
INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO 
 

Universidade Técnica de Lisboa 
 
 
 
 
 
 

MESTRADO EM GESTÃO E ESTRATÉGIA INDUSTRIAL 
 

 

 

Trabalho Final de Mestrado – Dissertação 

 

A IMPORTÂNCIA DA CERTIFICAÇÃO PELO ISO 

9000 NA PERFORMANCE DAS EMPRESAS DO 

SECTOR FARMACEUTICO EM PORTUGAL NO ANO 

DE 2009 
 

 

 

Ana Isabel Isento Martins 
 

 

Orientador: Professor Doutor José Miguel Aragão Celestino Soares 

Co-Orientador: Professor Doutor António Carlos Oliveira Samagaio 

 
Júri: 

Presidente: Professor Doutor Manuel Duarte Mendes Monteiro Laranja, Professor 

Associado com Agregação do Instituto Superior de Economia e Gestão da 

Universidade Técnica de Lisboa 

 

Vogais: Professor Doutor Pedro Luís Pereira Verga Matos, Professor Auxiliar do 

Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa 

 

Professor António Carlos de Oliveira Samagaio, Professor Associado do 

Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa 

 

Professora Graça Maria de Oliveira e Silva, Assistente Convidado do 

Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa 

 

Lisboa, Janeiro de 2012 

 



Resumo 

-ii- 

Resumo 

Nas últimas décadas a gestão da qualidade tornou-se uma ferramenta essencial para as 

empresas que procuram ganhar uma vantagem competitiva e assim sobreviver a um mercado 

cada vez mais concorrencial. As farmácias portuguesas não foram excepção e definiram 

mecanismos capazes de impulsionar os seus resultados financeiros e operacionais.  

Este trabalho visa o estudo da relação entre as farmácias certificadas pela ISO 9000 no ano de 

2009 em Portugal e o impacto que essa certificação causou nos resultados financeiros 

apresentados por estas empresas nesse mesmo ano.  

Neste estudo, procurou-se analisar através de um teste econométrico de Mann-Whitney a 

relação existente entre alguns rácios financeiros das farmácias portuguesas (Rendibilidade dos 

Capitais Próprios, Rendibilidade dos Capitais Utilizados, Margem de Lucro, Rácio de 

Solvabilidade e Rácio de Liquidez) comparando os resultados com uma amostra de farmácias 

que não obtiveram a certificação pela ISO 9000. 

Com base neste estudo conclui-se qual o impacto da existência de um Sistema de Gestão da 

Qualidade nos resultados financeiros, obtendo assim uma maior compreensão da importância 

da ISO nas farmácias portuguesas.  

Palavras-chave: ISO 9000, performance, Gestão da Qualidade, Resultados Financeiros, 

Mann-Whitney  
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Abstract 

 

In the recent decades quality management has become an essential tool for companies seeking 

to gain a competitive advantage and with survive in a increasingly competitive market.  

Portuguese Pharmacies were no exception and defined mechanisms to boost their financial 

and operating results. 

This propose of this work is a study about the relationship between the pharmacies certified 

by ISO 9000 in 2009 in Portugal and the impact that this certification cause in financial 

results presented by these companies. 

In this study, we tried to analyze through an econometric test of Mann-Whitney test the 

relationship between certain financial ratios of pharmacies Portuguese (Return on Equity, 

Return on Capital Employed, Profit Margin, Solvency Ratio and Liquidity Ratio) comparing 

the results with a sample of pharmacies who did not obtain ISO 9000 certification. 

Based on the results the conclusion pretend to show what impact has the existence of a quality 

management system in the financial results and obtaining an understanding of the importance 

of ISO pharmacies in Portugal. 

 

Keywords: ISO 9000, performance, Quality Management, Financial Results, Mann-Whitney
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1 - Introdução 

A partir da década de 50 as empresas têm tido uma crescente preocupação com a gestão da 

qualidade. De acordo com Martínez-Costa e Martínez-Lorente (2007) a gestão da qualidade 

contribui de forma clara para o aumento da satisfação e confiança dos clientes. Por outro lado, 

a introdução de normas e processos da qualidade possibilita uma redução de custos internos, 

aumento da produtividade e uma melhoria da imagem e dos processos continuamente, 

possibilita ainda fácil acesso a novos mercados (Gotzamani, Ypatia e Tsiotras, 2006). Neste 

contexto, a gestão da qualidade constitui um factor estratégico e competitivo, pois possibilita 

avaliar as conformidades determinadas pela organização para os seus produtos e/ou serviços, 

através de processos internos, garantindo ao cliente um bem concebido conforme padrões, 

procedimentos e normas bastante bem definidas e delineadas. 

A certificação da qualidade constitui uma face visível para o exterior da gestão da qualidade. 

A norma ISO 9001 pertencente à família ISO 9000 caracterizando-se esta por ser uma extensa 

série de normas de requisitos, orientações e outros documentos de suporte que, juntos, podem 

fornecer, aos utilizadores, um conjunto de ferramentas com o qual poderão gerir e melhorar as 

suas organizações. Sendo a ISO (International Organization for Standardization) formada por 

um Comité Técnico que desenvolve um conjunto universal de normas aceites no campo da 

qualidade. Este Comité iniciou o seu trabalho em 1989 e o número de empresas a adoptarem 

este conjunto de requisitos tem tido um crescimento exponencial. A série de normas ISO 9000 

inicialmente publicada em 1987, já sofreu desde então dois ciclos de melhoria, incluindo uma 

revisão menor em 1994 e uma modificação mais profunda em 2000. Contudo, a certificação 

segundo a norma ISO 9000 refere-se aos Sistemas de Garantia da Qualidade (SGQ) 

implementados na empresa e não à qualidade intrínseca dos produtos e serviços fornecidos 

aos clientes, para os quais existem outros processos de certificação. Segundo, Pinar e Ozgur 
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(2007) a ISO 9000 é a maior norma mundial desenvolvida de forma voluntária para empresas 

e governos. 

