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RESUMO 

O mercado organizacional está cada vez mais competitivo e, por causa disto, as empresas estão 

buscando por diretrizes que as ajudem a entender melhor os seus processos e a os executar com 

a máxima qualidade possível. Com o intuito de direcionar estas organizações, a Fundação 

Nacional da Qualidade (FNQ) desenvolveu o Prêmio Nacional da Qualidade ® (PNQ), que 

possui como principal requisito o Modelo de Excelência da Gestão ® (MEG). Este modelo é 

constituído por oito Fundamentos da Gestão: pensamento sistêmico, compromisso com as 

partes interessadas, aprendizado organizacional e inovação, adaptabilidade, liderança 

transformadora, desenvolvimento sustentável, orientação por processos e geração de valor. A 

partir disto, o presente trabalho verificou quais são os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) da 

implantação do MEG ® em uma distribuidora de energia elétrica na percepção de seus 

colaboradores e gestores. Baseado na fundamentação teórica em volta da gestão da qualidade e 

dos FCS, a pesquisa teve como metodologia uma pesquisa descritiva e exploratória e um 

questionário online com perguntas fechadas como coleta de dados. A partir do levantamento 

realizado com os colaboradores e gestores, dez sentenças destacaram-se como FCS a partir de 

uma média ponderada e sendo considerados importantes para o bom desenvolvimento da 

empresa: (1) A empresa desenvolve planos de sucessão entre os seus colaboradores; (2) A 

empresa permite o desenvolvimento dos funcionários com treinamentos, integração com a 

cultura organizacional e avaliação de desempenho; (3) A empresa define indicadores 

estratégicos e os desdobra até os níveis mais baixos; (4) A empresa identifica organizações ou 

indivíduos que possuam interesses em comum para cooperar entre si e influenciar o resultado 

das estratégias; (5) A empresa faz análise de suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças e 

as correlaciona com as necessidades das partes interessadas e com as tendências futuras do 

mercado; (6) A empresa identifica oportunidades de melhoria nos seus processos e produtos, 

implanta estas melhorias e compartilha os ganhos obtidos destas melhorias; (7) A empresa 

pesquisa e define as necessidades das partes interessadas; (8) A empresa utiliza-se destas 

informações para melhorar os processos e seus produtos; (9) A empresa seleciona de forma 

sustentável seus fornecedores a fim de obter melhores serviços e produtos; e (10) A empresa 

promove o bem-estar, avaliação de clima organizacional e melhoria da qualidade de vida.  

Palavras-chaves: Gestão da qualidade; Fatores Críticos de Sucesso; Modelo de Excelência da 

Gestão. 

 



 

ABSTRACT 

Because of the increasingly competitive organizational market, companies are looking for 

guidelines that help them better understand their processes and execute them with the highest 

possible quality. In order to guide these organizations, the National Quality Foundation has 

developed the National Brazilian Quality Award ® (PNQ), which has as its main requirement 

the Management Excellence Model ® (MEG). This model consists of eight Fundamentals of 

Management Excellence: systemic thinking, stakeholders commitment, organizational learning 

and innovation, adaptability, transformational leadership, sustainable development, process 

guidance and value generation. From this, the current study investigated the Critical Success 

Factors (CSF) of the implantation of the MEG ® in an electricity distribution company in the 

perception of its collaborators and managers. Based on the theoretical foundation around the 

quality management and the CSF, this study had a descriptive and exploratory research 

methodology and an online questionnaire with closed questions as data collect method. Based 

on the survey conducted with the employees and managers, ten sentences were highlighted as 

CSF, through a weighted average, being considered as important for the good development of 

the company: (1) The company develops succession plans among its employees; (2) The 

company promotes the development of employees through training, integration with the 

organizational culture and performance evaluation; (3) The company defines strategic 

indicators and deploys them to the lowest levels; (4) The company identifies organizations or 

individuals with common interests to cooperate with each other and influence the outcome of 

the strategies; (5) The company analyzes its strengths, weaknesses, opportunities and threats 

and correlates them with stakeholder needs and future market trends; (6) The company 

identifies improvement opportunities in its processes and products, implements these 

improvements and shares the gains from these improvements; (7) The company researches and 

defines stakeholder needs; (8) The company uses this information to improve its processes and 

products; (9) The company selects its suppliers in a sustainable way in order to obtain better 

services and products; and (10) The company promotes well-being, evaluation of organizational 

climate and improvement of quality of life. 

Keywords: Quality Management; Critical Success Factors; Management Excellence Model. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o avanço da tecnologia e da rapidez em que as informações e as 

transformações no mundo estão acontecendo, as organizações cada vez mais necessitam se 

adequar ao ambiente que estão inseridas. A exigência dos clientes, e da sociedade como um 

todo, faz com que cada vez mais as empresas tenham que repensar de modo ágil e eficiente suas 

estratégias e seus objetivos. 

Porém, para que estes novos planejamentos e diretrizes sejam eficazes, as 

organizações precisam encontrar modelos de gestão que as guiem a fim de sempre melhorarem 

seus resultados e os impactos que as mesmas geram, provocando um mercado competitivo, 

elaborando práticas sustentáveis e valorizando o fator humano. Essas organizações podem ir 

além de suas metas internas e influenciarem gerações presentes e futuras. 

Com o intuito de fazer com que estas instituições consigam atuar com excelência 

nos seus processos com o objetivo de atingir uma primazia na sua entrega e nos seus resultados, 

a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) criou o Modelo de Excelência da Gestão ® (MEG) 

como forma de direcionador e avaliador das práticas que as mesmas desenvolvem. Este modelo 

está na sua 21ª edição, o que demonstra a sua atualidade, e procura ser adaptável para qualquer 

tipo de organização e ambiente de atuação. 

Uma gama de empresas, nacionais, regionais e municipais, já participaram do 

Prêmio Nacional da Qualidade ® (PNQ) e consequentemente já aderiram ao modelo. Sabe-se 

que esta adesão faz com que estas empresas comecem a buscar a excelência nos seus processos 

à medida que suas participações no Prêmio ® vão aumentando. Estar aberta para uma avaliação 

deste porte demonstra a preocupação e a iniciativa das organizações de aceitarem críticas, 

positivas ou negativas, a fim de alcançarem o reconhecimento e a diferença significativa entre 

seus concorrentes. 

Dito isto, a implementação do MEG ® pode trazer muitas vantagens gerais para 

quem o utiliza, porém existem fatores individuais e importantes que variam de empresa para 

empresa. Estes pontos podem ajudar a ampliar os resultados, caso as empresas conseguiam 

verifica-los e trabalha-los de forma prática e dinâmica. Estes fatores podem ser chamados de 

Fatores Críticos de Sucesso (FCS). 
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Neste contexto, surge o seguinte questionamento que será norteador desta pesquisa: 

“Quais são os Fatores Críticos de Sucesso da implementação do Modelo de Excelência da 

Gestão ® em uma empresa de distribuição de energia elétrica?”.  

Com o intuito de responder o questionamento retro citado, este trabalho tem como 

objetivo identificar os fatores críticos de sucesso advindos da aplicação do modelo proposto 

pela Fundação Nacional da Qualidade em uma distribuidora de energia elétrica.  

Os objetivos específicos são: 

a) identificar aspectos teóricos que envolvem o Modelo de Excelência da Gestão 

®; 

b) apresentar um modelo para identificação de fatores críticos de sucesso; 

c) identificar, através de colaboradores e gestores da empresa em análise, os FCS 

sobre a implementação do MEG ®; 

d) comparar os FCS levantados entre colaboradores e gestores; 

e) destacar a percepção dos colaboradores e gestores quanto aos pontos fortes e 

fracos que a empresa teve ao utilizar o MEG ®. 

A motivação para o estudo deste tema se dá através da relevância e do crescimento 

que este modelo de gestão proporciona para os seus participantes. Muitos empresários não 

conseguem sair da sua zona de conforto e não arriscam em obter resultados maiores e melhores. 

Ou até mesmo possuem esta vontade, mas não entendem porque as práticas desenvolvidas pelas 

outras empresas não cabem no seu negócio. 

O Modelo de Excelência da Gestão ® faz com que estes executivos procurem 

conhecer mais sobre seus negócios e a entenderem melhor como acontece o relacionamento 

entre suas divisões. A empresa escolhida para o estudo já foi duas vezes ganhadora do Prêmio 

Nacional da Qualidade ® e participa dele há mais de 10 anos, além de inúmeras outras 

premiações, sendo elas nacionais ou internacionais. 

O trabalho conta com a estrutura definida em cinco seções: a primeira diz respeito 

a introdução ao tema do trabalho delimitando os objetivos e a justificativa; a segunda evidencia 

o suporte teórico necessário para embasar a pesquisa que será realizada; a terceira detalha a 

metodologia utilizada para o levantamento dos objetivos propostos; a quarta analisará os 

resultados obtidos através da metodologia; e a quinta apresentará as considerações finais sobre 

o presente trabalho. 
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2 GESTÃO DA QUALIDADE 

Esta seção irá desenvolver sobre as teorias e explicações do tema deste trabalho a 

fim de sustentar os objetivos da pesquisa e a ajudar na análise de resultados, assim como na 

conclusão. 

2.1 Qualidade: conceitos básicos 

O conceito de qualidade vem sendo aprimorado através dos anos. Diante das 

mudanças climáticas, sociais e tecnológicas, este pensar vem sendo cada vez mais reestruturado 

com o intuito de atender as urgências e as transformações em que as organizações estão 

inseridas. 

Para definir qualidade, Juran (1992, p. 4) comenta que 

 

há muitas frases curtas a escolher, mas frases curtas são armadilhas. Não se conhece 

nenhuma definição curta que mereça a aprovação de todos sobre o que significa 

qualidade, embora essa unanimidade seja importante. Não podemos planejar a 

qualidade sem antes concordarmos no significado da qualidade. 

 

 Inicialmente, qualidade era traduzida apenas quando os produtos não possuíssem 

defeitos em sua fabricação. Com o desenvolvimento das Teorias Administrativas e a produção 

em massa dentro da Revolução Industrial, este pensamento foi modificando-se e passou a ser 

descrito como o atendimento a satisfação dos clientes quanto ao uso do produto (CARPINETTI, 

2012). 

A partir disto, iniciaram os estudos sobre a relação entre qualidade e o seu custo, 

visto que havia surgido uma nova percepção dos clientes, a de que [...] “um produto de 

qualidade é aquele que no mercado apresenta o desempenho esperado a um preço aceitável [...]” 

(CARPINETTI, 2012, p. 13). Outras percepções são as de que empresas que se preocupam com 

razões de sustentabilidade e as que se atentam ao fator inovação também possuem forte 

interferência nas decisões dos consumidores. 

Conforme relata Campos (1992, p.2), “[...] um produto ou serviço de qualidade é 

aquele que atende perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no 

tempo certo as necessidades do cliente”. Já para Juran (1990, p. 16) qualidade é um “conjunto 

das atividades das quais se atinge a adequação do produto ou do serviço ao uso, não importando 

em que parte da organização estas atividades são executadas”.  
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Ou seja, um produto ou serviço de qualidade deve possuir um planejamento 

perfeito, sendo realizado com baixo custo, e que ao final apresente zero defeitos, gerando 

segurança na escolha do cliente e fazendo isto na hora certa, na quantidade certa e no local 

certo. Além disso, a qualidade deve interagir com todas as divisões do processo produtivo com 

o propósito de cumprir com as necessidades do cliente. 

