
O desenvolvimento de métodos de gestão de desempenho adequados, torna-se
fundamental para responder às exigências competitivas e conduzir as organizações ao
sucesso. Um processo eficaz de gestão de desempenho, que mantenha os funcionários
centrados em objetivos e que promova a excelência dos resultados, será o próximo
passo a abordar neste artigo.
MÉTODOS DE GESTÃO DE DESEMPENHO MODERNOS: A GESTÃO POR
OBJETIVOS
Muitas organizações reconhecem que necessitam de aplicar processos de gestão de
desempenho ajustados às suas pessoas e às funções que exercem, espelhando as
suas necessidades para atingirem o sucesso. Através de um conjunto interligado de
ferramentas, a gestão de desempenho permite medir e melhorar a eficácia das pessoas
e, por conseguinte, de toda a organização numa ótica de melhoria contínua (Grant,
2020).
Baldauf et al., (1999), elaboraram um estudo sobre a relevância das principais atividades
dos sistemas de controlo de gestão. Em sequência deste estudo, (Anderson & Oliver,
1987) debruçaram-se sobre a monitorização, direção, avaliação e recompensa das
atividades, na eficácia das organizações, os autores verificaram que, das quatro
atividades, dirigir era a atividade que mais influencia tinha a vários níveis na eficácia dos
pontos de venda, aferiram ainda que, também a avaliação apresentava níveis de
influência na eficácia, na rentabilidade e na satisfação do consumidor. Para aferir estes
dados foi constituída uma amostra composta por 159 gestores de vendas (no terreno) e
contemplou 79 empresas austríacas, sendo uma das hipóteses a validar “quanto maior
a extensão da monitorização, direção, avaliação e recompensa das atividades levada a
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cabo pelos gestores de vendas, maior o nível de eficácia dos pontos de vendas” (Baldauf
& Cravens, 1999). Especificamente a atividade de dirigir refere-se a: (i) encorajar os
vendedores a aumentar os seus resultados de vendas, recompensando-os pelas suas
realizações; (ii) participar ativamente na formação de vendedores no trabalho; (iii)
passar regularmente tempo a formar vendedores; (iv) discutir avaliações de
desempenho com vendedores; e (iv) ajudar os vendedores a desenvolver o seu
potencial; Neste sentido, os autores concluem que, uma vez que as atividades de dirigir
envolvem formação e estruturação de relacionamentos entre gestores e vendedores, os
gestores que se empenharem mais neste tipo de atividades obterão melhores resultados
(Baldauf & Cravens, 1999).
Segundo Peter Drucker (1954), na sua proposta da Gestão por Objetivos, contemplou
a envolvência das partes, empresa e colaborador, na conceção dos objetivos e metas,
como fator de principal para o sucesso de uma organização. Pondo de parte um sistema
unilateral na decisão dos objetivos, o autor defende que, tanto o colaborador como a
empresa, devem estar envolvidas numa ótica de compromisso, de forma que o
colaborador se sinta motivado a atingir objetivos ambiciosos. Na ótica deste autor, esse
compromisso faz com que o colaborador se esforce ativamente por atingir um conjunto
de objetivos quantificáveis e que, por seu lado, a empresa, tratará de dar o apoio
indispensável para que o colaborador consiga atingir as suas metas, o avaliará sobre
esses mesmo objetivos, e ainda que o recompensará caso as metas sejam alcançadas
(ver figura 5). Com isto, estabelece-se um verdadeiro contrato psicológico, o contrato de
desempenho, onde o colaborador tem plena consciência do que é esperado dele e
define o seu compromisso em procurar atingir os objetivos. Por outro lado, assegura
que a chefia lhe proporcionará todo o acompanhamento necessário e avaliação justa
(Camara, 2012).

Figura 16 O ciclo do desempenho
Fonte: Adaptado de Manual de Gestão e Avaliação de Desempenho (Camara, 2012)

Apesar do modelo de Drucker ter sido apresentado numa Era Industrial, onde o foco se
centrava unicamente em objetivos individuais, caraterizada pela especialização e pela
divisão de trabalho, tornando-se inovador à altura. Contudo, não acompanhou as
mudanças que foram ocorrendo no mundo organizacional e facilmente se tornou
obsoleto para ser utilizado na sua essência. Assim, o modelo sofreu reestruturações
ajustadas e começou por contemplar a inclusão dos objetivos das equipas a par com os
objetivos individuais, contemplando também as competências, atitudes e
comportamentos, tornando-os parâmetros fundamentais para a gestão de desempenho
(Camara, 2012).
“Qualquer empresa tem de construir uma verdadeira equipa e unir esforços individuais
num esforço comum”
(P. F. Drucker, 2008, p.129)
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O desempenho de qualquer negócio exige que cada uma das atividades esteja
direcionada para os objetivos do todo. O alinhamento de cada uma das contribuições,
diferentes entre si, deve encaixar-se, sem falhas, duplicações ou esforços
desnecessários. O gestor tem de ser capaz de compreender os objetivos do todo para
proporcionar a cada uma das atividades, os objetivos que sejam contributos efetivos,
para o desempenho e sucesso do negócio (ver figura6). Uma gestão adequada exige
ênfase no equilíbrio de modo a promover o desempenho e comportamentos dos
colaboradores no sentido do objetivo comum (P. F. Drucker, 2008).

Figura 17 Tipos de objetivos a fixar a um colaborador
Fonte: Manual de Gestão e Avaliação de Desempenho (Camara, 2012)

No que concerne ao desempenho das organizações, Merchant et all., (2007), defendem
que é cada vez mais importante que as empresas proporcionem aos seus funcionários
ferramentas que lhes permitam obter bons resultados para que, por consequência, a
organização também possa obter bons resultados. Um exemplo apresentado pelos
autores no artigo Management control systems: performance measurement, evaluation
and incentives, refere a conclusão de um estudo feito pela revista Fortune onde, sete
em cada dez CEOs9 fracassaram na sua estratégia, não devido à má definição da
mesma, mas sim devido à má execução. Esta conclusão remete para a importância que
existe em criar soluções que influenciem “positivamente” os comportamentos dos
funcionários em detrimento dos objetivos da organização. Os autores, defendem que é
necessário, não só um sistema de comunicação eficaz, transversal a toda a
organização, que transmita a visão e missão da organização, mas também um sistema
que identifique corretamente quais os objetivos ao qual a organização se propõe e, de
que forma, o desempenho dos seus funcionários contribui para a concretização desses
mesmos objetivos organizacionais. As motivações dos funcionários são preponderantes
para o sucesso das empresas e desta forma, o triunfo de uma estratégia passa não só
pela sua elaboração, mas principalmente pela motivação das pessoas que a vão
executar. Daí ser importante criar medidas de gestão de desempenho, avaliações e
planos de incentivos capazes de promover essa motivação dos funcionários (Merchant
& Van der Stede, 2007) .
Objetivos bem definidos fazem com que os funcionários tenham conhecimento daquilo
que se espera deles, estimula-os a agirem de forma a alcançarem esses mesmo
resultados e alivia a possibilidade de falta de direção. Também estes autores defendem
que, o estabelecimento de objetivos, permite motivar as equipas, na medida em que, os
funcionários conhecem os objetivos da organização e maximizam os seus esforços para

9

Chief execuitive officers

151

Atas do ecUI&D 21 – VII Encontro Científíco da Unidade de Investigação & Desenvolvimento do ISLA Santarém
ISBN 978-989-96995-x-x (2021-06-18)

melhorar o seu desempenho e atingirem as metas definidas. Referem também que, ao
estabelecer um bom sistema de recompensas, que beneficie funcionários com altos
desempenhos, o controlo de resultados ajudará a empresa a reter os bons funcionários
e aqueles que representam mais-valia para a mesma, da mesma forma que os incentiva
a desenvolver o seu talento para ter mais recompensas (Merchant & Van der Stede,
2007).
Merchant et all., (2007), referem 4 etapas para a implementação de controlo de
resultados:
1. definir dimensão do desempenho - definir a dimensão desejada dos resultados
assim como, a sua rentabilidade, satisfação do consumidor ou defeitos do
produto. Aqui é de extrema importância que os objetivos sejam bem
estabelecidos assim como a forma como se vai medir. Ou seja, não só os
funcionários irão trabalhar em função do que é importante para os objetivos que
lhes foram traçados, como para as métricas que serão usadas para medir o seu
desempenho. Daí ser importante que estes estejam focados nas tarefas que
coincidem com o que a empresa pretende para ter bons resultados;
2. medir o desempenho - refere-se à atribuição de um número a um objeto, ou seja,
mensuração das dimensões definidas na etapa anterior. É a atribuição métrica
do desempenho do funcionário (ou de grupo de funcionários) num determinado
período de tempo. Refere-se não só a medir objetivos financeiros como por
exemplo, rendimento líquido, ganhos por ação, ou cotas de mercado: objetivos
não financeiros, como por exemplo: crescimento em unidades, tempo utilizado
para cumprir determinada tarefa; mas também objetivos que requerem
julgamentos subjetivos, como por exemplo, serem avaliados sobre a sua
capacidade de trabalhar em equipa ou o grau de relacionamento com os colegas
de trabalho. Nesta etapa o tipo de medidas usadas varia consoante o nível
hierárquico em que o funcionário se encontra. Em hierarquias de topo, as
medidas usadas são mais ligadas aos resultados financeiros e de mercado. Por
sua vez, hierarquias mais baixas são avaliadas através de resultados mais
operacionais e que são controlados mais localmente. Contudo, há uma
necessidade de conjugação destas duas medidas de avaliação de desempenho,
financeiro e operacional, quando se fala de gestores que estão no meio da
hierarquia;
3. estabelecer objetivos de desempenho - estipular objetivos aos funcionários para
que eles lutem pelos mesmo. Os objetivos devem ser específicos de cada uma
das dimensões do desempenho que se pretende medir. Objetivos de
desempenho afetam os comportamentos de duas maneiras. Primeiro, irão
motivar os funcionários a agir de forma a atingir esses objetivos, daí a
necessidade de estes terem de ser claros e precisos. Segundo, irão permitir aos
funcionários terem perceção do seu desempenho. Assim, é possível tanto para
os gestores como para os funcionários, avaliarem o estado do seu desempenho
face aos objetivos estipulados;
4. providenciar recompensas - recompensas ou incentivos são o último elemento
mais importante do controlo de resultados. Os incentivos podem ser sob a forma
de qualquer coisa que o funcionário atribuía valor, como por exemplo:
melhoramento de salário, bónus, promoções, formação, segurança no trabalho,
reconhecimento, liberdade ou poder. A organização pode proporcionar valor
motivacional ao fazer a ligação dessas recompensas aos resultados
influenciados pelos funcionários. Mesmo que nenhuma recompensa esteja
associada à concretização de um determinado objetivo, o sentimento de
cumprimento por ter atingido esse resultado, é muitas vezes o próprio fator de
influência na motivação. As empresas devem providenciar recompensas que
proporcionem os efeitos mais potentes na motivação dos seus funcionários.
Contudo, é preciso ter em conta que, os efeitos das formas de recompensa
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podem variar consoante os gostos pessoais e individuais de cada funcionário
(Merchant & Van der Stede, 2007).
Fixar objetivos claros é ponto de partida da gestão de desempenho. Alinhar a
envolvência das partes interessadas no desenvolvimento de metas, permite que os
esforços sejam concentrados e aplicados no que mais interessa. A elaboração dos
objetivos assentes no critério SMART10 é atualmente um dos princípios para esse ponto
de partida. Este acrónimo remete para cinco critérios que os objetivos devem cumprir:
devem ser específicos, mensuráveis, atingíveis, realistas e ter prazos (Pulakos &
O’Leary, 2011). Contudo, não basta os objetivos estarem apenas elaborados nestes
critérios. Para além de SMART, os objetivos eficazes, têm de estar alinhados com a
estratégia organizacional e serem vantajosos para a empresa, serem exequíveis mas
exigentes, focados no futuro, adaptados às pessoas e serem documentados mas não
esquecidos (Grant, 2020). Objetivos SMART levam os colaboradores a atingir
resultados importantes, contudo, é necessária a adaptação dos critérios à realidade de
cada função, organização e colaborador (Pulakos & O’Leary, 2011).
Qualquer bom sistema de gestão desenvolve estratégias, metas e objetivos de acordo
com a realidade da organização. Os objetivos devem ser acompanhados e revistos com
periodicidade e, se for o caso, adaptados de forma a responder às exigências
competitivas de que é alvo toda a organização. De forma geral, o sistema de gestão por
objetivos permite às empresas ter uma referência a seguir e ao mesmo tempo, integrar
todas os departamentos, seções e divisões para um fim comum, mostrando-se assim
capaz de contribuir com rigor para o sistema de gestão de desempenho das
organizações modernas.
CONCLUSÃO
Entender a gestão de desempenho como transversal a toda a organização é potenciar
a competitividade, tornando-se uma ferramenta imprescindível em termos estratégicos,
para que estas se mantenham vigorosas no mercado, promovendo-as no sentido do
sucesso. A gestão de desempenho deve ser entendida como um benefício competitivo,
capaz de dotar os gestores de processos e métodos que lhe permitam responder aos
desafios da rapidez e imprevisibilidade, característicos do mercado atual.
O contexto da globalização abriu portas a uma nova revolução industrial, regulada pelas
mudanças tecnológicas e digitais, resultado do crescimento exponencial da inovação. A
Economia 4.0 impõe que as organizações adotem medidas que lhes permitam
acompanhar as mudanças, não só no que concerne à atualização de TIC’s mas,
também, no domínio competitivo do conhecimento. As organizações devem estar
preparadas ao nível da inovação, tecnologia e qualificação de recursos humanos de
forma a responder às novas exigências desta economia.
A sociedade moderna é uma sociedade de organizações que funcionam em rede. A
transmissão, qualidade e quantidade de dados é gigantesca. As organizações atuais
estão sujeitas a influências externas e internas, que impactam o seu desempenho, de
uma forma cada vez mais ampla e nas mais variadas áreas da organização. A gestão
de desempenho, como instrumento que engloba as várias perspetivas, permite às
organizações modernas munirem-se de estratégias capazes de as manterem
competitivas e com desempenhos de excelência.

10
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A discussão em torno da valorização do capital intelectual das organizações, veio apoiar
o papel da GRH como fundamental para gestão do capital humano das organizações
modernas. Numa economia do conhecimento, as competências e talento das pessoas
que fazem parte das organizações, são fatores cada vez mais valorizados por se
demonstrarem, cada vez mais, como fatores determinantes para o desempenho da
organização. Assim, a GRH torna-se o verdadeiro contribuidor na gestão do capital que
representa grande parte do capital intelectual: as pessoas.
Manter as equipas motivadas e alinhadas com a cultura e estratégia da empresa faz
parte integrante do planeamento estratégico das organizações. Fazer com que os
funcionários adotem comportamentos que coincidam com as metas da organização
origina com que o desenvolvimento de métricas do desempenho esteja a progredir em
várias vertentes.
A gestão de desempenho, como instrumento ao serviço da GRH, permite alinhar os
objetivos individuais com os objetivos organizacionais, envolver as pessoas, impulsiona
a motivação e contribui para a atração e retenção de talentos, fazendo com que as
organizações obtenham resultados de excelência. Atualmente, nas organizações
modernas, quanto mais as pessoas estão envolvidas com a cultura organizacional mais
envolvidas e comprometidas estão com a consecução dos objetivos, traduzindo cada
vez mais uma cultura corporativa das organizações.
Neste sentido, algumas sugestões de estudo futuras atravessam-se como relevantes. A
conjugação vida e trabalho tem um peso preponderante na motivação do trabalhador,
estudar novos sistemas de recompensas ou novas motivações extrínsecas poderá
revelar-se aliciante no futuro. Outra sugestão passaria por avaliar o fator felicidade como
indicador influente de desempenho das organizações modernas, ou até mesmo, a
relação que existe entre o desempenho da organização e a aplicação de recompensas
e incentivos que vão para além do dinheiro, nomeadamente, o chamado salário
emocional.
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O IMPACTO DO EMPODERAMENTO NA MOTIVAÇÃO E PRODUTIVIDADE
DOS COLABORADORES: REVISÃO DE LITERATURA
THE IMPACT OF EMPOWERMENT ON EMPLOYEES MOTIVATION
ANDPRODUCTIVITY: LITERATURE REVIEW
Catarina Pereira Morais e Elisete Martins
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Resumo
Introdução: O presente Artigo teve como objetivo abordar a temática do Empoderamento nas
organizações e de que forma este tem impacto na Motivação e Produtividade dos colaboradores.
Método: Foram analisados vários estudos publicados sobre o tema entre o ano de 2001 e 2018,
tendo em conta palavras-chave como Empoderamento, Motivação, Produtividade e Gestão das
Organizações em português e inglês. Foi realizada uma comparação entre uma empresa que
pratica o Empoderamento, nomeadamente a Haier, e empresas que não praticam o
Empoderamento, mais especificamente a Ford, a Chrysler, a General Motors e a CAMI.
Resultados: O estilo de liderança da empresa Haier proporciona aos seus colaboradores
liberdade para agirem como se fossem os seus próprios CEO’S, incentivando-os a serem
proativos e autónomos e tendo em consideração a sua opinião.
Discussão: Nas empresas que não praticam o Empoderamento, verifica-se que mais de 70%
dos colaboradores revelam dificuldade em alterar algo no trabalho e mais de 60% considera que
os seus superiores acompanham mais atentamente o seu trabalho comparativamente com
alguns anos atrás, não lhes dando autonomia.
Conclusão: A prática do Empoderamento revela-se bastante importante e deve ser mais
abordada nas organizações, pois contribui para o sucesso das mesmas.
Palavras-chave: Empoderamento; Motivação; Produtividade; Gestão das Organizações.

Abstract
Introduction: The aim of this Article was to talk about the Empowerment theme in organizations
and how this theme has impact on workers motivation and productivity.
Methods: The literature involved the period of 2001 to 2018, and the keywords were
Empowerment, Motivation, Productivity and Organizations Management in Portuguese and
English. It was made a comparison between two companies, namely one called Haier that has
Empowerment practices, and others that do not have that practices, namely Ford, Chrysler,
General Motors, and CAMI.
Results: The Haier leadership style provides workers independence for acting like they were
their own CEO’S, encouraging them to be proactive and independent and have their opinions in
consideration.
Discussion: In the companies that do not have Empowerment practices, more than 70% of
workers considered that It is hard to make changes in their work and more than 60% considered
that their supervisors keep up with workers work more than few years ago, which means that
supervisors do not give freedom to workers.
Conclusion: Empowerment practices are very important and must be more approached in
organizations because they contribute for their success.
Keywords: Empowerment; Motivation; Productivity; Organizations Management.
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Nos dias de hoje, considera-se cada vez mais importante a otimização de recursos e o
aumento da produtividade nas empresas devido à concorrência. Por isso mesmo, esta
investigação incide sobre o Empowerment e de que forma a prática deste pode contribuir
para a motivação e produtividade dos colaboradores.
O Empowerment significa empoderamento ou fortalecimento e relaciona-se com os
verbos autorizar, habilitar ou permitir, possibilitando a distribuição do poder pelos
interesses dos grupos das Organizações (Kleba & Wendausen, 2009).
Através desta nova abordagem estratégica de mudança, os colaboradores podem
ganhar uma maior autonomia e responsabilidade nas organizações, bem como
desenvolver as suas competências e contribuir mais ativamente nos processos, o que
favorece a sua integração na empresa e a equidade entre todos. Desta forma, os
colaboradores podem exercer as suas tarefas de forma autónoma, não sendo
necessário a interrupção do seu gestor principal (Andrade et al., 2018).
Compreende-se que o Empowerment promove também o respeito, a reflexão crítica
sobre os variados temas ligados à organização e o acesso, por parte dos colaboradores,
sobre os recursos (Kleba & Wendausen, 2009).
Efetivamente, o Empowerment promove a criação de uma relação de confiança entre
os diferentes níveis hierárquicos das organizações, criando um bom clima na
organização, e permite
que os colaboradores diagnostiquem, analisem e proponham soluções para os
diferentes problemas que surgem no dia a dia do trabalho, havendo também um melhor
planeamento. Propondo soluções, os processos podem ser melhorados e a
produtividade pode aumentar através de tomadas de decisão exequíveis por parte
destes. A comunicação interna melhora, as metas tornam-se mais claras, os custos
podem ser reduzidos, os clientes e pessoal interno encontram-se mais satisfeitos e os
lucros operacionais aumentam (Andrade et al., 2018).
Para que o Empowerment seja colocado em prática, os colaboradores devem possuir
previamente determinadas competências para realizarem as tarefas propostas, sendo
que, se não as possuírem, não poderão ser empoderados (Andrade et al., 2018).
Para além do que foi referido, é necessário que as metas se encontrem bem definidas,
que os colaboradores sejam responsáveis, que se comprometam com a organização,
que trabalhem em equipa, que saibam lidar com o risco, que sejam valorizados pelos
clientes, que demonstrem vontade pela aprendizagem contínua e pelo conhecimento e
que gostem do desafio, sabendo lidar com problemas e resolvê-los. Revela-se também
necessário que tenham em atenção que devem assumir as responsabilidades pelas
suas ações e que aprendem através dos seus erros (Rodrigues & Santos, 2001).
É importante referir que as organizações devem ser flexíveis para transformarem
relações de Poder autoritárias em relações mais horizontais que permitam o
fortalecimento dos colaboradores. Neste processo, existem duas fases, nomeadamente
a dimensão psicológica e a dimensão política. Relativamente à dimensão psicológica,
esta relaciona-se com o desenvolvimento de um modelo de autorreconhecimento que
permite fazer com que os indivíduos entendam a sua competência, o seu valor e
aumentem a sua autoestima. Tendo em conta a dimensão política, refere-se que esta
se relaciona com a transformação das estruturas sociais, permitindo que se redistribua
o poder pelos membros da organização, favorecendo a mudança (Kleba & Wendausen,
2009).
É essencial que os líderes percebam aquilo que motiva cada um dos seus
colaboradores, pois o que motiva um colaborador, pode não ser o que motiva outro.
Assim, percebendo o que motiva cada um individualmente é mais fácil contribuir para o
aumento da sua motivação no trabalho.
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Tendo em conta a relação do Empowerment com a Motivação dos colaboradores,
refere-se que, para além das recompensas financeiras, o que motiva os colaboradores
incide na sua promoção e reconhecimento. Este fator faz com que os colaboradores se
continuem a esforçar para manter o ótimo desempenho (Gomes & Quelhas, 2003).
Relativamente à Produtividade, refere-se que muitas das vezes são as falhas de
comunicação no interior das organizações, relacionadas com quem exerce a liderança,
que interferem no bom desempenho das mesmas. Tendo este fator em conta, e
relacionando-o com o Empowerment, o líder deve procurar atuar de acordo com as
características de cada indivíduo, saber ouvir, comunicar e respeitar as opiniões de
todos os colaboradores, sendo flexível e tendo-as em consideração, pois assim será
possível melhorar processos, evitar erros, aumentar a produtividade e extrair um maior
potencial dos colaboradores (Jacomini, 2011).
Com o presente estudo, irá ser possível compreender a importância que o
Empowerment tem para as organizações e de que forma é que este é colocado em
prática. Com uma comparação entre uma empresa que pratica o Empowerment, a Haier,
e 4 empresas incluídas num estudo, nomeadamente a Ford, Chrysler, General Motors
e CAMI que não o colocam em prática, verificar-se-á que as empresas que não o
praticam possuem uma maior dificuldade em melhorar processos, evitar erros e mudar
comportamentos, pois os seus gestores não dão muita abertura para os colaboradores
darem novas ideias para a organização. Nestas organizações, uma grande parte dos
colaboradores relata que não tem tempo para fazer algo para além das suas tarefas
habituais, que o seu ritmo de trabalho não é favorável e que têm uma grande dificuldade
em fazer alterações no seu trabalho.
Para além do que foi referido, os colaboradores compreendem que os seus superiores
supervisionam mais atentamente o seu trabalho comparativamente com alguns anos
atrás, o que revela que estes estão muito dependentes da opinião dos chefes, não tendo
muita autonomia.
METODOLOGIA E MÉTODOS
Este artigo de revisão de literatura foi elaborado tendo em consideração vários estudos
publicados sobre o tema do Empowerment entre o ano de 2001 e 2018 e tendo em conta
palavras-chave como Empoderamento, Motivação, Produtividade e Gestão das
Organizações em português e inglês.
Neste sentido, a investigação incidiu sobre a análise de um estudo de Andrade et al.,
(2018) que aborda a gestão estratégica de pessoas, comportamento organizacional,
Empowerment, organizações e a hierarquia das mesmas, incidiu sobre um estudo de
Gomes & Quelhas (2003) sobre a motivação no ambiente organizacional e sobre um
estudo de Kleba & Wendausen (2009) sobre o processo de fortalecimento dos
indivíduos, da sua participação social e da democracia. Tendo em conta a análise de
duas empresas, nomeadamente uma que pratica o Empowerment e outra que não
pratica, foram analisados vários estudos neste sentido com o objetivo de comparar os
resultados de ambas a nível da satisfação dos colaboradores, motivação e
produtividade. Assim, relativamente à empresa que pratica o Empowerment, esta
denomina-se Haier e possui um estilo de liderança democrático. Foi analisado o estudo
de Akhtar et al. (2018) que incidiu sobre práticas estratégicas adotadas por empresas
chinesas, um estudo de Lewin et al. (2017) sobre a empresa Haier e as suas práticas
para inovar, uma investigação de Liu & Li (2002) sobre um estudo de caso da empresa
Haier e um estudo de Zhao & Du (2012) que abordou o desenvolvimento da gestão de
recursos humanos na China.
Tendo em conta a empresa que não pratica o Empowerment, foi analisado um estudo
no qual foi possível compreender o ponto de vista de 2.424 Operários da Indústria
automóvel da Ford, Chrysler, General Motors e CAMI. Este estudo é da autoria de
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Lewchuk & Robertson (1997) e incidiu na sua generalidade no ciclo de produção sem
Empoderamento.
Para além do estudo referido anteriormente, também foi analisado um estudo de
Rodrigues & Santos (2001) sobre o Empowerment, incluindo o seu ciclo de
Implementação, dimensões, tipologia, gestão e produção.
Realça-se que foram escolhidos estudos mais recentes com o intuito de obter
informações mais atuais acerca do tema, porém, não ignorando alguns estudos mais
antigos que possam descrever melhor os conceitos analisados.
Tendo em conta a hipótese do presente Artigo, esta incidiu sobre “O Empowerment
promove a autoconfiança e autonomia dos colaboradores, aumentando a sua motivação
e produtividade (Andrade et al., 2018). Para validar a hipótese, foram analisados
estudos de vários autores sobre a prática do Empowerment em várias empresas e foram
comparados alguns parâmetros para compreender de facto as consequências do
Empowerment a nível da motivação e produtividade dos colaboradores, tendo em conta
que uma praticava o Empowerment, exercendo uma liderança democrática, e a outra
não, exercendo um tipo de liderança autocrática na qual os chefes demonstram
claramente o seu poder e carácter autoritário, não se preocupando com a opinião dos
colaboradores.
Compreende-se que o método utilizado permitiu analisar mais concretamente os
resultados de ambas as empresas, obtendo mais eficazmente os dados necessários
para o presente Artigo. Assim, a metodologia revelou-se qualitativa.
Outros métodos também seriam possíveis, porém compreendeu-se que a comparação
entre vários estudos, que utilizaram os questionários, seria o ideal para efetivamente
compreender as diferenças entre a empresa que pratica o Empowerment e a empresa
que não o pratica.
Efetivamente, será de esperar que a Empresa que pratica o Empowerment consiga
obter resultados mais positivos do que a que não pratica, pois quando os colaboradores
sentem que são valorizados e que a sua opinião importa numa organização, tornam-se
mais confiantes e proativos no seu dia a dia de trabalho.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O objetivo do presente estudo foi apresentar com uma maior exatidão o tema do
Empowerment, realçando a importância deste para as organizações. Para além disso,
foi também compreender a contribuição do Empowerment para o aumento da motivação
e produtividade dos colaboradores e para a melhoria dos processos nas empresas.
É importante compreender que o século XXI é um século onde as empresas se
encontram cada vez mais competitivas e globalizadas. Por isso mesmo, para que as
organizações se tornem fortes internacionalmente, devem adotar determinadas práticas
para que aumentem o seu valor no mercado. Para isso, devem apostar primeiramente
no bem-estar e no reconhecimento dos seus colaboradores para que estes se sintam
valorizados no interior da organização, dando-lhes oportunidade de contribuir para a
geração de novas ideias, não ficando apenas a observar o que os seus superiores
fazem. Através do seu reconhecimento, estes irão contribuir para a inovação e melhoria
de processos, pois conseguem encontrar erros, na prática, que os gestores muitas
vezes não conseguem identificar por não lidarem diariamente com determinadas
tarefas.
Um estudo realizado por Akhtar et al., (2008) concluiu, através da análise de 465
empresas chinesas, que existe uma relação entre a participação dos colaboradores,
formação e oportunidades internas de carreira com a performance das empresas. Para
além disso, concluiu que os fatores acima referidos contribuem para o comprometimento
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dos colaboradores, aumento da produtividade e da competitividade, crescimento e que
se revela um incentivo à prática de atitudes positivas por parte de todos.
Neste sentido, foram analisados vários artigos e estudos sobre a Empresa Chinesa
Haier, uma empresa que promove a liderança democrática e que prima pela sua boa
estratégia de gestão de Recursos Humanos.
Com base no estudo de Zhao & Du (2012), compreende-se que a empresa Haier se
foca muito no desenvolvimento pessoal dos seus colaboradores, ao mesmo tempo que
reconhece o valor individual de cada um. Os colaboradores são estimulados com o
objetivo de se tornarem mais competentes e para que ofereçam todo o seu potencial à
empresa, sendo avaliados todos os meses. Os colaboradores que obtêm melhores
avaliações são promovidos para diferentes posições com o objetivo de continuarem a
melhorar as suas competências no interior da organização.
Com o objetivo de melhorar a qualidade dos colaboradores, a empresa proporciona
formação antes do serviço, formação adaptada e formação de melhoria, com diferentes
conteúdos e destinada a diferentes posições (Zhao & Du, 2012).
Tendo em conta a prática do Empowerment, refere-se que a Haier encoraja todos os
seus colaboradores a participar ativamente na melhoria dos processos, partilhando uma
lista de soluções, sugeridas pelos colaboradores, para a resolução de determinados
problemas enfrentados pela empresa num dado momento. Dependendo da qualidade
das soluções dadas, os colaboradores são recompensados materialmente ou
espiritualmente, o que contribui para o aumento da sua motivação dentro da empresa,
pois sentem que a sua opinião é valorizada e que é efetivamente importante (Zhao &
Du, 2012).
Apesar de a empresa considerar importante o debate de ideias e a participação de todos
os colaboradores no processo de tomada de decisões, o idioma dos membros da
organização surge como um entrave à realização de brainstormings. Apesar de ser uma
empresa chinesa, esta possui não só colaboradores chineses como também
americanos, o que dificulta a troca de ideias. No entanto, deve haver um esforço e
dedicação por parte de todos para que o processo se tone exequível (Liu & Li, 2002).
Com o intuito de reforçar a importância da opinião e da contribuição dos colaboradores
para a empresa, o Diretor da Haier, chamado Chairmen Ruimin Zhang, elaborou uma
carta para os seus colaboradores com a metáfora: “Haier is a Sea” com o objetivo de os
inspirar a adotarem as características do mar, tornando-se pessoas poderosas como as
ondas, terem em conta que a incerteza e ambiguidade existem e que a têm de
ultrapassar e que sejam pessoas flexíveis, adaptáveis e abertas à mudança com vista
à sobrevivência e crescimento (Lewin et al., 2017). Através da metáfora do mar, a Haier
sublinha ainda que uma liderança que promove o empoderamento dos colaboradores,
contribui para a transparência e favorece o crescimento de todos os membros dentro da
organização. Para além disso, contribui para a equidade e humildade, fazendo com que
todos aceitem as opiniões uns dos outros. Por outras palavras, promove a comunicação
de ideias de baixo para cima, ou seja, dos colaboradores para os superiores e não
somente o contrário. Assim, as relações entre todos os membros da organização
estarão nutridas e irão desencadear um bom ambiente em toda a organização,
contribuindo para a melhoria constante. A adoção destas práticas visa eliminar atitudes
egoístas, eliminar barreiras de comunicação entre os membros da organização,
exercitar a auto-organização e contribuir para a inovação e produtividade (Lewin et al.,
2017).
A inovação da Haier deve-se muito ao seu estilo de liderança, pois as ferramentas de
mudança são fornecidas e, após isso, cada colaborador tem a liberdade de as interpretar
e implementar como lhe fizer sentido. Assim, compreende-se que a cultura
organizacional se revela efetivamente aberta à inovação, sendo também dotada de
colaboradores proativos, organizados, flexíveis, persistentes e criativos. A Haier
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compreende que a inovação surge do improviso, e não de práticas formais préestabelecidas. Assim, entende que os seus colaboradores melhoram e resolvem
problemas através de soluções inteligentes e da sua persistência (Lewin et al., 2017).
Com este estilo de liderança, esta empresa conseguiu crescer rapidamente e ser bemsucedida no mercado, deixando os seus colaboradores agirem como se fossem os seus
próprios CEO’S (Lewin et al., 2017).
Apesar de existirem empresas que Empoderam os seus colaboradores existem outas
que não acompanharam esta mudança por serem empresas cujos gestores se revelam
autocráticos, ou seja, gestores que não demonstram interesse pelas opiniões dos seus
colaboradores. Estas empresas, apesar de o mundo organizacional ter evoluído e de se
encontrar cada vez mais competitivo, continuam a não dar oportunidade aos seus
colaboradores de contribuírem para os processos de tomada de decisão (Rodrigues &
Santos, 2001).
Para compreender melhor esta situação, é necessário regredir alguns anos na História,
referindo algumas características do mundo laboral no passado caracterizado pelas
ideias tayloristas e por ambientes muito burocráticos, nos quais os colaboradores não
podiam colocar a sua criatividade em prática, tendo apenas de cumprir os
procedimentos pré-estabelecidos de forma rigorosa e automática. Esta época que
remonta à década de 20, marcada pelo Taylorismo, sofreu muitas críticas por parte de
Elton Mayo na década de 60, que defendia que o envolvimento dos colaboradores
gerava muitos benefícios. A partir dessa altura, começaram a emergir várias práticas
com o objetivo de envolver cada vez mais os colaboradores nos processos, envolvendoos em círculos de qualidade, através da formação de equipas de trabalho e vários
benefícios, nomeadamente a nível salarial. Mais tarde, a partir da década de 80, o tema
do Empowerment começou a ganhar uma maior ênfase nas organizações, começando
a surgir conceitos como o Total Quality Management e Gestão de Recursos Humanos.
No entanto, algumas empresas insistem em manter o modelo antigo de produção e uma
liderança autocrática, como por exemplo a indústria automóvel (Rodrigues & Santos,
2001).
Através de um estudo realizado por Lewchuk & Robertson (1997), foi possível analisar
o Empoderamento do ponto de vista de Operários da Indústria automóvel da Ford,
Chrysler, General Motors e CAMI. Através de um questionário, 2.424 operários
Canadianos, incluindo colaboradores que manuseiam máquinas e que se relacionam
com a produção e tratamento de materiais, responderam a questões sobre carga horária
de trabalho, saúde, condições de segurança, empoderamento e relacionamento com a
gestão. O principal objetivo foi compreender de que forma a possibilidade de tomarem
decisões pode influenciar a qualidade de vida no trabalho, como é trabalhar em fábricas
organizadas com base na produção contínua e realizar uma comparação entre fábricas
de produção contínua e fábricas mais tradicionais.
Para compreender com clareza os resultados obtidos com o questionário, é importante
apresentar alguns dados relativos aos colaboradores das empresas estudadas, ou seja,
a percentagem de homens e mulheres que trabalham em cada uma.
Como é possível verificar através da tabela apresentada, a maior parte dos
colaboradores das várias empresas são homens, sendo que apenas a CAMI apresenta
uma percentagem mais elevada de mulheres (Lewchuk & Robertson, 1997).