A norma ISO 9000 tem tido um crescimento exponencial no número de certificações à escala 

global. Em 2009, o número de certificados emitidos pelo referencial ISO 9001 era de 

1.064.785 distribuídos por 178 países diferentes segundo o Guia das Empresas Certificadas 

2010/2011. A Europa apresentava em 2009, 46,53% da quota mundial de certificações, tendo 

uma relativa diminuição da quota mundial face ao ano de 2005 que apresentava 49.10% 

(segundo o Guia das Empresas Certificadas 2010/2011). Estes valores demonstram a 

importância que esta norma tem, essencialmente no continente europeu, sendo que Portugal 

dispõe de 0.47% da quota mundial, valor mais baixo dos últimos 5 anos. 

A gestão da qualidade visa em última instância criar valor para os accionistas e clientes. Por 

isso, a literatura apresenta vários estudos empíricos que analisam as implicações da gestão da 

qualidade na performance das organizações (e.g. Beirao e Sarsfield, 2002; Nicolau e Sellers, 

2002; Martínez-Costa e Martínez-Lorente, 2007). Esses estudos têm sido desenvolvidos sob 

inúmeros sectores (e.g. hotelaria, indústria transformadora) e em diferentes países, tais como a 

Espanha, Japão, Itália, Estados Unidos e Nova Zelândia 

O presente estudo empírico visa analisar a relação entre a certificação da qualidade e a 

performance financeira das farmácias portuguesas. Na literatura não encontrámos estudos que 

tenham analisado esta temática no sector em causa. As farmácias desempenham um papel 

social extremamente importante uma vez que apresentam resultados bastante positivos tendo 

um forte contributo na economia nacional. A rede nacional de farmácias investe 

continuamente no desenvolvimento da qualidade dos serviços que prestam. São na maioria 

“pequenas empresas, com 5,7 colaboradores em média, as farmácias espelham o esforço 
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permanente do sector na modernização das infra-estruturas que colocam ao serviço da 

população” (Associação Nacional de Farmácias). Assim, a certificação pela ISO 9001 é um 

acontecimento relativamente recente no sector farmacêutico em Portugal. Numa população de 

2.670 farmácias apenas existiam 54 farmácias certificadas em 2010. Assim, este estudo 

procura contribuir para um melhor conhecimento sobre uma temática que tem merecido 

atenção da comunidade académica internacional em outros sectores. 

Após esta breve introdução, o presente trabalho encontra-se estruturado em 4 capítulos 

adicionais. No capítulo 2 irei fazer uma breve revisão da literatura já existente acerca da 

relação entre a certificação pela ISO 9000 e a performance das empresas; Numa terceira parte 

(capítulo 3, 4 e 5) será abordada a forma de estudos dos resultados apresentados por duas 

amostras, uma certificada e outra não certificada. E, por fim, serão apresentadas as conclusões 

e recomendações acerca deste estudo.  
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2 - Revisão da Literatura 

A adopção de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) assenta na necessidade das 

empresas melhorarem a sua competitividade e criarem valor para os accionistas e clientes. De 

acordo com Kartha (2004, pg. 331-340) “As organizações perceberam que a chave para o 

aumento da produtividade e rendibilidade é melhorar a qualidade e assim, sobreviver à 

concorrência. As empresas são forçadas a voltar para os fundamentos da gestão de melhoria 

da qualidade e, competitividade de custos adaptados aos seus produtos e/ou serviços”. Na 

mesma linha de pensamento, Jitpaiboon e Rao (2007, pg. 78-102) referem que “a globalização 

do mercado, o alto nível de concorrência entre as empresas ou entre os produtos e serviços, os 

requisitos mais exigentes estabelecidos pelos clientes e as diversas crises económicas estão 

entre os factores mais críticos que influenciam e estimulam uma empresa a implementar um 

Sistema de Gestão da Qualidade moderno e eficaz, a fim de sobreviver no actual ambiente de 

negócios”. 

A família de normas ISO 9000 constitui um instrumento para as empresas iniciarem um 

processo de implementação de um SGQ (Jitpaiboon e Rao, 2007). A ISO desenvolveu um 

conjunto de requisitos de qualidade, como modelo para uma garantia de qualidade no 

projecto, produção, instalação e serviço servindo assim de ferramenta para o início da 

implementação de um sistema deste tipo. Para inúmeras empresas, as ISO 9000 constituem o 

início da aplicação de um sistema que lhes garanta a qualidade dos seus produtos e/ou 

serviços. Segundo Magd (2006), as empresas certificadas pela ISO 9001 revelam a disposição 

para a adopção dos princípios de um modelo de gestão de acordo com a qualidade total. Mas, 

independentemente de todos os esforços e projectos de investigação já realizados no âmbito 

da norma ISO 9001, resultados significativamente contraditórios e questões sem resposta 

ainda permanecem (Sampaio e Rodrigues, 2009). 
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A literatura apresenta um vasto número de estudos empíricos que analisam o impacto dos 

SGQ na performance das empresas. Os trabalhos de meta-análise desenvolvidos por 

Jitpaiboon e Rao (2007) e Claver-Cortés, Molina-Azorín, Pereira-Moliner e López-Gamero 

(2007) apresentam uma síntese dos estudos sobre a temática. Em termos gerais, o resultado da 

meta-análise desses dois estudos não evidencia a existência inequívoca de uma relação 

positiva entre adopção de SGQ e performance empresarial. Este facto é extensível ao efeito 

das ISO’s 9000 na performance das empresas (Lafuent et al, 2009). Consoante o autor e o país 

em estudo chega-se a diferentes conclusões acerca do impacto da norma. 