Entretanto, Deming (1990, p.125) afirma que  

 

a qualidade só pode ser definida em termos de quem a avalia. Na opinião do operário, 

ele produz qualidade se puder se orgulhar de seu trabalho, uma vez que baixa 

qualidade significa perda de negócios e talvez de seu emprego. Alta qualidade pensa 

ele, manterá a empresa no ramo. Qualidade para o administrador de fábrica significa 

produzir a quantidade planejada e atender às especificações.  

 

Andreoli e Bastos (2017, p.23) corroboram esta afirmação e relatam que, na visão 

da organização, qualidade significa ser  

 

[...] a capacidade da organização de cumprir seus padrões pré-estipulados, 

minimizando ou mesmo evitando possíveis desvios em relação ao planejamento. A 

qualidade denota a excelência no desempenho e na atuação da organização como um 

todo, e não somente na elaboração de um produto ou de uma linha de produção. 

 

Agora na percepção do consumidor, Andreoli e Bastos (2017, p. 24) entendem que 

qualidade “[...] diz respeito ao julgamento que ele faz do bem adquirido, do serviço prestado 

ou da atuação da organização como um todo”. É um fator que dificulta as análises das empresas 

tendo em vista que cada consumidor tem uma percepção diferente e que se manifesta de forma 

única entre cada um. 

Paladini (2008) também lista outros entendimentos que se pode ter sobre qualidade: 

há quem diga que qualidade só diz respeito ao setor que é responsável por ela; que qualidade é 

elaborar produtos ou serviços de vários tipos e formas; que pode ser traduzida como luxo e 

sofisticação ou que apenas marcas famosas são as que possuem qualidade. A partir disto, vê-se 

que o conceito de qualidade envolve diversas variáveis e que as organizações devem procurar 

entender cada uma delas. 

Compreender a complexidade e as várias concepções que podem existir sobre 

qualidade faz com que as empresas fortaleçam a sua estratégia e continuem buscando 

excelência e inovação na sua cadeia produtiva. Sendo assim, o conceito de qualidade mais 
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correto é aquele que abrange a pluralidade de dimensões e o processo evolutivo, sempre com o 

foco no cliente (PALADINI, 2008).  

A partir disto, Andreoli e Bastos (2017, p.31) listam os objetivos gerais da gestão 

da qualidade: 

a) proporcionar conformidade tanto à produção de bens quanto à prestação de 

serviços, assegurando que tudo saia de acordo com o padrão e as especificações 

requeridas; 

b) otimizar os processos organizacionais, potencializando a identificação de 

possíveis falhas e possibilitando a minimização ou mesmo a eliminação de 

erros; 

c) diminuir a necessidade de retrabalho e demais desperdícios, reduzindo, assim, 

os custos associados a eles; 

d) incentivar o constante treinamento  e a capacitação dos funcionários, com vistas 

ao melhoramento contínuo do funcionamento organizacional; 

e) estreitar o relacionamento da organização com seus consumidores, no intuito de 

conhecer o que o mercado está buscando e trabalhar para aperfeiçoar a relação 

custo-benefício dos produtos ofertados; 

f) promover o controle e a avaliação contínuos do desempenho organizacional, 

tendo em vista possíveis ações de manutenção ou propostas de revisões e 

adaptações; 

g) manter a flexibilidade da organização, promovendo ajustes e adaptações 

constantes, quando necessário. 

Na próxima seção será exposto sobre como a qualidade vem sendo trabalhada desde 

o seu surgimento até os dias atuais, mostrando as contribuições de alguns autores e especialistas 

que transformaram nações e seus procedimentos.  

2.2 Evolução histórica da gestão da qualidade 

Todo o início se deu na nomeada era da inspeção, na qual a qualidade só se 

manifestava nos produtos acabados, quando os chamados inspetores averiguavam os resultados 

do processo de produção. Eles analisavam se aquele objeto tinha algum defeito técnico ou não. 

Estando perfeito, era encaminhado para o cliente. Apresentando defeitos, o produto era jogado 

fora. 
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Com o aumento da produção e a introdução das máquinas no processo fabril, foi 

constatado aos poucos que o modelo utilizado para avaliar os produtos não estava mais obtendo 

sucesso. A partir disto, Lélis (2012, p. 9) comenta que 

 

[...] por um lado, a inspeção evita que o produto defeituoso chegue às mãos do 

consumidor. Porém, ela não identifica o erro que provocou o defeito. Por isso, 

dizemos que a inspeção não impede que outros produtos defeituosos apareçam; ou 

seja, não evita o desperdício. 

 

Foi então que o físico norte-americano Walter Shewart introduziu o Controle 

Estatístico da Qualidade (CEQ) reconhecendo que o processo anterior gerava muita perda e que 

o fator variabilidade também precisava ser ponderado. Os inspetores escolhiam um lote 

específico e dentro dele escolhiam uma certa quantidade para trabalharem. Eles avaliavam o 

quanto esta quantidade era defectiva e calculavam uma porcentagem, a qual representava a 

porção que não estava apta para chegar até o consumidor. Dez anos depois, em 1940, Shewart 

também cria o chamado gráfico de controle de processo, que faz com que as organizações 

enfatizem a causa dos defeitos e consequentemente diminuam a produção de produtos inaptos 

para a venda (LÉLIS, 2012). E a partir deste novo modelo, surgiram os departamentos 

específicos que trabalhariam apenas para a qualidade (MELLO, 2011). 

Após a Segunda Guerra Mundial, outros estudiosos passaram a contribuir mais com 

esta fundamentação tornando-a mais abrangente e complexa chegando até o chamado controle 

de qualidade total. A qualidade passa a ser um fator trabalhado por toda a empresa, não somente 

em um setor, fazendo com que cada colaborador saiba do seu papel para que ao fim os clientes 

sintam-se satisfeitos. 

Um destes contribuintes foi o consultor romeno Joseph Juran que cooperou com a 

ideia de que o conceito de qualidade deveria ter o seu planejamento englobado em todo o ciclo 

produtivo (CARPINETTI, 2012), considerando que planejamento não deve ser separado de 

execução (MELLO, 2011). Assim como este, William Deming, estatístico estadunidense, 

também influenciado pelas teorias de Shewart, teve importante contribuição no processo de 

construção da qualidade. Ambos foram convidados para irem até o Japão pela União dos 

Cientistas e Engenheiros Japoneses (Union of Japanese Science and Engineering – JUSE).  

A JUSE era formada por um grupo de cientistas e autoridades militares japoneses 

sendo liderados por Kenichi Koyanagi com a finalidade de reconstruírem o país depois do 

término da guerra (DEMING, 2003). Com um pós-guerra bastante danificado, o país teve a 
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oportunidade de ter estas teorias aplicadas em seus negócios gerando grandes contribuições 

para o controle e gestão da qualidade.  

A partir disto, detectou-se que já não era suficiente antecipar-se ao erro e apenas 

retirar os produtos com defeito de circulação. Pensar nos gastos e nos investimentos com a 

prevenção das falhas ficou muito mais vantajoso do que remediá-las. E para ajudar neste novo 

enquadramento da qualidade, o estadunidense Philip Crosby criou a ideia de zero defeitos, na 

qual corresponde a “[...] outra forma de se dizer ‘faça o certo desde a primeira vez’.” (CROSBY, 

1990, pág. 8). E o nova-iorquino Armand Feigenbaum, que também auxiliou com a definição 

das atividades de controle total da qualidade (total quality control – TQC), tendo como uma de 

suas principais obras o livro Total Quality Control: Engineering and Management (WALTON, 

1989). 

Segundo Lélis (2012, p. 22), Feigenbaum diz que  

 

para satisfazer os clientes, [...] a organização precisa entender que a qualidade deve 

estar presente em todas as atividades – desde o planejamento da produção até os 

serviços de manutenção, atendimento ao cliente e assistência técnica. Todos os 

departamentos devem fazer sua parte. Quando isso ocorre, os produtos e serviços da 

empresa melhoram e os custos da produção diminuem. 

 

Ademais, dois conterrâneos japoneses também contribuíram para que o controle 

estatístico da qualidade passasse para a então chamada garantia da qualidade (MELLO, 2011). 

O primeiro deles foi o japonês Kaoru Ishikawa, que a partir do suporte teórico e prático de Juran 

e Deming, aprimorou a visão de qualidade dando destaque no fator humano e também no 

desenvolvimento e no uso das ferramentas da qualidade. Ishikawa definiu que para que a 

qualidade atinja o seu auge ela deve ser trabalhada de forma grupal e não individual, e 

disseminou algumas ferramentas de controle, como o seu famoso Diagrama de Causa e Efeito 

e os Círculos de Controle da Qualidade (CCQs) (CARPINETTI, 2012). O segundo foi o Genichi 

Taguchi, engenheiro e estatístico, que disse que “[...] a qualidade está relacionada com a perda 

que um produto causa à sociedade a partir do momento em que é colocado à disposição dos 

clientes” (MELLO, 2011, p. 22). 

Isto é, a qualidade passa a ser uma atividade que tem o comprometimento de todas 

as áreas da organização preocupando-se com a redução extrema de falhas, fazendo com que 

não haja retrabalho e valorizando o ser humano, garantindo para a sociedade produtos que 

tenham funcionamento adequado. O desempenho dos japoneses foi tanto que eles se tornaram 
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exemplo para a sociedade americana. Desta forma, a qualidade passa da era da garantia para a 

era da gestão da qualidade total. 

Como o próprio nome já diz, a gestão da qualidade total expressava que todos os 

colaboradores, todos os departamentos, toda etapa desde o planejamento ao pós-venda, deveria 

fazer com que o produto, ou serviço ofertado, superasse as expectativas dos clientes. Las Casas 

(2008, p. 10) ratifica que  

 

[...], uma empresa deve satisfazer necessidades, resolver problemas e fornecer 

benefícios a todos que com ela interagem, e isto significa considerar clientes, 

proprietários, como também todas as demais entidades de um mercado.  

 

Neste contexto, à medida que a gestão da qualidade foi ganhando novas dimensões, 

expandindo as suas etapas e envolvendo toda a organização, com características diferentes, o 

conceito de qualidade foi evoluindo e a cada etapa denominou-se era da qualidade. 

A Figura 1 apresenta as eras da qualidade e suas principais características: 

Figura 1 – Evolução do conceito de qualidade no âmbito organizacional 

 

Fonte: MELLO (2011, p. 13). 