Tabela 1 – Características da amostra
Fonte: Adaptado de Lewchuk & Robertson (1997)
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Relativamente à prática do Empowerment, mais de 70% dos colaboradores das 4
empresas consideram que se revela difícil mudar algo que já façam e que não gostem
no seu trabalho. Ora, com base na tabela apresentada abaixo, os colaboradores com
maior dificuldade em alterar algo são os das empresas CAMI e General Motors
(Lewchuk & Robertson, 1997).
Tabela 2 – Dificuldade de mudar algo no trabalho
Fonte: Adaptado de Lewchuk & Robertson (1997)

Através da análise dos valores entre os colaboradores da produção direta e indireta das
4 empresas, compreende-se que os da produção direta têm uma maior dificuldade em
mudar algo no trabalho, exceto os colaboradores da empresa CAMI, que revelam uma
maior dificuldade na produção indireta (Lewchuk & Robertson, 1997).
Tendo em conta as respostas relativas ao ritmo de trabalho, mais de metade dos
colaboradores da produção direta revela que gostaria que o seu ritmo de trabalho se
alterasse, com o objetivo de reduzir o distress e outras doenças. Os trabalhadores da
produção indireta revelam uma percentagem menor de descontentamento.
Relativamente aos homens e mulheres, através da tabela compreende-se que as
mulheres são as que mais desejam que o ritmo de trabalho se altere (Lewchuk &
Robertson, 1997).
Tabela 3 – Desejo que o ritmo de trabalho se
altere
Fonte: Adaptado de Lewchuk & Robertson (1997)

Para além do que foi referido, uma grande parte dos colaboradores das empresas
incluídas no estudo refere que não tem tempo, devido ao ciclo de produção, de fazer
outras tarefas para além das atribuídas pelos seus superiores. Este fator revela que
estas organizações
não
fornecem
Tabela
4
–
Falta
de
tempo
para
tarefas
para
tempo para que os
colaboradores
além das atribuídas do ciclo de produção
possam contribuir
para
a geração de
Fonte: Adaptado de Lewchuk & Robertson (1997)
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novas ideias e para as tomadas de decisão, o que significa que, fatores que poderiam
ser melhorados ou eliminados por não terem vantagens, continuam a ser praticados.
(Lewchuk & Robertson, 1997).

Deste modo, não há uma contribuição para a melhoria da qualidade de vida no trabalho,
levando os colaboradores a exercerem as tarefas como sempre têm feito (Lewchuk &
Robertson, 1997).
Com base no que foi referido, é importante salientar que os colaboradores da produção
indireta conseguem mais rapidamente mudar algo no trabalho comparativamente com
os colaboradores da produção direta. Para além disso, não consideram o seu ritmo de
trabalho algo tão prejudicial para a sua saúde como os colaboradores da produção
direta. Por isso mesmo, refere-se que os colaboradores da produção indireta possuem
um maior controlo sobre o seu trabalho (Lewchuk & Robertson, 1997).
Na sequência do termo controlo, refere-se também que com base nas respostas dos
colaboradores das 4 empresas, é possível compreender que estes consideram que os
seus superiores acompanham mais atentamente o seu trabalho comparativamente com
alguns anos atrás, o que se revela o contrário do Empowerment, que pretende tornar os
colaboradores mais autónomos e proativos.
Entende-se, assim, que nestas empresas estes colaboradores não possuem muita
liberdade na execução das suas tarefas, estando sempre dependentes da opinião do
seu superior para qualquer situação inesperada que eventualmente surja durante o dia
de trabalho (Lewchuk & Robertson, 1997).
Tabela 5 – Acompanhamento dos
colaboradores por parte dos supervisores
Fonte: Adaptado de Lewchuk & Robertson (1997)

As condições de trabalho influenciam a produção, por isso os colaboradores devem ter
as condições necessárias para que se sintam bem. Por isso, a empresa deve dar voz
aos seus colaboradores para que estes deem a sua opinião relativamente ao que não
está bem para que se possam efetuar alterações. Assim, entende-se que as empresas
abordadas necessitam de criar práticas que empoderem os seus colaboradores e que
os façam sentir-se mais motivados, pois assim será possível aumentar a motivação e
produtividade nas organizações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O Empowerment pode afetar tanto a iniciativa como a persistência da realização de uma
tarefa individual por parte dos colaboradores de uma organização, ou seja, melhora a
performance motivacional. Para além disso, promove um comportamento inovador,
eficácia no trabalho desenvolvido e satisfação no trabalho. Com isto pretende-se referir
que, ao ser empoderado, o colaborador irá aceitar os desafios com mais confiança,
sendo que também são estabelecidos objetivos de desempenho mais elevados para
este por parte do gestor.
Através deste estudo compreende-se que o Empowerment nasce da tentativa de as
empresas melhorarem a qualidade, competitividade, motivação dos colaboradores e
alcançar melhores resultados financeiros.
É possível verificar que o Empowerment fornece aos colaboradores a possibilidade de
estes exercerem as suas tarefas sem a constante interrupção dos seus gestores, o que
significa que estes devem possuir determinadas características para que possam
realizar o seu trabalho com autonomia. Para além disso, devem possuir o desejo pela
aprendizagem contínua e um grande sentido de responsabilidade.
A empresa chinesa abordada neste estudo, a Haier, favorece as ferramentas
necessárias para que os seus colaboradores trabalhem da forma mais independente
possível, tendo em conta as suas opiniões para a melhoria da empresa, enquanto que
nas restantes empresas abordadas, isso não acontece, o que faz com que os
colaboradores fiquem desmotivados, pois não têm o tempo necessário nem as
circunstancias necessárias para dar o seu contributo para a melhoria de processos, visto
que as suas tarefas são realizadas com tempos e características muito bem definidas e
rígidas.
Deverá nascer da própria gestão das organizações a iniciativa de criarem ferramentas
e práticas que favoreçam a participação dos colaboradores e a geração de novas ideias,
pois se não o fizerem, processos que poderiam ser melhorados, continuam a ter os
mesmos erros.
Com este estudo, compreende-se que efetivamente o Empowerment favorece a
motivação e produtividade dos colaboradores, tornando-os mais proativos e autónomos
na execução das suas tarefas, como foi exemplificado com a empresa Haier. Assim, a
Hipótese “O Empowerment promove a autoconfiança e autonomia dos colaboradores,
aumentando a sua motivação e produtividade” foi comprovada através da comparação
realizada.
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Resumo
Introdução: Com a transformação digital, a busca por tecnologia é cada vez maior. A
automação, com a otimização de serviços, de tempo e até de dinheiro, está substituindo as
tarefas repetitivas por tarefas que demandam intervenção humana mínima. Assim, os
restaurantes que fazem uso dessa tecnologia tem aceitação pelo consumidor? Esse estudo tem
como objetivo analisar o perfil e o comportamento de um grupo de consumidores de um
restaurante em relação a sua automatização em serviços na cidade de Pelotas, RS, Brasil.
Método: A pesquisa é de abordagem qualitativa e quantitativa, do tipo descritiva. A amostra para
coleta de dados se deu de forma não probabilística por acessibilidade ou conveniência de forma
aleatória simples, onde foram aplicados dois questionários estruturados, para um grupo de 32
pessoas, e o outro para o proprietário do estabelecimento.
Resultados: Apesar do alto investimento inicial e a resistência de algumas pessoas no primeiro
contato com a tecnologia, com o sistema automatizado houve um aumento de clientes jovens,
pela praticidade do atendimento, maior controle de seus gastos, menor tempo de espera.
Discussão:Esse estudo confirma a relevância da automação nessa área e fica evidente ao se
observar as melhorias na eficiência e qualidade do atendimento aos clientes quando soluções
simples como a automação de pedidos são adotadas, implicando no aumento do lucro.
Conclusão: A importância desse artigo é demonstrar que a automação em restaurantes é um
diferencial competitivo para atrair e fidelizar clientes, principalmente o perfil mais jovem, que se
adaptam bem aos processos de inovações.
Palavras-chave: Automatização, Serviços de A&B, Inovação, Fidelização de Clientes.

Abstract
Introduction: With the digital transformation, the search for technology is increasing. Automation,
with the optimization of services, time and even money, is replacing repetitive tasks with tasks
that require minimal human intervention. So,are restaurants using this technology accepted by
the consumer? This study aims to analyze the profile and behavior of a group of consumers in a
restaurant in relation to its automation in services in the city of Pelotas, Brazil.
Method: The research has a qualitative and quantitative approach, of the descriptive type. The
sample for data collection took place in a non-probabilistic way for accessibility or convenience in
a simple random way, where two structured questionnaires were applied, for a group of 32 people,
and the other for the owner of the establishment.
Results: Despite the high initial investment and the resistance of some people in the first contact
with technology, with the automated system there was an increase in young customers, due to
the practicality of the service, greater control of their expenses and less waiting time.
Discussion: This study confirms the relevance of automation in this area and is evident when
observing the improvements in efficiency and quality of customer service when simple solutions
such as order automation are reslting in increased profit.
Conclusion: The importance of this article is to demonstrate that automation in restaurants is a
competitive advantage to attract and retain customers, especially the younger profile, who adapt
well to innovation processes
Keywords: Automation, A&B Services, Innovation, Customer Loyalty.
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O uso da tecnologia busca melhorar e facilitar o dia a dia, tanto na vida pessoal quanto
nos negócios, a automação de processos dentro dos restaurantes também existe e
revoluciona diversos processos manuais demorados, reduzindo o custo também da
operação. Afirma Monarim (2012) que a tecnologia avança de maneira cada vez mais
rápida, sendo assim, o setor de restaurantes não pode ficar para trás, os clientes estão
cada dia mais exigentes e atualizados, para continuar crescendo os empresários do
setor estão investindo em novos métodos para atrair clientes.
Um dos principais fatores utilizados por estabelecimentos de consumo para ﬁdelizar
seus clientes é o atendimento. Ter qualidade nesse aspecto tornou-se um fator crucial
para aqueles que almejam satisfazer seus clientes. Isso também pode ser visto como
um grande diferencial perante aos concorrentes, pois oferecer um serviço de qualidade
é uma forma de obter vantagem competitiva (GARCEZ et al., 2000).
Assim, percebe-se que a automatização dos serviços está cada vez mais presente em
todos os setores, principalmente em A&B. Então surgiu a seguinte problematização: Os
restaurantes que fazem uso dessa tecnologia teriam aceitação pelo consumidor?
Como justificativa desta pesquisa, de acordo com Monarim (2012) é a redução de gastos
com materiais, melhoria no gerenciamento e controle de pedidos, redução de erros,
atualização do cardápio em tempo real, melhorar o atendimento, reduzir o tempo de
espera, aumentar a rotatividade e as vendas são alguns dos atrativos que o sistema
oferece para o estabelecimento. Esse estudo tem como objetivo analisar o perfil e o
comportamento de um grupo de consumidores de um restaurante em relação a sua
automatização em serviços de atendimento na cidade de Pelotas.
Ao decorrer do presente artigo será apresentado o referencial teórico, a metodologia,
os dados obtidos e sua discussão, a conclusão e as referências bibliográficas.
AUTOMATIZAÇÃO EM RESTAURANTES
Os processos de um restaurante se diferem aos da maioria dos outros negócios. A forma
de consumo é diferente, a logística é distinta e a experiência do cliente conta mais do
que em praticamente qualquer outro negócio. É por esse motivo que restaurantes
devem pensar na tecnologia como uma aliada na execução desses diversos processos.
Segundo Pitte (1998, p.751) define objetivamente o restaurante como “um
estabelecimento no qual, mediante pagamento, é possível sentar-se à mesa para comer
fora de casa: na pior das hipóteses, uma refeição trivial, [...] ou, na melhor, para viver
um momento de intensa criação artística”.
Desde sua origem e consolidação (século XVIII) o restaurante cumpria com funções que
ultrapassavam o limiar comercial, onde “uma variedade de apetites e desejos eram
cultivados e onde os processos de gerar novas experiências sociais estavam
constantemente sendo construídos”. (FINKLESTEIN, 2005, p.77)
Sobre o uso deste espaço, de bares e restaurantes, Freund (2008, p.16) acrescenta que
é onde se pode “simplesmente estar alegre, ao lado das pessoas queridas e diante de
bons pratos e boa bebida”. Ambos os conceitos fazem alusão às possibilidades de ócio
e fruição neste contexto, assim o estabelecimento deixa de ser um ambiente unicamente
de satisfação biológica e interação social para agora compreender também uma
alternativa de lazer (RECHIA et al., 2011).
Os restaurantes e os demais locais do segmento de alimentação tornaram-se cada vez
mais importantes como um local onde as pessoas buscam se divertir, socializar e
alimentar-se, o que deve implicar na busca do aperfeiçoamento em seus processos
(PAULA, 2017). Para Gibbert (2006, p. 25) “todo restaurante possui um conceito, do
mais simples ao mais sofisticado, pressupõe um público-alvo, um ambiente, um tipo de
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comida, um tipo de serviço, e diversos aspectos que compõem esse produto
restaurante”.
Segundo Pizzinatto (2005, p.25), em meio a grande concorrência de mercado, serão
prestigiados os que trabalharem e dedicarem seus esforços para melhor atender a seus
clientes. Desta forma, as expectativas dos clientes passam a ser os objetivos das
empresas.
Deve-se haver uma reorganização empresarial, quebra de paradigmas, busca de
inovação na agregação de serviços e principalmente, o comprometimento dos
funcionários, objetivando voltar á empresa para o cliente como estratégia ao sucesso
num mundo em constante transformação. (PEPPERS & ROGERS, 1997)
Sistemas de automação são largamente utilizados em bares e restaurantes para
fornecer melhores serviços aos clientes. De aplicações mais simples, como sistemas
automatizados de tomada de pedidos, a outras futurísticas e ainda economicamente
inviáveis, como robôs-garçom, o objetivo é reduzir o tempo de espera no restaurante e
permitir uma experiência melhor do cliente, fidelizando-o em um mercado de
concorrência feroz (TEIXEIRA & WERUSTSKY, 2021)
A automação está presente em praticamente todos os setores de serviços e comércio.
Em todos eles, sua aplicação procura aumentar a qualidade dos serviços e diminuir o
tempo de espera. Máquinas de autosserviço, ou ainda autoatendimento, tem alcançado
cada vez mais espaço no mercado mundial, pois são criadas para serem práticas e
fáceis de serem usadas (GIRABALA, 2012).
Vale destacar a notícia de restaurantes nos Estados Unidos, Europa e Japão, que em
2008 já testavam tecnologias que permitem que os fregueses peçam comida a partir de
telas instaladas em suas mesas, sem depender de um ser humano que anote o pedido
(G1 TECNOLOGIA, 2008).
Diante do espectro do universo da alimentação comercial inserida no âmbito dos
serviços, destaca-se a fragmentação de cada um dos momentos de entrega do serviço
para a composição de uma análise global (WIDJAJA, 2005). Assim, o cliente percebe a
qualidade da experiência a partir da soma do desempenho da hostess ao recebê-lo, do
garçom durante o serviço, do chef na execução do prato, do gerente ao trazer a conta,
e assim por diante.
Justamente por meio do surgimento desta recente e variada gama de ‘emoções
culinárias’ (RECHIA et al., 2011), os anseios do consumidor sofreram grandes
transformações e novos produtos surgem à cada dia (SIEBENEICHLER et al., 2008) na
tentativa de atender demandas mais específicas.
As oportunidades de negócios têm aumentado significativamente com o uso das
(vending machines) máquinas de vendas. O potencial de crescimento para
estabelecimento onde ela é instalada é ampliado, principalmente porque elas são um
canal direto de distribuição e vendas de produtos. Entre outras vantagens, elas agregam
agilidade, higiene e conveniência, acrescentando valor ao estabelecimento que as têm
(GIRABALA, 2012).
A busca pela compreensão do comportamento do consumidor tem sido amplamente
discutida por acadêmicos e gestores. Considerando suas especificidades, o
crescimento do setor de alimentos e bebidas instiga investigadores na procura de
caminhos que permitam ao empreendimento proporcionar serviços e experiências
memoráveis, exigências da evolução da ótica de consumo contemporânea. (AKEL;
GÂNDARA, BREA; 2012).
Vavra (1993, p.23) afirma que o interesse pelo nível de satisfação do consumidor é
crucial para a estratégia de retenção de clientes e também ajuda na estratégia de
conquista, pois um cliente satisfeito irá transmitir sua satisfação sobre um produto ou
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serviço á pelo menos quatro ou cinco amigos, enquanto que um cliente insatisfeito falará
de suas insatisfações ao dobro de pessoas.
METODOLOGIA
Esse trabalho é um estudo de caso de um restaurante na cidade de Pelotas, RS, Brasil.
Para fins metodológicos, essa é uma pesquisa de abordagem qualitativa e quantitativa,
do tipo descritiva. A amostra para coleta de dados se deu de forma não probabilística
do tipo por acessibilidade ou conveniência de forma aleatória simples, onde por uma
pesquisa de campo foram aplicados dois questionários estruturados com perguntas
abertas e fechadas, um deles direcionado para um grupo de 32 pessoas, as quais
estavam presentes no restaurante no dia que os pesquisadores foram coletar os dados
dessa pesquisa e o outro questionário direcionado para o proprietário do
estabelecimento.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Quanto ao questionário aplicado ao proprietário do empreendimento:
Verificou-se que automatização é composta por dois sistemas onde um deles possibilita
o controle do estoque, a comunicação entre caixa e cozinha na solicitação dos pedidos
dos clientes, banco de dados e funções fiscais. O outro sistema consiste no cadastro do
cliente, no valor de sua recarga e seu consumo nas torneiras de Chopp.
Quanto aos pontos positivos na instalação do sistema automatizado, analisou-se um
aumento de clientes pela praticidade do atendimento direto, maior controle dos gastos
e aumento na eficiência dos serviços prestados pela praticidade nas tarefas dos
funcionários.
Em relação aos pontos negativos na implementação do sistema automatizado,
constatou-se o alto investimento inicial e a resistência de algumas pessoas no que se
refere ao primeiro contato com a nova tecnologia implantada no estabelecimento.
Quanto aos resultados referentes aos questionários aplicados aos clientes:
Verificou-se que todos os entrevistados já eram clientes do restaurante e nenhum deles
visitando o estabelecimento pela primeira vez, ou seja, todos os entrevistados já
possuíam certa familiarização com o estabelecimento e conheciam sua proposta.
Em relação quanto à identificação ao sexo dos entrevistados, obteve-se o resultado de
59,4% masculino e 40,6% feminino, tendo assim sua maioria masculina. Conforme
observado na figura 1 a seguir.

Sexo

Masculino
Feminino
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Figura 1: Identificação do sexo dos entrevistados
Fonte: Os autores, 2021.
Sobre a faixa etária dos entrevistados verificou-se que 28,1% têm entre 18 e 25 anos,
59,4% têm entre 25 e 35 anos e 12,5% tem mais de 35 anos, ou seja, a maioria dos
entrevistados se encaixam na faixa etária de 25 a 35 anos. A seguir na figura 2.

Faixa etaria

18 e 25 anos
25 e 35 anos
Mais de 35 anos

Figura 2: Faixa etária dos entrevistados
Fonte: Os autores, 2021.
Quanto aos pontos positivos da automatização dos serviços onde os entrevistados
puderam optar por mais de uma alternativa como resposta, constatou-se que 84,4% dos
entrevistados relataram a redução no tempo de espera em filas dentro do
estabelecimento, 56,3% relataram que houve simplificação no atendimento e 37,5%
relataram maior eficiência nos serviços prestados.
Em referência aos pontos negativos da automatização dos serviços onde os
entrevistados puderam optar por mais de uma alternativa como resposta, 31,2% dos
entrevistados relataram como desconfortável autoatendimento, com a necessidade de
levantar de sua mesa e buscar o pedido no balcão correspondente. Assim, 65,7% dos
entrevistados relataram que foi necessário um auxílio apenas no primeiro contato com
o sistema de automatização no estabelecimento. 34,4% dos entrevistados relataram
que a recarga frequente do cartão tornou-se um ponto negativo, pois há um limite no
valor de cada recarga e 28,1% dos entrevistados relataram que não reconheceram
pontos negativos na automatização dos serviços. Também quanto aos pontos negativos
verificou-se que 12,5% dos entrevistados relataram que o pagamento antecipado foi um
problema quando realizado pelo aplicativo assim como 3,1% dos entrevistados
relataram que a tela informativa de pedidos não está visível para todos os clientes. Outro
ponto negativo constatou-se que 3,1% dos entrevistados relataram problemas com
relação a quedas no sistema.
No tocante da automatização dos serviços como um diferencial no empreendimento,
90,6% dos entrevistados relataram que consideram a automatização como o principal
diferencial do empreendimento e 9,4% dos entrevistados relataram que consideram o
diferencial, a combinação do ambiente, a automatização dos serviços e sua qualidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao analisar o perfil e o comportamento de um grupo de consumidores de um restaurante
em relação a sua automatização na cidade de Pelotas, conclui-se que mesmo havendo
resistência de algumas pessoas a tecnologia, os clientes desse estabelecimento por
serem de uma faixa etária mais jovem, eles se adaptaram bem aos processos de
inovação.
Apesar de um investimento inicial mais alto com implantação da automatização,
futuramente os custos serão menores com mão de obra, pois empregará menos
funcionários, já que os próprios clientes carregam seus cartões e se servem. Outros
fatores a se considerar são a diminuição do tempo de espera, a simplificação e maior
eficiência no atendimento, já que os clientes tem autonomia para usufruírem desses
benefícios de autoatendimento. Outra resposta que chamou atenção foi que a maioria
dos entrevistados relatou que a automatização é o principal diferencial do restaurante,
assim, essa torna-se sua principal ferramenta competitiva no mercado.
Com a falta de estabelecimentos desse tipo de serviço na cidade, não pode haver um
estudo comparativo em uma escala maior, para que se pudesse ter um público alvo
durante a pesquisa que já houvesse comparecido em um empreendimento que
disponibilizasse esse tipo de serviço, fazendo com que a amostra coletada de
informações acabasse sendo um pouco frequente em suas respostas.
Para fazer com que os dados da pesquisa sejam mais abrangentes, se indicaria que
houvesse mais pesquisas desse modelo em um número maior de estabelecimentos, a
fim de, reunir um número maior de estabelecimentos pesquisados e tenha mais dados
sobre como os clientes avaliam os serviços de autoatendimento e como os proprietários
e gerentes fazem o uso destes dados para avaliar o que se pode mudar na gestão do
empreendimento e na recepção com os serviços automatizados.
Deve-se haver uma reorganização empresarial, quebra de paradigmas, busca de
inovação na agregação de serviços e principalmente, o comprometimento dos
funcionários, objetivando voltar á empresa para o cliente como estratégia ao sucesso
num mundo em constante transformação.
A importância da automação nessa área fica evidente ao se observar as melhorias na
eficiência e qualidade do atendimento aos clientes quando soluções simples como a
automação de pedidos são adotadas, implicando no aumento do lucro nos
estabelecimentos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Correia, A.; Moital, M.; Oliveira, N.; Da Costa, C.F. Multidimensional segmentation of
gastronomic tourists based on motivation and satisfaction. Int. J. Tourism Policy, v
2, n. 1/2, 2009, pp.37–57.
De Paula, N. M. Introdução ao conceito de hospitalidade em serviços de alimentação.
In: DIAS, C. M.M. (org.). Hospitalidade: reflexões e perspectivas. São Paulo:
Manole, 2002.
Fernandes, R., Lopes. A., & Filho, L.M. de F. (2006). Para a compreensão histórica da
infância. Porto: Campo das Letras.
Finklestein, J. Cozinha chique – o impacto da moda na alimentação. In: SLOAN, D. (org).
Gastronomia, restaurantes e comportamento do consumidor. Barueri: Manole,
2005.
Freund, F.T. Alimentos e bebidas: uma visão gerencial. Rio de Janeiro: SENAC, 2008.