Segundo Beirao e Sarsfield (2002) e Nicolau e Sellers (2002) referem que existe um efeito 

positivo no mercado de acções dos Estados Unidos, Portugal e Espanha após a certificação. 

Mas, Martínez-Lorente e Martínez-Costa (2003) afirmam, que pelo contrário, não existe 

qualquer relacionamento entre o mercado accionista e a certificação no mercado espanhol. 

Enquanto Aarts e Vos (2001) indicam haver um relacionamento negativo entre os resultados 

apresentados e a certificação pela norma ISO 9000  na Nova Zelândia.  

Existe ainda outros autores (e.g. Gotzamani et al, 2006), que afirmam que a implementação 

desta norma leva a melhorias na organização interna e operacional das empresas, melhorias na 

comunicação interna e externa por meio de funções e responsabilidades claramente definidas, 

colaboradores mais sensibilizados quanto à importância da qualidade, melhorias na qualidade 

dos bens produzidos e dos serviços prestados, a redução dos custos inerentes à qualidade e, 

por fim, uma maior satisfação dos consumidores e aumento da confiança nos produtos. Por 

outro lado, existem outras perspectivas mais negativas e menos optimistas acerca dos 

resultados da implementação deste conjunto de standards. Alguns autores (e.g. Corrigan, 1994 

e Henkoff, 1993) indicam que a certificação torna os processos mais burocráticos, menos 

flexíveis e reduz a inovação. Esta opinião é, em parte, partilhada por vários autores (e.g. 
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Stephens, 1997) que afirmam que o resultado após a certificação depende também de um 

sistema contínuo de garantia de qualidade, que seja adaptável às alterações externas.  

Um outro factor que influencia fortemente o sucesso ou o falhanço da certificação é não só a 

adequação da norma em si, mas também a vontade de a implementar correctamente. Segundo 

Gotzamani et al (2006), os benefícios máximos da certificação pela ISO 9000 são alcançados 

quando as motivações da certificação são internas e verdadeiras, quer isto dizer, fazem parte 

de uma estratégia global da empresa. E, muita desta vontade tem de partir dos quadros 

superiores e de como estes a transmitem para os restantes colaboradores. Por isso, a norma 

ISO 9000 não deve ser usada apenas como ferramenta de marketing ou uma acção 

promocional da empresa (Jitpaiboon e Rao, 2007). 

Em suma, podemos concluir que a existência de um SGQ é positivo para a performance das 

empresas pois contribui para melhorias contínuas a nível de processos operacionais, processos 

de documentação, aumento da satisfação do cliente, diminuição do número de erros, entre 

outros. Contudo, não é consensual que a norma ISO 9000 seja a melhor forma de iniciar um 

processo de garantia de qualidade.  
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3 – Definição das Hipóteses de Investigação  

Os resultados da certificação pela ISO 9000 nem sempre são claros e consensuais e, usando 

diferentes metodologias diferentes estudos chegam a conclusões positivas enquanto outros 

chegam a conclusões mais negativas e, outros ainda não conseguem tirar quaisquer 

conclusões relevantes. Daí ser bastante difícil analisando a variada bibliografia tirar uma 

conclusão exacta acerca da relevância da certificação pela ISO 9000 na performance das 

empresas. Todavia, a literatura refere que a intenção da implementação de um Sistema de 

Gestão da Qualidade visa melhorar as suas capacidades competitivas e assim ganhar uma 

vantagem estratégica no mercado. 

As farmácias desempenham um papel social extremamente importante pois estão inseridas 

num sector fundamental para o bem-estar dos cidadãos. Por isso, a melhoria na qualidade dos 

serviços prestados poderá ter reflexos bastante positivos nos clientes e nos investidores das 

farmácias. 

O propósito desta análise vem do esforço de compreensão se a certificação provoca um 

impacto positivo nos resultados financeiros e em qual destes esse impacto é mais 

significativo. Isto vai nos ajudar a compreender de que forma a norma ISO 9000 tem 

repercussões nos resultados financeiros das farmácias portuguesas em 2009. Esta análise vai 

ser útil na compreensão de onde pode ser melhorada e onde se fazer a aposta aquando na 

decisão de uma farmácia de implementar a certificação pela ISO 9000 ou optar por um outro 

sistema de gestão da qualidade. 
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Assim, a hipótese de investigação é a seguinte: 

Q1. As empresas certificadas pela ISO 9000 do sector farmacêutico em Portugal 

obtêm melhores resultados financeiros que as empresas não certificadas? 

Q2. Quais as variáveis influenciadas pela certificação pela ISO 9000? 

Para poder responder estas duas questões centrais do estudo será aplicado um teste 

econométrico de Mann-Whitney que me permite auferir sobre a importância ou não da 

certificação da norma através da comparação dos resultados da amostra certificada e do grupo 

de controlo, que corresponde a um conjunto de farmácias não certificadas.  
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4 – Método de Investigação  

 4.1 – Metodologia 

A metodologia usada nesta pesquisa é exploratória. A pesquisa para a base teórica foi atarvés 

de estudos empíricos existentes acerca do impacto de sistemas de gestão da qualidade na 

perfomance das empresas. Este estudo é exploratório uma vez que se verificou que não 

existem quaisquer estudos acerca do impacto da ISO 9000 nas farmácias portuguesas.  