Assim sendo, pode-se ver que a percepção de qualidade é transformada de acordo 

com o momento histórico e com as atuais necessidades que a sociedade apresenta. Lélis (2012) 

demonstra o ponto focal de cada período através de suas principais características: na era da 

inspeção, o foco principal era o produto; já na era do controle estatístico, o foco passou a ser a 
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produção; para a garantia da qualidade, o importante era o cliente; e na gestão da qualidade 

total, o mais importante acabou sendo o todo. Paladini (2008, p. 2) corrobora que:  

 

a dependência do conceito de qualidade em relação ao momento presente aflige quem 

atua em setores produtivos (sobretudo os mais competitivos). E gera uma importante 

prioridade em suas ações: o empenho pelas inovações em produtos, processos ou 

métodos de ação. Como a inovação não decorre da intuição, do improviso ou de 

tentativas a esmo, a dinamicidade do conceito da qualidade exige, de todos aqueles 

que a priorizam em suas ações e em seus resultados, extrema competência, tenaz 

persistência, movimentação constante, certa dose de agressividade e a busca 

incessante pela originalidade. 

 

Contudo, cada organização tinha a sua estrutura e modo de trabalhar, ou seja, o que 

era qualidade para uma poderia não ser a mesma para outra. Diante destas discussões, a 

Organização Internacional para Padronização (International Organization for Standartization 

– ISO) criou então as chamadas ISO 9000, que são como um manual para orientar as 

organizações na gestão da qualidade (LÉLIS, 2012).  

As normas ISO nasceram com o intuito de direcionar as instituições a gerirem 

melhor o seu conceito de qualidade. Para Fey (1983, p.22), “pode-se definir a gestão da 

qualidade como um mecanismo regulador por meio do qual os componentes da qualidade são 

mantidos num valor ótimo, do ponto de vista da empresa e do ponto de vista do cliente”. Mello 

(2011, p. 26) ainda diz que ela “[...] pressupõe trabalho contínuo, aprendizado constante e 

democratização das relações hierárquicas dentro das organizações.” 

 A seguir, estão apresentados os princípios da gestão da qualidade (MELLO, 2011, 

p. 26): 

a) foco no cliente: o cliente deve ser a preocupação central das empresas, pois, 

sem ele, elas não teriam razão de ser. Desse modo, é importante a atenção 

constante às suas expectativas presentes e futuras, com vistas  a atende-las e 

supera-las; 

b) liderança: depende dos líderes a criação de ambientes internos de cooperação 

para que os objetivos da organização sejam atingidos. Os líderes devem criar 

condições para que os funcionários se sintam parte da empresa e se 

disponham a trabalhar para a consecução dos objetivos organizacionais; 
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c) envolvimento das pessoas: as pessoas são a força motriz dos processos; suas 

habilidades são a maior contribuição que elas podem dar a uma organização. 

Por isso, propiciar seu desenvolvimento só traz benefícios à empresa; 

d) abordagem de processo: casa atividade da empresa, mesmo a mais 

aparentemente inócua, é um processo que pode ter impacto no resultado final. 

Para garantir o resultado esperado, não se pode perder tal fato de vista; 

e) abordagem sistêmica para a gestão: uma empresa funciona como um 

organismo. Cada um de seus processos está relacionado com todos os outros 

e, portanto, não se pode gerir nenhum deles isoladamente; 

f) melhoria contínua: gerir pela qualidade significa incorporar a qualidade  

como elemento norteador. A melhoria contínua é natural e decorrente dessa 

incorporação; 

g) abordagem factual para a tomada de decisões: as análises de dados e 

informações devem ser subsídios para a tomada de decisões. Todas as 

ferramentas que permitam análise acurada e monitoramento constante das 

situações são bem-vindas; 

h) benefício mútuo nas relações com fornecedores: pautar as negociações com 

fornecedores pelo princípio do ganha-ganha é uma excelente estratégia. 

Estreitar os laços de confiança e respeito mútuo também. 

A Figura 2 apresenta como estes princípios se relacionam entre si, segundo 

Carpinetti (2012, p. 31): 

Figura 2 – Relacionamento entre os conceitos fundamentais de gestão da qualidade 

 

Fonte: CARPINETTI (2012, pág. 31). 
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A partir da Figura 2, pode-se analisar que para se chegar a uma boa gestão da 

qualidade é necessário ter foco no cliente, visão dos processos e sempre buscar a melhoria 

contínua dentro da organização. Mas para que isto aconteça de forma eficaz e eficiente, é 

necessário que esta visão seja sistêmica e que entenda que todas as suas etapas são 

interdependentes. E para guiar e motivar os funcionários a terem este compromisso, é preciso 

ainda ter uma boa liderança que saiba monitorá-los e incentivá-los através de decisões que 

sejam baseadas em fatos e pensamentos concretos. 

2.3 Prêmios da Qualidade 

Com o intuito de potencializar a ideia da gestão da qualidade, alguns órgãos 

governamentais, de diferentes países, começaram a criar premiações para recompensar aqueles 

que possuíssem maestria neste quesito. A iniciativa fez com que muitas organizações se 

inscrevessem a fim de receberem um feedback sobre as suas gestões. Assim, possibilitando que, 

caso não tivessem uma boa resposta na primeira tentativa, fossem melhorando e alcançassem o 

nível de excelência proposto pelas instituições. 

2.3.1 Prêmio Deming 

O primeiro prêmio da qualidade foi criado pela JUSE em 1950 e se intitula Prêmio 

Deming. Ele foi nomeado desta forma em homenagem ao estatístico estrangeiro que colaborou 

grandemente pela valorização e compartilhamento das práticas da gestão da qualidade no 

território japonês (CARPINETTI, 2012). O prêmio conta com quatro categorias, é realizado 

anualmente e é único que além de premiar organizações também premia indivíduos. Qualquer 

tipo de empresa pode participar, grande ou pequena, nacional ou estrangeira, não havendo limite 

de premiados, nem posição (JUSE, 2018). 

Conforme Walton (1989), ao longo da década de 70, o conceito de qualidade total 

dos japoneses abrangeu os 14 pontos de Deming. Juntando a estatística aos aspectos filosóficos 

e culturais, Deming formulou 14 princípios que podem ser aplicados a todos os tipos de 

organização, não importando o seu porte, seja ela de bens ou de serviços, podendo também ser 

posta em prática nas divisões de uma empresa, assim como o prêmio. “A adoção e a prática 

desses pontos indicam que uma empresa tem a intenção de sobreviver por muito tempo, 

protegendo os investimentos e criando empregos” (DEMING, 2003, p. 39).  

Os 14 princípios de Deming (CARPINETTI, 2012, p. 18) podem ser lidos a seguir: 
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a) estabeleça constância de propósitos para a melhoria do produto e do serviço, 

objetivando tornar-se competitivo, manter-se em atividade e gerar empregos; 

b) adote a nova filosofia. A administração deve acordar para o desafio, 

conscientizar-se de suas responsabilidades e assumir a liderança na 

transformação; 

c) não dependa da inspeção para atingir a qualidade. Incorpore qualidade desde o 

começo; 

d) abandone a prática de aprovar orçamentos com base somente no preço; 

e) melhore constantemente e continuamente cada processo. Melhore a qualidade e 

a produtividade, em consequência, os custos diminuirão; 

f) institua treinamento no local de trabalho; 

g) adote e institua a liderança. O papel da liderança deve ser de ajudar as pessoas 

e os recursos tecnológicos a trabalharem melhor; 

h) elimine o medo para que todos trabalhem de modo eficaz; 

i) elimine as barreiras entre os departamentos de forma que as pessoas possam 

trabalhar em equipes; 

j) elimine metas numéricas, slogans e exortações para os trabalhadores que 

causem relações adversárias; 

k) elimine quotas numéricas e gerenciamento por objetivos. Substitua por 

liderança; 

l) remova as barreiras que roubam das pessoas a satisfação e orgulho pelo 

trabalho; 

m) adote um forte programa de educação, treinamento e auto melhoria;  

n) faça a transformação um trabalho de todos e ponha todos para trabalhar nisso. 

Segundo a JUSE (2018, p. 2), estas são as categorias existentes que possuem a 

possibilidade de inscrição: o Prêmio Deming; o Grande Prêmio Deming; o Prêmio Deming para 

Indivíduos; e o Prêmio de Serviço Notável pela Disseminação e Promoção (Exterior). 

O Prêmio Deming é um prêmio anual podendo concorrer companhias, instituições, 

divisões, unidades de negócio, etc. Dado às organizações que implementaram Gestão da 

Qualidade Total (Totality Quality Management – TQM) adequado para sua filosofia de gestão, 

escopo/tipo/escala de negócios e ambiente de gerenciamento. 
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O Grande Prêmio Deming também é um prêmio anual e é dado às organizações que 

mantiveram e melhoraram ainda mais o nível de TQM por mais de três anos após a conquista 

do Prêmio Deming ou do Grande Prêmio Deming. 

O Prêmio Deming para Indivíduos é voltado para indivíduos ou grupos que tiveram 

suas primeiras ações no Japão. Dado àqueles que fizeram contribuições excepcionais para o 

estudo da TQM ou para a disseminação dela. 

O Prêmio de Serviço Notável pela Disseminação e Promoção (Exterior) envolve 

indivíduos que, como o nome já diz, são de fora do Japão e é realizado a cada 3-5 anos. Ele é 

dado aos indivíduos que fizeram contribuições excepcionais na divulgação e promoção da 

TQM.  

Ainda segundo a JUSE (2018, p. 2),  

 

TQM é um conjunto de atividades sistemáticas realizadas por toda a organização para 

atingir de forma efetiva e eficiente os objetivos da organização, de modo a fornecer 

produtos e serviços com um nível de qualidade que satisfaça os clientes, no tempo e 

preço apropriados. 

 

De uma maneira geral, 243 organizações já ganharam o Prêmio Deming, incluindo 

49 organizações estrangeiras; 29 instituições, sendo onze delas estrangeiras, já ganharam o 

Grande Prêmio Deming; e 80 indivíduos já tiveram a honra de receber o Prêmio Deming para 

Indivíduos enquanto que apenas três já obtiveram o Prêmio de Serviço Notável pela 

Disseminação e Promoção (Exterior) (JUSE, 2018). 

2.3.2 Prêmio Malcolm Baldrige (MBNQA) 

Outro prêmio que ficou famoso é o Prêmio Nacional da Qualidade Malcolm 

Baldrige (Malcolm Baldrige National Quality Award – MBNQA). O MBNQA é um prêmio de 

origem estadunidense que tem o objetivo de promover o desenvolvimento da qualidade e da 

competividade da indústria norte-americana. 

Atualmente, o Prêmio Malcolm Baldrige é dirigido pelo Instituto Nacional de 

Padrões e Tecnologia (National Institute of Standards and Technology – NIST), sediado em 

Washington. De acordo com o órgão federal americano (2017), 

 

A Baldrige ajuda as organizações a lidar com um ambiente dinâmico, concentrar-se 

no desempenho orientado por estratégia, conquistar o envolvimento dos clientes e da 
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força de trabalho e melhorar a governança e a ética, as responsabilidades sociais, a 

competitividade e a sustentabilidade organizacional de longo prazo. Ele oferece uma 

abordagem de gerenciamento abrangente que enfoca os resultados em todas as áreas, 

aprendizagem organizacional e pessoal e compartilhamento de conhecimento.  

