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RESUMO 

A globalização aproximou os mercados e proporcionou uma maior comparabilidade dos 

produtos oferecidos por parte dos clientes, que passaram a exigir uma maior qualidade destes, 

o que aumentou a relevância dessa temática para o mercado de bens e serviços. Buscando 

alcançar a excelência de qualidade, cada vez mais as empresas têm implementado a 

certificação de qualidade com vistas à melhoria de sua gestão e processos, principalmente por 

meio da certificação ISO 9001. Algumas pesquisas têm sido realizadas com o intuito de 

investigar se a certificação ISO 9001 traz algum benefício para o desempenho financeiro das 

empresas que a implementam. Dessa forma, realizou-se o presente estudo com o objetivo de 

investigar se a existe associação entre a utilização da norma ISO 9001 com o desempenho 

financeiro em  empresas brasileiras. Para tanto, realizou-se um estudo quantitativo, utilizando-

se como amostra 134 empresas listadas na Bovespa pertencentes a diversos setores 

(excetuando o financeiro) no período de 2009 a 2015. Os resultados indicaram  que a 

certificação ISO 9001 está associada com o desempenho financeiro das empresas, 

especificamente na lucratividade e na rentabilidade do ativo. 

 

Palavras-chave: Certificação de Qualidade; Desempenho financeiro; ISO 9001.  

 

Área Temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial (CCG). 

 

1 INTRODUÇÃO 

No contexto atual, onde a competitividade empresarial repercute nos clientes e 

mercados, a exigência de uma maior qualidade nos produtos e serviços consumidos, as 

empresas passaram a focar na qualidade como ponto relevante para os seus negócios. Dessa 

forma, visando o alcance de vantagem competitiva como estratégia para se manterem no 

mercado, as empresas são levadas a buscar uma melhoria na sua gestão da qualidade, 

notadamente através da certificação de padrões de qualidade, a exemplo da norma ISO 9001. 

A temática da qualidade além de estar sendo discutida no cenário mundial, tem sido 

abordada em diferentes contextos. É fato que o número de empresas que obtêm a certificação 

ISO 9001 vem crescendo nas últimas décadas. Em Portugal, em 2009, observou-se um 



 

 

aumento de 210% em relação ao quantitativo de empresas certificadas pela ISO 9001 

apresentado no ano de 1999 (Soares, 2014). No Brasil, o número de certificações passou de 

1.214 em 2012 para 5.484 em 2015, representando um aumento de 451% na quantidade de 

certificados emitidos ao longo desses anos (Inmetro, 2016).  

Observando o número crescente de empresas certificadas ao longo dos anos, pode-se 

sugerir que as empresas que assim implementam o sistema de qualidade logrem benefícios 

dessa certificação (Soares, 2014). A não ocorrência desses benefícios poderia fazer da 

certicação das normas de qualidade uma falha de gestão ou apenas uma panacéia (Heras, 

Casadesús, & Dick, 2002). 

A academia também tem discutido amplamente essa temática. Alguns estudos 

discutem a implementação dos sistemas de qualidade, enquanto outros buscam investigar se a 

implementação desses sistemas de qualidade tem afetado o desempenho financeiro das 

empresas que obtêm essas certificações (Heras et al., 2002) 

Diversos autores encontraram resultados que demonstram uma associação positiva 

entre a implementação de normas de qualidade e o desempenho financeiro de empresas em 

vários países do mundo, corroborando que a qualidade pode trazer benefícios ao desempenho 

empresarial (Chow-Chua, Goh, & Wan, 2003; Heras et al., 2002; Simmons & White, 1999; 

Soares, 2014). 

Esses achados ratificam as discussões teóricas propostas “gurus” da qualidade, que 

afirma que a qualidade pode trazer inúmeros benefícios para as empresas que a implementam, 

dentre esses benfeitorias está a melhoria do desempenho financeiro. 

Por outro lado, esses resultados não são unânimes, tendo em vista que em algumas 

pesquisas essa influência positiva não pôde ser encontrada em algumas investigações 

(Ferreira, 2015; Singels, Ruël, & Water, 2001; Terziovski, Samson, & Dow, 1997). Esses 

achados contradizem a literatura a respeito da gestão da qualidade, o que traz à tona a 

necessidade de novas investigações que permitam uma melhor compreensão da associação 

entre qualidade e desempenho financeiro das empresas, considerando suas particularidades. 