 4.2 – Descrição da amostra 

O estudo incide sobre as farmácias portuguesas que estão certificadas pela ISO 9001 e outras 

farmácias não certificadas. A selecção da amostra obedeceu aos seguintes passos. Numa 

primeira fase, a partir do Guia de Empresas Certificadas 2009 do Jornal de Negócios, 

verificamos que existiam 54 farmácias certificadas pela norma ISO 9001 no final do ano de 

2009. No entanto, a amostra deste estudo considera apenas 30 farmácias certificadas (Anexo 

1). As restantes 24 farmácias são empresas unipessoais, cujos dados não são considerados nas 

bases de dados consultadas, ou farmácias criadas recentemente não tendo até à data 

apresentado dados. A amostra de controlo das farmácias não certificadas é composta por 90 

farmácias (Anexo 2) escolhidas aleatoriamente. No final de 2010  existiam aproximadamente 

2.670 farmácias em Portugal.  

A segunda etapa, consistiu na recolha dos dados financeiros através da base de dados SABI 

(Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) e, através de dados cedidos pela Informa D&B.  

O software utilizado para a realização deste estudo foi o SPSS versão 17.1 (SPSS Inc.). 
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4.3 - Modelo em estudo: 

Para poder testar a hipótese de investigação utilizaremos o teste econométrico de Mann-

Whitney que permite verificar se o nível de performance entre as farmácias certificadas é 

diferente da performance do grupo de controlo das farmácias não certificadas.  

O teste de Mann-Whitney é a alternativa mais comum ao teste t para amostras independentes. 

Utiliza-se este teste para testar a hipótese nula que afirma que as médias populacionais são as 

mesmas para os dois grupos. Este teste não exige que as populações tenham a mesma 

variância, o que acontece neste caso.  

A avaliação da performance incidiu sobre os seguintes indicadores financeiros: 

 Rendibilidade dos Capitais Próprios (Return on Shareholders Funds) é um indicador 

do desempenho dos capitais investidos na empresa pelos accionistas/sócios. A Rendibilidade 

dos Capitais Próprios determina a longo prazo a atracção de potenciais investidores.  

 Rendibilidade do Capital utilizado (Return on Capital Employed) expressa o resultado 

de uma empresa em função do capital utilizado. Demonstra a capacidade que a empresa tem 

através do seu processo produtivo de gerar valor para os investidores em geral. 

 Margem de lucro (Profit Margin) corresponde ao diferencial entre os custos totais 

(fixos e variáveis) em relação ao preço que o consumidor paga pelo produto final;  

  Rácio de Solvabilidade (Solvency Ratio) demonstra a proporção dos activos da 

empresa que são financiados por capitais próprios face à proporção de capitais alheios. 

Quanto mais elevado for o valor do rácio, mais estável financeiramente se encontra a 

organização. 
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 Rácio de Liquidez (Liquidity Ratio) corresponde à capacidade financeira da empresa 

cumprir as suas responsabilidades de curto prazo, sendo assim um rácio de solvabilidade de 

curto-prazo. 
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5 - Apresentação e Análise dos Resultados 

O principal objectivo deste estudo é quantificar o impacto da certificação pela norma ISO 

9000 nos resultados financeiros das farmácias em Portugal no ano de 2009, com base na 

comparação dos resultados das farmácias que não obtiveram essa mesma certificação. 

Tendo em consideração o universo de farmácias certificadas pela ISO 9000 em Portugal 

verifica-se que das cerca de 2760 farmácias apenas aproximadamente 2% obtiveram esta 

certificação. Por isso, uma pequena minoria das farmácias está certificada. 

Na Tabela 1 são apresentadas as estatísticas descritivas das variáveis de performance 

financeira. Em termos gerais, os resultados evidenciam uma grande diferença na 

Rendibilidade dos Capitais Próprios e Rendibilidade dos Capitais Utilizados entre as duas 

amostras. As empresas que obtiveram a certificação pela ISO 9000 demonstram melhores 

resultados face às farmácias não certificadas. As outras duas variáveis apresentam resultados 

idênticos entre as duas amostras, sendo os valores mais elevados registados nas farmácias sem 

a certificação ISO 9000. 

Tabela 1 – Estatísticas descritivas da performance financeira (milhares de euros) 

 

  

 

Rendibilidade 

dos Capitais 

Próprios 

Rendibilidade 

dos Capitais 

Utilizados 

Margem de 

Lucro 

Rácio de 

Solvência 

Rácio de 

Liquidez 

Médias           

Certificadas 21,45 24,06 4,93 50,52 1,44 

Não Certificadas 5,77 12,21 5,38 51,66 2,17 

Desvio Padrão           

Certificadas 25,53 27,71 11,92 26,19 1,52 

Não Certificadas 39,42 26,44 10,32 25,68 4,42 

Fonte: Elaboração própria.  
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Foi utilizado o teste de Mann-Whitney com α = 0,05 para verificar as diferenças entre as 

farmácias certificadas e não certificadas. O teste consiste num teste não-paramétrico (pois não 

é possível afirmar com certeza que a amostra foi retirada de uma população com distribuição 

normal) alternativo ao teste t-Student para comparar as médias de duas amostras 

independentes.  

Na Tabela 2 são apresentados os resultados do teste não paramétrico, que apontam para uma 

diferença na performance das farmácias certificadas e não certificadas, com excepção o Rácio 

de Solvência. Nas variáveis Rendibilidade dos Capitais Próprios, Rendibilidade dos Capitais 

Investidos e Margem de Lucro, as farmácias certificadas possuem uma performance superior 

face às farmácias não certificadas pela ISO 9001.  