171

Atas do ecUI&D 21 – VII Encontro Científíco da Unidade de Investigação & Desenvolvimento do ISLA Santarém
ISBN 978-989-96995-x-x (2021-06-18)

Girabala.
(2019).
Conceito
de
vending
machines.
Disponível
<http://www.girabala.com.br/index.asp>. Obtido em: 20 Set. 2019.

em:

Jensen, Ø.; Hansen, K.V. Consumer values among restaurant customers. Hospitality
Management, v. 26, 2007, p. 603-622.
Lovelock, C.; wright, L. Serviços: marketing e serviços. São Paulo: Saraiva, 2006.
Maricato, P. Marketing para bares e restaurantes. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2009.
Monarim, L. (2012) Cardápio digital para restaurantes, bares e similares - MM+. 2012.
Dissertação de Mestrado. Paraná, Londrina.
Oliveira, K. (2002) Recuperação de Serviço de Atendimento em Restaurante: Estudo de
Caso em Porto Alegre. 2002. Dissertação de Mestrado. Escola de Engenharia,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
Oliver, R.L. Measurement and Evaluation of Satisfaction Process in Retail Settings.
Journal of Retailing, v.57, n.3, 1981, p.25-48.
Pantelidis, I.S. Electronic Meal Experience: A Content Analysis of Online Restaurants
Comments. Cornell Hospitality Quarterly: v. 51, n.4, nov. 2010, p.483-491.
Paula, T. (2017) Cardápio virtual: Design da experiência do usuário. 2017. Dissertação
de Mestrado. Universidade Federal Fluminense, Niterói.
Peppers, Don; rogers, Martha. Empresa 1:1: instrumentos para competir na era da
interatividade. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
Pitte, J.R. Nascimento e expansão dos restaurantes. In: flandrin, J; montanari, M (org.).
História da alimentação. São Paulo: Estação Liberdade, 1998.
Pizzinatto, Nádia Kassouf. Marketing focado na cadeia de clientes. São Paulo: Atlas,
2005
Rechia, S.; Santos, M.G.; Antunes, C.R. O ato de ‘alimentar-se’ como uma experiência
no âmbito do tempo/espaço de lazer no meio urbano: fast food versus slow food.
EF Deportes.com, Revista Digital, Buenos Aires, ano 15, n.154, mar. 2011, p.1-1.
Siebeneichler, T; Wienningkamp, D.; Ruchel, A.P.; Trombibi, E.S. & Zamberlan, L. A
Satisfação de Clientes de Restaurantes: Uma Avaliação da Satisfação e da
Importância dos Atributos. In: SEMEAD, 11, 2008, São Paulo. Anais eletrônicos.
São
Paulo:
FEA-USP,
2008.
Disponível
<http://www.ead.fea.usp.br/semead/11semead/resultado/trabalhosPDF/189.pdf>.
btido em: 11 Nov.2019
Spang, R. (2001) A invenção do restaurante. Harvard University Press, 2001.
Teixeira, Rafael M. Werustsky, Robert E. Automação em restaurantes. Disponível em:
http://moodle.stoa.usp.br/file.php/930/Artigos/pdfs/AUTOMACAO_EM_RESTAU
RANTES.pdf. Obtido em 02 de maio de 2021.
Vavra, T. Marketing de Relacionamento (Aftermarketing): como usar o data base
marketing para a retenção de clientes ou consumidores e obter a recompra
continuada de seus produtos ou serviços. São Paulo: Editora Atlas, 1993.
Vavra, Terry G. Marketing de relacionamento. São Paulo: Atlas, 1993
Widjaja, D.C. Managing Service Quality in Hospitality Industry Through Managing the
‘Moment of Truth’: A Theoretical Approach. Jurnal Manajemen Perhotelan, v.1,
n.1, 2005, p.613.
Zeithaml, V. A.; bitner, M. J.; parasuraman, A. Marketing de Serviços: a empresa com
foco no cliente. Porto Alegre: Bookman, 2003.

172

Atas do ecUI&D 21 – VII Encontro Científíco da Unidade de Investigação & Desenvolvimento do ISLA Santarém
ISBN 978-989-96995-x-x (2021-06-18)

PERFIL ACADÊMICO E PROFISSIONAL DOS AUTORES
Alisson do Amaral Barros – Acadêmico do curso superior de tecnologia em hotelaria da
Universidade Federal de Pelotas
Graciela Ferreira Borges – Acadêmica do curso superior de tecnologia em hotelaria da
Universidade Federal de Pelotas
Michele Vasconcellos Chiattone – Professora mestre do curso superior de tecnologia em
hotelaria da Universidade Federal de Pelotas. Especialista em Gestão e desenvolvimento do
Turismo sustentável e em Gestão empresarial. Mestre em turismo e hospitalidade. Linhas de
trabalho: Hotelaria hospitalar, tecnologia e inovação e gestão.

Endereço postal dos autores
Rua Voluntários da Pátria, 1111, apto 401
Cep 96065000
Pelotas – RS Brasil

173

Atas do ecUI&D 21 – VII Encontro Científíco da Unidade de Investigação & Desenvolvimento do ISLA Santarém
ISBN 978-989-96995-x-x (2021-06-18)

O COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE ATRAVÉS DE POLÍTICAS
VERDES DE RECURSOS HUMANOS
COMMITMENT TO SUSTAINABILITY THROUGH GREEN HUMAN
RESOURCES POLICIES
Ricardo Pinho e Elisete Martins
ISLA Gaia
ricardopinho619@gmail.com; elisete.martins@islagaia.pt

Resumo
Introdução: abordagens meticulosas de organizações mundiais para salvar o planeta e mantêlo verde levaram ao surgimento de um conceito conhecido como gestão verde de recursos
humanos. Este conceito pode ser entendido como o processo de tornar as organizações verdes
juntamente com os seus funcionários. O objetivo deste artigo é explorar as políticas verdes de
gestão de recursos humanos existentes e como as mesmas podem provocar comportamentos
verdes nos funcionários.
Método: a realização deste artigo consistiu numa metodologia exploratória na qual foram
analisados vários artigos com estudos de casos aplicados em diferentes localidades com objetivo
de conhecer as diferentes práticas verdes utilizadas e explicar o significado simplificado de uma
gestão verde de recursos humanos.
Resultados: os resultados demonstram um aumento destas práticas, diferenciando-as tendo em
conta os contextos nacionais e a visão sobre a importância do meio ambiente. De uma forma
geral as organizações baseiam-se nos modelos conceptuais existentes na literatura, os quais
generalizam estas práticas adotadas, praticas que vão ao encontro do recrutamento, treinamento
e desenvolvimento, gestão de desempenho, recompensas e compensações, relações,
envolvimentos e iniciativas.
Discussão: o tema da sustentabilidade tornou-se estratégico para as organizações, as
empresas adotam estas práticas maioritariamente devido a uma visão estratégica de
crescimento empresarial e motivação laboral.
Conclusão: de forma conclusiva, é evidente uma conscientização crescente dentro das
organizações, a importância das questões verdes as compeliu a adotar práticas verdes de
recursos humanos.
Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável, Gestão Verde de Recursos Humanos, Práticas
de Sustentabilidade

Abstract
Introduction: meticulous approaches by world organizations to save the planet and keep it green
have led to the emergence of a concept known as green human resource management. This
concept can be understood as the process of making organizations green with their employees.
The purpose of this article is to explore the existing green human resource management policies
and how they can cause green behavior in employees.
Method: the realization of this article consisted of an exploratory methodology in which several
articles were analyzed with case studies applied in different locations in order to learn about the
different green practices used and to explain the simplified meaning of a green management of
human resources.
Results: the results demonstrate an increase in these practices, differentiating them considering
national contexts and the view on the importance of the environment. In general, organizations
are based on conceptual models in the literature, which generalize these adopted practices,
practices that meet recruitment, training and development, performance management, rewards
and compensations, relationships, engagements and initiatives.
Discussion: the theme of sustainability has become strategic for organizations, companies adopt
these practices mainly due to a strategic vision of business growth and job motivation.
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Conclusion: In a conclusive way, it is evident a growing awareness within organizations, the
importance of green issues compelled them to adopt green human resources practices.
Keywords: Sustainable Development, Green Human Resource Management, Sustainability
Practices.

A necessidade de uma gestão ambiental realista em todo o mundo é deveras clara. Para
auxiliar no caminho desta gestão ambiental vários estudiosos estão a analisar diversas
práticas de gestão que possam facilitar esta caminhada. Os recursos humanos têm sido
o alvo para atribuir o papel fundamental de defender e melhorar o meio ambiente para
a geração presente e futura através de implementações de políticas verdes (ambientais)
(Ahmad, 2015).
Uma gestão verde dos recursos humanos é definida como uma atividade de gestão de
recursos humanos que aumenta positivamente os resultados ambientais (Brockner et
al., 2006) e está a desenvolver-se como uma forma de ajudar a questão da
sustentabilidade (D. W. S. Renwick, 2018). As práticas utilizadas numa gestão verde
dos recursos humanos tem como objetivo promover um comportamento ecológico no
local de trabalho, assim como nas equipas organizacionais (D. W. S. Renwick, 2018).
A literatura mais recente aponta para a existência de um campo da gestão de recursos
humanos que aborda e demonstra o conceito da sustentabilidade, realça ainda a grande
importância deste novo paradigma e sugere a relevância da figura do gestor de recursos
humanos em conduzir toda a organização para este construto (Ahmad, 2015).
A literatura tem dado importância à adoção de práticas ambientais como um objetivo
fundamental do funcionamento organizacional tornando importante a identificação com
o suporte de práticas de gestão de recursos humanos, tendo em conta que o
departamento de recursos humanos de uma organização desempenha um papel
significativo na criação da cultura de sustentabilidade da sua empresa (Wirtenberg et
al., 2007). Quanto maior for a força das políticas verdes de recursos humanos, maior
será a intensidade de adoção de sistemas de gestão ambiental e políticas pelas
diferentes empresas (Ahmad, 2015).
Estas políticas verdes de recursos humanos são eficazes na promoção do capital
humano e no fornecimento de resultados do desempenho organizacional, assim como
numa vantagem competitiva (Boselie et al., 2001). Quando se fala de políticas verdes
refere-se políticas diferenciadas nos campos do recrutamento, gestão de desempenho
e avaliação, formação e desenvolvimento de colaboradores, relações com funcionários
e sistemas de recompensas, que são consideradas ferramentas poderosas para alinhar
os funcionários com a estratégia ambiental da empresa (D. Renwick et al., 2008).
Portanto, para expandir tal estrutura, torna-se definitivo ter políticas eficazes de gestão
verde de recursos humanos, incluindo a apresentação de estratégias de recrutamento
rigorosas (Grolleau et al., 2012), avaliação e sistemas de recompensa que incluem
consciência ambiental e implementação no seu processo de avaliação (Jabbour et al.,
2013) e programas de formação e capacitação que irão facilitar a evolução de um novo
conjunto de habilidades e competências entre os funcionários de organizações “verdes”.
Para implementar um sistema de gestão verde eficaz, é importante promover uma
grande quantidade de habilidades técnicas e de gestão entre todos os funcionários da
organização (Cherian & Jacob, 2012), assim como desenvolver ferramentas inovadoras
e com iniciativas ambientais.
Dito de outra forma uma gestão verde dos recursos humanos concentra-se no
comportamento ambiental do funcionário na empresa, que por sua vez, os funcionários
podem manter esse padrão de consumo na sua vida privada (Jackson et al., 2011). O
principal objetivo da gestão verde de recursos humanos é conscientizar os funcionários
sobre as complexidades da gestão ambiental, ou seja, quais ações são necessárias,
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como funciona e como ajuda o meio ambiente. O exercício realmente motiva os
funcionários e desenvolve um senso de orgulho neles por fazerem parte do programa
verde (Ahmad, 2015).
METODOLOGIA
O presente artigo concentra-se numa revisão da literatura realizada por meio de uma
pesquisa bibliográfica de forma a buscar e conhecer materiais, dados, aspetos e
informações de estudos já publicados por outros autores e estudiosos acerca do tema
em questão.
Para a realização do presente artigo foram lidos cerca de 26 artigos científicos
publicados, sendo mais utilizados e explorados no decorrer desta revisão de literatura
10 artigos em específico, no qual possuem estudos de casos realizados que permitem
a exploração das diferentes práticas utilizadas numa gestão verde de recursos
humanos. A seguinte tabela pretende clarear e demonstrar a metodologia utilizada
nesses mesmos artigos.
Tabela 3. Estudos de casos abordados sobre as práticas utilizadas numa gestão verde dos
recursos humanos
Autores e data de
Localidade alvo do
Metodologia
Amostra
publicação
estudo
Markey et al., 2016

Empírica

Austrália

682 médias e grandes empresas

Guerci
2016

Empírica

Itália

6 médias e grandes empresas

Arulrajah et al., 2016

Teórica

Índia

Estudos publicados entre 1996 a 2018

Subramanian et al.,
2016

Empírica

China

1230 questionários
funcionários

Gupta, 2018

Teórica

Índia

Estudos publicados

Shaban, 2019

Empírica

Reino Unido e Egito

5 e 10 pequenas e médias empresas,
respetivamente

Leidner et al., 2019

Empírica

Reino
Unido,
Holanda, Alemanha,
Bélgica e França

10, 4, 1, 1 e 1

&

Carollo,

médias
e
grandes
respetivamente

dirigidos

a

empresas,

Trévia, 2019

Empírica

Portugal

1 empresa multinacional

Freitas et al., 2020

Empírica

Brasil

79 pequenas, médias e grandes
empresas

Úbeda-García et al.,
2021

Empírica

Espanha

120 Hotéis

Fonte: Elaboração própria
Tendo em conta que este presente artigo pretende abordar de uma forma geral as
práticas existentes numa gestão verde de recursos humanos é necessário ter em conta
que os estudos mencionados na tabela anterior englobam diversos setores de atividade
que se encontram detalhados em cada estudo apresentado. O período de pesquisa
decorreu entre o mês de fevereiro e março de 2021 através do banco de dados do
Mendeley e do Google Acadêmico.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Atualmente é visível um aumento no que toca a sistemas de gestão verde de recursos
humanos, tal facto é explicado por três aspetos que surgem de um ambiente externo de
uma organização, sendo eles fontes de pressão, fontes de orientação e fontes de
conscientização que muitas vezes interagem entre si para influenciar a estrutura e a
eficácia desta gestão verde (Ren et al., 2018). Com base no ponto de vista da teoria
institucional, é provável que aumente o monitoramento dessas pressões que surgem do
ambiente externo, principalmente devido ao aumento da atenção da comunicação
social, dos valores culturais e do desenvolvimento da sociedade (Stahl et al., 2020).
Para a perceção das diferentes praticas utilizadas pelas empresas no domínio de uma
gestão verde de recursos humanos, as diferenças nacionais foram evidentes em
diversos locais geográficos. Além das diferenças de regularização entre os países, a
pesquisa mostrou que a China, a Austrália, o Brasil e a Índia diferem entre si nas suas
visões da natureza e do meio ambiente, bem como das visões defendidas na Europa.
O contexto nacional engloba muitos tipos de diferenças, incluindo leis e regulamentos,
valores culturais, modos de desenvolvimento econômico e o estado da sociedade civil.
Numerosas condições correspondentes a fontes de orientação, pressão e
conscientização podem variar muito entre países e regiões, como exemplo serve o
Acordo de Paris que entrou em vigor em 2016 (Jornal União Europeia, 2016), acordo
que reconhece a necessidade de uma resposta eficaz e progressiva à ameaça urgente
que constituem as alterações climáticas com base nos melhores conhecimentos
científicos disponíveis.
Mesmo na região da Ásia, existem diferenças significativas entre os países no que toca
a leis, regulamentos e gestões ambientais. Por exemplo, apesar da implementação de
regulamentos mais rígidos contra atividades organizacionais ambientalmente
prejudiciais, o direito dos cidadãos a um meio ambiente saudável foi apenas inscrito nas
constituições nacionais de alguns países asiáticos (Indonésia, Filipinas e Coreia do Sul)
a partir de 2013 (Ren et al., 2018).
Abordando os contextos institucionais, tanto formais quanto informais, os mesmos
podem ter efeitos em cascata sobre os ambientes internos das organizações, que
abrangem os antecedentes de uma gestão verde de recursos humanos em um nível de
organização e de funcionário.
Do ponto de vista de uma gestão estratégica, a sustentabilidade ambiental muitas vezes
é vista como um custo que pode prejudicar a lucratividade (Galpin & Whittington, 2012),
o que causa sem dúvida, um dos motivos da lentidão entre as empresas para melhorar
o seu desempenho ambiental. Uma visão alternativa é que a adoção de práticas de
gestão ambientalmente sustentáveis representa uma oportunidade estratégica para as
empresas que respondem às mudanças nas condições externas. As práticas de uma
gestão verde de recursos humanos podem ser mais prevalentes em organizações onde
os gestores entendem como as condições no ambiente externo criam benefícios
potenciais para organizações que lideram a sua indústria na procura de práticas
ambientalmente sustentáveis (Galpin & Whittington, 2012).
Tabela 4. Principais resultados da análise dos estudos de caso
Práticas Verdes de Recursos
Autores e data Localidade
Humanos
Descobertas
de publicação
alvo do estudo
Destacadas
Markey et al.,
2016

Austrália

Relações e Envolvimentos
Verdes do funcionario

A participação dos funcionários aumenta
a redução de emissões

Guerci
&
Carollo, 2016

Itália

Recrutamento,
formação
ambiental, envolvimento dos
funcionários, gestão de
desempenho e gestão de

Explora os paradoxos relacionados à
gestão de recursos humanos percebidos
por organizações que desenvolvem a
sustentabilidade ambiental por meio de
gestão de recursos humanos
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compensação
desempenho

de

Arulrajah et al.,
2016

Índia

Consciência
verde,
iniciativas e práticas verdes,
recrutamento

As políticas verdes de recursos humanos
ainda está em estágio inicial no contexto
indiano

Subramanian et
al., 2016

China

Recrutamento e seleção

As competências verdes dos indivíduos
são cruciais para o desempenho próambiental

Gupta, 2018

Índia

Recrutamento,
formação
ambiental, envolvimento dos
funcionários, gestão de
desempenho e gestão de
compensação
de
desempenho

A priorização das práticas de uma gestão
verde de recursos humanos resulta em
resultados importantes para os gestores de
recursos humanos, onde o treinamento e
desenvolvimento verdes são classificados
como os mais importantes

Shaban, 2019

Reino Unido e
Egito

Recrutamento e seleção,
treinamento,
gestão
de
desempenho, recompensas e
envolvimento

A estatística reporta que no Reino Unido
a perspetiva do funcionário é maior do
que no Egito. O setor de construção nos
dois países são realmente voltados para
aplicações e práticas verdes de recursos
humanos.

Leidner et al.,
2019

Reino Unido,
Holanda,
Alemanha,
Bélgica
e
França

Recrutamento e seleção,
treinamento, comunicação,
incentivos e recompensas

As práticas podem ser usadas por
defensores da sustentabilidade para
estimular comportamentos ecológicos dos
funcionários, contudo evidencia-se um
interesse próprio, no qual a prática é
adotada
predominantemente
para
aumentar os benefícios do negócio.

Trévia, 2019

Portugal

Recrutamento,
formação
ambiental, envolvimento dos
funcionários, gestão de
desempenho e gestão de
compensação
de
desempenho

A sustentabilidade medeia parcialmente a
relação entre as práticas sustentáveis de
recursos humanos e a identificação
organizacional

Brasil

Treinamento
e
desenvolvimento, avaliação
de
desempenho,
recompensas, trabalho em
equipa,
recrutamento
e
seleção

As práticas de uma gestão verde dos
recursos
humanos
influenciam
positivamente
as
práticas
de
responsabilidade social, sendo as práticas
de avaliação de desempenho, trabalho em
equipa e recrutamento e seleção as mais
importantes

Espanha

Desenvolvimento, motivação
e envolvimento

Os resultados obtidos mostram a
existência de uma relação direta e positiva
entre a responsabilidade social e o
desempenho

Freitas
2020

et

al.,

Úbeda-García et
al., 2021

Fonte: Elaboração própria

Tendo em conta estas diferenças abordadas é possível generalizar as práticas de uma
gestão verde dos recursos humanos, praticas que vão ao encontro do recrutamento,
treinamento e desenvolvimento, gestão de desempenho, recompensas e
compensações, relações, envolvimentos e iniciativas.
Recrutamento Verde
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Um recrutamento verde oferece ao empregador uma oportunidade de ficar à frente da
multidão e aumentar ainda mais a sua chance de atrair os candidatos e retê-los (Ahmad,
2015). Este recrutamento verde utilizado pelas empresas analisadas tem como práticas
o uso de abordagens ecológicas para contratação, como meios online, uso limitado de
papel durante o processo de recrutamento e medição de atitudes verdes no momento
da seleção. No que toca a meios online os estudos demonstram que o Twitter,
Facebook, Linked-In e blogs, são boas fontes de publicidade e atração de talentos.
Numa análise geral poucas foram as organizações Indianas que mencionaram sobre
qualquer disposição para manter o controlo da quantidade de papel utilizado durante o
processo de recrutamento e seleção, além disso, não possuem disposições para avaliar
especificamente os comportamentos ou valores verdes ou a personalidade dos
candidatos no momento da seleção (Arulrajah et al., 2016; Gupta, 2018). No entanto, os
estudos de casos direcionadas para países Europeus, China e Brasil já demonstraram
que os gestores de recursos humanos entrevistados reconheceram o impacto positivo
de comunicar planos de sustentabilidade aos potenciais candidatos, especialmente aos
jovens e com nível educacional, porque os mais jovens são considerados mais sensíveis
às questões ambientais, levando a incluir questões relacionadas à sustentabilidade
ambiental em entrevistas e reflexão sobre elas durante o processo de seleção para
verificar a sensibilidade dos candidatos e o alinhamento com a visão da empresa
(Freitas et al., 2020; Leidner et al., 2019; Shaban, 2019; Subramanian et al., 2016;
Trévia, 2019; Úbeda-García et al., 2021).
As aptidões verdes dos indivíduos são vitais para o desempenho pró-ambiental
(Subramanian et al., 2016). Portanto, considerar pessoas que valorizam práticas verdes
e seguem atividades básicas que respeitam o meio ambiente, como reciclagem,
compartilhamento de carros e conservação de energia, realmente valem a pena para
esse fim.
Treinamento e Desenvolvimento Verde
O treinamento e o desenvolvimento verde educam os funcionários sobre o valor da
sustentabilidade, treinando-os em métodos de trabalho que conservam energia,
reduzem o desperdício, difundem a consciência ambiental dentro da organização e
fornecem oportunidades para envolver os funcionários na resolução de problemas
ambientais (Ahmad, 2015)
Através da análise geral das práticas de gestão de recursos humanos concluiu-se que
o treinamento e educação ambiental, juntamente com o estabelecimento de uma cultura
ambiental favorável para os funcionários onde eles se sentem parte dos resultados
ambientais, foram os mais importantes processos numa gestão verde de recursos
humanos que facilitam o alcance das metas ambientais. Enquanto alguns gestores
organizaram treinamentos ambientais apenas para cargos específicos relacionados a
questões ambientais, outros organizaram treinamentos para todos os funcionários.
Notavelmente, grande parte das empresas europeias que forneceram treinamento
extensivo relacionado ao meio ambiente a grandes proporções aos seus funcionários
aproveitaram fundos públicos dedicados, por políticas públicas locais, nacionais ou
europeias, para o apoio à competência dos funcionários no desenvolvimento em
questões verdes (Leidner et al., 2019). Relativamente aos países Asiáticos são
mencionadas iniciativas de aprendizagem e conscientização ambiental, como reuniões
e campanhas internas, praticadas por todas as organizações (Subramanian et al., 2016).
Gestão de desempenho verde
A gestão de desempenho verde consiste em questões relacionadas às políticas e
preocupações ambientais da empresa, concentrando-se no uso de responsabilidades
ambientais (Ahmad, 2015). Segundo os estudos de casos, os gerentes de recursos
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humanos integram o desempenho ambiental aos sistemas de gestão de projetos,
protegendo assim a gestão do ambiente contra qualquer dano (Pavitra Mishra, 2017).
Para esta vertente as empresas consideraram indicadores como desperdício de
matéria-prima, alguns itens defeituosos em um ciclo de produção, serviço oportuno da
máquina, iniciativa proactiva do funcionário para evitar qualquer dano e
compartilhamento de conhecimento para o funcionamento eficiente da planta (Ahmad,
2015).
De uma forma geral os gestores de recursos humanos afirmaram que têm interesse em
medir apenas os desempenhos ambientais que possibilitem a redução de custos. No
entanto, também foi possível encontrar metas de desempenho individuais ou unitárias
voltadas para a melhoria do desempenho ambiental organizacional.
Recompensas e Compensação verde
No contexto da gestão verde de recursos humanos, recompensas e compensações
podem ser assumidas como ferramentas potenciais para apoiar as atividades
ambientais nas organizações (Ahmad, 2015). De acordo com uma abordagem
estratégica de recompensa e gestão (Galpin & Whittington, 2012), é visível através dos
estudos que as organizações modernas estão a desenvolver sistemas de recompensa
para encorajar iniciativas amigas do meio ambiente empreendidas pelos seus
funcionários. Observou-se também que o comprometimento dos funcionários com os
programas de gestão ambiental aumentou quando foram oferecidas compensações
para assumir funções relacionadas à responsabilidade ambiental. De uma forma geral
destaca-se nos estudos analisados que se as recompensas verdes e o sistema de
compensação estiverem alinhados ao processo de gestão de recursos humanos, uma
cultura verde nas organizações pode ser incentivada. Ao incorporar elementos da
gestão verde no programa de remuneração, os gestores podem promover os
comportamentos verdes entre os funcionários. Além disso, os gerentes podem pedir aos
funcionários que tragam ideias verdes específicas relativas a seus cargos individuais.
Estes incentivos podem ser monetários e não monetários para motivar os funcionários
em relação aos planos ambientais, destacando-se algumas formas criativas dos estudos
feitos em Itália, como por exemplo uma plantação de uma árvore para cada funcionário,
prêmios de "funcionário do mês" ou até mesmo chances de os funcionários participarem
num acampamento (Guerci & Carollo, 2016).
Relações e envolvimentos verdes
Uma participação dos funcionários em iniciativas verdes aumenta as chances de uma
melhor gestão verde, pois alinha os objetivos, capacidades, motivações e perceções
dos funcionários com práticas e sistemas de gestão verdes (Ahmad, 2015). Uma forma
importante de estimular o envolvimento e a participação dos funcionários dentro da
organização é procurar empreendedores dentro da empresa que sejam socialmente ou
ecologicamente orientados (Pavitra Mishra, 2017). A equipe de recursos humanos
precisa pressionar a gestão para criar um ambiente de trabalho participativo, onde os
funcionários sejam livres para expor suas ideias sobre questões verdes, pois são eles
que, na realidade, são responsáveis por implementar o comportamento corporativo ético
no dia-a-dia da organização (Ahmad, 2015). De uma forma geral os estudos indicam
que as empresas pretendem aumentar a participação dos colaboradores nos planos de
sustentabilidade ambiental por meio de caixas de sugestões, conferências, reuniões,
relatórios de sustentabilidade e redes sociais. Segundo o estudo de Pavitra Mishra
(Pavitra Mishra, 2017) destacam-se ideias criativas de funcionários como cartazes
mencionando “Desligue as luzes se for o último a sair”, “Economize água: pequenos
ajustes podem causar grandes impactos” ideias que influenciam muitas pessoas a
aderiram e envolverem-se devido à influência dos colegas e do bom feedback.
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Iniciativas verdes
As várias organizações analisadas estão a incorporar e a trabalhar no sentido de
implementarem práticas de uma gestão verde dos recursos humanos no sentido de
obterem vantagens competitivas no mundo corporativo. A adoção e integração completa
desta gestão verde nos negócios não são impossíveis, mas exigem uma abordagem
alterada em relação às práticas de recursos humanos existentes por parte da
administração e dos funcionários em simultâneo (Ahmad, 2015). Ao longo da análise
feita aos estudos foram destacadas várias práticas, sobressaindo neste paradigma, um
escritório sem papel, conservação de energia, reciclagem e eliminação de resíduos,
refeitório verde e edifício verde.
Escritório sem papel
Atualmente o e-business e o conhecimento mudaram os métodos e procedimentos nos
escritórios, convertendo-os em escritórios sem papel. Esta prática reduz muito o
consumo de papel, os custos de ações relacionadas ao papel, incluindo a cópia,
impressão e o armazenamento, e também economiza o tempo usado para pesquisar
documentos em papel. Segundo o estudo de Pavitra Mishra (Pavitra Mishra, 2017) as
estatísticas mostram que o desperdício de papel é uma das principais preocupações no
local de trabalho.
Conservação de energia
A conservação de energia no escritório tem potencial para um grande impacto ambiental
(Ahmad, 2015). Como esforço para fornecer serviços mais eficientes e ecológicos,
escritórios em várias empresas analisadas implementaram mosqueadas iniciativas de
conservação de energia para reduzir o impacto ambiental.
Reciclagem e eliminação de resíduos
Como parte de iniciativas verdes, várias organizações estão a implementar programas
de reciclagem, de modo a poderem aumentar a quantidade de produtos reciclados e
diminuir a quantidade de resíduos (Pavitra Mishra, 2017). Na atualidade, uma grande
parte do mundo empresarial possui um “mantra” denominado de - os três
“R`s” Reduzir, Reutilizar e Reciclar para salvar o meio ambiente (Pavitra Mishra, 2017).
Refeitório verde
Segundo o estudo de Pavitra Mishra (Pavitra Mishra, 2017) foram identificadas
empresas que medem os alimentos deixados nos pratos por dia e informam a
quantidade por meio de uma máquina eletrónica, que fica estrategicamente posicionada
onde é organizado o buffet. As pessoas servem-se conscientemente quando estão
cientes de quantos alimentos são desperdiçado diariamente. Relativamente às sobras
de comida, foi mencionado neste estudo que as mesmas são recolhidas por uma
agência que produz fertilizantes.
Edifício verde
Os últimos anos testemunharam um grande aumento na adoção de edifícios verdes por
organizações a um ritmo acelerado (Ahmad, 2015). O mundo empresarial está cada vez
mais ciente do papel significativo desempenhado pelos edifícios verdes no tratamento
das questões ambientais. Os edifícios verdes cumprem certos critérios para reduzir a
exploração dos recursos naturais que são utilizados na sua construção e incluem alguns
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recursos aprimorados relacionados às práticas verdes, como eficiência energética,
energia renovável e gerenciamento de águas pluviais (Ahmad, 2015).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O futuro da gestão verde dos recursos humanos parece promissor para todos, sendo
que os colaboradores representam um papel importantíssimo neste construto, dado que
possuem a missão de ajudar os empregadores a adotar políticas e práticas verdes de
recursos humanos conducentes à proteção e melhoraria da saúde e do bem-estar dos
trabalhadores. Os recursos humanos têm uma responsabilidade fulcral na procura de
negócios mais verdes, tendo um papel ativo no que concerne a políticas e
procedimentos tendentes à salvação do planeta Terra. Ao recrutarem novos
colaboradores e aplicarem práticas de trabalho mais verdes, imputando a mudança de
comportamentos no que concerne à agressão do meio ambiente. Os recursos humanos
têm uma oportunidade significativa de contribuir com o movimento verde e motivar os
funcionários a trabalharem sob práticas mais verdes (Hussain, 2018).
É evidente a necessidade imperativa de uma conscientização crescente dentro das
organizações, relevando a importância das questões verdes que coagiram a adoção de
práticas de recursos humanos amigáveis ao meio ambiente, com um foco específico na
gestão de resíduos, reciclagem, redução da emissão de carbono e uso e produção de
produtos verdes. Em termos exemplificativos realçamos dois artigos abordados neste
estudo, nomeadamente, de Arulrajah et al. (2016) e Gupta (2018) que suportam este
tema num contexto empresarial Indiano. Contudo, os resultados apresentados exibem
grandes diferenças na análise dos dados trabalhados pelos académicos, diferenças
essas que são justificadas pelas datas em que os estudos foram realizados, ficando
subjacente a ideia que em 2016 as políticas verdes de recursos humanos ainda estavam
num estágio embrionário no contexto indiano, no entanto, a persecução deste objetivo
levou a que em 2018 já existisse uma clara evidência no crescimento de um nível de
conscientização por parte das organizações, sinalizando a sua importância na adoção
e integração de novas práticas e procedimentos no seu seio.
A revisão feita demarca significativamente o potencial da função recursos humanos,
desde a conceção do trabalho até a capacitação dos funcionários, tornando as
organizações verdes. Além de reduzir os seus impactos negativos no meio ambiente,
essas organizações verdes podem melhorar simultaneamente a sua imagem e a
construção da marca (Arulrajah et al., 2016). Contudo, o tema da sustentabilidade
tornou-se estratégico para as organizações, que adotaram uma nova postura ao
revelarem preocupações e exigências para com a sociedade e respetivos stakeholders,
de modo a tentar garantir vantagens competitivas (Trévia, 2019). As empresas adotam
estas praticas maioritariamente devido a uma visão estratégica de crescimento
empresarial e motivação laboral (Stahl et al., 2020). Neste contexto, os colaboradores
assumem-se como o principal vetor de força para a condução bem-sucedida das
práticas sustentáveis a adotar pela organização. De acordo com (Trévia, 2019), as
práticas de gestão de recursos humanos traduzem a estratégia das empresas em
práticas operacionais aplicadas aos colaboradores.
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AUTENTIZÓTICAS
THE POWER OF AUTHENTIC LEADERSHIP IN AUTHENTIC
ORGANIZATIONS
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cris_090999@hotmail.com; elisete.martins@islagaia.pt