Dando continuidade às pesquisas já realizadas em âmbito internacional e visando 

trazer essa discussão para o cenário nacional e contribuir com os resultados empíricos da 

literatura, o presente artigo objetiva investigar se a implementação da norma ISO 9001 

influencia positivamente o desempenho financeiro das empresas brasileiras. Para tanto, foi 

utilizado como amostra, as empresas listadas na Bovespa pertencentes a diversos setores, no 

período de 2009 a 2015. 

A pesquisa justifica-se pela relevância do tema proposto, já investigado em vários 

países desenvolvidos e poderá trazer mais clareza sobre a associação entre a certificação da 

qualidade e desempenho financeiro em empresas brasileiras, que por ser economia emergente, 

é também um objeto de pesquisa que tem sido interesse de diversas pesquisas em todo o 

mundo. 

O presente artigo está estruturado da seguinte forma: introdução, contendo uma breve 

contextualização a respeito da temática, bem como objetivo e justificativa da pesquisa; 

revisão de literatura, contendo uma revisão bibliográfica do tema tratado a partir de autores 

nacionais e internacionais, bem como os resultados empíricos dessas pesquisas; 

procedimentos metodológicos, onde será descrita a metodologia utilizada para concepção 

deste trabalho; análise e discussão dos resultados, e considerações finais, contendo a 

conclusão dos achados nessa pesquisa. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

Nesta seção serão apresentados os tópicos referentes ao escopo conceitual da pesquisa, 

mais especificamente aqueles concernentes à gestão da qualidade, a relação entre a 



 

 

certificação de qualidade e o desempenho empresarial e os achados empíricos dessa relação a 

partir de pesquisas realizadas em diferentes países. 

 

 

 

2.1 Gestão da qualidade 

A temática da qualidade tem obtido relevância dentro da academia, que o tem 

discutido amplamente a partir de várias abordagens, a exemplo de sua influência exercida 

sobre o volume das vendas, associada a uma melhor reputação do mercado, a criação de valor, 

dentre outras. Há diversos  autores que o fazem através de estudos de caso narrando como se 

deu a implementação da norma de qualidade ISO 9001, enquanto outras investigações 

analisam sua contribuição para o desempenho organizacional, quer seja financeiro ou não-

financeiro (Soares, 2014). 

Em um contexto de concorrência acirrada, onde os clientes estão cada vez mais 

exigentes quanto à satisfação de suas necessidades, não comporta mais o entendimento de que 

a qualidade é um supérfluo, mas antes, algo crucial para a continuidade da empresa no 

mercado (Cruz & Carvalho, 1992). 

Esse pensamento despertou nas empresas a necessidade  de oferecer produtos e 

serviços que de fato possam suprir as exigências e necessidades dos clientes, utilizando-se 

para isso parâmetros que possam mensurar essa qualidade e testificar perante o público a 

adoção dessas ações nesse sentido. O aumento no número das certificações de qualidade em 

vários países do mundo tem expressado esse anseio por parte das empresas de demonstrarem 

suas preocupações quanto à qualidade e as medidas tomadas para responderem a essa 

aspiração.  

Ferreira (2015) observa que ainda que a importância da qualidade seja um consenso 

entre os estudiosos, seu conceito ainda não é uniforme. O Quadro 1 apresenta algumas 

definições existentes do conceito de qualidade:  

 
Quadro 1 – Conceitos de qualidade 

AUTOR, ANO DEFINIÇÃO 

Crosby (1979) "Conformidade com os requisitos (especificações)" 

Garvin (1984) Propôs cinco critérios para definição da qualidade: transcendente, baseada na 

produção, baseada no consumidor, baseada no produtor, baseada no valor. 

ISO (1987) "Qualidade é a totalidade das propriedades e características de um produto ou serviço 

que o tornam apto a satisfazer necessidades implícitas ou explícita" 

Juran & Gryna 

(1988) 

"Adequação ao fim ou utilização" 

Gomes (2004) “Algo que afeta a vida das organizações e a vida de cada um de nós de forma 

positiva”. 

Fonte: Ferreira (2015). 
 

Diante desses conceitos, observa-se que a literatura não possui um conceito formado 

e/ou consensual do entendimento do que vem a ser qualidade, tendo em vista a complexidade 

do tema. Apesar de conceitos distintos, pode-se perceber que na essência, a qualidade remonta 

a satisfazer padrões ou características que torne o item adequado à satisfação das 

necessidades. É importante observar também a evolução dos conceitos ao longo dos anos,  

transpondo sua limitação focada apenas nas especificações técnicas do produto até congregar 

todos os elos da organização.  



