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Uma plataforma que conta com total apoio do Comitê Internacional, 
garantindo os mais altos padrões e a qualidade da educação. 

O IQG ON permite que seus estudos e formação sejam realizados no 
conforto e segurança da sua casa. Dessa forma, continuaremos 
fornecendo, a VOCÊ, interessado na carreira de avaliador externo o 
caminho para o seu desenvolvimento. 
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Impactos da pandemia - Instituições Brasileiras

Período de 
março à 
junho de 

2020

Matriz de 
avaliação de 

impactos

Teoria de 
Avaliação de 

Impactos

Compreender os impactos da pandemia 
nas Instituições Brasileiras

Comparar os impactos da pandemia em 
instituições acreditadas Qmentum e não 

acreditadas.

Desenvolver método de apoio para 
recuperação das instituições



Método - Matriz de Impactos no Sistema de Saúde

Dimensões 1 2 3 4 5

Objetivos do negócio ou 

planejamento estratégico

Redução quase 

imperceptível no escopo, 

qualidade ou projetos 

estratégicos

Pequena redução escopo, 

qualidade ou projetos estratégicos

Redução moderada no escopo, qualidade, 

ou projetos estratégicos

Alterações significativas negócio. 

Escopo, qualidade ou projetos 

estratégicos muito prejudicados

Incapacidade manter os 

objetivos do negócio Sérios 

danos à qualidade ou projetos 

estratégicos

Impactos financeiros 

(Inclui danos, perdas ou 

fraudes)

Danos imperceptíveis Perda financeira com pequeno 

impacto na organização

Perda financeira significante 

à organização

Perda financeira de grande impacto 

na organização

Perda financeira severa, que 

ameaça a manutenção do 

negócio

Impactos em recursos 

humanos e no 

desenvolvimento 

organizacional

Absenteísmo, turnover, 

capacitação com 

impactos imperceptíveis. 

Absenteísmo, turnover, 

capacitações com baixo nível de 

redução

Absenteísmo, turnover, capacitação com 

impactos moderados (reflete-se suas 

consequências em todos os níveis 

organizacionais)

Absenteísmo, turnover, capacitação 

com alto impacto

Absenteísmo, turnover, 

capacitação com altíssimo 

impacto. Perda de pessoas 

chave à organização

Impactos na Segurança

Danos imperceptíveis à 

segurança psicológica, 

social e física de 

profissionais e/ou 

pacientes

Danos à segurança psicológica, 

social e física percebidos, mas não 

requer ações maiores para 

reversão à saúde de profissionais e 

pacientes

Danos significativos à saúde psicológica, 

social e física de pacientes e colaboradores

Os danos à saúde psicológica, social 

e física trazem impactos à médio 

prazo, requerem acompanhamento

Os danos à saúde psicológica, 

social e física são permanentes. 

Óbitos frequentes de pacientes e 

colaboradores

Impactos na Comunicação

Impactos mínimos à 

comunicação com 

stakeholders

Impactos perceptíveis no fluxo de 

comunicação com stakeholders. 

Falhas moderadas no fluxo de comunicação 

com stakeholders, gerados por Canais de 

comunicação mal definidos ou inadequados

Impactos importantes na 

comunicação, percebidos 

diretamente pelos stakeholders. 

Impactos de alta gravidade 

relativos a falhas de 

comunicação com stakeholders.

Impactos em serviços ou 

negócios

Impactos imperceptíveis 

na interrupção de serviços 

ou negócio

Impactos em diminuição de oferta 

de alguns serviços

Perda temporária habilidade de fornecer 

serviços

Alta perda de serviços, envolvimento 

de planos de contingência para 

recuperação do negócio

Perda catastrófica de serviços ou 

fechamento do serviço



Impactos da pandemia - Instituições Brasileiras

Período de 
março à 
junho de 

2020

Matriz de 
avaliação de 

impactos

1200 
contatos 

telefônicos e 
100 vídeo 

conferências

Análise 
estatística 

e 
construção 
de modelo 
de apoio
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Avaliação de 

Impactos

Compreender os impactos da pandemia 
nas Instituições Brasileiras

Comparar os impactos da pandemia em 
instituições acreditadas Qmentum e não 

acreditadas.

Desenvolver método de apoio para 
recuperação das instituições



Resultados - Participantes

241 Ambulatórios / Clínicas / 
Laboratórios

200 Hospitais

Retirados da Amostra 25 Retirados da Amostra 38



Resultados - Média de impactos por dimensão avaliada
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Boxplot da Média de Impactos por Tipo de Serviço

Análises Qmentum
Objetivos do negócio e projetos p = 0,245
Danos Financeiros p < 0,001
Impactos em RH / Desenvolvimento 
organizacional p = 0,392

Impactos na Segurança p < 0,001
Impactos na Comunicação p = 0,105
Interrupção do serviço ou negócio p < 0,001
Média p = 0,112



Resultados - Impactos em Instituições Qmentum e Instituições não 
acreditadas
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Boxplot da Média de Impactos nas Instituições

Análises Qmentum
Objetivos do negócio e projetos p = 0,050
Danos Financeiros p = 0,041
Impactos em RH / Desenvolvimento 
organizacional p = 0,090
Impactos na Segurança p = 0,102
Impactos na Comunicação p = 0,008
Interrupção do serviço ou negócio p = 0,232
Média p = 0,015



Conclusões e Desafios

Modelo de apoio às 
instituições 

- Disponibilização de 
materiais de apoio; 

- Monitoramento digital

Focos essenciais
- Plano de contingência e 

enfrentamento da pandemia
- Modelo de comunicação e 

retomada das atividades
- Avaliação dos impactos no 

ambiente de trabalho

Organizações de alta 
confiabilidade
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