Resumo
Introdução: A insalubridade psicológica de muitas organizações é sinónimo de uma enorme
pressão na obtenção de resultados positivos, levando os líderes a agir de forma tóxica,
negligenciando as necessidades dos colaboradores e a saúde organizacional. Assim, é proposto
a criação de organizações autentizóticas que assentam em princípios como a confiança, alegria,
respeito, justiça, trabalho de equipa, aprendizagem contínua, entre outros importantes para a
felicidade dos colaboradores no seio organizacional. A liderança autêntica surge como agente
ativo nessa mudança, cooperando na promoção de melhores condições de trabalho e
favorecendo melhores desempenhos e o bem-estar dos trabalhadores no trabalho.
Método: O presente artigo debruçou-se sobre os contributos dos autores mais mencionados nos
temas da liderança, organizações autentizóticas e felicidade no trabalho, com o objetivo de
integrar estes conceitos numa mesma investigação.
Resultados: verifica-se que a liderança autêntica é chave para a criação de climas
organizacionais autentizóticos.
Discussão: o espírito de camaradagem, as oportunidades de desenvolvimento/ aprendizagem
e a credibilidade e confiança do superior são as dimensões que mais promovem o
comprometimento organizacional.
Conclusão: é cada vez mais relevante que a liderança autêntica estimula o comprometimento e
envolvimento dos colaboradores nas organizações, ajudando na promoção de organizações
assentes em princípios autentizóticos e na clarificação das necessidades organizacionais.
Palavras-chave: Liderança Autêntica; Organizações Autentizóticas; Felicidade Interna Bruta.

Abstract
Introduction: The psychological unhealthiness of many organizations is synonymous with
enormous pressure to obtain positive results, leading leaders to act in toxic ways, neglecting the
needs of employees and organizational health. Thus, Kets de Vries (2001) proposes the creation
of authentic organizations that are based on principles such as trust, happiness, respect, justice,
teamwork, continuous learning, among others important for the happiness of employees within
the organization. Authentic leadership emerges as an active agent in this change, cooperating in
the promotion of better working conditions and favoring better performance and the well-being of
workers at work.
Method: This article has focused on the contributions of the most mentioned authors on the topics
of leadership, authentic organizations, and happiness at work, with the goal of integrating these
concepts in the same research.
Results: Authentic leadership is key to creating authentic organisational climates.
Discussion: The spirit of camaraderie, development/learning opportunities and the credibility and
trustworthiness of the boss are the dimensions that most promote organisational commitment.
Conclusion: It’s increasingly relevant that authentic leadership stimulates employee commitment
and involvement in organisations, helping to promote organisations based on authentic principles
and clarifying organisational needs.
Keywords: Authentic Leadership; Authentic Organizations; Gross Internal Happiness.
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Liderança
O tema da Liderança tem sido discutido ao longo dos anos, pelo facto de ser uma
condição básica de sucesso nas organizações. No entanto, não significa que é um
conceito uniforme entre os teóricos, verificando-se várias interpretações, tantas quantas
os que estudam o tema.
Segundo Fiedler (1967, cit. In Costa, 2015, p. 7), “a liderança é uma relação pessoal
onde um indivíduo dirige, coordena e supervisiona outros no desempenho de tarefas
comuns.” De acordo com Pelletier (1999), a liderança “é a capacidade de suscitar a
participação voluntária das pessoas ou grupos na prossecução de objetivos definidos.”
(Cunha et al., 2007, p.332). Igualmente, a liderança é o processo de influenciar outros
de modo a conseguir que eles façam o que o líder quer que seja feito, ou ainda, a
capacidade para influenciar um grupo a atuar no sentido de prossecução dos objetivos
do grupo (Teixeira, 2017, p. 219). O mesmo autor acrescenta que, a liderança implica
uma atitude proactiva, orientada para os objetivos e focada na criação e implementação
de uma visão criativa e inspiração.
A pluralidade conceptual existente nesta temática permite definir diferentes caminhos
de reflexão e investigação. De modo a evitar equívocos entre conceitos, inicialmente, é
importante distinguir entre liderança e gestão, que à partida parecem ser tão
semelhantes. A Gestão designa o processo de planear, organizar, controlar e dirigir os
esforços dos membros da organização para a obtenção de resultados, assim como, a
afetação dos recursos materiais e financeiros. Já a Liderança incide na capacidade de
motivar os colaboradores, envolvendo-os na procura de mudanças reais para a
consecução dos objetivos organizacionais. Enquanto a gestão é uma função mais
burocrática, no qual, o gestor segue rigorosamente as regras e exerce autoridade sobre
os subordinados, a liderança é mais humanística, concretizando o líder o papel de
transformar a realidade envolvendo todos os seus liderados. Yukl (2001, pp. 24-25)
refere que, “uma pessoa pode ser líder sem ser gestor e, em contraste, pode ser gestor
sem liderar. Ninguém propõe que gestão e liderança são equivalentes, mas o grau de
sobreposição é um ponto de grande discrepância”.
As primeiras pesquisas ligadas ao tema conduziram à definição das características de
um líder através da análise dos seus atributos ou traços de personalidade inatos. Esta
abordagem da liderança baseada nos traços físicos, mentais, sociais e psicológicos dos
indivíduos baseia-se na aceitação da ideia de que os líderes já nascem líderes e que a
liderança não pode ser aprendida. A eficácia de um líder dependia então das suas
qualidades naturais, não sendo resultado da aprendizagem: a formação só era útil caso
o individuo possuísse os traços diferenciados. Ghiselli (1971) identificou 13
componentes dos traços característicos do líder, dos quais os mais relevantes: a
capacidade de supervisão, a necessidade de realização profissional, a inteligência, a
capacidade (e gosto) pela tomada de decisões, a autoconfiança e a capacidade de
iniciativa (Teixeira, 2017, p.221).
A incapacidade da teoria dos traços em explicar convenientemente a liderança e o
aparecimento dos líderes, levou ao surgimento de outras teorias, baseadas nos
comportamentos que diferenciam os lideres dos não líderes. Foi então que emergiram
os estudos das universidades de Ohio e de Michigan, a classificação de Likert e a grelha
da gestão de Blake & Mouton. Estes estudos propõem diferentes estilos de liderança
que refletem, essencialmente, a orientação para as pessoas e para as tarefas/
resultados, analisando de que forma é que se relacionam com o desempenho dos
colaboradores. A novidade desta abordagem reside no facto da Liderança ser suscetível
de ser apreendida e, portanto, de que os líderes podem ser formados.
No entanto, ambas as investigações revelaram-se limitativas, por não abrangerem
aspetos relativos ao contexto/ situação. É a partir daqui, que as teorias situacionais ou
contingenciais começam a ganhar relevo por conseguirem explicar melhor os aspetos
inerentes à liderança em contexto organizacional. Esta abordagem vem dizer que a
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liderança é exercida não apenas tendo em consideração os traços de personalidade e
o comportamento dos liderados, mas também, depende da situação em que o líder está
inserido, tendo este de se adaptar e adequar o seu estilo de liderança a cada realidade
especifica.
Recentemente, têm emergido novas abordagens ao conceito de liderança, nas quais,
destaco a liderança transformacional, o coaching e a liderança autêntica. Na abordagem
transformacional, os líderes têm a capacidade de inspirar os seus liderados, levando-os
a transcender os próprios interesses, incutindo necessidades de autorrealização,
autoatualização e bem-estar. A par desta abordagem, o coaching é uma abordagem
que apela ao autodesenvolvimento e infunde confiança, ensina os colaboradores a
encontrar soluções para os próprios problemas.
Liderança Autêntica
A Liderança Autêntica é uma teoria emergente e insere-se nas novas lideranças
contemporâneas. A autenticidade é um conceito chave na estruturação da teoria da
liderança autêntica, investigado primeiramente pelos dois psicólogos humanísticos Carl
Rogers e Abraham Maslow. Para os mesmos, a autenticidade encontrava-se naqueles
indivíduos que estavam em sintonia consigo próprios, alheios à opinião e expetativas
dos outros acerca de si mesmos por tomarem decisões mais assertivas e possuírem
fortes convicções éticas. Seguiram-se os estudos de Erickson e Susan Harter. Erickson
qualificava a autenticidade de “relativa”, pois uma pessoa não completamente autêntica,
não implicava que fosse inautêntica. Segundo este autor, os níveis de autenticidade não
são absolutos, podendo ser algo moldável ao longo do tempo. Já Harter sugere que
para se ser autêntico, o indivíduo deve ser fiel a si mesmo, alinhando pensamentos,
emoções, crenças, valores e sentimentos com as suas ações (Costa, 2015).
Kernis (2003) vai mais longe. O autor considera que a autenticidade é muito mais do
que apenas ser-se fiel a si próprio, defendendo que esta produz elevados níveis de
autoestima pelo facto de o indivíduo conhecer as suas forças e fraquezas tendo
capacidade de lidar melhor com os desafios. Para Kernis (2003, cit. In Costa, 2015), a
autenticidade é composta por quatro componentes: i) Autoconsciência; ii)
Processamento imparcial; iii) Ação e iv) Orientação relacional. A autoconsciência está
relacionada com o conhecimento das próprias forças e fraquezas e com a confiança nas
suas motivações próprias. O processamento imparcial envolve a sua aceitação e a não
criação de situações desadequadas com a realidade e pouco saudáveis para si. A ação,
tal como o nome indica, refere-se ao modo de agir do indivíduo que deve ser congruente
com os seus valores e crenças, não atuando para agradar a terceiros ou para obter
algum tipo de beneficio. A orientação relacional diz respeito à sinceridade com que o
indivíduo se relaciona com os outros.
A compreensão do conceito de autenticidade é útil para um melhor entendimento da
Teoria da Liderança Autêntica, já que esta tem origem na chamada psicologia positiva,
contendo muito dos trabalhos de Rogers, Maslow, Kernis e Goldman. A liderança
autêntica surge num mundo em grande convulsão, pautado por inúmeros escândalos
em muitas empresas motivados pela falta de ética dos líderes e pela incoerência entre
as suas palavras e as ações. Deste modo, em 2003, Bill George publica no seu livro
“True north, discovering your authentic leadership” que a liderança deve ser guiada por
valores internos e caracterizada pela autoconsciência e autorregulação do
comportamento, denominando esta liderança de autêntica. Para o autor, a Liderança
Autêntica significa liderar de forma transparente, criando um ambiente de trabalho
seguro propício ao feedback de todas as partes hierárquicas e à atração de pessoas
talentosas capazes de enfrentar grandes desafios. Os líderes autênticos demonstram
uma paixão pelos seus objetivos, conjugando objetivos profissionais com pessoas;
praticam os seus valores constantemente; estabelecem relações de longa duração com
uma equipa de apoio pois, um líder nunca tem sucesso sozinho; têm autodisciplina para
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obter resultados sustentáveis a longo prazo; e, lideram simultaneamente com o coração
e com a cabeça, equilibrando ambas as motivações, intrínsecas e extrínsecas,
afastando-se da validação externa (George et al., 2007).
Se Bill George é o pioneiro desta temática no mundo empresarial, ao nível académico
destacam-se os teóricos Luthans e Avolio, os quais, colocaram inúmeras questões, com
um artigo publicado em 2003, que abriram caminho para a discussão deste tema pelos
teóricos. Por isso, em 2004, vários académicos e profissionais reuniram-se numa
cimeira organizada pelo Instituto Gallup, resultando na publicação de um número na
revista Leadership Quarterly inteiramente dedicado ao tema (Avolio & Gardner, 2005).
Os autores defendem que os líderes autênticos promovem o desenvolvimento da
autenticidade nos seguidores através do aumento da autoconsciência, autorregulação
e modelagem positiva. Por sua vez, a autenticidade nos seguidores contribui para o seu
bem-estar e melhores desempenhos a nível organizacional (Avolio & Gardner, 2005).
Mediante os exemplos do líder, os liderados tendem a atuar junto dos demais
stakeholders de forma autêntica, possibilitando a longo prazo a construção de uma
cultura organizacional assente em tais valores. Igualmente, Luthans e Avolio
identificaram capacidades psicológicas positivas, como a confiança, otimismo,
esperança e resiliência, nos líderes autênticos que combinadas com contextos
organizacionais positivos originam níveis elevados de autenticidade, valorizando as
diferenças individuais, como parte do processo de autodesenvolvimento (Avolio &
Gardner, 2005).
As emoções positivas são um fator também relacionado com a liderança autêntica, pois
é através do apelo a estas emoções por parte dos líderes, que são criados pensamentos
positivos na mente dos seguidores, fazendo com que estes sejam felizes no trabalho.
Sabemos também, que um trabalhador feliz é um trabalhador motivado, o que faz com
que haja um maior comprometimento com a organização, melhores desempenhos e,
consequentemente, maiores índices de produtividade.
Um líder autêntico provoca mudanças no seio organizacional, sendo peça fundamental
no sucesso do negócio e na gestão efetiva do conhecimento. A atuação do líder
promove tomadas de decisão que resultam em envolvimento e comprometimento entre
os colaboradores, favorecendo estruturas para a criação, partilha e aplicação do
conhecimento nas organizações. Segundo Kernis & Goldman (2006), os líderes
autênticos possuem cinco características que os diferenciam dos restantes indivíduos.
A primeira característica diz respeito à abertura à experiência, acompanhada da
tolerância à ambiguidade e da perceção dos acontecimentos, analisando-os com
precisão e sem distorção; a segunda, à vivência do momento, ou seja, indivíduos
flexíveis e adaptáveis que se encaram como um processo fluído e dinâmico; a terceira
reflete-se na confiança nas próprias experiências que guiam os seus comportamentos;
a quarta corresponde à liberdade de comportamentos; e, a quinta característica é
relativa à criatividade dos indivíduos na sua abordagem à vida, tendo em consideração
os conhecimentos sobre si mesmo e as suas experiências adaptadas à realidade.
Organizações Autentizóticas
A génese do conceito de organização autentizótica surge por oposição à “insalubridade”
organizacional, constatada pelo autor Kets de Vries (2001). A “insalubridade
psicológica” das organizações refletia-se em elevadas taxas de absentismo e de
acidentes de trabalho devido às condições de trabalho, em fracos desempenhos e no
desequilíbrio entre a vida pessoal e profissional. As lideranças eram completamente
disfuncionais, a comunicação era empobrecida, não havia oportunidades para
progressão de carreira, as desigualdades na avaliação de desempenho e nas
remunerações eram cada vez mais notórias e os colaboradores eram vítimas de uma
grande exigência e sobrecarga de trabalho e restrições ao nível do comportamento (Kets
de Vries (2001), cit. in. Rego, 2004). A dimensão humana era cada vez mais deixada de
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lado e os indivíduos desempenhavam papéis meramente instrumentais, como se de
máquinas se tratassem. Esta sequência de acontecimentos, muitas vezes resultante de
processos de reengenharia e downsizing, conduziu a comportamentos desadequados,
como alcoolismo, abuso de drogas e perturbações do sono e a reações depressivas por
parte dos membros das organizações.
Perante este panorama insalubre nas organizações, Kets de Vries propõe medidas de
gestão e o desenvolvimento das organizações Autentizóticas. O conceito Autentizótica
resulta da conjugação de dois termos gregos: authenteekos, que significa que a
organização é autêntica e digna de confiança e segurança, e, zoteekos, expressando
que as organizações são essenciais para a vida das pessoas, no sentido de lhes
fornecer equilíbrio, autorrealização, autonomia, criatividade, empreendedorismo,
capacidade de iniciativa e um leque diversificado de competências. Para Kets de Vries
(2001), “as organizações autentizóticas são espaços culturais caracterizados por
valores como confiança, alegria, franqueza, emporwerment, respeito, justiça, trabalho
de equipa, inovação, orientação para o cliente, responsabilidade, aprendizagem
contínua e abertura à mudança”. São organizações que permitem que os colaboradores
conjuguem as suas vidas profissional e pessoal, participem ativamente nas decisões
estratégicas da empresa, usufruam de benefícios como seguros de saúde, apoio
médico, fundo de pensões, apoio jurídico, licenças sabáticas, entre outros, e adotam
políticas de não despedimento e horários de trabalho flexíveis.
A origem do conceito baseia-se no projeto “The 100 Best Companies to Work for in
America” que se traduziu na publicação, pela revista Fortune, desde 1998, das
“melhores” empresas para se trabalhar nos Estados Unidos da América (EUA). Estas
empresas tendem a ter maiores índices de produtividade, menor rotatividade e maiores
níveis de satisfação do cliente. A seleção repousa, essencialmente, em 5 dimensões:
credibilidade (práticas de comunicação, competências e integridade dos líderes),
respeito (valorização dos colaboradores por parte dos líderes), justiça (equidade e
imparcialidade na empresa), orgulho (o quanto os colaboradores sentem orgulho no seu
trabalho e organização) e camaradagem (ambiente de trabalho propício à hospitalidade,
amizade e comunidade). Posteriormente, em fevereiro de 2002, num mesmo formato,
foi publicada uma lista das 10 “melhores” empresas na Europa.
A realidade mostra-nos que ainda há muitas empresas que não reúnem as condições
necessárias para o bem-estar dos seus colaboradores e, por isso, a Comissão Europeia
detém de um Livro Verde intitulado de “Promover um quadro europeu para a
responsabilidade social das empresas” que representa um contributo importante ao
redor da responsabilidade social das empresas, direcionando as suas ações para o
bem-estar social e desenvolvimento sustentável (Rego et al., 2003).
Para Kets de Vries (2001), as organizações autentizóticas proporcionam aos seus
membros a possibilidade de alcançarem sentido em sete áreas: sentido de propósito,
os líderes criam um sentido de propósito para os membros da organização, a longo
prazo e que assente numa descrição vivida numa cultura; sentido de autodeterminação,
nestas organizações, os colaboradores não são apenas peões da organização, sendo
os principais responsáveis do sucesso organizacional e são detentores de autocontrolo;
sentido de impacto, as ações de cada funcionário tem impacto no desenrolar do negócio;
sentido de competência, a empresa incute nos seus trabalhadores um sentimento de
crescimento e desenvolvimento assentes numa política de aprendizagem contínua;
sentido de pertença (à comunidade), as pessoas pertencem a uma comunidade e criam
um laço que é a base do respeito e confiança; sentido de prazer e alegria, essencial
para bons desempenhos, sendo algo que os líderes tenham estimular no seio
organizacional; e, sentido de significado, os indivíduos colocam a sua imaginação e
criatividade ao serviço da empresa, tornando-se cada vez mais envolvidas e
concentradas no seu trabalho.
Igualmente, Rego e Cunha (2008) definiram seis dimensões que caracterizam as
organizações autentizóticas, incorporando os diversos sentidos acima enunciados. As
dimensões assentam na justiça/ equidade, espírito de camaradagem (interligado ao
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conceito de equipa e amizade), credibilidade e confiança no superior, comunicação
aberta e franca com o superior (se a comunicação flui dentro da organização, passando
por todos os níveis hierárquicos), oportunidades de desenvolvimento/ aprendizagem
(formação contínua e progressão na carreira internamente) e conciliação trabalho/
família. Os mesmos autores investigaram o grau em que estas dimensões explicam o
absentismo, a produtividade e o stress organizacional, concluindo que as organizações
autentizóticas promovem a saúde e o desempenho dos trabalhadores, diminuindo o
absentismo e stress e aumentando os níveis de produtividade.
Como já foi referido, as organizações autentizóticas procuram simultaneamente a saúde
do seu negócio e a saúde dos seus colaboradores. Neste domínio, os líderes autênticos
têm um papel predominante, na construção de locais de trabalho onde os colaboradores
possam exercer a sua cidadania, tenham uma voz ativa nas decisões estratégicas da
empresa e, sobretudo vistam a camisola da organização e estejam motivados e felizes
no seu posto de trabalho. Climas psicológicos organizacionais influenciam de forma
decisiva o desempenho dos colaboradores- climas positivos, provocam melhores
desempenhos. A Liderança autêntica ajuda a promover o autodesenvolvimento positivo,
valorizando as capacidades psicológicas positivas e encorajando um clima ético
positivo, transformando simples organizações convencionais em organizações de
elevada performance.
Felicidade Interna Bruta (FIB)
O sucesso de qualquer empresa está na gestão do seu principal ativo, as pessoas.
Diante deste exposto, muitas empresas têm vindo a adotar como indicador estratégico
organizacional o FIB (Felicidade Interna Bruta). O FIB foi concebido como alternativa ao
PIB (Produto Interno Bruto), no ano de 1972, no Butão, com a finalidade de medir os
índices de desenvolvimento de um país. Este indicador defende que o desenvolvimento
económico deve estar em harmonia com o bem-estar dos indivíduos, sendo o governo
um dos principais responsáveis pela felicidade do seu povo.
No contexto organizacional, o FIB assenta em quatro pilares, sendo eles, a promoção
de um desenvolvimento económico sustentável e igualitário, a preservação e promoção
de valores culturais, a preservação ambiental e a implementação de boa governança. É
um indicador que mede qualitativamente o nível de felicidade dos colaboradores e da
organização em si. “Organizações saudáveis são aquelas que consideram o grau de
qualidade de vida e bem-estar de seus colaboradores como caminho para um melhor
resultado financeiro” (Taminato, 2020). O FIB integra nove categorias: bem-estar
psicológico, saúde, uso do tempo, vitalidade comunitária, educação, cultura, meio
ambiente, governança e padrão de vida. Estes nove pontos medem a felicidade e grau
de satisfação dos colaboradores, servindo de igual forma para a empresa desenvolver
programas e ações congruentes com os objetivos estratégicos tendo em consideração
a felicidade e o bem-estar dos seus colaboradores. Quanto maior for o grau de felicidade
na empresa, mais elevado será também o grau de comprometimento e envolvimento
dos colaboradores na procura de soluções rentáveis para o negócio, aumentando assim,
a produtividade.
Em virtude das inúmeras vantagens que este conceito traz a nível organizacional, alguns
teóricos falam na utilidade que teria um Ministério da Felicidade nas empresas. Este
ministério iria regular os planos de carreira e de formação adaptados a cada pessoa,
gerir os conflitos entre colegas e stress organizacional, fomentar uma cultura e clima
organizacional meritocrática e saudável, regular salários, benefícios e incentivos
equitativos, garantir que haja uma comunicação interna transparente entre
departamentos e hierarquias, fomentando o feedback de todas as partes da organização
e estimular a preocupação com ações de impacto social e ambiental.
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METODOLOGIA EXPLORATÓRIA
O presente artigo trata-se de uma revisão sistemática da literatura realizada através da
investigação bibliográfica que consiste na consulta de material já elaborado, como livros,
revistas, jornais, artigos, que são de acesso público e que facilitaram a abordagem dos
temas aqui descritos. A recolha de dados foi realizada essencialmente nas bases de
dados do Google Académico, RCAAP e SCIELO, dado o elevado rigor e qualidade
académica dos artigos e teses que permitem ter confiança nos resultados apresentados
e em alguns livros de autores relevantes para o tema.
Após a revisão de alguns artigos e teses relevantes para os temas abordados, é de
notar a elevada relevância de autores como Arménio Rego, Kets de Vries, Bruce J.
Avolio e William L. Gardner. Grande parte dos estudos contemplados não relacionam
os temas da liderança autêntica nas organizações autentizóticas e, muito menos, os
relaciona com o indicador da Felicidade Interna Bruta. No entanto, praticamente em
todas as investigações são abordados estes conceitos que são visivelmente
compatíveis.
Ao nível das organizações autentizóticas, a maior parte dos estudos empíricos
debruçam-se sobre as investigações de Arménio Rego em 263 organizações
portuguesas e 77 organizações brasileiras, replicando-as noutras organizações e
comparando ambas. Os estudos consistiam em apurar o grau de autenticidade das
organizações mediante o apuramento das seis características denominadas por
Arménio Rego que incorporam todas as organizações autentizóticas. A par disso, eram
também abordadas questões relacionadas com o (não) abandono das organizações e
com o empenhamento organizacional. Igualmente, os estudos sobre a liderança
autêntica recaem sobre os princípios enunciados por Rego que vão ao encontro às
características de um líder autêntico referidas por Avolio e Gardner. Na maior parte das
investigações, são aplicados questionários aos colaboradores de uma dada
organização, onde, através de uma escala de likert, estes são convidados a classificar
as práticas da sua empresa.
No geral, os resultados das pesquisas ressaltam a importância das seis dimensões nas
organizações, em particular o espírito de camaradagem, as oportunidades de
desenvolvimento/ aprendizagem e a credibilidade e confiança do superior, reforçando
que são estas que promovem um maior comprometimento, sobretudo um
comprometimento afetivo, na qual, os colaboradores têm um vínculo emocional com a
empresa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo deste artigo pudemos verificar a importância das organizações autentizóticas
para a saúde do negócio organizacional, a par da contribuição da liderança autêntica.
Igualmente, foi introduzido o conceito de Felicidade Interna Bruta, um importante
indicador de medida da felicidade e bem-estar dos colaboradores, sendo algo elementar
para a construção de organizações produtivas e de elevada performance.
Hoje, sabemos que as pessoas são peça fundamental para a existência e crescimento
de qualquer empresa. Os trabalhadores dentro da empresa formam uma verdadeira
corrente, na qual, cada elemento de cada equipa de trabalho, de cada contribuição, de
cada elo que forma a corrente, contribuem ativamente para o (in)sucesso
organizacional. Por isso, torna-se fundamental a existência de um comprometimento e
rigor na gestão das pessoas, nomeadamente, na sua contratação, acolhimento e
integração, formação e avaliação.
A relação entre a liderança autêntica e as organizações autentizóticas é um tema
bastante atual, embora haja poucos estudos que relacionem os conceitos diretamente.
A liderança autêntica é a chave para a criação de um clima e cultura organizacional
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transparente, capaz de estimular as capacidades físicas e mentais dos seus
colaboradores e eliminar possíveis barreiras hierárquicas e de comunicação puramente
formal. Kets de Vries (2001) destacou o contributo da liderança nas organizações
autentizóticas, referindo que o papel do líder é imprescindível na clarificação das
necessidades das organizações e dos seus objetivos estratégicos e no reconhecimento
da importância de cada colaborador para o sucesso da empresa. Ainda segundo o
mesmo, a liderança alimenta o comprometimento dos funcionários, criando relações
interpessoais fortes e fazendo com que estes contribuam ativamente para as metas da
organização.
É igualmente oportuno destacar o conceito de felicidade no trabalho, algo que é cada
vez mais abordado teoricamente, mas que é pouco defendido nas práticas das
organizações. Promover o bem-estar e satisfação dos trabalhadores é uma forma de
motivar desempenhos individuais e coletivos positivos, que se traduzem em índices de
produtividade organizacionais maiores, levando as organizações a atingir todos os seus
objetivos e metas previamente definidas.
Este artigo realizou-se sobre o princípio que a liderança autêntica é promotora de climas
organizacionais com características autentizóticas. No entanto, teve algumas limitações,
dos quais é importante destacar a falta do estudo de campo, que seria interessante ser
desenvolvido em futuras investigações. O desenvolvimento de questionários aos
colaboradores de uma determinada organização, replicando os estudos de Arménio
Rego, iria tornar este artigo mais completo a nível de conhecimentos. Igualmente, a
comparação de empresas com climas organizacionais e estilos de liderança diferentes
seria uma análise metodológica útil como complemento à revisão da literatura.
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A SAZONALIDADE DA PROCURA TURISTICA HOTELEIRA
THE SEASONALITY OF HOTEL TOURIST DEMAND
Patrícia Nunes; Eunice R. Lopes; Rúben Loureiro
Instituto Politécnico de Tomar; Instituto Politécnico de Tomar, TECHN&ART-IPT, CITUR-IPL;
CRIA-FCSH-UNL; GOVCOPP-UA; Instituto Politécnico de Tomar
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Resumo
Introdução: O setor turístico e hoteleiro é afetado pela sazonalidade em todo o território
nacional. A sazonalidade acaba por influenciar o setor do turismo negativamente fazendo com
que exista decréscimos na ordem dos 50% na época baixa, entre outubro e março. É importante
salientar, no entanto, que a sazonalidade também pode ser positiva em certas alturas do ano,
como na Páscoa ou no Natal. Neste sentido, este estudo tem como objetivo principal perceber
como é que este fator da sazonalidade afeta as unidades hoteleiras da cidade de Tomar. É
importante comparar a diferença de números de ocupação das mesmas em época baixa
(compreendida entre os meses de outubro a março) quando comparados com os números de
ocupação em época alta, (compreendida entre os meses de abril e setembro).
Método: Para alcançar os objetivos propostos neste trabalho, seguir-se-á a seguinte
metodologia 1) revisão bibliográfica sobre a temática e discussão de autores que a têm abordado
e, 2) recolha de dados através de análise quantitativa nas unidades hoteleiras da cidade de
Tomar.
Resultados: Pretende-se com este estudo, após conclusão das metodologias aplicadas,
apresentar resultados relevantes para a compreensão do impacto da sazonalidade na hotelaria
da cidade de Tomar, localizada na região Centro de Portugal.
Discussão: Considera-se a sazonalidade do ponto de vista de três tipologias: a natural,
influenciada pelas estações do ano; a institucional, regendo-se pelas férias e orientações do
calendário e a comportamental, tendo em conta questões pessoais e profissionais. As suas
consequências também podem ser percetíveis através de três categorias: económicas, sociais e
ambientais. A partir desta base de discussão, pretende-se traçar um plano de ações estratégicas
que apoiem na amenização da sazonalidade e que permitam de forma mais vantajosa ao setor
turístico e hoteleiro desenvolver-se na época baixa, por vezes tão rigorosa que alguns
estabelecimentos hoteleiros encerram e só reabrem quando inicia a época alta, entre abril e
setembro.
Conclusão: Esta comunicação, estando numa fase inicial de análise exploratória, perspetiva
compreender a dinâmica da sazonalidade da procura turística hoteleira e elaborar uma proposta
de ações que visem mitigar os efeitos negativos da sazonalidade sobre o setor turístico e
hoteleiro.
Palavras-chave: Sazonalidade, Hotelaria, Turismo, Sustentabilidade