No caso do Rácio de Solvência o caso é ligeiramente diferente. As duas amostras têm 

distribuições idênticas (59,18 e 60,14) e o p assume um valor bastante elevado de 0,811. Para 

o Rácio de Solvência conclui-se que não se rejeita a hipótese de igualdade de performance 

entre as duas amostras. Por último, a variável Rácio de Liquidez apresenta um 

comportamento que indica que as farmácias não certificadas apresentam melhor performance 

face às não certificadas.  

Em suma, os resultados sugerem não existir uma diferença a nível global na performance 

entre as duas amostras de farmácias objecto de estudo, e na maioria dos casos as farmácias 

que obtiveram a certificação ISO 9000 obtêm resultados médios mais positivos do que as que 

não obtiveram essa mesma certificação.  
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Tabela 2 – Resultados o teste de Mann-Whitney (milhares de euros) 

 

 

 

 

Média dos 

Rankings 

Observações 

certificadas 

Média dos 

Rankings 

observações 

não 

certificadas 

Estatística 

do teste 
p-valor 

Rendibilidade dos Capitais Próprios 74,20 55,93 939,00 0,013 

Rendibilidade dos Capitais Utilizados  73,80 56,07 951,00 0,016 

Margem de Lucro 70,87 56,34 1009,00 0,046 

Rácio de Solvência  59,18 60,94 1310,50 0,811 

Rácio Liquidez  48,25 64,58 982,50 0,026 

Fonte: Elaboração própria.  
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6 - Conclusões e Recomendações 

A existência de preocupações com a qualidade é em muitos casos vista como uma forma de 

obtenção de maiores resultados de performance por parte das empresas. Contudo, não é certo 

que a certificação pela ISO 9000 traga maiores resultados às organizações que obtêm a 

certificação face às que optam por não se certificarem. Foi então objectivo deste estudo dar 

uma nova perspectiva do impacto da certificação pela ISO 9000 na performance financeira 

das farmácias em Portugal no ano de 2009 e assim adicionar um novo complemento, apoiado 

através da aplicação de diferentes metodologias duas amostra diferenciadas. 

Em primeiro lugar, fez-se uma análise de médias simples (Tabela 1), comparando então as 

médias das farmácias certificadas com as médias das não certificadas, conclui-se que as 

farmácias certificadas obtêm melhores resultados na maioria das variáveis à excepção da 

Margem de Lucro e do Rácio de Liquidez. Aparentemente, estes resultados parecem 

contraproducentes uma vez que as farmácias certificadas têm melhores resultados de 

Rendibilidade mas depois, em média, os Lucros e o Rácio de Liquidez são menores. Contudo, 

é necessário referir que a diferença nos dados obtidos tanto na Margem de Lucro como no 

Rácio de Rendibilidade, apesar de superiores nas farmácias não certificadas anda muito 

semelhante aos obtidos pelas não certificadas, o que não acontece nas restantes variáveis onde 

a variação é bastante elevada. Neste aspecto temos de ter em conta que estamos apenas a 

analisar cinco variáveis e no dia-a-dia empresarial existe uma enormidade de factores que 

influenciam os resultados e que aqui não foram tidos em conta.  

Visto nesta primeira análise não ser possível tirar um resultado conclusivo acerca do impacto 

que o normativo de qualidade traz aos resultados financeiros destas duas amostras, realizou-se 

um teste estatístico de Mann-Whitney que tem como principal objectivo compreender se cada 
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uma das variáveis em análise é influenciada ou não pela existência da ISO 9000 e assim 

responder à Questão 2 proposta neste estudo.  

Assim, analisado o teste de Mann-Whitney podemos responder à Questão 1 proposta neste 

estudo – As empresas certificadas pela ISO 9000 do sector farmacêutico em Portugal obtêm 

melhores resultados financeiros que as empresas não certificadas? - Concluindo que nas 

farmácias portuguesas, no ano de 2009 a existência da certificação pela ISO 9000 não é 

relevante para os resultados financeiros uma vez que apenas em duas das variáveis, 

Rendibilidade dos Capitais Próprios e Rendibilidade dos Capitais Utilizados, existe uma 

significativa e positiva diferença, nas restantes variáveis a existência ou não da certificação 

não tem influência nos resultados. 

Quanto à Questão 2 Quais as variáveis influenciadas pela certificação pela ISO 9000? – 

Podemos afirmar que a variável Rendibilidade dos Capitais Próprios é fortemente 

influenciada pela existência da certificação uma vez que este rácio oscila fortemente na 

comparação farmácias certificadas vs não certificadas. 

Em suma, pode-se concluir que a ISO 9000 não é relevante nas farmácias portuguesas. 

Contudo, há que ter em conta que ao falarmos de farmácias estamos a referir-nos 

essencialmente a um local que vende um produto standard e na qual a maioria das pessoas 

opta por uma ou outra farmácia com base em factores como a localização, mais do que 

propriamente motivados pela qualidade do serviço. Apesar de actualmente as farmácias 

prestarem serviços de saúde aos seus utentes e, é ai que a existência de um Sistema de Gestão 

da Qualidade poderá surtir um efeito positivo e trazer maiores e melhores resultados de 

performance. 
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Quanto a este estudo há ainda que ter em conta outras limitações, tais como, não analisar se a 

farmácia considerada nesta amostra como não certificada, optou por adoptar apenas 

parcialmente a certificação pela ISO, bem como não tem em conta a certificação por outros 

sistemas de qualidade.  