 

 

Shiba, Graham, Walden (1997) definem que a qualidade possui níveis baseados em 

quatro conceitos, quais sejam: i) adequação ao padrão, quando o desenvolvimento do produto 

e/ou serviço segue o projeto; ii) adequação ao uso, quando o produto e/ou serviço pode ser 

usado pelos clientes do modo desejado por eles; iii) adequação aos custos, quando são 

eliminadas falhas e desvios, minimizando o retrabalho e aumentando a eficiência da 

produção; e iv) adequação à necessidade latente, quando o produto e/ou serviço pode ser 

usado para satisfazer as necessidades dos clientes assim como estes o desejam. 

A necessidade de uma manutenção eficiente da qualidade motivou a criação de 

sistemas de gestão da qualidade com o intuito de gerir esse aspecto em toda a organização, 

sendo esse é o objetivo da norma ISO 9001. A demanda por adoção dos sistemas de gestão da 

qualidade e certificação das normas de qualidade tem crescido em várias partes do mundo. O 

Gráfico 1 apresenta o quantitativo de emissões do certificado ISO 9001 no período de 2011 a 

2015: 

 
Gráfico 1. Emissões de certificados ISO 9001 no Brasil 

 
Fonte: Inmetro, 2016. 

 

Conforme dados dispostos no Gráfico 1, fica evidente o crescimento do quantitativo 

de emissões da certificação da qualidade ISO 9001. Considerando o espaço temporal 

analisado e o histórico de certificações de empresas brasileiras, pode-se concluir que o 

número de emissões de certificados mais que quadriplicou nos anos de 2012 a 2015. 

A globalização e a consequente abertura de mercados demandou a existência de um 

vocabulário em comum para diversas temáticas, dentre elas a qualidade, visando a 

possibilidade de convergência das exigências e interesses de diferentes países para oferecer 

um produto e/ou serviço que melhor atendesse às necessidades dos clientes (Oliveira, 2011). 

A norma ISO 9001 estabelece condições para o sistema de qualidade, sendo necessário 

para adequação que a empresa possa demonstrar sua eficiência em fornecer produtos e/ ou 

serviços que possam atender mutuamente as exigências técnicas e de clientes, aumentando a 

satisfação percebida e consequentemente, o desempenho empresarial.  

  

2.2. Qualidade e desempenho financeiro 
Em sua pesquisa concernente a temática da associação entre qualidade e desempenho 

do negócio, Heras, Casadesús, Dick (2002) constataram que se tratando de pesquisas que 

tratavam do valor da certificação de qualidade para a empresa, a literatura dispunha em sua 



 

 

maioria de estudos de casos ou ainda trabalhos quantitativos baseados em estatísticas 

descritivas. Fato é que os estudos de caso fornecem uma narrativa da experiência real da 

implementação da norma, mas é ineficiente ao fornecer provas que essa implementação pode 

trazer uma melhoria no desempenho. As estatísticas descritivas, quando tratadas por si só, são 

ineficientes em demonstrar ligações causais, fragilizando a prova que possam justificar a 

associação estudada.  

A partir dos estudos realizados por Maani; Putterill; Sluti, (1994), Jacobson; Aaker, 

(1987), Flynn et al., (1997), Forker; Vickery; Droge, (1996), Adam et al., (1997),  Heras; 

Casadesús; Dick, (2002), se pode concluir que o desempenho financeiro das empresas está 

relacionado a dois fatores, a saber: i) aqueles que trazem melhoria da qualidade do produto e/ 

ou serviço oferecido frente aos concorrentes; e ii) aqueles que reduzem os custos da 

qualidade. 

De acordo com os mesmos autores, o sistema de certificação da qualidade tem como 

objetivo principal trazer aspectos de conformidade com a qualidade para os produtos e 

serviços desenvolvidos. As pesquisas revelaram que essa conformidade com os padrões de 

qualidade resultou em uma associação positiva com o crescimento das vendas. Outro 

resultado observado nas pesquisas sugerem uma relação entre a implementação de sistema de 

controle de qualidade com a vantagem competitiva, uma vez que a partir do momento que a 

empresa opera com custos mais baixos (redução de retrabalho, redução de resíduos), a 

empresa possui um melhor desempenho quando comparado com seus concorrentes. 