Abstract
Introduction: The tourism and hotel sector is affected by seasonality throughout the national
territory. Seasonality ends up influencing the tourism sector negatively, causing decreases of
around 50% in the low season, between October and March. It is important to note, however, that
seasonality can also be positive at certain times of the year, such as Easter or Christmas. In this
sense, this study has as main objective to understand how this factor of seasonality affects hotel
units in the city of Tomar. It is important to compare the difference in the number of occupations
of the same in low season (between the months of October to March) when compared with the
numbers of occupation in the high season, (between the months of April and September).
Method: To achieve the objectives proposed in this work, the following methodology will be
followed 1) bibliographic review on the theme and discussion of authors who have approached it,
and 2) data collection through quantitative analysis in the hotels in the city of Tomar.
Results: The aim of this study, after completing the applied methodologies, is to present relevant
results for understanding the impact of seasonality on hotels in the city of Tomar, located in the
Center of Portugal.
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Discussion: Seasonality is considered from the point of view of three types: natural, influenced
by the seasons; institutional, governing the holidays and orientations of the calendar, and
behavioral, taking into account personal and professional issues. Its consequences can also be
perceived through three categories: economic, social and environmental. Based on this
discussion base, it is intended to draw up a plan of strategic actions that support the mitigation of
seasonality and that allow the tourist and hotel sector to develop more advantageously in the low
season, sometimes so strict that some hotel establishments close and only reopen when the high
season starts, between April and September.
Conclusion: This communication, being in an initial phase of exploratory analysis, aims to
understand the seasonality dynamics of tourism demand and to elaborate a proposal for actions
that aim to mitigate the negative effects of seasonality on the tourism and hotel sector.
Keywords: Seasonality, Hospitality, Tourism, Sustainability
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PROCESSO DE PROCESSAMENTO DE PASSAGEIROS NOS
AEROPORTOS ATRAVES DE SISTEMAS DE RECONHECIMENTO FACIAL
CONTACTLESS PASSENGER PROCESSING IN AIRPORTS THROUGH
FACIAL RECOGNITION SYSTEMS
Helder Carona; João Fonseca
ISLA – Instituto Superior de Gestão e Administração – Santarém
a22009729@islasantarem.pt; a22006907@islasantarem.pt

Resumo
Introdução: Melhorar a experiência, a forma como os passageiros são processados, e incluir
melhorias com a integração dos sistemas de reconhecimento facial com outros sistemas de
informação usados em Aeroportos. Hoje em dia, a tecnologia de reconhecimento facial já se
encontra a ser explorada e implementada em alguns aeroportos. As soluções existentes, limitamse à integração com os sistemas das companhias áreas para o processo de passageiros,
deixando de parte integrações com outros sistemas que possam ajudar a solucionar alguns dos
problemas do dia-a-dia da gestão do aeroporto e da experiência do passageiro durante a sua
estadia no aeroporto. O objetivo é identificar que sistemas podem ser integrados com os sistemas
de reconhecimento facial. Existem vários estudos sobre os sistemas de reconhecimento facial,
no entanto não incluem no seu processo inicial, intermédio e final formas de proteger o
passageiro contra agentes patogénicos e/ou integração com outros sistemas informáticos em
uso no aeroporto.
Método: A revisão sistemática utilizou as fases Planning, Development e Report, recorrendo à
estratégia de pesquisa baseada no método PICOC (População, Intervenção, Comparação,
Resultados e Contexto) tendo sido aplicados critérios de exclusão e inclusão, com a seleção dos
artigos mais relevantes através da ferramenta Active Systematic Review baseada em algoritmos
de inteligência artificial.
Resultados: Os critérios identificaram 19 artigos que foram classificados de acordo com o âmbito
do estudo, - sistemas de reconhecimento facial -, incluindo documentos publicados entre os anos
2003 e 2020. Nos documentos não foram identificados métodos que permitam a recolha dos
dados através de integrações com outros sistemas e que ajudem no dia-a-dia da gestão
aeroportuária ou que permitam mitigar o tema relacionado com o contacto direto com superfícies
evitando o contágio através de patogénicos.
Discussão: Evoluir na integração dos sistemas de reconhecimento facial com outros sistemas
em uso nos aeroportos, sejam eles de uso exclusivo dos Aeroportos e/ou de terceiros, mas que
permitam uma gestão efetiva dos dados processados, a sua reutilização para análise e
conhecimento, melhorando assim a experiência dos passageiros e a gestão diária dos
Aeroportos.
Conclusão: Foi desenvolvida uma revisão dos 19 artigos relacionada com as questões
identificadas neste estudo. O desenvolvimento atempado de soluções integradas com o intuito
de minimizar o contato do passageiro com superfícies de contacto direto, a integração com outros
sistemas parte da biodiversidade dos sistemas de apoio a gestão, conhecimento e decisão,
permitirá uma gestão mais eficiente do complexo sistema aeroportuário onde o passageiro é a
parte mais importante do processo.
Palavras-chave: Aeroportos, Reconhecimento Facial, Revisão sistemática, Sistemas de
informação.
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Abstract
Introduction: Improve the experience, the way passengers are processed, including
improvements with the integration of facial recognition systems with other information systems
used in Airports. Nowadays, facial recognition technology is already being explored and
implemented in some airports. Existing solutions are limited to integration with the airline systems
for processing passengers, leaving aside integrations with other systems that can help to solve
some of the day-to-day problems of airport management and the passenger experience during
its stay in the airport. The goal is to identify which systems can be integrated with facial recognition
systems. There are several studies on facial recognition systems, however they do not include in
their initial, intermediate, and final processes, ways to protect the passenger from pathogens and
/ or integration with other computer systems in use at the airport.
Method: The systematic review used the Planning, Development and Report phases, using a
search strategy based on the PICOC method (Population, Intervention, Comparison, Outcomes
and Context) applying exclusion and inclusion criteria, and selecting the most relevant articles
using Active Systematic Review tool based on artificial intelligence algorithms.
Results: The criteria identified 19 articles that were classified according to the scope of the study,
- facial recognition systems -, including documents published between the years 2003 and 2020.
In the documents, no methods were identified that allow data collection through integrations with
other systems that help in day-to-day airport management or that allow to mitigate the issue
related to direct contact with surfaces avoiding contagion through pathogens.
Discussion: Evolve in the integration of facial recognition systems with other systems in use at
airports, whether they are for the exclusive use of Airports and/or third parties, but that allow
effective management of processed data, their reuse for analysis and knowledge, thus improving
the passenger experience and the daily management of Airports.
Conclusion: A review of the 19 articles related to the issues identified in this study was
developed. The timely development of integrated solutions to minimize passenger contact with
direct contact surfaces, integration with other systems part of the biodiversity of the management,
knowledge, and decision support systems, will allow a more efficient management of the complex
airport system where the passenger is the most important part of the process.
Keywords: Airports, Facial Recognition, Information Systems, Systematic Review
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SURF – UMA EXPERIÊNCIA DE TURISMO CRIATIVO
SURFING – THE CREATIVE TOURISM EXPERIENCE
Patrícia Reis e Rui Carvalho
ISLA Santarém; UI&D – ISLA Santarém
patricia.reis@islasantarem.pt; rui.carvalho@islasantarem.pt

Resumo
Introdução: O conceito de ‘economia da experiência’ de Pine & Gilmore enfatiza o papel central
dos visitantes como protagonistas das experiências turísticas e, contribui para a emergência de
um novo paradigma no âmbito do consumo turístico. Assim, destaca-se o seu contributo no
desenvolvimento do ‘turismo criativo’, assente na cultura de um lugar e, que oferece aos
visitantes a oportunidade de desenvolverem o seu potencial criativo, através da cocriação da
experiência turística. As experiências de turismo criativo constituem um claro exemplo dos
princípios da economia da experiência, na medida em que atendem às novas necessidades dos
visitantes, têm por base os recursos culturais e contribuem para a interação com os agentes
locais. Existe, atualmente, uma grande procura pelo consumo de experiências relacionadas com
o surf, em grande parte devido à proliferação e comercialização de imagens de ondas perfeitas
e despovoadas, em lugares distantes e exóticos. Consequentemente, o número de surfistas
cresceu exponencialmente, e o surf passou a ser uma atividade com representação global, em
destinos que, devido às excelentes condições naturais, se promovem a partir de surf, originando
o conceito de ‘turismo de surf’. Tendo em consideração o exposto, este estudo tem como objetivo
compreender a experiência do surf no contexto do turismo criativo e identificar os quatro domínios
da experiência turística de Pine & Gilmore.
Método: Os autores desenvolvem uma revisão de literatura, contextualizando os conceitos da
economia da experiência, economia criativa, turismo criativo, turismo de surf. Baseiam-se no
‘Four Realms Model” proposto por Pine & Gilmore, onde as experiências são pensadas através
de uma matriz bidimensional, definidas de acordo com o nível de participação, ativa e passiva
do visitante, e o ambiente de imersão e absorção onde o consumidor está inserido e, que engloba
quatro reinos da experiência – entretenimento, educacional, estético e escapista, que cruzados
e combinados possibilitam as experiências únicas e memoráveis.
Resultados: A conceptualização do modelo da experiência criativa de Surf.
Discussão: O turismo de surf inclui a viagem de praticantes, bem como de companheiros ou
outras pessoas que viajam, entre outros aspetos, para desfrutar passivamente da prática do surf.
Cada tipologia representa um setor diferente no mercado do turismo de surf, com motivações e
expectativas diferentes. O valor da experiência turística está focado na componente emocional
do visitante e a essência do turismo criativo centra-se nas atividades e nas experiências
relacionadas com a autorrealização e a autoexpressão, através das quais os visitantes tornamse cointerpretes e cocriadores no desenvolvimento das suas competências criativas,
consideradas enriquecedoras, inesquecíveis e transformadoras.
Conclusão: Pode considerar-se que o surf potencia o desenvolvimento de experiências
turísticas criativas, dado que, os surfistas quando emergem no mar, criam a sua própria
experiência de autorrealização e de autoexpressão, e desenvolvem o seu potencial criativo
através do contacto com a cultura do surf e com o modo de vida do local, sendo que, cabe a
cada um escolher como quer participar nessa experiência. Assim, se o surfista se transforma
através da experiência com o surf, parece que a experiência do surf é uma experiência criativa.
Palavras-chave: Experiência turística, turismo criativo, turismo de surf.

Abstract
Introduction: Pine and Gilmore's ‘experience economy’ concept emphasized the central role of
visitors as key players in tourist experiences and contributed to the emergence of a new paradigm
in the field of tourism consumption. Thus, it highlights its contribution to the development of
‘creative tourism’, which is based on the culture of a place, and which offers visitors the
opportunity to develop their creative potential, through the co-creation of the tourist experience.
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Creative tourism experiences are a clear example of the principles of the economy of experience,
in that they meet the new needs of visitors, are based on cultural resources, and contribute to the
interaction with local agents. Currently, there is a great demand for the consumption of
experiences related to surfing, largely due to the proliferation and commercialization of images of
perfect and uninhabited waves, in distant and exotic places. Consequently, the number of surfers
has grown exponentially, and surfing has become an activity with global representation, in
destinations that, due to the excellent natural conditions for surfing, promote themselves from
surfing, originating the concept of 'surf tourism'. Considering the above, this study aims to
understand the surfing experience in the context of creative tourism and to identify the four
domains of Pine & Gilmore's touristic experience.
Method: The authors develop a literature review, contextualizing the concepts of the experience
economy, creative economy, creative tourism, surf tourism. They are based on the 'Four Realms
Model” proposed by Pine & Gilmore, where experiences are thought through a two-dimensional
matrix, defined according to the level of participation, active and passive of the visitor, and the
environment of immersion and absorption where the consumer is inserted and, which
encompasses four realms of experience - entertainment, educational, aesthetic and escapist,
which crossed and combined make for unique and memorable experiences.
Results: The conceptualization of the model of a creative experience of Surf.
Discussion: Surf tourism includes the travel of practitioners, as well as all types of companions
or other people who travel, among other aspects, to passively enjoy the practice of surfing. Each
type of surfer represents a different sector in the surf tourism market, with different motivations
and expectations for surfing. The value of the tourist experience is focused on the visitor's
emotional component and the essence of creative tourism focuses on activities and experiences
related to self-realization and self-expression, through which visitors become co-interpreters and
co-creators in the development of their creative skills, considered enriching, unforgettable and
transforming.
Conclusion: It can be considered that Surfing enhances the development of creative tourist
experiences, given that, when surfers emerge at sea, they create their own experience of selfrealization and self-expression and develop their creative potential through contact with the
culture of surfing and with the local way of life, and it is up to each one to choose how they want
to participate in this experience. Thus, if the surfer is transformed through the experience with
surfing, it seems that the experience of surfing is a creative experience.
Keywords: Tourist experience, creative tourism, surf tourism.
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO PROCESSO DE R&S
DIGITAL TRANSFORMATION ON R&S PROCESS
Jorge Passareiro; Isabel Reis;
ISLA Santarém
Passareiro7@gmail.com; Isabel.reis@islasantarem.pt

Resumo
Introdução: A necessidade da transformação digital interliga-se com a evolução histórica. As
empresas que existiam antes de surgir a tecnologia, enfrentam atualmente um grande desafio
económico. A transformação digital está incessantemente a compor um novo alcance
tecnológico, e considera-se importante investigar a relevância dessa própria transformação, e ao
mesmo tempo apurar em que medida é utilizada. A formulação desta questão, bem como a
finalidade desta investigação, tem por linha o que se aferiu no estudo da temática da evolução
tecnológica e a rápida evolução da automatização das ferramentas de recursos humanos. O
conceito de Darwinismo Digital é aplicado no processo de transformação digital, em que todas
as empresas adaptam-se à nova realidade, sobrevivendo no modelo digital e alterando o
panorama no contexto económico mundial.
Método: O objetivo desta investigação, visa dar sentido à caracterização de novas tecnologias
e o potencial que contêm, traduzindo-se numa problemática associada à transformação digital,
entendendo que o aperfeiçoamento desta mudança tecnológica e o preenchimento dessa lacuna
na atualidade é constante. Assim, pretende-se investigar “O impacto da transformação digital no
processo de recrutamento e seleção” sendo para tal escolhida uma abordagem quantitativa,
através de questionário online, com um cálculo amostral de 340 participantes.
Resultados: Foram recolhidas 361 respostas válidas. O tratamento dos dados será feito através
do software de análise quantitativa SPSS, utilizando estatística descritiva, e técnicas especificas
como ACP (análise fatorial exploratória)) e correlações, para fazer inferência estatística, através
da nossa amostra, para a população. A estratégia genérica de Gestão de Recursos Humanos
preocupa-se em tentar corresponder às necessidades organizacionais e às tendências externas
que têm impacto nas pessoas. A importância da transformação digital e a motivação para tal,
justifica assim a congruência e a importância desta investigação. Relativamente, aos Recursos
Humanos, a procura constante de melhorar a vida das pessoas, acabou por ser a razão desta
mesma investigação e espera-se, através dos resultados obtidos, contribuir para essa melhoria.
Discussão: Segundo Gamage (2014) citado por Ekwoaba, Ikeije e Ufoma (2015), o processo de
recrutamento e seleção tem como objetivo criar um conjunto de candidatos qualificados para a
oportunidade que surge, com o objetivo de escolher a pessoa certa para o lugar certo e com o
perfil que é indicado para a empresa. Assim sendo, esta investigação conduz a uma nova
perspetiva de Recursos Humanos, em que a avaliação de determinados aspetos de interação e
de utilidade das redes sociais, bem como a velocidade da mesma, pode influenciar na procura
de novos talentos respeitantes ao perfil da empresa para recrutamento.
Conclusão: O que se concluiu, até agora, é que procurar o emprego certo para as pessoas
certas é a estratégia para que se possa encontrar a felicidade para todos envolvidos. Desta
forma, a investigação traz uma nova perspetiva de Recursos Humanos interligada com a
tecnologia. A avaliação de talentos dá enfâse a aspetos de interação, mas também de utilidade
das redes sociais e a velocidade que possam influenciar o público-alvo no que diz respeito à
satisfação da empresa para o recrutamento e também a implementação de uma política digital
especifica para uma empresa.
Palavras-chave: Transformação Digital, Recursos Humanos, Darwinismo Digital, Recrutamento,
Seleção.

Abstract
Introduction: The need for digital transformation is intertwined with historical evolution. The
companies that existed before the technology appeared, are currently facing a major economy
challenge. The digital transformation is incessantly composing a new technological scope, and it
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is considered important to investigate the relevance of this transformation itself, as well as the
same time to determinate to what extent it is used. The formulation of this question as well as the
purpose of this investigation, is based on what was gauged in the study of the theme of
technological evolution and the rapid evolution of automation of human resources tools. The
concept of digital Darwinism is applied in the digital transformation process, where all the
companies must adapt to the new reality, surviving in this digital model and changing the
landscape in the global economic context.
Method: This investigation aims to give meaning to the characterization of new technologies and
the potential they contain, translating into a problem associated with digital transformation,
understanding that the improvement of this technological change and the filling of this gap is
constant today. Thus, the intention is to investigate “the impact of digital transformation on the
recruitment and selection process”, with a quantitative approach being chosen for this purpose,
through an online questionnaire, with a sample calculation of 340 participants,
Results: 361 valid responses were collected. The data will be processed using the quantitative
analysis software SPSS, using descriptive statistics, and specific techniques such as ACP
(exploratory factor analysis) and correlations, to make statistical inference, through our sample,
for the population. The generic Human Resources Management strategy is concerned with trying
to respond to organizational needs and external trends that have an impact on people. The
importance of digital transformation and the motivation to do so, justifies the congruence and the
importance of this research. Regarding Human Resources, the constant search to improve
people´s lives, turned out to be the reason for this same investigation and it is hopes, through the
results obtained, to contribute to this improvement.
Discussion: According to Gamage (2014) cited by Ekwoaba, Ikeije and Ufoma (2015), the
recruitment and selection process aims to create a set of qualified candidates for the opportunity
that arises, in order to choose the right person for the right place and with the profile that is
indicated for the company. Therefore, this investigation leads to a new perspective of Human
Resources, in which the evaluation of certain aspects of interaction and usefulness of social
networks, as well as the speed of it, can influence the search for new talents regarding the
company´s profile for recruitment.
Conclusion: What has been concluded so far, is that looking for the right job for the right people
is the strategy for finding happiness for everyone involved. In this way, the investigation brings a
new perspective of Human Resources interconnected with technology. Talent assessment
focuses on aspects of interaction, but also on the usefulness of social networks and the speed
that can influence the target audience with regard to the satisfaction of the company for
recruitment and the implementation of a specific digital policy for a company.
Keywords: Digital Transformation, Human Resources, Digital Darwinism, Recruitment, Selection,
Organization Culture
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MODELO DE EMPLOYER BRANDING DIGITAL: ENSAIOS PARA
VALIDAÇÃO
MODEL OF DIGITAL EMPLOYER BRANDING: ESSAYS TO VALIDATION
Maria Pereira; Vasco Santos; Isabel Reis; Marta Sampaio
ISLA Santarém
mmp.mouraa@gmail.com; vasco.ribeiro@islasantarem.pt; isabel.reis@islasantarem.pt ;
marta.sampaio@islasantarem.pt

Resumo
Introdução: a digitalização, as novas tecnologias, as plataformas digitais e as redes sociais têm
um papel e um impacto cada vez mais importante no Employer Branding, nomeadamente na
atração de talentos. Todos os modelos anteriores de Employer Branding ainda falham em
analisar a dimensão digital do conceito. O objetivo desta investigação consiste na construção e
validação de um novo modelo de Employer Branding Digital, como forma de preencher uma
lacuna detetada na literatura dominante.
Método: adotou-se um estudo exploratório qualitativo, por meio de entrevista estruturada como
instrumento de recolha de dados. Uma amostra de 20 entrevistas foi aplicada a responsáveis
quer de Recursos Humanos, quer de Employer Branding ou Gestão de Pessoas de empresas
de referência.
Resultados: o modelo Employer Branding Digital é composto por 10 dimensões: (1) Digital: site,
facebook, instagram, youtube, linkedin, whatsapp, slack, Microsoft teams, facebook workplace;
(2) Criação de conteúdo; (3) Storytelling; (4) Produção de vídeos e imagens; (5) Newsletter; (6)
Copyright; (7) Divulgação interna; (8) Digital skills; (9) Marketing de recrutamento: redes sociais,
site de carreira, página de destino, email marketing, anúncios de empregos, blog da empresa,
descrições de empregos (anúncios de empregos contadores de histórias), redes e comunidades
de talentos; e (10) Botão “envio” de CV.
Discussão: este é o primeiro estudo que amplia o âmbito de atração de talentos por meio de
plataformas digitais, a partir das novas estratégias de recursos humanos das empresas. Como
tal, este estudo pioneiro enriquece a comunidade científica e também o corpo de conhecimento
no contexto de novas práticas de digital Employer Branding, pois nunca foi realizado nesta área.
Os resultados reforçam ainda mais a importância das competências digitais como o núcleo
principal do Employer Branding.
Conclusão: essa abordagem torna mais abrangentes as estratégias de recursos humanos das
empresas para atração de talentos, através das ferramentas digitais. Os resultados obtidos são
relevantes para potencializar a necessidade cada vez mais reconhecida de implementação de
estratégias digitais de Employer Branding. Em relação às limitações da pesquisa e sugestões
para pesquisas futuras, uma amostra maior pode e deve ser alcançada a fim de estabelecer a
generalização e consistência deste modelo recém desenvolvido e validado.
Palavras-chave: employer
competências digitais.

branding, employer

branding digital, atração de talentos,

Abstract
Introduction: digitization, new technologies, digital platforms, and social networks have an
increasingly important role and impact in employer branding, namely in attracting talent. All
previous employer branding models still fail to analyse the digital employer branding. The purpose
of this investigation consists in the construction and validation of a new model of Digital Employer
Branding, as a way to fill a gap detected in the dominant literature.
Method: a qualitative exploratory study was adopted, through a structured interview as an
instrument of data collection. A sample of 20 interviews was applied to those responsible for
human resources, employer branding and people management from renowned companies.
Results: the Employer Branding Digital model is composed of 10 dimensions: (1) Digital: website,
facebook, instagram, youtube, linkedin, whatsapp, slack, microsoft teams, facebook workplace;
(2) Content Creation; (3) Storytelling; (4) Production of videos and images; (5) Newsletter; (6)
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Copyright; (7) Internal disclosure; (8) Skills; (9) Recruitment Marketing: social networks, career
site, landing page, email marketing, job boards, company blog, job descriptions (storytelling job
ads), networks and talent communities; and (10) “CV “sending” button.
Discussion: this is the first study that extends the scope of attracting talent through digital
platforms, based on the new human resources strategies of companies. Therefore, this
pioneering study enriches the scientific community as well as body of knowledge in the context
of new practices of digital employer branding because it has never been held in this area. The
results further underline the importance of digital skills as the main core in employer branding.
Conclusion: this approach extends the scope of attracting talent through digital platforms by the
companies' human resources strategy. The results obtained are relevant to enhance the
increasingly recognized need to implement digital employer branding strategies. Regarding the
research limitations and suggestions for future research, a higher coverage of the sample
collection can be achieved in order to establish the generalisability and consistency of this newly
developed and validated model.
Keywords: employer branding; digital employer branding, talent attraction, digital skills.
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EMPLOYER BRANDING NO PROCESSO DE GESTÃO DO TALENTO
EMPLOYER BRANDING ON TALENT MANAGEMENT PROCESS
João Capitolino; Isabel Reis
ISLA Santarém
joaocapitolino27199@gmail.com ; isabel.reis@islasantarem.pt