As dificuldades principais deste estudo centram-se na recolha de dados uma vez que grande 

parte das farmácias são empresas unipessoais, não tendo a obrigação de apresentar dados 

financeiros e deixando a amostra em estudo bastante limitada, sendo também difícil perceber 

com exactidão a data de certificação de cada uma das farmácias que adoptaram o normativo, 

de modo a que se pudesse fazer uma análise longitudinal. Uma outra dificuldade é, tal como é 

referido por Martínez-Costa e Martínez-Lorente (2007), os requisitos da norma estão em 

constante mudança e actualização. Assim, estudar os efeitos da norma ISO 9000 na 

performance das empresas é ainda bastante difícil. 

6.1 - Recomendações para Futuros Trabalhos 

Esta dissertação aborda o impacto da certificação pela ISO 9000 na performance das 

farmácias em Portugal, com o intuito de produzir um estudo empírico de um tema tão 

complexo como é a relevância da gestão da qualidade nos resultados das empresas. Sendo 

este um assunto tão vasto não se pode afirmar que terá sido abordado até à exaustão. Assim, 

sugere-se que seja objecto de estudo o impacto não só da certificação pela ISO mas ter 

também em conta outros sistemas de TQM. 

Para trabalhos futuros poderá ser feito um estudo semelhante em outros sectores, tendo em 

conta diferentes variáveis, desta vez não só financeiras como também operacionais. Uma 

outra recomendação consiste na análise temporal, ou seja, não analisar um ano unicamente 

mas verificar a evolução dos resultados de performance ao longo de um determinado período. 
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O período em análise varia consoante os diferentes estudos. Corbett et al. (2002) consideram 

10 anos, Heras et al. (2002) referem 5 anos, Martínez-Costa e Martínez-Lorente (2007) 

referem 3 anos. Esta grande diferença reflecte que cada autor tem uma diferente percepção do 

tempo de impacto originado pela certificação pela ISO 9000.     
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8 - Anexos 

 8.1 - Amostra Farmácias Certificadas 2009 

 

 

Rendibilidade 

dos Capitais 

Próprios 

Rendibilidade 

dos Capitais 

Utilizados 

Margem 

de 

Lucro 

Rácio de 

Solvência 

Rácio de 

Liquidez 

FARMACIA AVENIDA DE LEIRIA, SA 15,41 15,72 5,91 88,23 3,66 

FARMACIA MONTE, LDA 10,45 10,58 6,66 86,4 6,2 

FARMACIA SOUSA TORRES, SA 4,03 6,62 1,99 81,3 0,56 

NERY & CASTRO LDA -2,79 1,95 -0,81 25,32 0,24 

FARMACIA SANTO ANTONIO, UNIPESSOAL, LDA 26,74 28,19 7,61 43,63 0,52 

FARMACIA MODERNA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 10,38 10,38 8,66 90,43 4,99 

FARMACIA SILVEIRA, LDA 106,89 100,87 19,02 57,38 1,4 

FARMACIA CAMPEAO, LDA 0,74 1,24 0,42 75,26 0,81 

FARMACIA CENTRAL DE CATASSOL, LDA 20,06 18,41 2,53 37,88 0,92 

FARMACIA LOUREIRO, LDA 6,98 3,27 3,06 20,36 1,01 

FARMACIA DAS ANTAS LDA 14,05 12,79 5,4 49,43 0,57 

FARMACIA LOURO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 18,03 18,07 8,22 73,8 0,64 

FARMACIA ANA LEAL, LDA -5,5 -5,45 -5,43 62,65 0,32 

FARMACIA ESTADIO, LDA 39,9 29,11 12,17 31,01 0,4 

FARMACIA CAMPOS-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 2,93 4,08 2,59 70,86 0,55 

FARMACIA CENTRAL DO SABUGAL, UNIPESSOAL LDA 20,17 21,31 5,51 25,62 0,14 

FARMACIA DAS AREIAS, UNIPESSOAL, LDA 1,91 6,72 1,61 45,23 0,75 

FARMACIA COSTA MAXIMIANO UNIPESSOAL, LDA 22,24 22,48 10,42 82,09 3,9 

FARMACIA WAY, UNIPESSOAL, LDA 9,35 20,85 3,7 27,14 0,09 

FARMACIA MANUELA QUARTAU, UNIPESSOAL LDA 14,65 9,37 1,28 13,63 0,98 

FARMACIA FONSECA – UNIPESSOAL LDA 0,97 1,34 0,64 52,58 0,43 

FARMACIA ATLANTICO, UNIPESSOAL, LDA 28,09 37,14 5,64 75,17 2,36 

FARMACIA ISABEL FOLHAS, UNIPESSOAL, LDA 29,82 27,04 11,96 67,79 2,04 

FARMACIA CONFIANÇA DE VISEU, LDA -8,94 4,45 -0,43 5,43 1,35 

FARMACIA GAMA, UNIPESSOAL, LDA 58,62 64,34 4,9 24,69 0,46 

PACHECO PEREIRA – FARMACIAS, LDA 19,81 16,78 6,24 44,28 1,21 

FARMACIA ALBERGARIENSE, LDA 88,5 108,14 4,15 13,72 0,52 

FARMACIA CONFIANÇA – MARQUES DE SA – UNIPESSOAL LDA 30,47 31,06 3,25 57,04 2,33 

FARMACIA SENOS – UNIPESSOAL, LDA 21,19 23,37 7,09 75,7 3,11 

FARMACIA BELÉM, UNIPESSOAL LDA 38,47 71,69 4,02 11,59 0,67 

Fonte: Elaboração Própria 
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8.2 - Amostra Farmácias Não Certificadas 2009  