De maneira sucinta, pode-se dizer que a certificação cria a expectativa de que a 

empresa adota sistemas de qualidade, e mediante essa qualidade em seus processos, resultará 

em um bom desempenho, que levará a uma maior rentabilidade. O Quadro 2 ilustra essa 

relação, conforme pode ser observada: 

 
Quadro 2. Associação esperada entre certificação da qualidade e desempenho 

Certificação ISO Sistema de Gestão 

da Qualidade 

Melhoria da 

qualidade 

Desempenho 

empresarial 

Rentabilidade 

Certificadas pela 

ISO 9000 

O sistema de 

garantia da 

qualidade traz 

maior ênfase na 

qualidade e na 

forma como ele 

pode ser alcançado 

de maneira 

consistente. 

Perspectiva interna: 

Menos desperdícios 

e maiores esforços. 

Perspectiva externa:  

a percepção da 

qualidade dos 

clientes melhora, 

A redução de custos 

melhora a 

competitividade. 

Com uma menor 

deserção de clientes 

as vendas são 

aumentadas, bem 

como maiores 

oportunidades de 

vendas podem ser 

conquistadas. 

A redução dos 

custos promove o 

aumento dos lucros. 

Fonte: Heras, Casadesús, Dick (2002) 

 

Dessa forma, considerando a discussão teórica apresentada pelos autores que tratam à 

temática, pode-se entender que a certificação de qualidade seria como um possível preditor do 

desempenho. Espera-se que as empresas certificadas apresentem uma maior qualidade dos 

processos, produtos e serviços, e bem assim um reflexo positivo no seu desempenho 

financeiro. 



 

 

A implantação do sistema de garantia da qualidade terá seu foco no controle de 

processo. Quanto melhor o controle dos processos, menor será a ocorrência de retrabalho, e 

por consequência, menores custos, que levarão a um melhor desempenho (Heras et al., 2002). 

A lógica tratada pelos autores idealiza um conjunto de ações que culminarão em um 

resultado positivo: a melhoria no desempenho financeiro. Os autores supõem que a qualidade 

deve ser concebida como um processo e como tal, deve estar sob a constante avaliação. Dá-se 

aí uma relação inversamente proporcional onde, quanto mais qualidade, haverá menos custos 

e, por conseguinte, mais receitas (o que pode ser entendido como melhoria do desempenho 

financeiro, nesse caso). 

Várias são as motivações que levam uma empresa a adequar-se às normas de 

certificação de qualidade. Essas motivações podem ser internas, quando a organização busca 

por iniciativa própria medidas de melhoria para sua gestão de qualidade; ou externas, quando 

são consideradas a pressão de clientes ou uma estratégia publicitária (SOARES, 2014). 

Apesar da literatura comportar uma série de estudos que trazem essa expectativa 

positiva com vistas à associação entre qualidade e desempenho, os estudos empíricos que 

investigaram essa relação não trazem resultados consonantes. O próximo tópico trará uma 

breve descrição dos resultados obtidos a partir desses estudos. 

 

2.3 Evidências empíricas 

Alguns estudos empíricos foram realizados buscando investigar a relação entre a 

certificação de qualidade e o desempenho financeiro das empresas. Simmons; White (1999) 

observaram um desempenho superior das empresas certificadas em relação às empresas não-

certificadas do setor eletrônico dos Estados Unidos. Heras; Casadesús; Dick, (2002) 

encontraram um desempenho financeiro superior nas empresas certificadas pela ISO 9001 

localizadas na região Basca. Chow-Chua; Goh; Wan (2003) identificaram uma melhoria do 

desempenho das empresas certificadas de Singapura. Esse mesmo resultado é consistente com 

o de Soares (2014), também encontrou contribuições da implementação da ISO 9001 no 

desempenho financeiro de hotéis portugueses.   

Analisando os resultados obtidos por esses estudos, infere-se que a implementação da 

norma ISO 9001 está positivamente associada ao desempenho financeiro das empresas que a 

adotam. Segundo Gotzamani & Tsiotras (2002), ao implementar a norma ISO 9001, a 

empresa obtem benefícios na sua organização, nos seus processos, na qualidade do produto 

final e por fim, na satisfação do seu cliente, o que leva a um desempenho financeiro positivo. 