 

A NIST descreve que para vencer o prêmio, a organização precisa ter uma 

performance de excelência. Isto significa que as empresas devem possuir a capacidade de 

melhorar a eficácia organizacional, além de contribuir para a sua própria sustentabilidade e para 

o aprendizado, tanto quanto organizacional quanto pessoal, assim, gerando valor para todas as 

suas partes interessadas (NIST, 2017). 

Este programa de qualidade já trouxe muitos impactos significativos para os 

vencedores do prêmio e em diversos tipos de negócio, como escolas, hospitais e indústrias 

(NIST, 2016). A título de exemplo, uma empresa fabricante de sistema de combate economizou 

U$225 milhões de dólares por ano através da otimização de tempo, resultantes dos programas 

de melhoria de processos e desempenho em todas as suas linhas de negócio. Já na área 

hospitalar, muitas famílias têm sido beneficiadas com a melhora na agilidade do atendimento e 

na qualidade do serviço prestado por estas organizações (NIST, 2017). 

2.3.3 Prêmio Nacional da Qualidade ® 

Tendo o prêmio anterior como inspiração, a Fundação Nacional da Qualidade 

resolveu criar o Prêmio Nacional da Qualidade ®. O prêmio constitui o maior reconhecimento 

público à excelência da gestão das organizações com sede no Brasil. O processo visa estimular 

o desenvolvimento do país, promover a melhoria da qualidade da gestão e o aumento da 

competitividade das organizações (FNQ, 2016). Para saber se a organização está apta a receber 

a agremiação, ela deve adotar ao Modelo de Excelência da Gestão ®, também criado pela FNQ, 

apresentado a seguir. 

2.4 Modelo de Excelência da Gestão - MEG ® 

Em 2017, o MEG ® foi atualizado para a sua 21ª edição, demonstrando a 

preocupação da fundação em mantê-lo atual e alinhado ao cenário mundial. Segundo a FNQ 

(2016), o modelo é um protótipo a ser seguido com o intuito de beneficiar a compreensão da 

dinâmica das relações que acontecem entre os elementos de um sistema. “O novo Modelo está 

formatado em oito Fundamentos da Gestão para a Excelência, que se desdobram em Temas, os 

quais, por sua vez, são concretizados em Processos.” (FNQ, 2016, p. 4). 
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Comparando a nova edição com a anterior, a FNQ remodelou o Prêmio Nacional 

da Qualidade ® para Melhores em Gestão ®, transformou os Critérios de Excelência em 

Fundamentos da Excelência, porém mantendo a mesma quantidade. Ela também modificou o 

modo como as empresas se auto avaliam e como a própria fundação avalia as empresas. Assim 

como, a forma de classifica-las: antes, elas poderiam ser Destaque Por Critério (obtendo sucesso 

em apenas uns dos critérios), Finalista (obtendo sucesso em mais de um critério) ou Premiada 

(obtendo sucesso em todos os critérios); hoje, dependendo da sua pontuação, elas podem estar 

em um nível de maturidade Inicial, Em Desenvolvimento, Consolidado e Excelente, o que será 

explicado logo mais. 

Procurando auxiliar na rápida assimilação dos objetivos do programa, a Fundação 

Nacional da Qualidade resolveu reunir todos os fundamentos do novo MEG ® em um quebra-

cabeça chinês, o famoso Tangram. A ideia é transmitir que o modelo pode ser totalmente 

adaptável e que pode cada vez mais gerar novas visões para o negócio. 

 O Diagrama do MEG ®, como é chamado o Tangram, formado pelos 

fundamentos do modelo, está representado na Figura 3.  

Figura 3 – Diagrama do MEG ® 

 

Fonte: Fundação Nacional da Qualidade (2016). 
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Para entender melhor como pode acontecer a relação entre os fundamentos, a 

Fundação Nacional da Qualidade indicou uma interpretação, dentre as diversas que o modelo 

pode gerar (2016, p.8): 

 

Considerando o Desenvolvimento Sustentável e o Compromisso com as Partes 

Interessadas, a Liderança Transformadora, a partir do Pensamento Sistêmico, define 

como as estratégias e planos devem ser implementados e materializados, por meio da 

Orientação por Processos e com Adaptabilidade, resultando em Geração de Valor para 

a própria organização e partes interessadas. A partir disso, a organização busca evoluir 

por meio do Aprendizado Organizacional e Inovação, que permeiam o sistema 

promovendo a excelência. 

 

As cores, segundo a FNQ (2016), representam as fases do ciclo PDCL que podem 

ser relacionadas aos princípios. 

O ciclo PDCL advém de outra ferramenta chamada ciclo PDCA. O ciclo PDCA, ou 

ciclo Deming-Shewart, foi estruturado por Shewart na época de 1920, mas foi Deming que o 

divulgou para o mundo. Este ciclo tem como propósito ajudar no processo de melhoria contínua 

e é compreendido por quatro etapas (NETO; CAMPOS, 2016, p. 60), mostradas na Figura 4: 

a) P (Plan = Planejar): definir o que se quer, planejar o que será feito 

e estabelecer as metas e os métodos que permitirão atingi-las; 

b) D (Do = Executar): tomar iniciativa, treinar, implementar, executar 

o planejado para se alcançar as metas, utilizando-se os métodos 

definidos; 

c) C (Check = Verificar): verificar continuamente os resultados 

obtidos no processo, comparando-os com o que foi estabelecido, 

para confirmar se estão sendo executados conforme o planejado; 

d) A (Action = Agir): tomar ações corretivas ou de melhoria, caso essa 

necessidade tenha sido constatada na fase anterior (Check). 

A diferença de um ciclo para o outro é a troca da etapa Action pela etapa Learn 

(Aprendizado), que segundo a Fundação (2016, p. 14) significa:  

 

A etapa de Aprendizado (L) envolve atividades ou processos de melhorias corretivas 

ou preventivas, para solução, respectivamente de problemas reais ou potenciais, 

incluindo inovações, aperfeiçoamento contínuo (kaizen), rupturas de paradigmas 

(breakthrough), ou mesmo decisões de não interferência (por exemplo, manutenção 

de condições estatisticamente estáveis ou em níveis aceitáveis de desempenho). 
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Figura 4 – Ciclo PDCA 

 

Fonte: CARPINETTI (2012, p. 39). 

Logo, o PDCL tem como objetivo o aprendizado contínuo, no qual as vivências 

passadas servirão de suporte para os novos ciclos, o que gera crescimento organizacional pelo 

conhecimento gerado, guardado e reaplicado. Ambos os ciclos trabalham de forma 

complementar contribuindo para a melhoria dos processos. 

Já os Fundamentos da Gestão são princípios que as empresas, que buscam 

excelência nos seus processos e nos seus resultados, expressam na sua cultura. A seguir é 

apresentada a descrição de cada fundamento (FNQ, 2016): 

a) pensamento sistêmico (Plan): compreensão e tratamento das relações de 

interdependência e seus efeitos entre os diversos componentes que formam a 

organização, bem como entre estes e o ambiente com o qual interagem; 

b) compromisso com as partes interessadas (Plan): estabelecimento de pactos com 

as partes interessadas e suas inter-relações com as estratégias e processos, numa 

perspectiva de curto e longo prazos; 

c) aprendizado organizacional e inovação (Learn): busca e alcance de novos 

patamares de competência para a organização e sua força de trabalho, por meio da 

percepção, reflexão, avaliação e compartilhamento de conhecimentos, promovendo 

um ambiente favorável à criatividade, experimentação e implementação de novas 

ideias capazes de gerar ganhos sustentáveis para as partes interessadas; 

d) adaptabilidade (Do): flexibilidade e capacidade de mudança em tempo hábil, 

frente a novas demandas das partes interessadas e alterações no contexto; 
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e) liderança transformadora (Plan): atuação dos líderes de forma ética, inspiradora, 

exemplar e comprometida com a excelência, compreendendo os cenários e 

tendências prováveis do ambiente e dos possíveis efeitos sobre a organização e suas 

partes interessadas, no curto e longo prazos; mobilizando as pessoas em torno de 

valores, princípios e objetivos da organização; explorando as potencialidades das 

culturas presentes; preparando líderes e pessoas; e interagindo com as partes 

interessadas; 

f) desenvolvimento sustentável (Plan): compromisso da organização em responder 

pelos impactos de suas decisões e atividades, na sociedade e no meio ambiente, e 

de contribuir para a melhoria das condições de vida, tanto atuais quanto para as 

gerações futuras, por meio de um comportamento ético e transparente; 

g) orientação por processos (Do): reconhecimento de que a organização é um 

conjunto de processos, que precisam ser entendidos de ponta a ponta e considerados 

na definição das estruturas: organizacional, de trabalho e de gestão. Os processos 

devem ser gerenciados visando à busca da eficiência e da eficácia nas atividades, 

de forma a agregar valor para a organização e as partes interessadas; 

h) geração de valor (Check): alcance de resultados econômicos, sociais e 

ambientais, bem como de resultados dos processos que os potencializam, em níveis 

de excelência e que atendam às necessidades e expectativas das partes interessadas. 

O processo de avaliação inicia-se quando a organização inscreve-se no prêmio e 

abre a oportunidade de ser avaliada e de receber feedback sobre a sua gestão. Antes, a fundação 

pedia que os inscritos elaborassem um Relato Organizacional descrevendo suas práticas e sua 

estrutura. Na 21ª edição, a FNQ solicita que seja feito uma descrição do Perfil Organizacional, 

o envio dos resultados das organizações e que estas empresas auto avaliem seus processos de 

acordo com os Fundamentos e Temas dentro de um ciclo PDCL propostos por ela. 

Essa auto avaliação acontece por meio do preenchimento de uma planilha em Excel. 

As empresas devem indicar em qual nível de maturidade estão seus processos dentro das fases 

do ciclo PDCL e de acordo com o tema do fundamento. Os níveis de maturidade podem ser 

escolhidos entre: Inicial, Em Desenvolvimento, Consolidado, Excelente, ou a empresa pode 

não realizar alguma fase do ciclo no tema a ser avaliado.  

Logo após, as empresas inscritas recebem uma visita de auditores que irão verificar, 

através de entrevistas, se o que foi informado por elas realmente está sendo aplicado na prática. 

Feito isso, os auditores irão preencher a mesma planilha em Excel, que as organizações usaram 
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para se auto avaliarem, e escreverão um Diagnóstico de Maturidade de Gestão contando os 

pontos fortes e os pontos a serem desenvolvidos de acordo com o que foi levantado na visita 

(FNQ, 2016). 

Para cada fundamento, existe um conjunto de dois ou mais temas que compõem a 

sua ideia. Há ainda uma pontuação para cada tema, que ao final é totalizada em 1000 pontos, 

como detalhado no Quadro 1.  