 

 

Rendibilidade 

dos Capitais 

Próprios 

Rendibilidade 

dos Capitais 

Utilizados 

Margem 

de Lucro 

Rácio de 

Solvência 

Rácio de 

Liquidez 

FARMACIA ALMEIDA CUNHA, UNIPESSOAL, LDA 46,24 53,92 5,02 28,71 1,34 

FARMACIA ANDRADE, UNIPESSOAL, LDA -2,71 -2,2 -0,56 49,19 1,12 

FARMACIA GONÇALVES, LDA -16,49 -13,56 -19,1 51,46 0,41 

FARMACIA SACRAMENTO, LDA 34,79 37,04 2,74 17,55 0,95 

FARMACIA SILVA JUNIOR, LDA 10,04 5,1 4,88 13,15 1,14 

FARMACIA VALENTIM, UNIPESSOAL, LDA 30,47 31,8 3,66 33,5 0,92 

FARMACIA VERITAS, LDA 2,92 4,92 1,39 22,29 0,24 

FARMACIA CATELA & TAVARES, LDA 10,91 12,76 2,31 51,34 1,67 

FARMACIA BAIRRO S. MIGUEL, LDA 31,5 52,9 3,13 16,05 0,45 

FARMACIA SAO JOAO, SA 2,57 6,26 1,12 44,21 1,22 

FARMACIA SANTA ISABEL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 74,18 79,61 7,41 13,14 0,77 

FARMACIA JOAQUIM DA SILVA FERREIRA MONTEIRO, 

HERDEIROS LDA 
58,13 56,71 14,92 75,29 3,21 

FARMACIA FERRAO-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 21,41 21,63 12,28 81,55 3,93 