Por outro lado, alguns autores apontam que a implementação de normas de qualidade 

acarreta em elevados custos de implementação para as empresas, o que pode refletir de 

maneira negativa em seu desempenho (Soares, 2014). Nesse sentido, Terziovski; Samson; 

Dow (1997) não encontraram uma associação positiva entre a implementação da norma ISO 

9001 e o desempenho financeiro de empresas australianas. Esse resultado também foi 

evidenciado no trabalho de Singels; Ruël; Water (2001) em empresas australianas. Martínez-

Costa; Martínez-Lorente (2007) concluíram que a adoção da norma ISO 9001 trouxe 

resultados operacionais negativos devido aos altos custos de certificação. Ferreira (2015) não 

encontrou diferença significativa entre os desempenhos de empresas certificadas e não-

certificadas do setor hoteleiro de Portugal. 

Martínez-Costa & Martínez-Lorente (2007) defendem a ideia de que a minimização de 

resultados pós-certificação depende da motivação da empresa em adotá-la. Em consonância 

com essa ideia, Sampaio (2008) afirma que as empresas que buscam a certificação de 

qualidade com motivações internas tendem a ter melhores resultados em seu desempenho. 

Esses resultados foram confirmados por Prajogo (2011), que identificou um efeito positivo no 



 

 

desempenho de empresas australianas que aderiram à certificação de qualidade por 

motivações internas. 

Outros autores, a exemplo de Terziovski, Samson, Dow (1997) apontam que as 

empresas que se adequam à certificação de qualidade por motivações externas focam suas 

ações em medidas de curto prazo que podem tornar-se insustentáveis a longo prazo, o que 

leva a empresa a lograr os benefícios da certificação apenas nos primeiros anos da 

implementação. 

Por todo o exposto, pode-se perceber que ao implementar uma norma de certificação 

de qualidade, os gestores esperam lograr benefícios advindos dessa ação, como um reflexo 

positivo no seu desempenho. No entanto, esse desempenho parece ser influenciado também 

pela motivação que levou a empresa à implementação do sistema da qualidade, que irá definir 

o aprofundamento dos esforços de adequação e a sustentabilidade dos resultados percebidos. 

Considerando a discussão presente nesse artigo que sugere uma expectativa de uma 

associação entre a qualidade e desempenho, e tendo em vista que os achados empíricos dessa 

investigação não podem ser concludentes, uma vez que alguns confirmaram e outros não. A 

presente investigação visa acrescentar à literatura a respeito da associação estudada em 

empresas brasileiras, foram consideradas as seguintes hipóteses de pesquisa:  

H1: As empresas brasileiras certificadas pela ISO 9001 possuem um desempenho 

financeiro superior aos das empresas não certificadas. 

H2: Existe associação entre a certificação e o desempenho financeiro das empresas. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa proposta objetiva investigar se a implementação da norma ISO 9001 está 

associada ao desempenho financeiro das empresas brasileiras. Para tanto, foi realizada uma 

pesquisa de abordagem quantitativa a partir dos procedimentos metodológicos utilizados em 

pesquisas que investigaram essa temática anteriormente em empresas de outros países.  

Como ferramentas quantitativas, foram utilizados o teste de Mann-Whitney para 

comparação da lucratividade das empresas certificadas e não certificadas. A relação entre 

certificação de qualidade e desempenho foi estimada através de dois modelos econométricos 

que serão descritos posteriormente. 

Para a definição da população e amostra da pesquisa foram utilizados dados anuais dos 

balanços consolidados disponíveis no banco de dados Economática® referentes às empresas 

listadas na Bovespa no período de 01/01/2009 a 31/12/2015, sendo excluídas as empresas do 

setor financeiro devido à possibilidade dos altos graus de alavancagem financeira interferir na 

mensuração do desempenho. O período foi escolhido em razão de este compreender o período 

entre as duas últimas edições da norma, ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015, respectivamente. 

A janela temporal considerando a norma a partir da versão 9001:2008 justifica-se por 

esta ter sido a de maior impacto na inovação em relação às versões anteriores, considerando 

melhoria contínua e satisfação do cliente (Manders, De Vries, & Blind, 2016). 

Após as exclusões, a amostra foi composta por 134 empresas listadas na Bovespa 

pertencentes a diversos setores. Após a definição das empresas participantes da amostra, 

foram consultados os sites institucionais para verificar quais delas possuíam certificação ISO 

9001. A partir da amostra obtida na pesquisa foi possível obter um quantitativo de 938 

observações. 

Para testar H1 foi realizado o teste de Mann-Whitney. Esse teste executa a comparação  

de duas amostras independentes, verificando sua homogeneidade. Dessa forma, a aplicação do 

teste de Mann-Whitney verificou se as medianas do Resultado Líquido (RL) e do Retorno 

sobre o Ativo (ROA) das empresas certificadas e não certificadas são ou não homogêneas. 