Quadro 1 – Fundamentos da Gestão, Temas e Pontuação 

Fundamento Tema Pontuação 

Pensamento sistêmico 

(40 pontos) 

Alinhamento 20 pontos 

Tomada de decisão 20 pontos 

Compromisso com as partes interessadas 

(130 pontos) 

Requisito das partes 

interessadas 
20 pontos 

Relacionamento com as partes 

interessadas 
20 pontos 

Cliente 35 pontos 

Fornecedor 25 pontos 

Força de trabalho 30 pontos 

Aprendizado organizacional e inovação 

(80 pontos) 

Aperfeiçoamento 20 pontos 

Competências essenciais 20 pontos 

Conhecimento 20 pontos 

Inovação 20 pontos 

Adaptabilidade 

(35 pontos) 

Capacidade de mudar 20 pontos 

Flexibilidade 15 pontos 

Liderança transformadora 

(125 pontos) 

Valores e princípios 

organizacionais 
20 pontos 

Governança 30 pontos 

Cultura organizacional 20 pontos 

Olhar para o futuro 35 pontos 

Sucessão 20 pontos 

Desenvolvimento sustentável 

(75 pontos) 

Econômico-financeiro 25 pontos 

Ambiental 25 pontos 

Social 25 pontos 

Orientação por processos 

(65 pontos) 

Informações organizacionais 20 pontos 

Gestão por processos 30 pontos 

Produto 15 pontos 

Geração de valor 

(450 pontos) 

Econômico-financeiro 90 pontos 

Ambiental 50 pontos 

Social 50 pontos 

Clientes 90 pontos 

Força de trabalho 70 pontos 

Fornecedores 40 pontos 

Produtos e processos 60 pontos 

Total 1000 pontos 
Fonte: Fundação Nacional da Qualidade (2016). 

Dependendo de como é avaliado cada tema, as organizações vão somando pontos e 

no final podem ser classificadas de acordo com o nível de maturidade, semelhante ao processo 
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de auto avaliação. O Quadro 2 abaixo apresenta as classificações que as empresas podem ser 

elencadas: 

Quadro 2 – Classificação de acordo com o nível de maturidade 

Classificação Pontuação 

Inicial 00 – 250 pontos 

Em Desenvolvimento 251 – 550 pontos 

Consolidado 551 – 750 pontos 

Excelente 751 – 1000 pontos 
Fonte: Fundação Nacional da Qualidade (2016). 

O Modelo de Excelência da Gestão ®, assim como os outros prêmios, também já 

consagrou muitas organizações ao longo dos anos. Empresas de vários tipos de negócio já 

receberam o prêmio e foram reconhecidas pelas suas práticas e pelos seus processos. Como 

exemplo, pode-se citar o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) 

e o Banco Bradesco. 

O Sebrae tinha como objetivo integrar todos as suas unidades em uma cultura de 

excelência. Com o MEG ®, o instituto teve a implantação de “[...] novos processos, suas 

práticas gerenciais foram aprimoradas e o papel da liderança foi fortalecido, mantendo um 

ambiente saudável e produtivo” (FNQ, 2016, p. 10). Já o Banco Bradesco conseguiu melhorar 

o seu sistema de treinamentos, assim como o seu mapeamento de competências investindo no 

seu pessoal e possibilitando a sua evolução. Ele também conseguiu cumprir com a sua meta de 

abrir novas agências fazendo isso sem contratar novos funcionários, aproveitando o quadro de 

profissionais que já existia (FNQ, 2016). 

A partir do exposto, torna-se interessante entender quais são as vantagens que o 

Modelo de Excelência da Gestão ® pode trazer para uma empresa. A própria Fundação lista 

benefícios que as organizações poderão desfrutar, caso inscrevam-se no prêmio. Alguns deles 

são: promover a competitividade e a sustentabilidade; a adoção do modelo promove o 

aprendizado organizacional e incorpora a cultura da excelência; além de desenvolver a visão 

sistêmica dos executivos e mensurar os resultados do negócio de forma objetiva (FNQ, 2017). 

Porém, devido a flexibilidade e abrangência do modelo, os benefícios podem variar de empresa 

para empresa, dependendo do seu foco, do seu negócio e do seu ambiente de atuação. 

Para que estas e mais empresas continuem gerando resultados maiores e melhores, 

faz-se necessário observar e analisar os pontos críticos que elas possuem nos seus modelos de 
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gestão. Administrar seus esforços nestas áreas irão fazer com que seus resultados mantenham-

se benéficos e sustentáveis. Estas áreas são chamadas de Fatores Críticos de Sucesso. 

2.5 Fatores críticos de sucesso 

Segundo, Rockart (1979, p. 85), Fatores Críticos de Sucesso 

 

são, portanto, para qualquer negócio, o número limitado de áreas nas quais os 

resultados, se forem satisfatórios, garantirão um desempenho competitivo bem-

sucedido para a organização. São as poucas áreas-chave em que “as coisas devem dar 

certo” para o negócio florescer. Se os resultados nessas áreas não forem adequados, 

os esforços da organização para o período serão menores do que o desejado. 

 

Esta nova metodologia nasceu com o objetivo de facilitar o mapeamento dos fatores 

críticos pelos executivos. A partir do seu sucesso, esta ferramenta abrangeu-se para o 

planejamento geral, o que antes acontecia apenas na área de planejamento estratégico e de 

sistemas de informação (GONÇALVES et al, 2004).  

O conceito de FCS para Tarapanoff (2001, p. 311) corresponde aos:  

 

[...] meios que garantem a realização dos objetivos da organização, ou seja, fatores 

que, pela sua natureza, podem comprometer todo o sucesso de um plano ou de uma 

estratégia, devendo ser considerados como “críticos” e merecer atenção especial por 

parte da administração. 

 

Albertin (2009, p. 91), através do trabalho de Rockart (1979), salienta que os FCS 

podem ser encarados das seguintes formas: 

a) se um fator é considerado crítico, ele deve receber a devida atenção e 

investimento, desde financeiro até de tempo e esforço, para que se garanta seu 

bom desempenho, garantindo assim o sucesso da organização; 

b) se um fator é considerado crítico e recebe a atenção e investimento 

mencionados, ele deve ser acompanhado de informações que permitam seu 

controle e consequentes ações corretivas e de melhoria; 

c) uma vez que um fator crítico deve estar intimamente ligado ao negócio da 

organização, os próprios executivos responsáveis por este último deve definir 

os atores, suas formas de medição, seu padrão de desempenho e as informações 

necessárias. 
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Ainda conforme cita Albertin (2009), os fatores críticos de sucesso devem ser 

estudados levando em consideração as dimensões de tempo e espaço em que as organizações 

estão inclusas. Rockart (1979) corrobora que fatores que não são considerados críticos hoje 

podem ser considerados críticos amanhã justamente pela evolução que as empresas tendem a 

sofrer. O importante é que, independentemente das perspectivas que estejam vivendo, os 

executivos consigam definir os fatores cruciais para que suas organizações continuem tendo 

sucesso. 

Gonçalves et al. (2004) escreve que:  

 

Os fatores críticos de sucesso podem ser entendidos como elementos determinantes 

para o melhor desempenho, pois, se a organização os identificar e conseguir 

incorporá-los ao planejamento estratégico, aos sistemas de informação, estes passam 

a complementar as atividades de análise competitiva. 

 

Para Caralli (2004), os FCS indicam áreas-chaves dentro da organização que devem 

manter seu desempenho sempre alto. Qualquer tomada de decisão que influencie no andamento 

destas áreas pode comprometer o seu objetivo principal. Em vista disso, os FCS são campos de 

atividade que devem receber atenção e cuidado excepcionais da administração para que eles 

alcancem os resultados esperados e garantam alta competitividade para a organização. Eles 

ajudam no enfoque dos gerentes para que as tomadas de decisão sejam eficazes, evitando o 

acúmulo de informações desnecessárias, e fazendo com que haja comprometimento de todos 

na realização dos objetivos gerais (AMARAL, 2001). 

Em consequência dos conceitos anteriores, pode-se resumir que Fatores Críticos de 

Sucesso são identificados no âmbito da empresa e podem afetar os objetivos organizacionais 

devendo ser acompanhados pelos seus responsáveis, uma vez que podem variar no decorrer dos 

tempos. Dependendo do contexto no qual a organização estiver atuando, os executivos podem 

remodelar os seus FCS e modificarem suas estratégias a fim de manterem ou aumentarem o seu 

patamar competitivo. 

Para entender melhor quais pontos críticos podem aparecer na implementação do 

MEG ® em uma determinada organização, torna-se essencial entendermos como fazer para 

elenca-los diante de tantos outros fatores que apareçam durante o processo. 
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Quirino (2017) desenvolveu um método para identificação de FCS em relação a 

gestão da aprendizagem no Ensino à Distância (EaD) da Universidade Federal do Ceará (UFC) 

disposto em sete etapas como mostra a figura abaixo: 

Figura 5 – Método de identificação de FCS no Ensino à Distância 

 

Fonte: Adaptado de QUIRINO (2017, p. 61). 

A metodologia utilizada por Quirino (2017) a ajudou a encontrar dez fatores críticos 

de sucesso no campo do Ensino à Distância e a auxiliar em novos estudos de FCS. Como coleta 

de dados, a mesma utilizou-se de um questionário online contendo perguntas fechadas e 

baseadas nos estudos de autores do âmbito da educação.   

Para este trabalho, o método de Quirino (2017) sofreu adaptações em detrimento da 

realidade da pesquisa. Na próxima seção, serão descritas as características da metodologia que 

foi utilizada, da mesma maneira que será retratado como o método proposto anteriormente foi 

adaptado para este estudo. 
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3 METODOLOGIA 

Como anteposto, após a exposição do referencial teórico, esta seção apresenta os 

aspectos metodológicos utilizados para alcançar os objetivos da pesquisa em questão. 

3.1 Caracterização da pesquisa 

Quantos aos objetivos, este estudo classifica-se como descritivo e exploratório. Para 

Gil (2010, p. 27) uma pesquisa descritiva “[...] têm como objetivo a descrição das características 

de determinada população. Podem ser elaboradas também com a finalidade de identificar 

possíveis relações entre variáveis.” Já a pesquisa exploratória (GIL, 2010, p. 27), “[...] têm 

como propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses.” 

Na pesquisa em questão se encaixa como descritiva por se propor a averiguar as 

percepções e as opiniões sobre o problema de pesquisa, e logo após elencar os resultados 

obtidos sobre os Fatores Críticos de Sucesso na implementação do MEG ® na instituição 

escolhida. Categoriza-se como exploratória, visto que não há muitas pesquisas que falam sobre 

a relação dos FCS com o Modelo de Excelência da Gestão ®. Através de um método 

quantitativo, o estudo utilizará de um levantamento, que define-se pela “[...] interrogação direta 

das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer” (GIL, 2010, p. 35). 

A pesquisa também caracteriza-se como pesquisa bibliográfica e pesquisa de 

campo. Ainda segundo Gil (2010), a pesquisa bibliográfica é utilizada para obter 

fundamentação teórica ao trabalho através da leitura e análise de materiais impressos, assim 

como materiais online. Já como pesquisa de campo, o trabalho tem como objetivo explorar as 

concepções acerca do problema em uma empresa brasileira do ramo elétrico. 

3.2 Método de identificação dos fatores críticos de sucesso, adaptado de Quirino (2017) 

O método proposto por Quirino (2017) foi inicialmente criado para o tema de EaD, 

mas para este trabalho, ele foi adaptado para o ambiente em análise e o resultado está mostrado 

na Figura 6. 