Resumo
Introdução: O conhecimento que as organizações detêm de modo a desenvolver uma
imagem de marca que a torna atrativa requer da parte da entidade empregadora a
formação e comunicação de propostas de valor de forma a atrair os melhores talentos
do mercado. Uma marca forte tem o potencial de atrair os talentos que se adequam às
competências e cultura da empresa. O conceito de Employer Branding é
constantemente usado nas áreas de Recursos Humanos e Marketing na maioria das
empresas. Nos dias que correm, de forma que as empresas tenham capacidade para
atrair os colaboradores mais talentosos do mercado e consequentemente retê-los
necessitam ter uma marca forte, tendo uma imagem interna e externa favorável
Método: O objetivo deste estudo é demonstrar a importância do Employer Branding na
atração de talentos, ou seja, como uma imagem de marca chamativa consegue atrair
os melhores talentos no mercado. Para tal, será usada uma abordagem quantitativa,
através de questionários e uma amostra por conveniência de 132 participantes, que será
trabalhada em SPSS, usando as técnicas estatísticas adequadas.
Resultados: As empresas deverão desenvolver uma imagem de marca que torne a sua
associação atrativa, devendo passar a imagem de um bom local para trabalhar, com
possibilidade de progressão na carreira e constante formação, algo que o talento tanto
anseia.
Desta forma, a marca de uma empresa terá um papel muito importante e a aplicação
dos princípios da marca à área de Recursos Humanos foi designada marca
empregadora (Employer Branding).
Discussão: Atrair e reter talentos passou a ser um grande desafio à Gestão de
Recursos Humanos. As constantes mudanças assim o obrigam, e se as organizações
que procuram sustentabilidade, têm que se focar nisso mesmo, atrair e reter os
colaboradores a quem é reconhecido potencial. Como poderão eles atrair?
Desenvolvendo uma imagem de marca atraente que desmistifique todas as vantagens
de lá exercer funções. E de forma a retê-los como devem a organizações operar?
Devem desenvolver planos de formação constantes, permitir a progressão de carreira,
recompensações equitativas, de modo a elevar nos talentos vontade de não irem para
a concorrência.
Conclusão: Desenvolver talentos corresponde à formação disponibilizada aos talentos,
garantido que ao fim do mesmo evoluam nas suas skills e competências. A atração de
talentos consiste, na completa efetivação de políticas elaboradas de forma a garantir
que os talentos ficam na empresa, sempre com uma visão de futuro, sem nunca
descurarem os objetivos e valores da mesma. Estas políticas devem constituir um EVP
(Employee Value Proposition) único. EVP consiste num agregado de propostas e
cooperação proporcionadas pela empresa a que colaborador deve responder com as
suas competências, experiências e aptidões. O EVP deverá ser ímpar, chamativo e
inestimável na medida em o fim do EVP é ser o instrumento para atrair e reter os
melhores talentos no mercado. Assim, é decisivo para as organizações conhecer o que
verdadeiramente é desejado pelos colaboradores para poderem apresentar um EVP
distintivo e que promova o seu poder de atração. Esperamos, através do tratamento de
dados, confirmar as indicações da literatura, bem como contribuir para aprofundar os
conhecimentos na área.
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Palavras-Chave: Employer Branding, Marca, Gestão de Recursos Humanos, EVP (Employee
Value Proposition)

Abstract
Introduction: The knowledge that an organization holds to develop a brand image which makes
it more attractive, requires from it the training and proposal of measures suitable to attract the
leading talent in the market. A strong brand has a higher potential to attract talent which better
suits its expertise and company culture. The concept of Employer Branding is constantly used by
Human Resources and marketing in most companies. Currently these are used to enable
companies to attract the markets most talented collaborators and subsequently retain them, for
this companies need a strong brand and a favourable image both internally and externally.
Method: Being the aim of this study to demonstrate the importance of Employer Branding in talent
attraction, which is to say, how a well curated brand image can attract the best talent in the market,
a quantitative approach was taken, through the means of questionnaires and from a sample group
of 132 responses.
Results: Companies should develop a brand image which paints them as an attractive
organization, this can be done by creating and projecting a depiction of the company as a good
place to work, with career progression options and constant chances to learn and improve
something which market talent yearns for. In this fashion a company’s branding has an especially
important role and the application of its brand principles in the Human Resources area has been
dubbed (Employer Branding).
Discussion: Attracting and retaining talent has since become a great challenge for human
resources management. This is dictated by constant change, and if organizations wish to be
sustainable, then they should focus on it, to attract and retain the collaborators whose potential is
recognized. But how can brands be attractive? By cultivating an image which exposes and
explores all the advantages of working there. And to retain them how much companies operate?
They should promote constant training programs, allow for career progression, and provide
competitive wages as a means to promote satisfaction so as to avoid talent poaching.
Conclusion: Talent can only develop so far as the training provided to it, assuring that at its end
employees have developed Skills and competency as shown by. Talent attracting consists, in its
entirety on the effectiveness of the policies put forth in order to retain talent, always with a future
driven vision, without ever forgetting or straying from the brand image and identity. The policies
should work toward an EVP (Employee Value Proposition) which is unique. EVP is a series of
proposals and co-op provided by the company which an employee should meet with his/her
competence, experience, and aptitude. The EVP should be unmatched, attractive, and valuable
so that the EVP can function as an instrument to attract and retain the markets best talent. As
such, it is imperative for organizations to recognize what employees are attracted to so that they
can create a distinctive EVP attractive to new prospects. We hope, through the treatment of data,
to confirm the indications of the literature, as well as to contribute to deepen the knowledge in the
area.
Keywords: Employer Branding, Brand, Human Resources Management, EVP (Employee Value
Proposition)
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A RELAÇÃO ENTRE RESIDENTES E VISITANTES – O CASO DE BRAGA
RELATIONSHIP BETWEEN LOCAL RESIDENTS AND VISITORS – THE
CASE OF BRAGA
Inês Monteiro, Raquel Galvão e Patrícia Reis
ISLA Santarém; ISLA Santarém; UI&D – ISLA Santarém
inessmonteiroo@gmail.com; raquel.galvao2000@gmail.com; patricia.reis@islasantarem.pt

Resumo
Introdução: Os residentes de um destino turístico exercem um papel fundamental no
desenvolvimento do turismo, bem como, na relação que ocorre entre estes e os visitantes. As
atitudes dos residentes relativamente aos visitantes determina o seu grau de satisfação e de
fidelização face aos destinos. Se o residente tem uma perceção positiva relativamente aos
impactos do turismo, terá tendência a ter comportamentos favoráveis com os visitantes; caso o
residente tenha uma perceção negativa, poderá comprometer toda a experiência dos visitantes.
A perceção dos benefícios e custos do turismo em um destino determina, assim, a relação entre
comunidade visitada e visitante. O principal objetivo deste estudo é verificar se existe uma
relação positiva entre residentes e visitantes no destino Braga, assim como, perceber qual a
perceção dos residentes em relação aos benefícios do turismo.
Método: Procedeu-se a uma revisão da literatura sobre a interação entre residentes e visitantes
e sobre as perceções sobre os impactos do turismo. Posteriormente, fez-se um estudo empírico
exploratório através de um inquérito por questionário, em abril de 2021, aos residentes de Braga.
A amostra foi selecionada via rede social Instagram, a um conjunto de indivíduos que na biografia
mencionassem residir neste concelho e, que, concordassem responder a um questionário via
on-line. O questionário realizado incluiu questões relativas às caraterísticas sociodemográficas,
à perceção relativamente aos benefícios do turismo e à interação com os visitantes e foi
administrado através do Google Forms. Obtiveram-se 120 respostas. Os dados foram analisados
através de análise univariadas, com recurso ao programa Statistical Package for Social Sciences
– SPSS.
Resultados: Verificou-se um equilíbrio entre indivíduos do sexo feminino e do masculino. A
maioria pertence ao grupo etário dos 18-24 anos, tem formação superior, habitualmente pratica
turismo, concorda que Braga é um destino turístico bastante atrativo e que o turismo contribui
para o aumento da melhoria e qualidade de vida. Os benefícios do turismo são, principalmente,
de natureza positiva (comércio local, gastronomia, preservação do património cultural, oferta de
atividades culturais, melhoria de infraestruturas), com exceção do impacto do turismo no
aumento do nível de preços em determinados estabelecimentos. Os inquiridos consideram que
interagem com os visitantes, que estes têm respeito pelas suas tradições e património local,
gostam de conviver e são prestáveis com os visitantes e sentem-se confortáveis, felizes, ativos
e importantes quando contactam e interagem com visitantes em diferentes espaços, sendo que
o maior nível de interação ocorre na rua, quando são solicitadas informações.
Discussão: Estes resultados evidenciam que os residentes em Braga sentem-se à vontade
quando contactam com visitantes e que esta interação é positiva, o que se traduzirá no aumento
dos níveis de satisfação e consequente fidelização ao destino. Os residentes percecionam
impactos positivos do turismo, o que contribuirá para que tenham uma atitude favorável face ao
seu desenvolvimento e à implementação de estratégias de crescimento sustentável do turismo
no concelho.
Conclusão: Pode considerar-se que a interação entre residentes e visitantes potencia o
desenvolvimento de um destino turístico, dado que, quando interagem, criam uma ligação
emocional entre eles, através da troca de experiências, sentimento de pertença e de orgulho,
que reforça a importância do turismo percebida pelos residentes.
Palavras-chave: Turismo, Braga, interação, residente, visitante, destino turístico.
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Abstract
Introduction: According to the literature, the residents of a tourist destination are fundamental
agents for the development of tourism, as well as the relationship that occurs between residents
and visitors. The attitudes of residents towards visitors can determine their degree of satisfaction
and loyalty towards tourist destinations. If the resident has a positive perception of the impacts of
tourism, will tend to behave favorably toward visitors; if the resident has a negative perception,
may compromise the entire visitor experience at tourist destinations. This means that the
perception of the benefits and costs of tourism in a destination determines the relationship
between residents and visitors. The main objective of this study is to verify if there is a positive
relationship between residents and visitors in the case of the tourist destination - Braga, as well
as understand the perception of residents regarding the benefits of tourism.
Method: For this purpose, a literature review was conducted on the interaction between residents
and visitors and on the perceptions about the impacts of tourism. Subsequently, an exploratory
empirical study was carried out through a questionnaire survey, conducted in April 2021, to the
residents of Braga, elected the 'Best European tourist destination to visit in 2021'. The sample
was selected via the social network Instagram, from a set of individuals who in their biography
mentioned residing in the municipality of Braga and, who agreed to answer a questionnaire via
online. The residents' questionnaire included questions regarding their socio-demographic
characteristics, their perception of the benefits of tourism in Braga, and their interaction with
visitors. The questionnaires were administered through Google Forms. 120 responses were
obtained. The data were subsequently analyzed through univariate analysis, using the Statistical
Package for Social Sciences - SPSS program.
Results: Of the total respondents there was a balance between female and male individuals.
Most of them belong to the 18-24 age group, have higher education, usually practice tourism,
agree that Braga is a very attractive tourist destination, and that tourism contributes to the
improvement of the quality of life. According to their opinion, the benefits of tourism are mainly of
positive nature (local trade, gastronomy, preservation of cultural heritage, offer of cultural
activities, improvement of infrastructures), except the impact of tourism on the increase of price
levels in certain establishments. Respondents consider that they interact with visitors, that visitors
have respect for their traditions and local heritage. Residents like to socialize and are helpful to
visitors and feel comfortable, happy, active, and important when they contact and interact with
them in different spaces, with the highest level of interaction occurring in the street when the
visitor asks for information.
Discussion: These results show that residents in Braga feel at ease when interacting with visitors
and that this interaction is positive, which will translate into increased levels of satisfaction and
consequent loyalty to the destination. Residents perceive positive impacts of tourism, which will
contribute to their favorable attitude towards its development and the implementation of
sustainable growth strategies for tourism in the municipality.
Conclusion: It can be considered that the interaction between residents and visitors enhances
the development of a tourist destination, given that, when residents interact with visitors, they
create an emotional bond with them, through the exchange of experiences, sense of belonging
and pride, which reinforces the importance of tourism perceived by residents.
Keywords: Tourism, Braga, interaction, resident, visitor, tourist destination.

207

Atas do ecUI&D 21 – VII Encontro Científíco da Unidade de Investigação & Desenvolvimento do ISLA Santarém
ISBN 978-989-96995-x-x (2021-06-18)

APLICAÇÃO DE UM SISTEMA ERP NUMA PME
APPLICATION OF AN ERP SYSTEM IN A PME
Hugo Oliveira; Domingos Martinho
Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém
oliveira.hugo999@hotmail.com; domingos.martinho@islasantarem.pt

Resumo
Introdução: A diversidade de soluções ERP existentes no mercado, bem como a perceção de
que as organizações nem sempre tiram o melhor partido dessas tecnologias, apesar de muitas
poderem até gastar elevadas quantias com a sua implementação, levou-nos a pretender
perceber de que forma a empresa objeto do presente estudo está a rentabilizar as
funcionalidades disponibilizadas pelo sistema ERP. Assim, a questão geral a partir da qual se
desenvolve o trabalho de investigação consiste em identificar os benefícios resultantes da
adoção de um Software ERP por uma PME. Da questão geral, derivam diversas questões a
serem investigadas relacionadas com a adoção de um sistema ERP por parte da organização,
como o impacto que a mesma tem nos processos diários de gestão, os aspetos mais valorizados
e as suas limitações percecionados pelos utilizadores.
Método: Na presente investigação foi utilizada uma metodologia de natureza qualitativa, com
recurso à entrevista e ao acesso a documentos oficiais como técnicas de recolha de informação,
por forma a obter informação privilegiada da organização a ter em conta no estudo. As entrevistas
foram realizadas a diferentes colaboradores da organização e a sua seleção foi feita com base
nas diferentes hierarquias, tendo em conta o tipo de informação necessária.
Como base comparativa da informação obtida, será utilizada uma framework, que foi
desenvolvida tendo em conta vários estudos na área da aplicação de sistemas ERP nas
organizações. A framework é constituída por cinco dimensões, sendo elas: operacional, tático,
estratégico, organizacional e infraestrutural.
Resultados: Espera-se conseguir obter informações importantes de todas as etapas da
implementação e uso do sistema ERP na organização, desde o tempo antes da implementação
até ao momento atual. Tendo em conta os colaboradores a ser entrevistados, dado os anos em
que estão vinculados na organização, e os documentos acedidos na mesma, será esperado
conseguir pontos de vista tanto da forma como o sistema ERP foi aplicado, como da forma em
que os recentes colaboradores se adaptaram ao mesmo. Porém, o foco principal na informação
obtida, será nos aspetos que mais tiveram impacto com a adoção e implementação do sistema
ERP na organização, tanto positiva como negativamente.
Discussão: Com base nos dados obtidos, é esperado perceber se estes vão ao encontro e dão
resposta às várias dimensões propostas na framework e se corroboram as informações retiradas
dos diferentes estudos considerados no desenvolvimento da respetiva framework ou se
permitem até complementar ainda mais algumas das dimensões.
Conclusão: A realização deste estudo de investigação é de extrema importância pois permite
concluir se o sistema ERP utilizado pela organização tem impacto nos processos de gestão da
mesma e qual a posição dos diferentes níveis hierárquicos da PME na utilização do sistema ERP,
dadas as diferentes funcionalidades necessárias às suas funções, e tendo em conta a grande
evolução tecnológica hoje em dia e o grande leque de recursos disponibilizados pelo sistema
ERP.
Deste modo, percebemos se a organização implementou o sistema da melhor forma e qual o
partido que tira da mesma, ou seja, quais os recursos que usufrui.
Palavras-chave: ERP, organização, benefícios, gestão, framework.

Abstract
Introduction: The diversity of ERP solutions on the market, as well as the perception that
organizations do not always make the best use of these technologies, although many may even
spend large amounts on their implementation, has led us to try to understand how the company
object of the present study is monetizing the functionalities provided by the ERP system. Thus,
the general question from which the research work is carried out is to identify the benefits resulting
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from the adoption of an ERP software by an SME. From the general question, there are several
issues to be investigated related to the organization's adoption of an ERP system, such as the
impact it has on the daily management processes, the most valued aspects and its limitations
perceived by users.
Method: In this investigation, a qualitative methodology was used, using the interview and access
to official documents as information collection techniques, in order to obtain privileged information
from the organization to be considered in the study. The interviews were conducted with different
employees of the organization and their selection was made based on the different hierarchies,
considering the type of information needed.
As a basis for comparing the information obtained, a framework will be used, which was
developed considering several studies in the area of the application of ERP systems in
organizations. The framework consists of five dimensions, which are: operational, tactical,
strategic, organizational and infrastructural.
Results: It is hoped to be able to obtain important information from all stages of the
implementation and use of the ERP system in the organization, from the time before
implementation until the present moment. Considering the employees to be interviewed, given
the years they have been linked to the organization, and the documents accessed in it, it will be
expected to obtain points of view both in the way the ERP system was applied and in the way in
which recent employees have adapted to it. However, the focus on the information obtained will
be on the aspects that had the greatest impact with the adoption and implementation of the ERP
system in the organization, both positively and negatively.
Discussion: Based on the data obtained, it is expected to understand whether they meet and
respond to the various dimensions proposed in the framework and corroborate the information
taken from the different studies considered in the development of the respective framework or if
they even allow to complement some of the dimensions.
Conclusion: The realization of this research study is extremely important because it allows to
conclude if the ERP system used by the organization has an impact on its management processes
and what is the position of the different hierarchical levels of the SME in the use of the ERP
system, given the different functionalities necessary to its functions, and considering the great
technological evolution nowadays and the great range of resources made available by the ERP
system.
In this way, we realize if the organization has implemented the system in the best way and which
party benefits from it, that is, what resources it uses.
Keywords: ERP, organization, benefits, management and framework.

209

Atas do ecUI&D 21 – VII Encontro Científíco da Unidade de Investigação & Desenvolvimento do ISLA Santarém
ISBN 978-989-96995-x-x (2021-06-18)

O IMPACTO DO TELETRABALHO NA VIDA DOS TRABALHADORES
THE IMPACT OF TELEWORKING ON WORKERS' LIVES
Silvia Serrador; Domingos Martinho
ISLA - Santarém
silviaserradorfilipe@gmail.com; domingos.martinho@islasantarem.pt

Resumo
Introdução: O teletrabalho origina transformações bastante significativas nas organizações,
fomentando a flexibilidade, a conexão e o intercâmbio de informações com os trabalhadores fora
da organização ou mesmo de locais geograficamente distantes. Através do- teletrabalho é
possível ultrapassar as restrições de tempo e de espaço, o teletrabalhador passa a ter a
possibilidade de estar em diferentes locais e comunicar-se na mesma hora com a sua
organização, bem como, não faltar aos seus compromissos de trabalho, mas de uma forma mais
livre e autónoma, pois a supervisão e controlo passa a ser realizado através dos resultados. A
Covid-19 trouxe-nos muitos desafios e problemas, a realidade criada pela pandemia trouxe
consigo a descoberta do teletrabalho por parte de muitas empresas e trabalhadores, tornandose inevitável para muitas delas, pois se para algumas empresas, o trabalho remoto já era uma
realidade, outras havia que ainda o viam com alguma resistência.
Face a esta nova realidade este estudo tem por objetivo perceber em que medida as pessoas
estão satisfeitas com o teletrabalho, a nível profissional, pessoal, social e até económico. De que
forma os trabalhadores se adaptaram ao teletrabalho, qual o impacto dessa realidade na sua
vida pessoal, e em que medida é que influencia a sua qualidade de vida tanto na satisfação com
o trabalho, como no seu bem-estar. Pretende-se ainda perceber se as pessoas estão satisfeitas
com esta forma de trabalho ou, se for possível, preferem retomar a sua atividade em regime
presencial.
Método: Para a realização deste estudo, foi utilizada uma investigação quantitativa do tipo
inquérito por questionário, visto que a finalidade consiste em examinar uma amostra da
população. A recolha de dados foi feita através da divulgação de um inquérito por questionário
lançado online, e dirigido a trabalhadores por conta de outrem que se encontravam no ativo e
que realizavam teletrabalho. A amostra foi por conveniência não probabilística, que consiste
numa técnica usada quando não há critérios que devam ser considerados para que uma pessoa
faça parte da amostra. O questionário foi apresentado aos respondentes, acompanhado por um
pequeno resumo introdutório que definiu os objetivos do estudo, assim como garantiu o
anonimato e a confidencialidade da informação fornecida.
Resultados: Os dados recolhidos ainda não se encontram analisados, mas espera-se obter
resultados que permitam caracterizar o contexto do teletrabalho em Portugal nomeadamente, na
vertente do interesse para os utilizadores, para as empresas e para a sociedade em geral.
Espera-se também que estes resultados possam acrescentar novas dimensões ou novo
conhecimento ao já existente sobre esta temática.
Discussão: Com os resultados obtidos, espera-se perceber quais são as semelhanças ou as
divergências com outros estudos já efetuados sobre a temática, de forma a perceber qual a
implicação que o teletrabalho teve na vida dos teletrabalhadores, motivada pela situação
pandémica que estamos a vivenciar. A discussão desta temática implica a comparar os
resultados deste estudo com outros já realizados.
Conclusão: Este estudo, depois de concluído permitirá ter uma visão mais aprofundada e
abrangente no contexto do teletrabalho e as suas implicações na vida dos teletrabalhadores em
Portugal, tanto a nível pessoal como profissional.
Palavras-chave: teletrabalho, tecnologia, competitividade, flexibilidade, qualidade de vida.

Abstract
Introduction: Teleworking causes significant changes in organizations, promoting flexibility,
connection and exchange of information with workers outside the organization or even from
geographically distant locations. Through teleworking it is possible to overcome time and space
restrictions, teleworkers now have the possibility to be in different places and communicate at the

210

Atas do ecUI&D 21 – VII Encontro Científíco da Unidade de Investigação & Desenvolvimento do ISLA Santarém
ISBN 978-989-96995-x-x (2021-06-18)
same time with their organization, as well as not missing their work commitments, but in a more
free and autonomous way, as the supervision and control starts to be carried out through the
results. Covid-19 brought us many challenges and problems, the reality created by the pandemic
brought with it the discovery of telework by many companies and workers, making it inevitable for
many of them, because if for some companies, remote work was already one reality, others still
saw him with some resistance.
In view of this new reality, this study aims to understand the extent to which people are satisfied
with teleworking, at a professional, personal, social and even economic level. How workers have
adapted to teleworking, what is the impact of this reality on their personal lives, and to what extent
does it influence their quality of life in terms of both job satisfaction and well-being. It is also
intended to understand whether people are satisfied with this form of work or, if possible, prefer
to resume their activity in person.
Method: To carry out this study, a quantitative investigation of the questionnaire type was used,
since the purpose is to examine a sample of the population. Data collection was carried out
through the dissemination of a survey through a questionnaire launched online, and directed at
employees who were active and who were teleworking. The sample was for non-probabilistic
convenience, which consists of a technique used when there are no criteria that should be
considered for a person to be part of the sample. The questionnaire was presented to the
respondents, accompanied by a small introductory summary that defined the objectives of the
study, as well as guaranteed the anonymity and confidentiality of the information provided.
Results: The data collected has not yet been analyzed, but it is expected to obtain results that
allow characterizing the context of teleworking in Portugal, namely, in terms of interest to users,
companies and society in general. It is also expected that these results may add new dimensions
or new knowledge to the existing one on this theme.
Discussion: With the results obtained, it is expected to perceive what are the similarities or
divergences with other studies already carried out on the theme, in order to understand what the
implication that teleworking had in the lives of teleworkers, motivated by the pandemic situation
we are experiencing experience. The discussion of this theme implies comparing the results of
this study with others already carried out.
Conclusion: This study, once completed, will allow a more in-depth and comprehensive view in
the context of teleworking and its implications for the life of teleworkers in Portugal, both at a
personal and professional level
Keywords: Telework, technology, competitiveness, flexibility, quality of life.
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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE CARGA EM PERCURSOS PEDESTRES.
UMA ANÁLISE EXPLORATÓRIA NA ALDEIA DO XISTO DE FAJÃO
(CENTRO DE PORTUGAL)
ASSESSMENT OF CARRYING CAPACITY IN HIKING TRAILS. AN
EXPLORRATORY ANALYSIS IN XIST VILLAGE OF FAJÃO (CENTER OF
PORTUGAL)
Luiz Alves
Universidade de Coimbra, Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território
luiz.alves@uc.pt

Resumo
Introdução: A gestão sustentável dos produtos e destinos turísticos tem adquirido uma
expressão crescente (e renovada) no quadro de desenvolvimento atual fortemente marcado pela
“emergência climática”, com tradução num conjunto amplo de documentos orientadores e
estratégicos de escalas variáveis. No caso concreto da natureza, um dos ativos diferenciadores
identificados na estratégia nacional de turismo, este tem-se assumido como principal motor de
desenvolvimento dos territórios rurais e/ou de montanha, em especial daqueles que apresentam
recursos naturais de excelência (classificados e/ou protegidos), através da estruturação de
equipamentos e infraestruturas de lazer/turismo associados aos segmentos de Walking &
Cycling, correspondentes a atividades com baixas emissões de carbono.
A procura crescente por estes territórios, em especial desde finais do século XX, e a ampla
proliferação de percursos pedestres em territórios de grande relevância natural, inseridos em
ecossistemas sensíveis, em regra, não têm sido acompanhadas ou articuladas com planos e
estratégias que estabeleçam os limites ótimos para garantir uma utilização sustentável dos
recursos, nomeadamente através da definição da capacidade de carga dos trilhos.
Com o objetivo central de analisar a importância do pedestrianismo no seio do turismo de
natureza em Portugal, bem como discutir e testar um modelo de capacidade de carga dos
circuitos pedonais em ambiente rural e/ou de montanha numa área amostra em Pampilhosa da
Serra (Centro de Portugal).
Método: Tendo por base a análise de dados georreferenciados obtidos in loco, através de
trabalho de campo (observação direta) e através interpretação de cartografia, foi aplicado o
modelo adaptado de Cifuentes (1992), de análise e determinação da capacidade de carga para
o percurso pedestre PR 1 PPS – Caminho do Xisto de Fajão – Subida aos Penedos, em
Pampilhosa da Serra em dois níveis: capacidade de carga física (CCF) e capacidade de carga
real (CCR).
Resultados: Considerando a determinação da capacidade de carga física, os resultados
revelam um potencial de 2.750 utilizadores. Porém, a aplicação de um conjunto de cinco fatores
de correção (social, erosão, alagamento, temperatura e acessibilidade) permitem apurar a
capacidade de carga real que, no caso da área amostra, se estima numa utilização máxima de
24 pedestrianistas diária (valores que, em alguns dias, são ultrapassados)
Discussão: Os dados obtidos encontram-se em linha com resultados obtidos por outros estudos
de escala internacional, com especial destaque para a determinação dos fatores de correção à
capacidade de carga dos trilhos, sobretudo em territórios coincidentes com ecossistemas
sensíveis.
Os resultados obtidos vêm expressar a importância de identificar, mitigar e aplicar medidas de
monitorização e planeamento da atividade turística com o objetivo máximo de garantir um
equilíbrio entre a utilização dos recursos dos territórios, a sua capacidade de carga e a satisfação
turística dos pedestrianistas.
Conclusão: Em virtude destes resultados, e associado ao facto de não haver um sistema de
monitorização que permita aferir o número de utilizadores diários do percurso pedestre, é
recomendado que a entidade gestora promova uma monitorização ativa dos pedestrianistas,
através da instalação de contadores automáticos e da realização de inquéritos aos utilizadores,
com o objetivo de compreender a adequação dos níveis de procura à capacidade de carga
determinada.
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Palavras-chave: turismo de natureza, sustentabilidade, capacidade de carga, percursos
pedestres, Pampilhosa da Serra.