 

 

Para testar H2, foram utilizados os seguintes modelos econométricos usados no 

trabalho de  Ferreira (2015): 

 

 
 

Onde:  

NETRES – variável dependente que representa o Lucro Líquido do Exercício, utilizado nos 

trabalhos de Ferreira (2015); Tarí; Claver-Cortés; Pereira-Moliner (2009); Singels; Ruël; 

Water (2001) e Heras; Casadesús; Dick (2002); 

CERTIF – variável dummy (assumindo valor 1 para empresa certificada e 0 para empresa não 

certificada); 

FINDEBT – variável independente que representa o endividamento; 

ROA – variável dependente que representa Retorno sobre o Ativo, utilizado nos trabalhos de 

Ferreira (2015); Martínez-Costa; Martínez-Lorente (2007) e Lafuente; Bayo-Moriones; 

García-Cestona (2010). 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 A partir do tratamento estatístico dos dados foram obtidos os resultados demonstrados 

nesta seção. 

 

4.1 Estatísticas descritivas 

Os dados apresentados neste tópico respeitam as medidas de estatística descritiva, 

objetivando a caracterização das empresas certificadas e não certificadas pela norma ISO 

9001 que compõem a amostra. A Tabela 1 apresenta os dados das estatísticas descritivas das 

variáveis utilizadas no modelo: 

 
Tabela 1. Média e desvio-padrão das empresas certificadas e não certificadas 

Grupos Média Desvio Padrão 

 

RL ROA RL ROA 

Empresas certificadas 537753.2 .0370542 4376373 .1028069 

Empresas não-certificadas 119768 -59491.67 631815.2 375168 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

Como pode ser observado, as empresas certificadas possuem médias associadas ao 

Resultado Líquido (RL) e Retorno sobre o Ativo (ROA) superiores aos resultados alcançados 

pelas empresas não certificadas. Pode-se constatar ainda que, considerando a rentabilidade do 

ativo (ROA), as empresas certificadas têm uma maior capacidade de utilizar os ativos para 

geração de lucro do que as empresas não certificadas. 

A partir da análise do desvio-padrão do RL e do ROA, é possível verificar que as 

empresas não certificadas apresentam valor superior ao das empresas certificadas, indicando a 

existência de uma maior dispersão face à média dos valores das empresas não certificadas do 

que das empresas certificadas. 

Após a análise das estatísticas descritivas, serão analisadas também a interação entre 

as variáveis utilizadas. Essas análises estão dispostas no próximo item.  

 

 

 



 

 

4.2 Correlação entre as variáveis do modelo 

Para investigar a relação entre as variáveis propostas no modelo, estruturou-se uma 

matriz de correlação, que pode ser observada através dos dados da Tabela 2:  
 

 

Tabela 2. Matriz de correlação 

 

NETRES FINDEBT ROA CERTIF 

NETRES 1 

   FINDEBT -0,315** 1 

  ROA 0,728** -0,766** 1 

 CERTIF 0,227** -0,220** 0,761** 1 

** Correlação significante a 1% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

Conforme os dados dispostos na Tabela 2 percebe-se que há uma relação significante 

entre as variáveis do modelo, sobretudo entre as variáveis CERTIF e NETRES, o que indica 

que há relação entre a lucratividade e a certificação da norma ISO. O mesmo acontece com as 

variáveis CERTIF e ROA, o que indica relação entre a certificação da ISO e a rentabilidade. 

A variável FINDEBT representa o endividamento da empresa e possui uma relação 

significante e negativa com as variáveis NETRES e ROA, o que indica que quanto mais 

lucrativa e rentável, menos endividadas serão essas empresas. A variável FINDEBT também 

possui uma relação significantemente negativa com a variável CERTIF, o que sugere que as 

empresas certificadas são menos endividadas. 

A literatura contem vários estudos que relacionam o desempenho financeiro à 

certificação. Pode ser um indicativo de que a orientação para a qualidade dos processos faz 

com que a empresa tenha mais atenção na gestão dos seus ativos e por isso apresente uma 

maior rentabilidade. Por ter maior lucratividade e rentabilidade, essas empresas são menos 

endividadas também, sendo essa outra relação já esperada. 

As hipóteses de pesquisa foram testadas mediante os modelos econométricos 

apresentados e os resultados serão dispostos no tópico seguinte. 