As adaptações foram feitas nas etapas: 2, na qual ao invés de definido o universo 

da pesquisa, também foi definida a amostra; 3, na qual foram listados os Fundamentos da 

Gestão; na 5 e, consequentemente, na 7, o público alvo foi modificado para atender os objetivos 

desta análise. 
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Figura 6 – Método de identificação de FCS da implementação do MEG ® 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

Logo abaixo descreve-se cada uma das sete etapas da pesquisa em questão, tomando 

como base o modelo proposto por Quirino (2017): 

a) Etapa 1 – Descrever a instituição objeto de estudo. 

A instituição escolhida é uma empresa brasileira que atua no ramo de energia 

elétrica através de algumas áreas, como distribuição, geração, conversão e 

transmissão de energia. Ela possui valores organizacionais voltados para a inovação 

e com foco a longo prazo na resolução de grandes problemas mundiais. Já ganhou 

inúmeros prêmios na área de qualidade, como o próprio PNQ ®, e também possui 

programas de cunho ambiental e social que são destaques em seus respectivos 

âmbitos.  

b) Etapa 2 – Definir o universo e amostra da pesquisa. 

Os participantes da pesquisa foram divididos em dois grupos: gestores, que são 
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funcionários com cargos de Responsável, Diretor e Presidente; e colaboradores, que 

são funcionários com cargos técnicos, de Analista, Assistente, Estagiário e 

Aprendiz. A amostra deste estudo caracteriza-se como intencional (BOLFARINE, 

BUSSAB; 2005) tendo em vista que foram utilizados critérios para a determinação 

desta. Os critérios utilizados para os respondentes foram os seguintes: os 

trabalhadores que atuavam apenas na Capital ou na Região Metropolitana do 

Estado; que estavam no quadro de pessoal da empresa há mais de um ano, baseado 

no último dia de aplicação da pesquisa (30 de maio de 2018), ou seja, funcionários 

que foram admitidos até o dia 29 de maio de 2017; e que não trabalhassem em 

campo, em consequência do acesso ao sistema online. 

c) Etapa 3 – Identificar os Fundamentos da Gestão. 

O MEG ® define oito seguimentos como os seus Fundamentos da Gestão. São eles: 

Adaptabilidade, Orientação por processos, Desenvolvimento sustentável, 

Compromisso com as partes interessadas, Liderança transformadora, Pensamento 

sistêmico, Aprendizado organizacional e inovação e Geração de valor; 

d) Etapa 4 – Elaborar o questionário de pesquisa. 

Como instrumento de pesquisa foi um utilizado um questionário online 

padronizado, o qual possuía 10 perguntas predeterminadas (LAKATOS; 

MARCONI, 2010). Para averiguar se o questionário seria entendido por todos, foi 

realizado um pré-teste com alguns funcionários da organização a fim de melhorar 

a pesquisa e modificar possíveis pontos que não fossem entendíveis, fazendo-o 

chegar até a sua versão final (Apêndice A). O questionário foi dividido em três 

partes. A primeira parte investigou sobre o cargo, o tempo de empresa e o local de 

trabalho. A segunda parte foi construída com perguntas de estimação, que, segundo 

Lakatos e Marconi (2010, p. 189), “consistem em emitir um julgamento através de 

uma escala com vários graus de intensidade para um mesmo item”. Estas perguntas 

diziam respeito diretamente aos oito Fundamentos da Gestão eleitos pelo MEG ® 

para que o respondente apontasse um nível de importância para cada uma delas, 

podendo escolher entre: Não faz; Faz parcialmente; Faz totalmente; e Não tenho 

conhecimento. Com o objetivo de obter o máximo de informações possíveis, foram 

desenvolvidas 40 sentenças que abordavam os temas de cada Fundamento. A 

terceira parte se constituiu de perguntas de cunho socioeconômico, como sexo, 
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faixa etária, grau de instrução e renda salarial familiar.  

e) Etapa 5 – Aplicação do questionário. 

Os questionários foram aplicados no período entre 21 de maio de 2018 e 30 de maio 

de 2018 e enviados para todos os colaboradores através de correio eletrônico. Ao 

todo, 73 questionários foram respondidos. A partir dos critérios elencados, apenas 

68 questionários foram validados; 

f) Etapa 6 – Identificar a frequência das respostas dos respondentes e a semelhança 

de resposta entre todos. 

Essa etapa foi responsável pelas análises e comparações das respostas de ambos os 

grupos, verificando a simetria e disparidade entre elas. Para realizar esta apuração 

de forma estatística, utilizou-se um cálculo chamado de teste de Mann-Whitney (U), 

o qual é um teste não-paramétrico aplicado para duas amostras independentes 

(SIEGEL; CASTELLAN, 2006) e exercido através de um programa denominado 

Mini Tab; 

g) Etapa 7 – Apontar os FCS identificados nas percepções dos colaboradores e dos 

gestores. 

Última etapa e responsável na definição dos Fatores Críticos de Sucesso. Nesta fase, 

a escala empregada recebeu pesos para que fosse possível a contabilização de uma 

média ponderada. Os pesos foram designados da seguinte forma: 0 – Não tenho 

conhecimento; 1 – Faz totalmente; 2 – Faz parcialmente; e 3 – Não faz. Logo, as 

sentenças que obtiveram médias maiores ou iguais a 15 estavam aptas a serem 

Fatores Críticos de Sucesso. 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Nesta seção serão mostrados os resultados da pesquisa e como eles se inter-

relacionam entre si. Suas subseções foram construídas da seguinte forma: perfil 

socioeconômico; logo em seguida, serão apresentadas a frequência e a semelhança das respostas 

dos grupos independentes; e, por fim, a indicação dos FCS, assim como também a comparação 

entre os pontos fortes e fracos elencados por ambos. 

A pesquisa teve 68 questionários validados compostos por 58 colaboradores (85%) 

e 10 gestores (15%).  

4.1 Análise do perfil socioeconômico 

No que concerne ao gênero, ao analisar as respostas obtidas, pode-se apurar que 

houve um equilíbrio entre pessoas do sexo masculino (50%) e pessoas do sexo feminino (50%), 

exibido na Tabela 1. 

Tabela 1 – Sexo 

Sexo Quantidade (%) 

Feminino 34 50% 

Masculino 34 50% 

Total 68 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Sobre a faixa etária (Tabela 2), a maioria (40%) dos respondentes possui idade entre 

26 anos e 35 anos, enquanto que a segunda maior percentagem (28%) demonstra pessoas com 

idade entre 36 anos e 45 anos. Em vista disso, pode-se entender que a empresa dispõe de uma 

equipe madura. 

Tabela 2 – Faixa etária 

Faixa etária Quantidade (%) 

Até 20 anos 0 0% 

Entre 21 anos e 25 anos 10 14% 

Entre 26 anos e 35 anos 27 40% 

Entre 36 anos e 45 anos 19 28% 

Entre 46 anos e 55 anos 12 18% 

Acima de 55 anos 0 0% 

Total 68 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Sobre o grau de instrução dos participantes da pesquisa (Tabela 3), 55% já 

encontram-se estudando em uma fase pós universidade ao mesmo tempo que 25 (37%), dos que 
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responderam a pesquisa, estão cursando ou já finalizaram o ensino superior. Importante 

salientar que desmembrando o resultado de 55% (37) que fazem pós graduação ou MBA: 15 

(41%) são funcionários com cargo de Analista, entre os níveis Júnior, Pleno e Sênior, e 9 (24%) 

são Responsáveis, os quais representam 90% de todos os responsáveis que responderam a 

pesquisa, sobrando apenas um que possui o nível de mestre. 

Tabela 3 – Grau de instrução 

Grau de instrução Quantidade (%) 

Ensino fundamental incompleto 0 0% 

Ensino fundamental completo 1 1% 

Ensino médio incompleto 1 1% 

Ensino médio completo 1 1% 

Ensino superior incompleto 7 10% 

Ensino superior completo 18 27% 

Pós graduação/MBA 37 55% 

Mestrado 3 5% 

Doutorado 0 0% 

Total 68 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Tabela 4 apresenta o perfil salarial dos respondentes. Observa-se que quase 

metade (47%) dos integrantes entrevistados detêm de uma renda salarial familiar entre cinco 

salários mínimos e dez salários mínimos (entre R$ 4.770,00 e R$ 9.540,00). Enquanto que 16 

colaboradores (24%) possuem renda salarial familiar entre dois salários mínimos e cinco 

salários mínimos (entre R$ 1.908,00 e R$ 4.770,00) e 15 colaboradores (22%) representam a 

parcela que embolsam uma renda salarial familiar acima de dez salários mínimos (acima de R$ 

9.540,00).  

Tabela 4 - Renda salarial familiar 

Renda salarial familiar Quantidade (%) 

Até dois salários mínimos (Até R$ 1.908,00) 5 7% 

Entre dois salários mínimos e cinco salários mínimos  

(Entre R$ 1.908,00 e R$ 4.770,00) 
16 24% 

Entre cinco salários mínimos e dez salários mínimos  

(Entre R$ 4.770,00 e R$ 9.540,00) 
32 47% 

Acima de dez salários mínimos (Acima de R$ 9.540,00) 15 22% 

Total 68 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Em vista da porcentagem, subentende-se que a maioria das famílias possui um bom 

poder de compra dependendo de quantos integrantes serão considerados. 
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A Tabela 5 traz a representação quantitativa dos cargos dos respondentes assim 

como a porcentagem referente ao todo. 

Tabela 5 – Cargo 

Cargo Quantidade (%) 

Analista 30 44% 

Assistente administrativo 7 10% 

Eletrotécnico 3 4% 

Engenheiro 4 6% 

Especialista 9 13% 

Estagiário 3 4% 

Responsável 10 15% 

Secretária executiva 1 2% 

Supervisora 1 2% 

Total 68 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Dentre os 68 participantes da pesquisa, 44% estão sendo representados pelo cargo 

de Analista, podendo ser dos níveis Júnior, Pleno e Sênior. Enquanto que 38% estão sendo 

constituído por Assistentes Administrativos, Especialistas e Responsáveis. Há baixa expressão 

de cargos técnicos, como Eletricistas e Operadores, pois a grande maioria trabalha em campo e 

não dispõe de fácil acesso à internet. 

Na Tabela 6, os respondentes estão elencados pelo tempo que trabalham na 

distribuidora. 

Tabela 6 – Tempo de empresa 

Tempo de empresa Quantidade (%) 

Há menos de 1 ano 0 0% 

Entre 1 ano e 5 anos 22 33% 

Entre 5 anos e 10 anos 21 31% 

Entre 10 anos e 20 anos 11 16% 

Entre 20 anos e 30 anos 5 7% 

Mais de 30 anos 9 13% 

Total 68 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Mais da metade (64%) estão na organização entre 1 ano e 10 anos, o que mostra a 

preferência destas pessoas por este modo de trabalhar. 
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4.2 Frequência das respostas entre os participantes 

Como o objetivo geral da pesquisa é identificar os Fatores Críticos de Sucesso na 

implementação do MEG ®, os dados das respostas foram organizados em tabelas evidenciando 

a quantidade de respostas em cada fundamento levando em consideração a escala aplicada. Na 

Tabela 7 é possível visualizar a frequência que cada Fundamento obteve juntamente com a 

respectiva quantidade de sentenças que foram utilizadas para avalia-lo. Todas as sentenças 

foram formuladas de acordo com os temas de cada Fundamento e procurando abranger o 

significado pleno daquele Fundamento. 