Abstract
Introduction: The sustainable management of tourism products and destinations has acquired
an increasing (and renewed) expression in the context of current development strongly marked
by the “climate emergency”, with translation into a wide set of guiding and strategic documents of
varying scales. In the specific case of nature, one of the differentiating assets identified in the
National Tourism Strategy, it has assumed itself as the main driver for the development of rural
and / or mountain territories, especially those with excellent natural resources (classified and / or
protected), through the structuring of leisure / tourism equipment and infrastructures associated
with the Walking & Cycling segments, corresponding to activities with low carbon emissions.
The growing demand for these territories, especially since the end of the 20th century, and the
wide proliferation of hiking trails in territories of great natural relevance, inserted in sensitive
ecosystems, as a rule, have not been accompanied or articulated with plans and strategies that
establish the optimal limits to guarantee a sustainable use of resources, namely through the
definition of the carrying capacity of the hiking trails.
With the central objective of analyzing the importance of hiking in nature tourism in Portugal, as
well as discussing and testing a carrying capacity model of hiking trails in rural and / or mountain
environments in a sample area in Pampilhosa da Serra (Centre of Portugal).
Method: Based on the analysis of georeferenced data obtained in loco, through fieldwork (direct
observation) and through the interpretation of cartography, the model adapted from Cifuentes
(1992), of analysis and determination of the carrying capacity for the hiking trail was applied PR
1 PPS – Caminho do Xisto de Fajão – Subida aos Penedos, in Pampilhosa da Serra on two
levels: physical carrying capacity (PCC) and real carrying capacity (RCC).
Results: Considering the determination of the physical carrying capacity, the results reveal a
potential of 2,750 users. However, the application of a set of five correction factors (social,
erosion, flooding, temperature and accessibility) allows to determine the real carrying capacity,
which, in the case of the sample area, is estimated in a maximum use of 24 hikers daily (values
that, in some days, are exceeded).
Discussion: The data obtained are in line with results obtained by other studies on an
international scale, with special emphasis on the determination of the correction factors for the
carrying capacity of the trails, especially in territories coinciding with sensitive ecosystems.
The results obtained express the importance of identifying, mitigating and applying measures for
the monitoring and planning of tourist activity with the ultimate goal of ensuring a balance between
the use of the territories' resources, their carrying capacity and the tourist satisfaction of hikers.
Conclusion: In view of these results, and associated with the fact that there is no monitoring
system that allows to measure the number of daily users of the hiking trail, it is recommended that
the managing entity promotes an active monitoring of hikers, through the installation of automatic
counters and the realization of surveys of users, in order to understand the adequacy of demand
levels to the determined carrying capacity.
Keywords: nature tourism, sustainability, carrying capacity, hiking trails, Pampilhosa da Serra.
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TURISMO DE NATUREZA E PEDESTRIANISMO. O PERFIL DO
PEDESTRIANISTA NA SERRA DA LOUSÃ (CENTRO DE PORTUGAL)
NATURE TOURISM AND PEDESTRIANISM. THE PROFILE OF HIKERS IN
SERRA DA LOUSÃ (CENTER OF PORTUGAL)
Luiz Alves; Bruna Cordeiro
Universidade de Coimbra, Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território
luiz.alves@uc.pt; bc2159@hotmail.com

Resumo
Introdução: Nas últimas décadas tem-se verificado um crescimento da prática de atividades de
lazer e turismo nos espaços naturais e/ou de montanha, não só em Portugal, mas na
generalidade dos países a nível mundial, com um aumento considerável do uso recreativo destes
territórios, com especial destaque para aquelas que se enquadram nos segmentos de turismo
de natureza e ativo, com baixas emissões de carbono e com públicos, tendencialmente, mais
consciencializados e com maior literacia ambiental.
No seio das atividades de turismo e lazer, o pedestrianismo, definido como um nicho de turismo,
apresenta-se como uma das principais práticas por todo o Mundo, gozando de uma grande
popularidade e em crescimento, com especial vinculação às áreas naturais protegidas.
Considerando a importância crescente que o turismo tem assumido na valorização dos territórios
classificados e/ou protegidos, torna-se imperativo conhecer o perfil e motivações de utilizadores
que procuram estes territórios, sendo uma ferramenta crucial para orientar políticas e estratégias
públicas mas, também, para que os operadores turísticos possam adequar os seus produtos e
serviços ao mercado da procura.
Desta forma, esta reflexão apresenta como principal objetivo conhecer o perfil do pedestrianista
que procura o percurso pedestre PR1 GOI – Rota das Tradições do Xisto, integrado no Sítio da
Rede Natura 2000 da Serra da Lousã, e comparar os resultados com o perfil identificado para
este segmento em outros estudos de referência internacionais.
Método: O inquérito por questionário foi adaptado ao público-alvo e ao método utilizado para a
sua realização (em papel e online).
A amostra é constituída por 84 pedestrianistas que utilizaram o percurso pedestre PR1 GOI na
Serra da Lousã.
Resultados: Do total de inquiridos a maioria era de nacionalidade portuguesa (93%).
Relativamente à distribuição geográfica dos pedestrianistas inquiridos, o distrito de Lisboa
destacou-se como o território com maior número de respostas (38%), seguido de Coimbra (18%),
Leiria (10%) e Aveiro (8%).
Cerca de metade dos inquiridos pertence ao género feminino (51%), com idade compreendida
entre os 18 e os 35 anos e com educação de nível superior, na maioria sem formação em áreas
disciplinares relacionadas com ambiente (77%). De forma geral os inquiridos não faziam parte
de nenhuma organização ambiental (87%).
O contacto com a Natureza foi indicado como o principal motivo para realizar o percurso pedestre
(31%). Como principais atividades efetuadas predominou o pedestrianismo. O percurso foi
realizado principalmente em grupo, com a família (48%) ou amigos (38%) e a maioria dos
pedestrianistas sabia encontrar-se na Serra da Lousã (92%).
Discussão: Os resultados alcançados, embora com algumas limitações metodológicas,
sobretudo pela reduzida dimensão da amostra, permitem confirmar o alinhamento do perfil do
pedestrianista inquirido no percurso pedestre PR1 GOI, com outros perfis identificados a nível
nacional e internacional.
Conclusão: Esta reflexão reforça a necessidade dos atores e gestores de territórios e/ou
produtos turísticos apostarem na monitorização e identificação dos perfis, práticas e motivações
dos turistas/visitantes que procura a sua oferta turística, com o objetivo de conduzir a uma melhor
adaptação da oferta à necessidades e expectativas da procura.
Palavras-chave: turismo de natureza, pedestrianismo, percursos pedestres, Serra da Lousã.
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Abstract
Introduction: In the last decades there has been an increase in the practice of leisure and tourism
activities in natural and / or mountain areas, not only in Portugal, but in most countries worldwide,
with a considerable increase in the recreational use of these territories, with special emphasis on
those that fall into the segments of nature and active tourism, with low carbon emissions and with
audiences, tendency, more aware and with greater environmental literacy.
Within tourism and leisure activities, hiking, defined as a tourism niche, presents itself as one of
the main practices throughout the world, enjoying great popularity and growth, with a special link
to protected natural areas.
Considering the growing importance that tourism has assumed in the valorization of classified
and / or protected territories, it is imperative to know the profile and motivations of users who seek
these territories, being a crucial tool to guide public policies and strategies, but also for that tour
operators can adapt their products and services to the demand market.
In this way, this reflection has as main objective to know the profile of the hiker of the PR1 GOI
hiking trail - Rota das Tradições do Xisto, integrated in the Natura 2000 Site of Serra da Lousã,
and to compare the results with the profile identified for this segment in other international
reference studies.
Method: The survey was adapted to the target audience and the method used to carry it out (on
paper and online).
The sample consists of 84 hikers who used the PR1 GOI hiking trail in Serra da Lousã.
Results: Of the total respondents, the majority were Portuguese (93%). Regarding the
geographic distribution of the surveyed hikers, the district of Lisbon stood out as the territory with
the highest number of responses (38%), followed by Coimbra (18%), Leiria (10%) and Aveiro
(8%).
About half of the respondents are female (51%), aged between 18 and 35 years old and with
higher education, most without training in disciplines related to the environment (77%). In general,
respondents were not part of any environmental organization (87%).
Contact with nature was indicated as the main reason for walking (31%). The main activities
carried out were hiking. The trail was carried out mainly in groups, with family (48%) or friends
(38%) and most hikers knew how to find themselves in Serra da Lousã (92%).
Discussion: The results achieved, although with some methodological limitations, mainly due to
the small sample size, allow us to confirm the alignment of the profile of the inquired hiker on the
PR1 GOI hiking trail, with other profiles identified at national and international level.
Conclusion: This reflection reinforces the need for actors and managers of territories and / or
tourist products to bet on the monitoring and identification of the profiles, practices and
motivations of tourists / visitors looking for their tourist offer, in order to lead to a better adaptation
of the offer to the demand and expectations.
Keywords: nature tourism, pedestrianism, hiking trails, Serra da Lousã.
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EFEITO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS NAS EMISSÕES GASES COM
EFEITO DE ESTUFA E DE MICRO/NANOPARTÍCULAS: UMA REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA.
EFFECT OF CORONAVIRUS PANDEMIC ON THE EMISSON OF
GREENHOUSE EFFECT GASES AND MICRO/NANOPARTICLES: A
BIBLIOGRAPHIC REVIEW.
Joana Tudella
CiQuiBio-IPS, Centro Interdisciplinar de Ciências Químicas e Biológicas, Escola Superior de
Tecnologia do Barreiro, Instituto Politécnico de Setúbal – Rua Américo Silva Marinho 2839-001
Lavradio, Barreiro, Portugal; ISLA Santarém - Largo Cândido dos Reis (Edifício do antigo
Hospital) 2000-241 Santarém, Portugal;
joanatudella@islasantarem.pt; joanatudella@hotmail.com

Resumo
Introdução: Neste trabalho estuda-se o efeito da pandemia do Coronavírus nas
emissões de várias micro e nanopartículas poluentes e de gases com efeito de estufa
libertados pelos vários tipos de meios de transporte (rodoviário, ferroviário, marítimo,
aéreo). Estes mesmos meios de transporte utilizam motores de combustão (a gasóleo,
gasolina, querosene) que libertam nano e micropartículas sólidas, as quais afetam
negativamente a saúde humana, bem como uma mistura de gases (CO2, CO, NOx, SO2)
que contribuem para o aumento do efeito de estufa e, desde logo, podem interferir com
o clima do nosso planeta. Num trabalho anterior, foi feita uma abordagem inicial ao
problema e foram discutidos os efeitos ambientais e na saúde destas emissões.
Inesperadamente, desde o início de 2020 devido à pandemia causada pelo Coronavirus, as
populações tiveram de reduzir drasticamente as suas deslocações e a utilização destes meios
de transporte, com todos os efeitos negativos na economia e turismo daí resultantes.
Neste trabalho, pretende-se quantificar o efeito positivo do confinamento das populações
(vigentes em diversos países) na redução da emissão dos gases com efeito de estufa (GHG:
CO2, CH4, N2O) e das partículas poluentes ao longo deste periodo de pandemia.
Método: Para tal, foi efetuada uma pesquisa na base de dados “Scopus”, utilizando as palavras
chave “Pandemic” AND ”Greenhouse Effect Gases”.
Resultados: Na pesquisa efetuada, obtiveram-se 47 publicações. Destas, 26 referem-se à
redução das emissões dos gases com efeito de estufa e aerossóis (micro e nano partículas)
durante a pandemia, sendo que 15 quantificam essas reduções. Os restantes 21 trabalhos
referem-se a outras relações causa-efeito entre a Pandemia de COVID-19 e as Emissões dos
Gases com Efeito de Estufa.
Como exemplo de resultados citados, é estimada uma redução global de emissões de GHG de
25 % devida aos confinamentos. Estudos referem para um período de apenas 2 meses durante
o confinamento um decréscimo de 7% de CO2 antropogénico na atmosfera e consequentemente
uma redução de 0,5ºC na Temperatura Média do Oceano (SST) nas costas do Oceano Índico.
No Egito, é também descrito um decréscimo de 4 % de na emissões de GHG durante a
pandemia. Na Ilha de Creta (Grécia), foi observada uma redução de 32 % nos níveis médios de
NOx relativamente a 2019. No Norte de Itália as emissões de GHG foram reduzidas em cerca de
230 Kt de CO2 eq e no Centro e Sul em 110-130 Kt de CO2 eq. Também são referidas reduções
significativas destas emissões na Argentina, Peru, México e na megacidade de São Paulo.
Conclusões: Neste estudo, diversos autores referem uma redução efetiva a nível global das
emissões dos gases com efeito de estufa e das micro e nanopartículas (aerossóis) durante a
pandemia de COVID-19. Apesar desta redução ser eventualmente temporária, vem reforçar a
necessidade de um investimento no futuro na redução das emissões dos gases com efeito de
estufa para minimizar os efeitos do aquecimento global a nível mundial.
Palavras-chave: Gases com efeito de Estufa (GHG); Pandemia; COVID-19; Meios de Transporte.
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Abstract
Introduction: During this work, the effect of Coronavirus pandemic on the emission of pollutant
micro and nanoparticles and greenhouse effect gases (GHG) released by several transport
means (road transport, railways, shipping and air transport) is studied. These transport means
use combustion motors (diesel, gasoline, kerosene) which release solid micro and nanoparticles
as well as a mixture of gases (CO2, CO, NOx, SO2) that negatively affect health and contribute
also to the increase of greenhouse effect, interfering with our planet’s climate. In a previous work,
an initial approach to this problem was carried out and the effects on environment and health
were discussed.
Unexpectedly, since the beginning of 2020 due to the pandemic caused by Coronavirus, the
populations had to suddenly reduce their displacements and the use of these transport means,
resulting in negative effects on the economy and tourism.
In this work, it is aimed to quantify the positive effect of the confinement/lockdown (taken in
several countries) on the reduction of greenhouse gases (GHG: CO2, CH4, N2O) and pollutant
particles during the pandemic period.
Method: This way, a research on “Scopus” database using the keywords “Pandemic” AND
“Greenhouse Effect Gases” was carried out.
Results: During this research, 47 publications were found. Among these, 26 refer to the reduction
of greenhouse effect gases and aerosols (micro and nanoparticles) during the pandemic; from
these, 15 works quantify these reductions. The other 21 works refer to other correlations among
COVID-19 pandemic and Greenhouse Gases emissions.
As an example of the cited results, due to confinements, a global reduction of the GHG emissions
of 25 % is estimated. Studies describe a decrease of 7 % of anthropogenic CO 2 during a
confinement period of only 2 months resulting in a reduction of the Surface Sea Temperature
(SST) of 0,5 ºC on the shores of the Indian Ocean. In Egypt, a reduction of 4 % on the GHG
emissions was described. In Crete, a reduction of 32 % on the mean levels of NOx in relation to
the levels in 2019 was observed. In Northern Italy, the GHG emissions were reduced in about
230 Kt of CO2 eq and in Center and Southern Regions of Italy, these reductions attained 110-130
Kt of CO2 eq.
Significant reductions of these emissions were also referred in Argentina, Peru, México and in
São Paulo megacity.
Conclusion: During this study, several authors mention an effective reduction of the global
emissions of Greenhouse Effect Gases (GHG) and micro and nanoparticles (aerosols) during the
COVID-19 pandemic. Although this reduction may be only temporary, these results reinforce the
need of future investments to minimize the worldwide effects of global warming.
Palavras-chave: Greenhouse Effect Gases (GHG); Pandemic; COVID-19;Transport Means.
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PATRIMÓNIO GASTRONÓNICO DAS COMUNIDADES LUSÓFONAS EM
LISBOA
GASTRONONIC HERITAGE OF LUSOPHONE COMMUNITIES IN LISBON
José Ferramenta; Norberto Santos; Eunice Lopes
Universidade de Coimbra; Universidade de Coimbra; Instituto Politécnico de Tomar,
TECHN&ART-IPT, CITUR-IPL; CRIA-FCSH-UNL; GOVCOPP-UA
jose.ferramenta@gmail.com; norgeo@ci.uc.pt; eunicelopes@ipt.pt

Resumo
Introdução: A gastronomia enquanto instrumento de encontros transnacionais em sociedades
contemporâneas e multiculturais tem tido um papel preponderante no entendimento da
gastronomia nas lógicas culturais e turísticas. Diversas cidades mundiais têm procurado investir
na diversidade cultural como elemento turístico que permita criar experiências diferenciadas e
distintas para o(s) turista(s). As cidades encontram desta forma um meio de especialização do
seu território, a fim de alcançar melhores resultados, económicos e turísticos, para as
organizações envolvidas, bem como para minimizar problemas públicos. A receção de fluxos
migratórios nos últimos 40 anos, colocou Portugal como país acolhedor com as comunidades
lusófonas a representarem mais de 50% da população migrante transformando por essa via a
vida cultural e social portuguesa. A maior concentração da migração na cidade Lisboa, tornou-a
num retrato de uma pluralidade de manifestações culturais lusófonas e que têm sido
incorporadas como traço distintivo do diálogo intercultural da capital portuguesa. Nesta
perspetiva, esta comunicação tem como objetivos, por um lado, incentivar a reflexão sobre a
importância da presença gastronómica das comunidades lusófonas em Lisboa, através da
observação dos efeitos diretos e indiretos da convivência entre africanos, brasileiros e
portugueses e, por outro lado, procurar evidenciar a existência de uma marca distintiva e
exclusiva motivada pela rede de gastronomia transnacional lusófona presente na capital
portuguesa.
Método: O instrumento de análise incidiu no trabalho de campo sistemático e exploratório,
aplicado à restauração fomentada por empresários, eventos e agentes culturais, e nos seus
restaurantes e produtos, permitindo deste modo analisar «in loco», a comensalidade entre as
populações lusófonas residentes na capital portuguesa.
Resultados: Enquanto resultados, espera-se encontrar as principais razões, que permitam
afirmar que a gastronomia lusófona pode constituir-se numa marca diferenciadora no turismo da
cidade de Lisboa.
Discussão: A lusofonia, enquanto comunidade transcultural e transnacional, tem sido reforçada
pelos poderes locais, através da “patrimonialização” de elementos culturais de língua portuguesa
(literatura, música, dança, teatro, etc.), transformados em mercadorias autênticas e únicas no
atual mercado de bens e serviços de consumo, projetados nos inúmeros eventos que combinam
a expressão cultural lusófona. Este trabalho permite-nos perceber se a gastronomia é vista como
uma herança comum capaz de estabelecer um património cultural imaterial e identitário lusófono
e, em última instância, se constitui uma oportunidade de entender como a gastronomia
intercultural lusófona podem ser deliberadamente combinadas para desenvolver uma estratégia
de atratividade cultural e turística.
Conclusão: Esta comunicação, estando numa fase inicial de análise exploratória, perspetiva
demarcar as linguagens culturais produzidas no espaço lusófono através do património
gastronómico e como estas poderão gerar atratividade para o turismo.
Palavras-chave: Identidade transnacional; Património gastronómico; Comunidades lusófonas;
Turismo Gastronómico.

Abstract
Introduction: Gastronomy as an instrument of transnational encounters in contemporary and
multicultural societies has played a major role in understanding gastronomy in cultural and tourist
logic. Several cities around the world have sought to invest in cultural diversity as a tourist element
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that allows them to create different and distinct experiences for the tourist (s). In this way, cities
find a means of specializing their territory, to achieve better economic and tourist results for the
organizations involved, as well as to minimize public problems. The reception of migratory flows
in the last 40 years has placed Portugal as a welcoming country with Lusophone Communities
representing more than 50% of the migrant population, thereby transforming Portuguese cultural
and social life. The greater concentration of migration in the city of Lisbon, made it a portrait of a
plurality of Lusophone cultural manifestations, which have been incorporated as a distinctive
feature of the intercultural dialogue of the Portuguese capital. In this perspective, this
communication aims, on the one hand, to encourage reflection on the importance of the
gastronomic presence of the Lusophone Communities in Lisbon, through the observation of the
direct and indirect effects of the coexistence between Africans, Brazilians, and Portuguese, and,
on the other hand, seek to evidence the existence of a distinctive and exclusive brand motivated
by the Lusophone Communities transnational gastronomy network present in the Portuguese
capital.
Method: The instrument of analysis focused on systematic and exploratory fieldwork, applied to
the restoration promoted by entrepreneurs, events and cultural agents, and in its restaurants and
products, thus allowing to analyse "in loco", the commensality between the Lusophone
Communities residents in the Portuguese capital.
Results: As results, it is expected to find the main reasons, which allow us to affirm that the
Lusophone Communities gastronomy can constitute a differentiating brand in the tourism of the
city of Lisbon.
Discussion: Lusophony, as a cross-cultural and transnational community, has been reinforced
by local authorities, through the “patrimonialization” of Lusophone Communities cultural elements
(literature, music, dance, theatre, etc.), transformed into authentic and unique goods in the current
consumer goods and services market, projected in the countless events that combine Lusophone
cultural expression. This work allows us to understand if gastronomy is seen as a common
heritage capable of establishing an intangible cultural and Lusophone Communities identity and,
ultimately, it constitutes an opportunity to understand how Lusophone intercultural gastronomy
can be deliberately combined to develop a strategy cultural and tourist attractiveness.
Conclusion: This communication, being in an initial phase of exploratory analysis, aims to
demarcate the cultural languages produced in the Lusophone space through the gastronomic
heritage and how they can generate attractiveness for tourism.
Keywords: Transnational identity; Gastronomic heritage; Lusophone Communities; Gastronomic
Tourism.
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BARREIRAS À INTERNACIONALIZAÇÃO
BARRIERS TO INTERNACIONALIZATION
Dinis Carniça; Rosa Marques; Sandra Almeida; Rui Frade
ISLA Santarém
dinis_carnica@hotmail.com; rosinha_1982@hotmail.com;
sandra.isa.oli.almeida2019@gmail.com; rui.frade@islasantarem.pt

Resumo
Introdução: Existem várias motivações que levam as empresas a entrarem nos mercados
internacionais, como a saturação do mercado interno e a oportunidade de crescimento, mas,
durante o processo de Internacionalização deparam-se com várias barreiras, impedindo-as de
iniciar, desenvolver a sua atividade ou continuar no mercado internacional. Neste sentido o
presente trabalho tem por objetivo identificar as principais barreiras à exportação, fornecendo
uma visão geral da problemática.
Método: Com base na análise efetuada a diversos estudos de vários autores, conseguimos
destacar os pontos sobre as barreiras à exportação internas e externas que afetam as empresas.
Resultados: Conseguimos verificar que as barreiras internas são mais facilmente controláveis
que as externas, visto que as internas dependem da empresa e as externas dependem de
terceiros, como o governo e transportes. Não existe uma solução concreta para estas barreiras,
visto que os estudos têm mostrado que existem muitas barreiras que podem ser generalizadas,
sendo que outras permanecem específicas das regiões e situações do mercado interno. Nos
estágios iniciais do processo de internacionalização, barreiras como a falta de conhecimento,
escassez financeira e falta de pessoal qualificado, desempenham um papel crucial, pois acabam
por construir uma barreira mental que impede os gestores de considerarem a expansão
internacional.
Discussão: Devido também ao facto de que estes estudos são baseados em amostras
relativamente pequenas, efetuados muitas vezes num país específico, avaliando somente as
relações que este tem com os restantes, ficamos com uma limitação relativa à generalização dos
resultados obtidos, não sendo possível analisar todas as exportações possíveis, pois daí
resultariam estudos demasiados extensos.
Conclusão: Com base na informação recolhida, concluímos que a internacionalização é um
marco importante para todas as Pequenas e Médias Empresas, que pretendam expandir o seu
negócio, e ganhar notoriedade mundial, no sentido de criar alicerces da sua sustentabilidade.
Nem sempre este é possível cumprir com o propósito devido à complexidade das barreiras à
exportação. Mas as abordagens modernas adotadas das Pequenas e Médias Empresas são
eficazes na resolução da maior parte dos desafios tradicionais colocados na internacionalização
Palavras-chave: Internacionalização, Barreiras, Exportação, Mercado

Abstract
Introduction: There are several motivations that lead companies to enter international markets,
such as the saturation of the domestic market and the opportunity for growth, but during the
process of internationalization they face several barriers, preventing them from starting,
developing their activity, or continuing in the international market. In this sense, this paper aims
to identify the main barriers to export, providing an overview of the problem.
Method: Based on the analysis of several studies by various authors, we can highlight the points
about internal and external export barriers that affect companies.
Results: We were able to verify that the internal barriers ones are more easily controllable than
the external ones, since the internal ones depend on the company and the external ones depend
on third parties, such as government and transportation. There is no concrete solution for these
barriers, since studies have shown that there are many barriers that can be generalized, while
others remain specific to regions and internal market situations. In the early stages of the
internationalization process, barriers such as lack of knowledge, financial scarcity and lack of
qualified personnel play a crucial role as they end up building a mental barrier that prevents
managers from considering international expansion.
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Discussion: Also to the fact these studies are based on relatively small samples, often carried
out in a specific country, evaluating only the relationships that this country has with the others,
we are left with a limitation concerning the generalization of the results obtained, not being
possible to analyze all possible exports, since this would result in studies that are too extensive.
Conclusion: Based on the information collected, we conclude that internationalization is an
important milestone for all Small and Medium Enterprises, which intend to expand their business,
and gain global notoriety, to create the foundations of their sustainability. This is not always
possible to fulfill the purpose due to the complexity of the barriers to export. But modern
approaches adopted by Small and Medium Enterprises are effective in solving most of the
traditional challenges posed in internationalization.
Keywords: Internationalization, Barriers, Export, Market
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MOTIVAÇÃO PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO
MOTIVATION FOR INTERNATIONALIZATION
Carla Silva; Claúdio Barros; Nuno Anjos; Patricia Ferreira; Rui Frade
ISLA Santarém
carlampsilva72@gmail.com; claudiofladbarros@hotmail.com; nunobanjos@hotmail.com;
rui.frade@islasantarem.pt

Resumo
Introdução: Com a crescente globalização dos mercados e suas interdependências, as
pequenas e médias empresas nacionais são as que enfrentam as mudanças na economia
mundial face aos concorrentes estrangeiros devendo por isso ponderar uma estratégia de
internacionalização. O objetivo deste trabalho é demonstrar como as Pequenas e Médias
Empresas através da motivação à internacionalização pode incentivar a inovação, apostando
numa pré-preparação e no desempenho alargando o seu mercado.
Método: A metodologia aplicada comportou uma revisão bibliográfica sendo efetuada uma
recolha e compilação de informação de caracter científico a vários autores que publicaram artigos
sobre o tema em estudo.
Resultados: Como resultado desta recolha identificamos a existência de alguns modelos
orientadores para a internacionalização. Estas empresas sentem um desgaste na relação com
os concorrentes estrangeiros, perdendo algum poder económico com a crescente globalização,
devendo apostar numa pré-preparação, na inovação e no desempenho, assim como aliarem-se
numa unificação da lei global por forma a tornarem-se mais competitivas. As empresas de acordo
com a sua localização podem optar por acordos diferentes do comércio, com estímulos mais
vantajosos seguindo um modelo Etnocentrismo, Policentrismo, Regiocentrismo e Geocentrismo,
que visa identificar a orientação e a estratégia da organização. Existe alguma complexidade nos
processos de exportação sendo que as empresas com forte intenção de exportar são aquelas
que terão mais probabilidades de sucesso. Para uma organização operar eficientemente
permitindo um maior crescimento e viabilidade a longo prazo é importante que a identificação da
estratégia seja a correta sendo orientada de forma consistente entre as atividades da empresa.
Conclusão: Conclui-se que as estratégias de marketing e as políticas publicas de promoção à
exportação são bastante relevantes tanto para o potencial do desempenho empresarial assim
como para um país poder resolver problemas de défice comercial, sobretudo problemas vividos
por muitos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Os governos devem por isso consolidar
esforços de modo a comunicar claramente a ajuda à exportação clarificando muito bem os
esquemas de incentivos necessários para realizar os objetivos de tais iniciativas políticas.
Palavras-chave: internacionalização, motivações, Pequenas e Médias Empresas, incentivos.