 

4.3 Hipóteses da pesquisa  

 Foram desenvolvidas duas hipóteses de pesquisa no presente trabalho. A H1 propõe 

investigar se o desempenho financeiro das empresas certificadas superava o desempenho das 

empresas não certificadas. A H2 investiga se existe associação entre a certificação ISO e o 

desempenho financeiro das empresas.  

 

Desempenho das empresas certificadas e não certificadas (Hipótese 1) 

 Com o intuito de responder a primeira hipótese levantada no estudo, buscou-se aplicar 

o teste de Mann-Whitney nas variáveis NETRES e ROA. Os resultados obtidos estão 

dispostos na Tabela 3:  
Tabela 3. Teste de Mann-Whitney para RL e ROA 

Coeficientes z Prob>|z| 

Teste para RL -6,940 0,000 

Teste para ROA -5,222 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 
 

 De acordo com os resultados dispostos na Tabela 3, verifica-se que assumindo um 

nível de significância de 1%, não se rejeitará a hipótese nula nos dois casos, tendo em vista 

que o p-valor não ultrapassa o nível de significância. 



 

 

 Partindo do pressuposto que o teste de Mann-Whitney tem como hipótese nula a 

homogeneidade amostral, verifica-se que de acordo com o teste realizado não há diferença 

estatística na lucratividade e na rentabilidade de ativos das empresas certificadas e não 

certificadas, o que faz rejeitar H1. 

 Dessa forma, considerando os resultados do teste, não foi possível constatar um 

desempenho superior das empresas certificadas em relação às não certificadas. Esse resultado 

foi contraditório com aqueles extraídos da análise das regressões, que serão discutidos no 

próximo tópico. 

 

Relação entre desempenho financeiro e Certificação ISO 9001 (Hipótese 2) 

 Para testar a segunda hipótese proposta no artigo, foram utilizados os dois modelos 

econométricos apresentados. O desempenho financeiro está sendo mensurado pela 

lucratividade (NETRES) e pela rentabilidade do ativo (ROA). As Tabelas 4 e 5 demonstram 

os resultados obtidos a partir das regressões. 

 Após aplicar o modelo da primeira regressão, foram detectados problemas de 

normalidade e heterocedasticidade através dos testes. O teorema do limite central, que diz que 

quando o tamanho da amostra é grande, sua distribuição é próxima do nornal. Dessa forma, 

devido ao número de observações da amostra (n=938), o pressuposto da normalidade foi 

relaxado de acordo com esse teorema.  

A Tabela 4 traz os resultados obtidos a partir da regressão do primeiro modelo 

utilizado, mensurando o desempenho financeiro a partir do resultado líquido do exercício 

(NETRES). Para corrigir a heterocedasticidade, utilizou-se a regressão robusta, conforme os 

dados do Painel A. Os testes utilizados estão demonstrados no Painel B da Tabela 4 : 
Tabela 4. Regressão do modelo 1 

Painel A 

Variáveis Explicativas Coeficientes Erro padrão T p-valor 

CONSTANTE 120706 34956,89 3,45 0,001 

CERTIF 417090,3 180868,5 2,31 0,021 

FINDEBT -0,4893956 0,0934001 -5,24 0,000 

             Painel B   

Descrição Valor Descrição Valor   

R2 0,0032 Teste F 0,0000 

 Jarque Bera 0,0000 Teste White 0,0018 

 Colinearidade (VIF) 1,0000 

   Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

 Antes da análise do modelo, é importante destacar que a regressão que representa o 

resultado líquido apresentou um p-valor no teste F de 0,000, o que implica dizer em termos 

estatísticos que, considerando um nível de significância de 1%, pelo menos uma das variáveis 

propostas explica a variável dependente (NETRES). 

 A análise do p-valor das variáveis no painel A da regressão demonstra valores abaixo 

de 5%, o que demonstra significância estatística nesse nível para explicar o modelo. 

 A variável FINDEBT apresenta um coeficiente negativo, demonstrando para essa 

amostra que as empresas mais lucrativas apresentam um menor endividamento. 

 O coeficiente da variável CERTIF apresenta o valor de 417090,3, o que indica que, 

considerando que as demais variáveis permaneçam estáticas, as empresas certificadas 

possuem um incremento de aproximadamente R$ 417.090,00 em sua lucratividade. 

 Sendo assim, considerando os resultados obtidos pela regressão do primeiro modelo, 

pode-se perceber que suas variávies explicam a relação investigada, podendo-se afirmar que a 



 

 

certificação da qualidade possui associação positiva com o desempenho financeiro mensurado 

a partir da lucratividade. 