FARMACIA ZIRA – SOCIEDADE FARMACEUTICA ASCENSOS, 

LDA 
1,74 6,51 1,02 38,49 0,27 

FARMACIA BARRETO, LDA -8,39 15,3 -0,32 3,85 1,05 

FARMACIA IBERIA UNIPESSOAL, LDA -3,54 -1,8 -3,64 67,07 0,97 

FARMACIA CENTRAL DE ODIVELAS, LDA 17,21 21,56 8,61 88,43 9,94 

FARMACIA VERAL, UNIPESSOAL, LDA -4,98 2,51 -1,93 28,62 0,67 

FARMACIA DA ESTAÇAO DE ALGÉS, LDA -17,45 -16,29 -2,23 59,58 1,54 

FARMACIA IMPERIO, LDA -3,85 -2,92 -0,79 78,33 1,91 

FARMACIA CARDOTE, LDA 27,55 34,61 4 39,57 0,99 

FARMACIA DOURO, LDA 20,22 19,98 4,69 63,05 1,68 

FARMACIA SIRIOS LDA 9,45 9,9 6,07 83,94 4,63 

FARMACIA RUALTO, UNIPESSOAL, LDA 9,44 9,56 4,11 86,4 4,15 

FARMACIA CENTRAL DE CARNAXIDE, LDA 5,91 5,91 4,85 82,74 3,04 

FARMACIA FIGUEIREDO, LDA 5,03 9,29 1,51 53,43 1,72 

FARMACIA NOVA DE MONSANTO, LDA -191,96 -95,09 -8,52 5,65 0,92 

FARMACIA DAS OLAIAS, SA -5,44 -3,65 -2,13 59,37 2,58 

FARMACIA MARIA, LDA 3,26 3,26 2,93 38,89 1,56 

FARMACIA MOURAO VAZ, SA 0,49 6,03 0,61 37,71 1,01 

FARMACIA LUSO-FRANCESA, LDA -5,44 -3,65 -2,13 59,37 2,58 

FARMACIA DAS OLAIAS, SA -125,41 -38,45 -9,2 3,63 0,62 

FARMACIA GIRALDES, LDA 4,46 6,96 0,96 23,72 0,83 

FARMACIA PARQUE DO ESTORIL, LDA -2,59 1,45 -0,76 25,96 1,16 

FARMACIA CONCEIÇAO, LDA 3,18 10,52 0,69 31,04 1,26 

FARMACIA MARIA, LDA 3,26 3,26 2,93 38,89 1,56 

FARMACIA SA DA BANDEIRA, SA 62,81 67,2 12,49 40,27 0,86 

FARMACIA ARGA, UNIPESSOAL, LDA 0,07 2,52 0,05 52,2 1,75 



  Anexos 

-25- 

PHARMAQUAL - UNIPESSOAL, LDA -2,57 -1,55 -3,07 59,92 0,21 

FARMACIA DUCAL, LDA 3,32 3,73 4,9 66,84 0,68 

FARMACIA ATENA, LDA 14,25 19,07 1,53 27,5 0,65 

FARMACIA PAIVA DA COSTA, UNIPESSOAL, LDA 11,85 13,49 7,32 58,71 2,25 

FARMACIA CENTRAL DE LEIRIA, UNIPESSOAL, LDA 5,85 12,06 2,55 74,29 3,12 

FARMERI-FARMACIA ERICEIRENSE, SA 2,54 3,04 1,42 64,58 0,43 

FARMACIA NOVA AMORENSE, UNIPESSOAL, LDA 3,13 4,42 1,97 75,78 3,01 

FARMACIA CENTRAL DE TORRE & FILHA, LDA 8,24 4,49 1,54 15,82 2,04 

SOCIEDADE FARMACEUTICA BENFILUZ, LDA 4,5 4,74 5,31 89,84 0,86 

FARMACIA MOURAO VAZ, SA 0,49 6,03 0,61 37,71 1,01 

FARMACIA RAMOS, LDA 13,61 13,72 7,43 82,95 4,49 

FARMACIA CENTRAL DE AVER-O-MAR LDA 20,3 20,36 7,27 66,65 2,75 

FARMACIA DIAS & BRITO, LDA 6,2 7,34 1,77 56,46 1,93 

FARMACIA MADRE DE DEUS, LDA 0,24 0,78 0,08 71,67 1,99 

FARMACIA LEAL-SOCIEDADE FARMACEUTICA, LDA 48,27 48,27 8,75 67,05 2,25 

FARMACIA DOURO, LDA 20,22 19,98 4,69 63,05 1,68 

MARIO DE FREITAS-COMERCIO FARMACEUTICO, LDA 2,74 3,46 1,09 78,37 1,47 

FARMACIA NASCIMENTO FERREIRA, UNIPESSOAL, LDA 1,71 2,08 1,99 90,71 2,16 

FARMACIA SILVA, LDA 26,09 13,27 12,57 27,53 1,58 

FARMACIA DA SÉ, SA 4,34 2,97 9,13 58,4 2,24 

NOVA FARMACIA SAUDE DE LEÇA DA PALMEIRA, LDA 1,94 4,38 0,86 81,92 3,06 

ALCALIS – SOCIEDADE FARMACEUTICA, LDA 5,51 5,54  97,65 41,45 

SOFARIDA-SOCIEDADE FARMACEUTICA DA ARRABIDA LDA 1,04 1,36 0,99 73,83 1,42 

FARMACIA NOGUEIRA, LDA -97,23 -67,98 -5,36 3,94 0,52 

NOVO DA SILVA – SOCIEDADE FARMACEUTICA, UNIPESSOAL, 

LDA 
3,91 3,95 6,58 79,96 2,85 

FARMACIA SANEX, LDA -161,53 -5,55 -3,68 3,61 0,95 

FARMACIA ONILDA UNIPESSOAL, LDA -2,09 -1,64 -2,7 83,47 1,21 

FARMACIA DE AMARANTE, LDA 12,9 12,3 2,73 47,36 1,46 

FARMACIA BRANCO, LDA -2,16 9,54 -0,26 18,02 0,63 

FARMACIA AFRICANA, LDA -14,92 -14,59 -14,52 62,54 0,54 

FARMACIA MARIA JOSE ZAMITH, UNIPESSOAL, LDA -4,26 -3,65 -14,63 71,08 0,46 

FARMACIA TRINDADE BRAZ, LDA 2,93 4,2 2,86 50,2 0,8 

FARMACIA FERREIRA DA SILVA, UNIPESSOAL, LDA 22,99 23,57 12,95 72,01 2,94 

FARMACIA DE S. TORCATO UNIPESSOAL, LDA 2,02 6,96 0,73 38,77 1,04 

FARMACIA DO CASTELO, LDA 29,76 30,77 12,47 68,62 1,57 

FARMACIA HENRIQUE GOMES, LDA 1,79 6,71 0,58 27,08 0,88 

FARMACIA ALCANTARA GUERREIRO, SA -8,53 1,7 -8,97 21,99 0,45 

FARMACIA PINHO, LDA 30,49 30,5 7,75 79,36 3,02 

FARMACIA PEREIRA GAGO, UNIPESSOAL, LDA 10,62 11,25 9,47 87,61 5,59 

FARMACIA GALENO II, LDA 83,27 85,78 10,99 11,66 0,35 

FARMACIA CENTRAL DE CAMPOLIDE, UNIPESSOAL, LDA 9,15 9,93 8,13 75,98 3,91 

FARMACIA FINDOR, LDA 14,58 49,74 4,28 7,49 0,87 

FARMACIA LUVIFARMA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 5,15 8,72 1,84 34,2 1,15 

FARMACIA MARGINAL, LDA 0,67 0,91 0,7 86,03 0,46 
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SOCIEDADE FARMACEUTICA MIDALVA, UNIPESSOAL, LDA 5,85 7 4,34 70,35 0,89 

FARMACIA PROGRESSO, SA 91,34 92,83 10,22 28,78 1,1 

FARMACIA CAPITAO, SOCIEDADE POR QUOTAS, LDA 45,96 47,05 18,94 74,84 2,37 

FARMACIA SAO MARTINHO, LDA -5,89 -2,15 -9,67 71,59 3,52 

FARMACIA OLIVEIRA, SUCESSORES, LDA 10,05 10,57 3,19 51,42 1,6 

FARMACIA CRUZ, UNIPESSOAL, LDA 12,11 14,04 5,95 49,7 1,58 

FARMACIA ESTEVES ABREU, LDA 68,73 70,13 8,79 67,38 2,01 

FARMACIA CENTRAL MACEDO DE CAVALEIROS, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA 
39,06 22,32 4,84 29,07 1,67 

Fonte: Elaboração Própria 

 

8.3 - Análise Dados Financeiros  

 8.3.1 - Rendibilidade dos Capitais Próprios 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Resultado do teste Mann-Whitney SPSS 
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8.3.2 - Rendibilidade dos Capitais Utilizados 

 

  8.5 Anexo 5 

 

 

 

 

 

Fonte: Resultado do teste Mann-Whitney SPSS 

 8.3.3 - Margem de Lucro 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Resultado do teste Mann-Whitney SPSS 
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8.3.4 - Rácio de Solvência 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Resultado do teste Mann-Whitney SPSS 

 8.3.5 - Rácio de Liquidez 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Resultado do teste Mann-Whitney SPSS 