Abstract
Introduction: With the increasing globalization of markets and their interdependencies, small and
medium-sized national companies are those that face changes in the world economy in relation
to foreign competitors and should therefore consider an internationalization strategy. The
objective of this work is to demonstrate how Small and Medium Enterprises, through the
motivation to internationalization, can encourage innovation, betting on pre-preparation and
performance, expanding their market.
Method: The applied methodology included a bibliographic review and a collection and
compilation of information of a scientific nature was carried out by several authors who published
articles on the subject under study.
Results: As a result of this collection, we identified the existence of some guiding models for
internationalization. These companies feel a wear and tear in the relationship with foreign
competitors, losing some economic power with the growing globalization, and they must bet on
pre-preparation, innovation and performance, as well as ally in a unification of the global law in
order to become more competitive. Companies according to their location may opt for different
trade agreements, with more advantageous incentives following an Ethnocentrism, Polycentrism,
Regiocentrism and Geocentrism model, which aims to identify the organization's orientation and
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strategy. There is some complexity in the export processes and companies with a strong intention
to export are those that are more likely to succeed. For an organization to operate efficiently,
allowing for greater growth and long-term viability, it is important that the identification of the
strategy is the correct one, being consistently guided among the company's activities.
Conclusion: We conclude that marketing strategies and public policies to promote exports are
very relevant both for the potential of business performance and for a country to be able to solve
problems of trade deficit, especially problems experienced by many developed and developing
countries. Governments should therefore consolidate efforts in order to clearly communicate
export aid by clearly clarifying the incentive schemes needed to achieve the objectives of such
policy initiatives.
Keyword: internationalization, motivations, Small and Medium Enterprises, incentives
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PROCESSO DE COMPRA DE VINHO NA REDE SPAR - A DIFERENCIAÇÃO
DA COMPRA COM ORIGEM ONLINE E COMPRA MOTIVADA PELAS
AÇÕES DE MERCHANDISING EM LOJA
PROCESS OF BUYING WINE IN THE SPAR CHAIN - DIFFERENTIATION OF
PURCHASE WITH ONLINE ORIGIN AND PURCHASE MOTIVATED BY
MERCHANDISING ACTIONS IN STORE
Mara Silvério; Rui Frade
ISLA Santarém;
Marasilverio.13@gmail.com; rui.frade@islasantarem.pt

Resumo
Introdução: Em Portugal, ao longo dos tempos, o setor alimentar tem vindo a sofrer diversas
transformações existindo novas ofertas e novos concorrentes no mercado, que se traduzem em
variações na concentração do setor e na alteração das estratégias utilizadas pelas mais diversas
empresas. Neste contexto, este trabalho irá incidir sobre o setor alimentar, mais concretamente
o setor dos vinhos, numa cadeia de supermercados Holandesa SPAR, tendo como finalidade
perceber de que forma o merchandising e as ferramentas online podem influenciar o
comportamento dos consumidores deste setor, e se quando compram os respetivos produtos
utilizam alguma ferramenta online que os ajude a fazer escolha do produto ou se compram
porque são influenciados pelas estratégias que foram implementadas na respetiva loja.
Método: Em termos metodológicos, foi efetuada uma revisão bibliografica do tema em estudo,
de que resultou um conjunto de escalas, que permitiam medir algumas das variáveis em análise.
De seguida foi implementada uma componente quantitativa, através da aplicação de um
questionário estruturado, que foi entregue nas lojas do Lumiar e Cascais, visto que estas
estruturas são as que apresentam as maiores vendas de vinho na rede.
Resultados: Com base nos elementos recolhidos e numa análise preliminar dos dados obtidos,
verificamos que os elementos de merchandising aplicados nas lojas SPAR são um elemento
fulcral para a tomada de decisão na escolha de vinhos da grande maioria dos clientes SPAR. O
elemento online apresenta-se como uma ferramenta extremamente importante para a maioria
dos consumidores mais jovens da SPAR, permitindo-lhes obter mais informação sobre os vinhos
expostos nas lojas, permitindo-lhes desta forma efetuar as suas escolhas de uma maneira mais
precisa. Este estudo também veio confirmar que tanto o merchandising como as ferramentas
online continuam a ser elementos que influenciam os consumidores seja no setor dos vinhos
como nos restantes setores, sendo os mais jovens os que são mais influenciados pelas
ferramentas online, utilizando as mesmas na procura de informação sobre os produtos.
Discussão: Para além destes aspetos, este estudo veio ainda permitir a análise conjunta de
duas temáticas muito relevantes, nomeadamente se os consumidores são influenciados ou não
pelas as estratégias do merchandising e ainda perceber também se são consumidores
informados sobre o setor em questão.
Conclussão: Podemos então concluir que este estudo é importante para a análise dos critérios
utilizados pelos consumidores da rede SPAR na escolha da compra de determinadas marcas de
vinhos e de alguma forma perceber se esses consumidores são pessoas que têm necessidade
de se informar de uma forma regular sobre este produto recorrendo a várias fontes de
informação, nomeadamente o formato online, ou se são consumidores menos informados e que
por norma quando compram este produto, seja no formato online ou físico, é com base em
compras menos pensadas e planificadas.
Palavras-chave: Merchandising; Online; Retalho; SPAR; Consumidores

Abstract
Introduction: In Portugal, over time, the food sector has undergone several transformations, with
new offers and new competitors in the market, which translate into variations in the concentration
of the sector and changes in the strategies used by the most diverse companies. In this context,
this work will focus on the food sector, more specifically the wine sector, in a Dutch supermarket
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chain SPAR, aiming to understand how merchandising and online tools can influence the behavior
of consumers in this sector, and if when they buy the respective products they use some online
tool that helps them to choose the product or they buy because they are influenced by the
strategies that were implemented in the respective store.
Method: In methodological terms, a bibliographical review of the subject under study was carried
out, which resulted in a set of scales, which allowed measuring some of the variables under
analysis. Then, a quantitative component was implemented, through the application of a
structured questionnaire, which was delivered to the Lumiar and Cascais stores, as these
structures are the ones with the highest wine sales in the network.
Results: Based on the collected elements and a preliminary analysis of the obtained data, we
verified that the merchandising elements applied in SPAR stores are a key element for decisionmaking when choosing wines for the vast majority of SPAR customers. The online element is an
extremely important tool for most of SPAR's younger consumers, allowing them to obtain more
information about the wines displayed in stores, thus allowing them to make their choices more
precisely. This study also confirmed that both merchandising and online tools continue to be
elements that influence consumers, both in the wine sector and in other sectors, with the youngest
being the most influenced by online tools, using them in the search for product information.
Discussion: In addition to these aspects, this study also allowed for the joint analysis of two very
relevant themes, namely whether consumers are influenced or not by merchandising strategies
and also to understand whether they are informed consumers about the sector in question.
Conclusion: We can then conclude that this study is important for the analysis of the criteria used
by consumers in the SPAR network when choosing to purchase certain wine brands and
somehow understand if these consumers are people who need to be informed on a regular basis.
about this product using various sources of information, namely the online format, or if they are
less informed consumers and that usually when they buy this product, whether in online or
physical format, it is based on less thoughtful and planned purchases.
Keywords: Merchandising; Online; Retail; SPAR; Consumers
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GESTÃO E ESTRATÉGIA: DUAS FACES, A MESMA MOEDA
MANAGEMENT AND STRATEGY: TWO FACES, THE SAME COIN
Jorge Vieira; Rui frade
ISLA Santarém
vieira.jm@gmail.com; rui.frade@islasantarem.pt

Resumo
Introdução: No meio académico e profissional somos frequentemente confrontados com dúvidas
relativamente à maior ou menor importância da gestão face à estratégia. Este trabalho pretende
ser um pequeno contributo para a correta aplicação de ambos os conceitos.
Método: Consistiu numa revisão bibliográfica, desde 1980 e até 2020, focada nos principais
autores de trabalhos sobre gestão e estratégia.
Resultados: A pesquisa efetuada permitiu-nos selecionar 33 artigos científicos, dos quais foram
recolhidas as ideias-chave, apresentadas de seguida.
Discussão: A necessidade de gestão é algo percecionado de forma intuitiva. A gestão está
relacionada com a capacidade de gerir os recursos humanos e as organizações. Os gestores
planeiam, organizam, administram, gerem, avaliam e tomam decisões, com o objetivo de
acrescentar valor a uma organização. Existe gestão quando a aplicação de recursos na execução
de um conjunto de atividades de forma continuada e sistematizada, permite a tomada de
decisões que levam a uma gestão mais eficiente desses recursos. Existe uma diferença entre a
gestão que resulta da mera repetição da prática natural e do bom senso, e a gestão de forma
metodológica, a que se aplica às empresas. Envolve a gestão de diversas variáveis e torna-se,
por isso, substancialmente mais complexa. A gestão na empresa é particularmente evidente
após as fases de planeamento, com a implementação das decisões estratégicas. O nível de
desempenho da empresa depende da capacidade para executar as políticas de gestão, que
visam proporcionar valor aos clientes e superar as empresas concorrentes. No contexto do
marketing, o objetivo da gestão é envolver, manter e fazer crescer os clientes-alvo através da
criação, desenvolvimento e comunicação de um valor superior para eles.
Já a estratégia pode ser simplisticamente considerada como o que os líderes de uma
organização planeiam fazer no futuro. A definição da estratégia é o resultado de um processo
analítico que permite estabelecer caminhos e planos de ação a longo prazo para as
organizações. As opções estratégias nas empresas são o resultado de duas estratégias distintas:
as estratégias deliberadas e as estratégias emergentes. Ou seja, existem diferenças substanciais
entre a estratégia inicialmente pretendida e a estratégia efetivamente realizada. Esta última é
resultado, apenas em parte, da estratégia inicial, sendo complementada por opções estratégicas
reveladas no decurso da execução do plano estratégico e que foram sendo incorporadas na
estratégia da empresa, não equacionadas nas definições estratégicas iniciais. Numa visão muito
operacional podemos considerar a estratégia como o estabelecimento de padrões, num fluxo de
decisões. O objetivo fundamental de uma estratégia de negócio é criar e manter vantagens
competitivas. Estendemos assim a nossa análise à envolvente externa, às empresas e produtos
concorrentes. A rentabilidade das empresas é proporcional à sua capacidade para construir e
explorar vantagens nos mercados onde opera. As diversas fontes de vantagens competitivas, de
diferenciação ou de custos, podem ser agrupadas em quatro fatores gerais, que refletem a
capacidade da empresa de aplicar os seus recursos melhor que as empresas concorrentes, na
criação de valor para os clientes: qualidade, eficiência, adequação e inovação.
Conclusões: A política de gestão não é independente, antes complementa a estratégia da
empresa e a estrutura da organização, no seio de um ciclo de gestão que, em conjunto,
determinam o grau de sucesso das organizações.
Palavras-chave: Gestão, Estratégia, Gestão de Marketing

Abstract
Introduction: In the academic and professional environment, often we face doubts about if
management is more or less important than strategy. With this framework we intend to make a
small contribution to the correct application of both concepts.
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Method: It consisted of a literature review, from 1980 to 2020, focused on the most relevant
authors in the fields of management and strategy.
Results: This research allowed us to select 33 scientific articles. The key-points were collected
and presented bellow.
Discussion: The need for management is something that is perceived intuitively by all of us.
Management is related to the ability to manage human resources and organizations. Managers
plan, organize, administer, manage, evaluate and make decisions, with the aim of adding value
to an organization. Management exists when the application of resources in the execution of a
set of activities in a continuous and systematic way, allows the decision making that leads to a
more efficient use of these resources. However, there is a difference between management that
results from the mere repetition of natural practice and common sense, and management in a
methodological way, applied to companies, since it involves the management of several variables
and becomes, therefore, substantially more complex. Management is particularly evident after
the planning phases, with the implementation of strategic decisions. The company's level of
performance depends on its ability to execute management policies, which aim to provide value
to customers and surpass competing companies. In the context of marketing management, the
goal is to engage, maintain and grow target customers by creating, developing and
communicating superior value to them.
The strategy can be simplistically considered as what the leaders of an organization plan to do in
the future. The creation and definition of the strategy is the result of an analytical process that
allows the definition of long-term paths and action plans for organizations. Strategic options in
companies are the result of two distinct strategies: deliberate strategies and emerging strategies.
That is, there are substantial differences between the strategy initially intended and the strategy
actually carried out. The latter is the result, only in part, of the initial strategy, being complemented
by strategic options revealed during the execution of the strategic plan and which were
incorporated into the company's strategy, but which had not been previously considered in the
initial strategic definitions. The fundamental objective of a business strategy is to create and
maintain competitive advantages. We have thus extended our analysis to the external
environment, to competing companies and products. The profitability of companies is proportional
to their ability to build and exploit advantages in the markets where they operate. The different
sources of competitive advantages, differentiation or costs, can be grouped into four general
factors, which reflect the company's ability to apply its resources better than competing
companies, in creating value for customers: quality, efficiency, adequacy and innovation.
Conclusions: The management policy is not independent, it complements the company's
strategy and the structure of the organization, within a management cycle that, together,
determine the degree of success of the organizations.
Keywords: Management, Strategy, Marketing Management
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PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA EXPORTADORA
DE CALÇADO PORTUGUÊS
INTERNACIONALIATION PROCESS OF THE EXPORT INDUSTRY IN THE
PORTUGUESE FOOFTWEAR
Ana Monteiro; Rui Frade
ISLA Santarém
anacatarinam17@gmail.com; rui.frade@islasantarem.pt

Resumo
Introdução: A indústria do calçado português tem vindo a evoluir e vindo a ganhar relevância na
economia portuguesa. A globalização e a forte concorrência levaram as empresas a pensarem
na sua atividade além-fronteiras com a procura de novas oportunidades e novos mercados. O
processo de expansão do setor nacional do calçado aconteceu gradualmente a partir dos anos
70, na primeira fase da integração de Portugal no espaço económico europeu. Sendo o tecido
empresarial em Portugal constituído maioritariamente por pequenas e médias empresas, o
sucesso e a sua sobrevivência tem passado pela aposta na internacionalização, através da
colocação dos seus produtos no mercado externo. O acesso facilitado aos mercados externos
veio igualmente permitir que outras empresas trouxessem o seu negócio para Portugal deixando
as empresas locais ameadas pela competição global.
Método: Neste sentido, este trabalho teve como objetivo efetuar uma revisão dos temas
relacionados com a internacionalização e efetuar uma ampla revisão bibliográfica sobre os
conceitos em estudo, de modo a compreender o processo de internacionalização da indústria do
calçado português e as suas estratégias para o sucesso no mercado externo. A revisão da
literatura permitiu assim identificar os modelos e variáveis que condicionam e influenciam o
processo de internacionalização das empresas objeto desta investigação, identificando os
motivos que levam estas empresas a equacionarem a sua atividade para o mercado externo e o
modo mais utilizado para a sua expansão internacional.
Resultados: Verificamos que o processo de posicionamento da empresa no mercado
internacional não se separa da sua estratégia no mercado local, sendo necessário posicioná-la
em primeiro lugar, para avaliar as diferentes estratégias de internacionalização passíveis de
serem adotadas.
Discussão: Neste ponto, o marketing internacional assume grande importância no processo de
internacionalização, na medida em que prepara a atuação das empresas no mercado
internacional, devido ao fato de que cada país apresenta especificidades diversas à qual a
empresa deve ter em conta na sua estratégia na adaptação do marketing ao mercado de destino.
Conclusão: Com base nos elementos recolhidos, concluiu-se que a escolha da estratégia a
adotar pela empresa é imprescindível para o seu sucesso no mercado internacional,
especialmente na indústria exportadora de calçado. Também pudemos concluir que estas
empresas realizam alguma adaptação ao nível da sua estratégia do marketing nos países para
onde se pretendem expandir, nomeadamente a nível do produto, preço, distribuição,
comunicação, pessoas e evidências físicas.
Palavras-chave: Internacionalização, Marketing Internacional, Indústria de calçado.

Abstract
Introduction: The Portuguese footwear industry has been evolving and gaining relevance in the
Portuguese economy. Globalization and strong competition have led companies to think about
their activity across borders, looking for new opportunities and new markets. The process of
expansion of the national footwear sector took place gradually from the 1970s onwards, in the
first phase of Portugal's integration into the European economic area. Since the business fabric
in Portugal is made up mostly of small and medium-sized companies, success and survival have
been based on the commitment to internationalization, through the placement of its products on
the foreign market. Easy access to foreign markets also allowed other companies to bring their
business to Portugal, leaving local companies in danger of global competition.
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Method: In this sense, this work aimed to carry out a review of the themes related to
internationalization and carry out a wide bibliographic review on the concepts under study, in
order to understand the internationalization process of the Portuguese footwear industry and its
strategies for success in the external market. The literature review thus allowed to identify the
models and variables that condition and influence the internationalization process of the
companies object of this investigation, identifying the reasons that lead these companies to
consider their activity for the foreign market and the most used way for its expansion.
International.
Results: We found that the company's positioning process in the international market is not
separate from its strategy in the local market, and it is necessary to position it first, in order to
evaluate the different internationalization strategies that may be adopted.
Discussion: At this point, international marketing assumes great importance in the
internationalization process, as it prepares the performance of companies in the international
market, due to the fact that each country presents different specificities to which the company
must take into account in its strategy in adapting. from marketing to the target market.
Conclusion: Based on the elements collected, it was concluded that the choice of the strategy
to be adopted by the company is essential for its success in the international market, especially
in the footwear export industry. We were also able to conclude that these companies carry out
some adaptation in terms of their marketing strategy in the countries where they intend to expand,
namely in terms of product, price, distribution, communication, people and physical evidence.
Keywords: Internationalization, International Marketing, Footwear Industry.
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O GEOESPACIAL-TURISMO APLICADO À GESTÃO DOS RECURSOS
PATRIMONIAIS
GEOSPATIAL-TOURISM APPLIED TO THE MANAGEMENT OF ASSETS
Andreia Bernardo; Eunice R. Lopes; Luís Santo3
Instituto Politécnico de Tomar; Instituto Politécnico de Tomar, TECHN&ART-IPT, CITUR-IPL;
CRIA-FCSH-UNL; GOVCOPP-UA; Instituto Politécnico de Tomar
aluno19248@ipt.pt; eunicelopes@ipt.pt; lsantos@ipt.pt

Resumo
Introdução: No paradigma atual da evolução dos territórios, a gestão e a interpretação dos
recursos patrimoniais surge como um instrumento que sustenta a salvaguarda e a valorização
da identidade de um lugar, tornando-se relevante a alavancagem destes em relação ao GTurismo (Geoespacial-Turismo). O presente estudo, centra-se no mapeamento dos recursos
patrimoniais (materiais), que integram onze freguesias que compõem o concelho de Tomar,
localizado geograficamente na região Centro de Portugal. O estudo centra-se nas onze
freguesias que integram o concelho de Tomar, pelo facto deste, apresentar um conjunto de
recursos patrimoniais materiais de relevância. Tem como objetivo, constituir uma base de dados
através do G-Turismo, mapeamento dos recursos patrimoniais, contribuindo para a diversificação
da oferta e valorização do território.
Método: A metodologia incidiu no trabalho de campo sistemático, nas freguesias do concelho,
georreferenciando todos os recursos patrimoniais materiais existentes (igrejas, capelas e fontes).
Também para a recolha de dados, efetuou-se uma análise qualitativa (realização de entrevistas),
aos principais responsáveis da câmara municipal e das juntas de freguesia do concelho de
Tomar. As entrevistas foram realizadas a um total de 12 participantes (presidentes de junta e
chefe de divisão de turismo e cultura da Câmara Municipal de Tomar). Por fim, para o
mapeamento, metodologicamente, utilizou-se a aplicação QGIS.
Resultados: Os resultados obtidos apontam para a perceção, que os atrativos turísticos
intrínsecos às freguesias rurais, encontram-se esquecidos, o que se verificou principalmente em
algumas fontes do concelho de Tomar. Daí suscitar o interesse em promover o património
material das freguesias, e também ter a prudência de salvaguardar o que é um legado
transmitido.
Discussão: A inovação em turismo emerge pelo facto, dos destinos turísticos terem a
necessidade da competitividade, atendendo que cada vez mais os turistas procuram
experiências diferenciadas, porém que atendam às suas expetativas. O turismo é um fator
importante, no que remete para o desenvolvimento dos territórios, pois tem a primazia de os
tornar competitivos, relativamente a outros territórios seus concorrentes.
Conclusão: Esta comunicação, demonstra e conclui que, através de uma aplicação de
mapeamento, (QGIS), é possível proporcionar com maior facilidade, a identificação dos recursos
turísticos, simplificando o acesso à informação por parte do turista, que se encontra situado na
sua localização específica. Deste modo, a interligação dos recursos patrimoniais (materiais) com
a gestão integrada, resulta no Geoespacial-Turismo.
Palavras-chave: Geoespacial-Turismo, Património, Turismo, Território, Inovação.

Abstract
Introduction: In the current paradigm of the evolution of territories, the management and
interpretation of heritage resources emerges as an instrument that supports the safeguarding and
enhancement of the identity of a place, making their leverage in relation to G-Tourism (GeospatialTourism). This study focuses on the mapping of heritage (material) resources, which comprise
eleven parishes that make up the municipality of Tomar, geographically located in the Center of
Portugal. The study focuses on the eleven parishes that comprise the municipality of Tomar, since
it presents a set of material heritage resources of relevance. Its objective is to create a database
through G-Tourism, mapping heritage resources, contributing to the diversification of the offer and
the enhancement of the territory.
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Method: The methodology focused on systematic fieldwork in the parishes of the municipality,
geo-referencing all existing material heritage resources (churches, chapels, and fountains). Also,
for data collection, a qualitative analysis (interviews) was carried out, with the main responsible
of the city council and of the parish councils of the municipality of Tomar. The interviews were
conducted with a total of 12 participants (chairmen of the board and head of the tourism and
culture division of the Municipality of Tomar). Finally, for the mapping, methodologically, the
application QGIS was used.
Results: The results obtained point to the perception that the tourist attractions intrinsic to rural
parishes are forgotten, which was verified mainly in some sources in the municipality of Tomar.
Hence arouse interest in promoting the material heritage of the parishes, and have the prudence
to safeguard what is a legacy passed on.
Discussion: Innovation in tourism emerges from the fact that tourist destinations have a need for
competitiveness, given that more and more tourists are looking for different experiences, but that
meet their expectations. Tourism is an important factor, as it refers to the development of
territories, as it has the primacy of making them competitive, in relation to other competitor
territories.
Conclusion: This communication demonstrates and concludes that, through a mapping
application, (QGIS), it is possible to provide more easily, the identification of tourist resources,
simplifying the access to information by the tourist, who is in their area. specific location. In this
way, the interconnection of heritage (material) resources with integrated management, results in
Geospatial-Tourism.
Keywords: Geospatial-Tourism, Heritage, Tourism, Territory, Innovation.
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QUAL A PERCEÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA SOBRE OS TRANSPORTES
NA CIDADE DE SANTARÉM?
WHAT IS THE PERCEPTION OF THE TOURIST SUPPLY ON TRANSPORT
IN THE CITY OF SANTARÉM?
Rui Carvalho
GOVCOPP, Universidade de Aveiro
UI&D-ISLA Santarém
rui.carvalho@islasantarem.pt

Resumo
Introdução: Os transportes turísticos desempenham um papel fundamental no sistema turístico.
Com implicações na utilização e forma de organização das áreas turísticas, os transportes podem
ser vistos como fatores primordiais de interligação entre áreas geradoras e recetoras, podendo
por sua vez ser utilizados na deslocação para o destino, durante a estada e no regresso aos
países ou áreas de origem. Os transportes podem influenciar o tipo de férias, o comportamento
turístico e o tipo de consumo realizado pelos visitantes, tendo uma importância fundamental para
as comunidades locais e residentes do destino, o que implica uma atenção especial à gestão,
acessibilidade dos transportes aos destinos e o seu desenvolvimento sustentável. A
acessibilidade e a qualidade dos transportes encontram-se entre as dimensões que mais
influenciam o grau de satisfação dos turistas de acordo com a literatura dos transportes e do
turismo. O presente estudo exploratório teve como objetivo analisar a perceção que os
profissionais de turismo têm em relação às dimensões mencionadas, no contexto da oferta
turística e dos transportes presentes no destino turístico de Santarém.
Método: A revisão de literatura realizada permitiu elaborar questões abertas que serviram de
base à criação de um guião. Para tal foram aplicadas entrevistas semiestruturadas a cinco
profissionais de turismo (do setor das agências de viagens, hotelaria e agentes de animação
turística) a operar no destino, tendo-se recorrido ao software NVivo 12 para a indispensável
codificação e análise de conteúdo. Foram igualmente aplicadas técnicas quantitativas no
tratamento dos dados.
Resultados: Os resultados preliminares permitem percecionar que os profissionais
entrevistados prestam mais atenção ao acesso dos transportes aos atrativos turísticos de
Santarém e à acessibilidade da rede de transportes que serve a cidade. No que concerne à
qualidade, as subcategorias mais importantes são o “Preço”, as “Infraestruturas” e a
“Higienização” dos transportes. De destacar ainda a “Frequência” dos transportes como uma
dimensão a ter em conta no planeamento e desenvolvimento dos transportes de um destino. A
segurança dos transportes é a caraterística mais importante de acordo com os entrevistados.
Discussão: Os dados exploratórios permitem perceber que a acessibilidade e a qualidade dos
transportes que servem a cidade apresentam limitações e não desempenham um papel
fundamental para a oferta, visto que a componente do transporte não é crucial para os negócios
dos entrevistados. Em relação a estudos sobre transportes e o turismo, a dimensão da frequência
dos transportes é mencionada pelos entrevistados pelo que mais atenção terá que ser dada a
esta caraterística no processo de planeamento e desenvolvimento dos transportes turísticos em
Santarém.
Conclusão: Este estudo exploratório permitiu analisar que a perceção da oferta, sobre os
transportes turísticos que servem a cidade de Santarém, confirma os transportes enquanto
componente importante do produto ou serviços turísticos presentes no destino, mas que não são
indispensáveis para todos os negócios. Mais atenção terá que ser dada à frequência dos
transportes turísticos naquele destino, enquanto dimensão a ser incluída em estudos futuros que
contemplem os transportes turísticos e a gestão dos destinos turísticos.
Palavras-chave: Transportes, Turismo, Qualidade, Acessibilidade, Oferta Turística, Santarém
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Abstract

Introduction: Tourist transport plays a fundamental role in the tourism system. With implications
for the use and mode of organization of tourist areas, transport can be seen as the primary factors
of interconnection between generating and tourist areas, which in turn can be used when
travelling to the destination, during the stay and on returning to countries or areas of origin.
Transport can influence the type of holiday, tourist behaviour and the type of consumption made
by visitors, having fundamental importance for the local communities and residents of the
destination, which implies special attention to management, accessibility of transport to
destinations and sustainable development. Accessibility and quality of transport are among the
dimensions that most influence the degree of satisfaction of tourists according to the transport
and tourism literature. This exploratory study aimed to analyze the perception that tourism
professionals have concerning the dimensions mentioned, in the context of the tourist supply and
transport present in the tourist destination of Santarém.
Method: The literature review carried out allowed the elaboration of open questions that served
as the basis for the creation of a script. To this end, semi-structured interviews were applied to
five tourism professionals (travel agency, hotel and tourist entertainment sectors) operating at the
destination. NVivo 12 software was used for the indispensable coding and content analysis.
Quantitative techniques were also applied in data analysis.
Results: The preliminary results allow us to perceive that the interviewed professionals pay more
attention to transport access to Santarém's tourist attractions and to the accessibility of the
transport network that serves the city. Concerning quality, the most important subcategories are
"Price", "Infrastructure" and "Hygiene" of transport. Also noteworthy is the "Frequency" of
transport as a dimension to be taken into account in the planning and development of transport
in a destination. Transport safety is the most important feature according to respondents.
Discussion: The exploratory data allow us to understand that the accessibility and quality of
transport that serves the city has limitations and does not play a fundamental role for the supply
side, since the transport component is not crucial for the business of the interviewees. In relation
to studies on transport and tourism, the dimension of the frequency of transport is mentioned by
the interviewees, so more attention will have to be given to this characteristic in the process of
planning and developing tourist transport in Santarém.
Conclusion: This exploratory study allowed us to analyze that the perception of the tourist supply,
regarding the tourist transport that serves the city of Santarém, confirms transport as an important
component of the tourist product or tourism services present in the destination, but which are not
indispensable for all businesses. More attention will have to be paid to the frequency of tourist
transport at that destination, as a dimension to be included in future studies that include tourist
transport and the management of tourist destinations.
Keywords: Transport, Tourism, Quality, Accessibility, Tourism supply, Santarém
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ESTRATÉGIAS DE EMPLOYER BRANDING DE ELEVADO IMPACTO NA
GESTÃO ESTRATÉGICA DE CAPITAL INTELECTUAL EM ORGANIZAÇÕES
BASEADAS NO CONHECIMENTO
HIGH IMPACT EMPLOYER BRANDING STRATEGIES FOR STRATEGIC
MANAGEMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL IN KNOWLEDGE-BASED
ORGANISATIONS
Patrícia Alves
ISLA Santarém
a21807944@mail.islasantarem.pt

Resumo
Introdução: A gestão estratégica de talentos enfrenta novos desafios, nomeadamente, cada vez
mais organizações e funções baseadas no conhecimento, maior procura por profissionais de
elevada qualidade, força de trabalho diversificada e escassez global de candidatos qualificados
e talentosos. A literatura existente tem estado essencialmente focada nas organizações e o que
eles percebem como crucial e esperam dos seus colaboradores. Em contraste, este estudo visa
identificar quais são os elementos percebidos como sendo os mais impactantes pelos próprios
profissionais.
Método: foi distribuído um questionário online (N = 300) a profissionais de organizações focadas
nos conhecimento, inovação, tecnologia e engenharia, as quais têm revelado maior dificuldade
na atração e retenção de profissionais qualificados. Este estudo incide sobre as dimensões
percecionadas como cruciais no empregador e como essas dimensões se relacionam entre si:
nove elementos da employer brand, preocupação com o ajustamento social, preocupação com
a expressão do valor, benefícios tangíveis, benefícios intangíveis.
Resultados: no que respeita aos resultados, destacam-se as soft skills, não sendo registadas
diferenças significativas entre as características restantes. Verifica-se que além de um salário
atrativo existem determinados benefícios intangíveis que são muito valorizados por estes
profissionais e ainda, que uma organização necessita comunicar os seus valores e práticas
eficazmente ao mundo exterior, bem como com os seus colaboradores enquanto clientes
internos
Discussão: Com base na revisão da literatura, esperava-se que alguns elementos da marca do
empregador de sucesso seriam mais relevantes do que outros. No entanto, os resultados desta
pesquisa evidenciam que os profissionais ainda valorizam a remuneração e os benefícios na
forma de uma remuneração tangível justa, o que significa que o salário ainda é visto como
importante para atrair talentos. Contudo, os resultados revelam que não se verificam diferenças
apreciáveis entre as diferentes dimensões da marca do empregador.
Conclusão: Esta pesquisa representa uma importante contribuição para a Gestão Estratégica
de Talentos, visto que a era pós-pandêmica em que vivemos apresenta muitas dificuldades. Mais
importante ainda é entender a perceção do colaborador, para implementar estratégias de gestão
de talentos capazes de atrair, reter e envolver profissionais talentosos, pois representam um
elemento crítico de competitividade e sucesso.
Palavras-chave: Employer Branding, Gestão Estratégica de Talento, Capital Intelectual,
Knowledge-based Organisations

Abstract
Introduction: Strategic talent management is facing new challenges, namely, more and more
knowledge-based organizations and functions, greater demand for high-quality professionals, a
diversified workforce, and a global shortage of qualified and talented candidates. The existing
literature has been essentially focused on organizations and what they perceive as crucial and
expect from their employees. In contrast, this study aims to identify which elements are perceived
to be the most impactful by the professionals themselves.
Method: For this purpose, an online questionnaire (N = 300) was distributed to professionals from
organisations focused on knowledge, innovation, technology, and engineering, which have shown
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greater difficulty in attracting and retaining qualified professionals. This study focuses on the
dimensions perceived as crucial in the employer and how these dimensions are related to each
other: nine elements of the Employer brand concern with social adjustment, concern with the
expression of value, tangible benefits, intangible benefits.
Results: Based on preliminary results, soft skills stand out, with no significant differences
between the remaining characteristics. It appears that in addition to an attractive salary, there are
certain intangible benefits that are highly valued by these professionals and that an organization
needs to communicate its values and practices effectively to the outside world, as well as with its
employees as internal customers.
Discussion: Based on the literature review, it was expected that some elements of a successful
employer brand would be more relevant than others. However, findings of this research evidence
that professionals still value compensation and benefits in form of a good and fair tangible
compensation, which means that the salary is still seen as important to attract talents, although,
results have revealed that no appreciable differences among employer branding dimensions
could be designated.
Conclusion: This research represents an important contribution to Strategic Talent Management
as the post-pandemic era we are living in, rises many difficulties. It is even more important to
understand the employee’s perception, in order to implement talent management strategies
capable of retaining and engaging talented professionals, as they represent a critical element for
competitiveness and success.
Keywords: Employer Branding, Strategic Talent Management, Intellectual Capital, Knowledgebased Organisations.
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