 O próximo modelo considerado busca explicar a interação entre desempenho 

financeiro e certificação ISO 9001 a partir da rentabilidade do ativo (ROA). Os resultados da 

regressão estão evidenciados na Tabela 5. 

 Assim como no primeiro modelo, o pressuposto da normalidade foi relaxado devido 

ao número de observações (n=938), considerando o Teorema do Limite Central. Devido à 

heterocedasticidade, utilizou-se uma regressão robusta, com resultados evidenciados no Painel 

A da e os resultados dos testes aplicados, os quais estão evidenciados no Painel B da Tabela 

5: 
Tabela 5. Regressão do modelo 2 

Painel A 

Variáveis Explicativas Coeficientes Erro padrão T p-valor 

CONSTANTE -59237,31 20613,17 -2,87 0,004 

CERTIF 59249,03 20616,26 2,87 0,004 

FINDEBT -0,1327192 0,2081372 -0,64 0,524 

               Painel B   

Descrição Valor Descrição Valor   

R2 0,0162 Teste F 0,0162 

 Jarque Bera 0,0000 Teste White 0,0018 

 Colinearidade (VIF) 1,0000 

   Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

 Analisando o p-valor do Teste F, menor que 5%, indica que a variável dependente é 

influenciada por pelo menos uma das variáveis do modelo. Considerando a associação entre a 

certificação da ISO 9001 e a rentabilidade de ativos e considerando ainda um nível de 

significância de 5% para a análise do p-valor, pode-se perceber que a variável CERTIF tem 

significância estatística para explicar o modelo. Pode-se analisar também o valor do 

coeficiente associado à variável CERTIF de 59249,03, o que implica dizer que, considerando 

a constância das demais variáveis, quando um estabelecimento é certificado pela ISO 9001 

seu ROA é aumentado em R$ 59.249,00. Sendo assim, pode-se constatar que a certificação 

ISO 9001 influencia na rentabilidade do ativo. 

 Dessa forma, o primeiro modelo econométrico, que considera a lucratividade da 

empresa, demonstrou variáveis com significância estatística suficiente para explicar a relação 

existente entre a certificação ISO 9001 e o desempenho financeiro obtido a partir da 

lucratividade. Por seu turno, o segundo modelo aplicado, que explica o desempenho 

financeiro a partir da rentabilidade do ativo, possui variáveis que explicam a relação proposta 

na hipótese, o que leva a aceitar H2. 

Esses resultados estão em conformidade com os encontrados por Simmons; White 

(1999); Heras; Casadesús; Dick, (2002); Chow-Chua; Goh; Wan (2003) e Soares (2014) que 

também perceberam uma associação positiva entre a certificação de qualidade o desempenho 

financeiro das empresas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A relevância da temática da qualidade no âmbito empresarial motivou vários debates 

na academia a respeito de sua importância para os negócios e sua relação com o desempenho 

financeiro das organizações, não encontrando, contudo, resultados consensuais dessa relação. 

 Sendo assim, a primeira hipótese levantada nesse estudo questionava se o desempenho 

financeiro das empresas certificadas pela ISO 9001 superava o desempenho financeiro das 



 

 

empresas não certificadas. Não foi possível encontrar uma diferença significativa no 

desempenho financeiro dos dois grupos de empresas, o que levou a rejeição da primeira 

hipótese de pesquisa. 

 A segunda hipótese investigava a relação entre a certificação e o desempenho 

financeiro, mensurado a partir do lucratividade da empresa e da rentabilidade do ativo. Os 

resultados da pesquisa indicaram que a certificação de qualidade possui associação positiva 

com o desempenho financeiro da empresa, sendo mensurado a partir da lucratividade e da 

rentabilidade do ativo. 

 Para que esses resultados sejam compreendidos, é necessário esclarecer suas 

limitações. Os modelos econométricos propostos só consideraram o nível de endividamento 

como variável de controle. Talvez outras variáveis também possam influenciar esse processo 

não foram consideradas nesse estudo. A motivação que leva as empresas a adotarem a 

certificação ISO 9001 também influencia no desempenho empresarial, fator que não foi 

investigado nessa pesquisa. 

 Tendo em vista as limitações da pesquisa, sugere-se que novos estudos sejam 

realizados no mercado brasileiro de modo que possam suprir essas lacunas, considerando 

outras variáveis que possam influenciar o desempenho e a motivação que leva as empresas a 

se adequarem à norma como influenciadoras do desempenho empresarial. 
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