Tabela 7 – Respostas totais sobre cada Fundamento 

Fundamento 
Não 

faz 

Faz 

parcialmente 

Faz 

totalmente 

Não tenho 

conhecimento 
Total 

Qtd de 

sentenças 

Pensamento 

sistêmico 
6 101 282 19 408 6 

Compromisso 

com as partes 

interessadas 

3 131 320 22 476 7 

Aprendizado 

organizacional e 

inovação 

3 43 157 1 204 3 

Adaptabilidade 2 29 99 6 136 2 

Liderança 

transformadora 
13 86 282 27 408 6 

Desenvolvimento 

sustentável 
1 27 237 7 272 4 

Orientação por 

processos 
4 62 259 15 340 5 

Geração de valor 2 68 389 18 476 7 

Total 34 547 2024 115 2720 40 

(%) 1% 20% 74% 4% 100%  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A escala “Faz totalmente” obteve o maior número de respostas, representada por 

74% (2024), demonstrando que a maioria dos respondentes acredita que a organização está indo 

bem nos princípios elencados pelo MEG ®. Vale a pena destacar que o Fundamento “Liderança 

transformadora” foi o que teve um número maior de frequência de respostas na escala “Não 

faz” (13). Assim também como o Fundamento “Compromisso com as partes interessadas” foi 

o que teve mais respostas na escala “Faz parcialmente” (131), pressupondo que a organização 

não possui uma relação bem estruturada com as suas partes interessadas. 
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4.3 Semelhança entre as respostas dos participantes 

Dado que um dos objetivos deste trabalho é comparar a percepção dos 

colaboradores com a percepção dos gestores, faz-se necessário verificar a semelhança entre as 

respostas destes grupos distintos. A intenção é apontar se ambos os grupos possuem um 

pensamento muito distante ou se possuem uma percepção parecida diante das sentenças 

disponibilizadas. 

Com a finalidade de examinar a semelhança entre as respostas dos participantes da 

pesquisa foi utilizado o teste estatístico de Mann-Whitney (U). Este teste serve “[...] para 

comprovar se dois grupos independentes foram ou não extraídos da mesma população” 

(SIEGEL; CASTELLAN, 2006, p. 131). Isto é, ele é aplicado nos casos em que se tem duas 

amostras independentes e se quer aferir se as populações que deram origem a essas amostras 

podem ser consideradas semelhantes ou não. 

Para tanto, foi utilizado um software chamado MiniTab, o qual é frequentemente 

utilizado em universidades e empresas e preparado para realizar funções analíticas mais 

complexas. Possuindo como grau de significância o valor de 5% (0,05), o MiniTab calculou o 

valor p, que é o cálculo da hipótese alternativa (SIEGEL; CASTELLAN, 2006), para cada 

Fundamento e caso o valor p seja maior do que 0,05, os tais grupos apresentam portanto, 

comportamentos semelhantes (Tabela 8). 

Tabela 8 – Análise da semelhança das respostas entre colaboradores e gestores 

Fundamento Significância p-valor 

Pensamento sistêmico 0,05 0,3460 

Compromisso com as partes interessadas 0,05 0,2840 

Aprendizado organizacional e inovação 0,05 0,1970 

Adaptabilidade 0,05 0,4580 

Liderança transformadora 0,05 0,9130 

Desenvolvimento sustentável 0,05 0,6820 

Orientação por processos 0,05 0,7750 

Geração de valor 0,05 0,2970 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A Tabela 8 mostra que as respostas de ambos os grupos não possuem disparidade 

em nenhum Fundamento. Por conseguinte, compreende-se que não é necessário elencar os FCS 

para cada grupo tendo em vista os resultados obtidos através da constatação estatística. 

4.4 Identificação e análise dos Fatores Críticos de Sucesso  

Destinando-se a encontrar os Fatores Críticos de Sucesso e verificando-se que não 

há diferença considerável entre as respostas, considerou-se que os FCS identificados serão os 

mesmos tanto para os colaboradores quanto para os gestores. Com o propósito de reconhecer 

os FCS da implementação do MEG ® na empresa de energia elétrica, foi denominado 

algarismos numéricos para a escala utilizada para que fosse possível calcular uma média 

ponderada e assim obter resultados de fácil manuseio. 

Os níveis de importância sofreram as seguintes representações: 0 – Não tenho 

conhecimento; 1 – Faz totalmente; 2 – Faz parcialmente; e 3 – Não faz. Os itens “Não tenho 

conhecimento” e “Faz totalmente” receberam valores quase nulos, pois se a organização já 

realiza de forma completa alguma prática pautada na pesquisa, então, neste momento, de acordo 

com o resultado da coleta, ela não precisa focar tanto no campo que recebeu essa avaliação. 

Assim as sentenças que possuírem mais itens marcados nas escalas “Faz parcialmente” e “Não 

faz” são os que receberão maiores valores, sendo estes os critérios que a empresa deverá dar 

atenção para que futuramente eles se igualem no mesmo patamar que os anteriores. 

Na Tabela 9 encontra-se todas as sentenças aplicadas no questionário e ao lado o 

resultado da média ponderada para cada uma. 

Tabela 9 – Sentenças e suas respectivas médias ponderadas 

Pensamento sistêmico 
Média 

ponderada 

A empresa relaciona as principais estratégias com as necessidades das partes 

interessadas (ANEEL, clientes, acionistas, fornecedores, sociedade e 

colaboradores). 

13 

A empresa define indicadores estratégicos e os desdobra até os níveis mais 

baixos. 
15 

A empresa identifica organizações ou indivíduos que possuam interesses em 

comum para cooperar entre si e influenciar o resultado das estratégias. 
15 

A empresa faz análise de suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças e as 

correlaciona com as necessidades das partes interessadas e com as tendências 

futuras do mercado. 

15 

A empresa realiza reuniões críticas para tomadas de decisão. 13 

 (continua) 
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(continuação) 

Pensamento sistêmico 
Média 

ponderada 

A empresa divulga as suas decisões para as partes interessadas (ANEEL, 

clientes, acionistas, fornecedores, sociedade e colaboradores). 
13 

Compromisso com as partes interessadas 
Média 

ponderada 

A empresa pesquisa e define as necessidades das partes interessadas. 15 

A empresa dispõe de canais de relacionamento que permitem a troca de 

informações entre ela e as partes interessadas. 
12 

A empresa utiliza-se destas informações para melhorar os processos e seus 

produtos. 
15 

A empresa avalia a satisfação dos seus clientes e a compara com a de seus 

concorrentes. 
13 

A empresa seleciona de forma sustentável seus fornecedores a fim de obter 

melhores serviços e produtos. 
15 

A empresa permite o desenvolvimento dos funcionários com treinamentos, 

integração com a cultura organizacional e avaliação de desempenho. 
16 

A empresa promove o bem-estar, avaliação de clima organizacional e melhoria 

da qualidade de vida. 
15 

Aprendizado organizacional e inovação 
Média 

ponderada 

A empresa identifica oportunidades de melhoria nos seus processos e produtos, 

implanta estas melhorias e compartilha os ganhos obtidos destas melhorias. 
15 

A empresa cria um ambiente favorável para a busca e geração de novos 

conhecimentos. 
14 

A empresa estimula novas ideias, participa de redes de inovação, além de 

implantá-las e avaliar seus resultados. 
13 

Adaptabilidade 
Média 

ponderada 

A empresa possui capacidade de identificar e implantar mudanças nas suas 

estratégias e visão de mercado. 
13 

A empresa possui flexibilidade para revisar suas estratégias e metas sempre se 

adequando ao contexto em que está inserida. 
14 

Liderança transformadora 
Média 

ponderada 

A empresa define Missão, Visão e Valores organizacionais, além de padrões de 

conduta para assegurar o relacionamento ético, o respeito pela diversidade, 

combater a corrupção e evitar o conflito de interesses. 

13 

A empresa monitora a aplicação dos padrões de conduta ética. 13 

A empresa define Conselhos e Comitês a fim de obter a proteção dos direitos 

de todas as partes interessadas. 
12 

A empresa desenvolve a cultura organizacional desejada por ela. 14 

A empresa acompanha seus planos de ação e define estratégias com visão para 

o futuro. 
14 

A empresa desenvolve planos de sucessão entre os seus colaboradores. 18 

Desenvolvimento sustentável 
Média 

ponderada 

A empresa define indicadores econômico-financeiros e elabora orçamentos 

quanto a receitas, despesas e investimentos buscando a garantia e a otimização 

dos recursos. 

12 

A empresa preocupa-se com os impactos ambientais. 12 

(continua) 
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(continuação) 

Desenvolvimento sustentável 
Média 

ponderada 

A empresa define indicadores econômico-financeiros e elabora orçamentos 

quanto a receitas, despesas e investimentos buscando a garantia e a otimização 

dos recursos. 

12 

A empresa preocupa-se com os impactos ambientais. 12 

A empresa cumpre com as legislações ambientais aplicáveis. 12 

A empresa preocupa-se com os impactos que seus serviços e produtos causam 

a sociedade. 
13 

Orientação por processos 
Média 

ponderada 

A empresa avalia a utilização dos sistemas de informação e comunicação. 13 

A empresa estabelece requisitos para a segurança da informação. 12 

A empresa realiza o mapeamento de processos buscando padronização e 

controle. 
14 

A empresa adequa sua estrutura organizacional de acordo com as suas 

estratégias. 
13 

A empresa acompanha o desenvolvimento dos seus produtos e planeja o 

lançamento de novos. 
14 

Geração de valor 
Média 

ponderada 

A empresa gera resultados econômico-financeiros saudáveis. 12 

A empresa possui um desempenho ambiental positivo, preocupando-se com o 

consumo de água, energia, papel, resíduos sólidos e qualidade do ar. 
13 

A empresa possui um desempenho positivo, preocupando-se com a 

desigualdade social, geração de renda e programas sociais. 
13 

A empresa analisa o desempenho com seus clientes avaliando o percentual de 

novos clientes, reclamações e sua imagem perante a eles. 
12 

A empresa busca satisfazer seus fornecedores e analisa a qualidade dos 

produtos fornecidos. 
13 

A empresa analisa os resultados dos seus produtos e serviços avaliando as 

perdas, assim como o atendimento das necessidades e expectativas das partes 

interessadas. 

13 

A empresa preza pelo cumprimento do seu plano estratégico. 13 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Depois de calculado a média ponderada, os resultados ficaram entre: 12, 13, 14, 15, 

16 e 18. A regra usada para selecionar os FCS foi que as apurações que apresentaram resultado 

maior ou igual a 15 estavam aptas para serem consideradas como tais, visto que estes valores 

fazem parte das três maiores médias.   

Na Tabela 10 estão apresentados os FCS identificados de acordo com o critério 

anteposto, em ordem decrescente de média ponderada. 
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Tabela 10 – Fatores críticos de sucesso da implantação do MEG ® 

Nº Fundamento Fator crítico de sucesso 
Média 

ponderada 

01 
Liderança 

transformadora 

A empresa desenvolve planos de sucessão entre os seus 

colaboradores. 
18 

02 
Compromisso com as 

partes interessadas 

A empresa permite o desenvolvimento dos funcionários 

com treinamentos, integração com a cultura 

organizacional e avaliação de desempenho. 

16 

03 Pensamento sistêmico 
A empresa define indicadores estratégicos e os desdobra 

até os níveis mais baixos. 
15 

04 Pensamento sistêmico 

A empresa identifica organizações ou indivíduos que 

possuam interesses em comum para cooperar entre si e 

influenciar o resultado das estratégias. 

15 

05 Pensamento sistêmico 

A empresa faz análise de suas forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças e as correlaciona com as 

necessidades das partes interessadas e com as tendências 

futuras do mercado. 

15 

06 

Aprendizado 

organizacional e 

inovação 

A empresa identifica oportunidades de melhoria nos seus 

processos e produtos, implanta estas melhorias e 

compartilha os ganhos obtidos destas melhorias. 

15 

07 
Compromisso com as 

partes interessadas 

A empresa pesquisa e define as necessidades das partes 

interessadas. 
15 

08 
Compromisso com as 

partes interessadas 

A empresa utiliza-se destas informações para melhorar 

os processos e seus produtos. 
15 

09 
Compromisso com as 

partes interessadas 

A empresa seleciona de forma sustentável seus 

fornecedores a fim de obter melhores serviços e 

produtos. 

15 

10 
Compromisso com as 

partes interessadas 

A empresa promove o bem-estar, avaliação de clima 

organizacional e melhoria da qualidade de vida. 
15 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Diante dos resultados apresentados na Tabela 9, é perceptível que o Fundamento 

“Compromisso com as partes interessadas” é o grupo que mais possui critérios (5) menos 

avaliados pelos respondentes em comparação com os outros, que possuem apenas três critérios 

(“Pensamento sistêmico”) ou até mesmo só um (“Aprendizado organizacional e inovação” e 

“Liderança transformadora”). Mesmo o Fundamento “Liderança transformadora” tendo apenas 

uma sentença mal avaliada, ele representa a maior média calculada (18), devido a 13 respostas 

com a escala de “Não faz”. 
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O primeiro FCS identificado foi “A empresa desenvolve planos de sucessão entre 

os seus colaboradores” foi o que teve maior média ponderada (18). Ao se analisar as respostas 

com o perfil dos respondentes, foi possível identificar que 45% (10) dos que julgaram este fator 

como “Não faz” e “Faz parcialmente”, ainda estão no cargo ou de Analista, ou Eletrotécnico, 

ou Assistente Administrativo com o tempo de casa acima de 5 anos. Pode existir o fato de que 

os profissionais não possuem as competências desejadas para atender as necessidades da 

organização, ou se realmente a organização não dá o devido suporte a estes funcionários para 

que eles consigam fazer carreira.  

Marras (2011) comenta que atualmente os profissionais estão assumindo posições 

mais proativas e não esperando mais pela iniciativa das organizações. Planejando e investindo 

no seu próprio desenvolvimento. Deming (2003) ainda complementa que os funcionários 

podem cair na rotina, e mesmo que não seja viável oferecer treinamento adicional, o 

colaborador poderá estar apto para outro tipo de trabalho caso esteja exposto a um bom 

programa de treinamento. 

O segundo FCS fala sobre o colaborador sendo tratado como parte interessada: “A 

empresa permite o desenvolvimento dos funcionários com treinamentos, integração com a 

cultura organizacional e avaliação de desempenho” (16). Analisando cada prática dentro desta 

sentença, é capaz de verificar que existe uma integração com a cultura organizacional, tendo 

em conta que o item “A empresa desenvolve a cultura organizacional desejada por ela” obteve 

81% (55) dos resultados como “Faz totalmente”.  

Vendo as outras práticas, desenvolvimento dos funcionários e avaliação de 

desempenho, é legítimo realizar a correlação com o primeiro FCS, o qual procurou avaliar se a 

empresa desenvolve planos de sucessão entre os seus colaboradores. Sendo assim pode-se 

entender que, não possuindo uma estrutura para o desenvolvimento dos funcionários e não 

executando uma avaliação de desempenho efetiva, o plano de sucessão fica comprometido visto 

que a empresa não conseguirá identificar os possíveis sucessores. 

O terceiro Fator Crítico, “A empresa define indicadores estratégicos e os desdobra 

até os níveis mais baixos” (15). Carpinetti (2012) evidencia que para conseguir medir o 

desempenho organizacional é necessário criar um conjunto de indicadores que devem ser 

definidos a partir dos objetivos estratégicos. Para Paladini (2011, p. 27), “[...] os indicadores 

são elementos básicos da avaliação da qualidade”. 
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Levando em consideração que o item “A empresa define indicadores econômico-

financeiros e elabora orçamentos quanto a receitas, despesas e investimentos buscando a 

garantia e a otimização dos recursos” teve 88% (60) das suas respostas na escala “Faz 

totalmente”, pode-se entender que sim, a instituição estabelece estes parâmetros estratégicos. 

Porém, subentende-se que o desdobramento destes parâmetros só vai até o nível de chefia 

fazendo com o que os níveis mais baixos possuam as mesmas metas que seus superiores.  

Carpinetti (2012) corrobora que após a determinação deste conjunto de indicadores, 

é recomendado a distribuição destes para os seus processos de negócio e pela sua estrutura 

organizacional. Este desdobramento é uma técnica usada para reconhecer os processos de 

negócio da cadeia interna e que são substanciais para a melhoria da performance da 

organização. 

 O quarto destaca que “A empresa identifica organizações ou indivíduos que 

possuam interesses em comum para cooperar entre si e influenciar o resultado das estratégias” 

(15). Com base neste resultado, é possível perceber que a organização não possui uma rede de 

compartilhamento de informações bem elaborada. Segundo a própria FNQ (2015), rede é um 

entrelaçado de conexões capaz de alcançar objetivos afins, de forma democrática e 

participativa, propiciando uma gama de aprendizado para todos os envolvidos.  

O quinto e sexto FCS indagam, respectivamente, se “A empresa faz análise de suas 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças e as correlaciona com as necessidades das partes 

interessadas e com as tendências futuras do mercado” (15) e se “A empresa identifica 

oportunidades de melhoria nos seus processos e produtos, implanta estas melhorias e 

compartilha os ganhos obtidos destas melhorias” (15). Fitzsimmons (2014) aponta que uma 

análise do ambiente interno, das forças e fraquezas, e do ambiente externo, das oportunidades 

e ameaças, ajuda a sinalizar as vantagens competitivas, a prevenir-se para futuros contratempos 

e viabilizar a edificação de planos de contingência. O importante é aprender com esta análise e 

retirar dela o máximo aprendizado possível. 

O sétimo fator foi o de que “A empresa pesquisa e define as necessidades das partes 

interessadas” (15), que para uma empresa de energia elétrica, as partes interessadas podem ser 

o órgão regulador, no caso a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), clientes, 

acionistas, fornecedores, sociedade e colaboradores. 

Estes são chamados de partes interessadas, pois todas as tomadas de decisões da 

organização impactam em vários âmbitos além dos seus. Pesquisar, coletar e compreender o 
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que estas partes buscam como um bom serviço e atendimento, ou como um bom relacionamento 

entre si, é muito importante para que os ganhos obtidos pela instituição também sejam daqueles 

a quem ela afeta. 

O oitavo FCS percebido foi “A empresa utiliza-se destas informações para melhorar 

os processos e seus produtos” (15), que aborda sobre as informações que são coletadas nos 

canais de relacionamento entre ela e suas partes interessadas. É como se os canais existentes 

fossem apenas formas de mascarar que a organização possui uma preocupação em saber o 

feedback das suas partes interessadas, mas não o utiliza para uma melhoria contínua do que ela 

os entrega.  

O nono e penúltimo FCS foi “A empresa seleciona de forma sustentável seus 

fornecedores a fim de obter melhores serviços e produtos” (15). Ainda que o fornecedor seja 

uma das partes interessadas, ele também possui obrigações a cumprir com seu cliente, visto que 

trata-se de uma relação mútua. O cumprimento de elementos, como qualidade, prazos e 

pontualidade devem ser critérios muito bem trabalhados pelos fornecedores, considerando que 

se um componente for fabricado de forma equivocada, este pode trazer vários transtornos de 

não qualidade para o seu cliente, como perda de credibilidade da marca e de mercado, retrabalho 

e insatisfação dos consumidores (CARPINETTI, 2012). 

 Por fim, o último FCS apontado foi “A empresa promove o bem-estar, avaliação 

de clima organizacional e melhoria da qualidade de vida” (15). Segundo Saguchi (2004, p. 55), 

“pessoas motivadas e satisfeitas apresentam melhores desempenho, enfrentam novos desafios 

e fazem a empresa buscar metas cada vez mais ousadas”. Preocupar-se com o retorno financeiro 

e com o mercado competitivo deve ser tão importante quanto amparar os colaboradores do 

estresse sofrido através da busca incessante de resultados (MARRAS, 2011). 

4.5 Análise dos pontos fortes e fracos de acordo com a percepção geral da amostra 

Em conformidade com a pesquisa, houve alguns pontos fortes e fracos. Entre os 

pontos fortes, é possível citar: “A empresa define indicadores econômico-financeiros e elabora 

orçamentos quanto a receitas, despesas e investimentos buscando a garantia e a otimização dos 

recursos”, que consequentemente remete a outro ponto considerado como forte, que é o de que 

“A empresa gera resultados econômico-financeiros saudáveis”. Ambos tiveram média 

ponderada 12. 
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Outro ponto forte levantado foi a preocupação com o meio ambiente. “A empresa 

preocupa-se com os impactos ambientais”, o que se torna bastante relevante devido as 

mudanças climáticas que aconteceram ultimamente, além de mostrar a preocupação não só com 

o bem-estar da geração atual, como também das gerações futuras. Além disto, “A empresa 

possui um desempenho ambiental positivo, preocupando-se com o consumo de água, energia, 

papel, resíduos sólidos e qualidade do ar”. E como forma de certificar estas práticas e cumprir 

estes objetivos, “A empresa cumpre com as legislações ambientais aplicáveis”. 

Estímulo para práticas de inovação e a criação de um ambiente favorável para a 

geração e a busca de novos conhecimentos também evidenciam a atenção da organização para 

o fato de que os mercados e a tecnologia estão avançando num ritmo frenético, e ela precisa 

acompanhar este ritmo, além de compartilhar soluções para o mundo. Frente a isto, ela também 

possui flexibilidade e capacidade de aplicar mudanças nas suas estratégias e adequar-se ao 

cenário atual em que está inserida. 

Sobre os pontos fracos, estão os de que os respondentes, em sua maioria, acreditam 

que a empresa não realiza inteiramente o processo de acompanhamento e desenvolvimento dos 

seus produtos e o lançamento de novos. Este ponto poderia ser ajudado através do mapeamento 

dos processos e da padronização e controle dos mesmos, tendo em vista que este foi um fator 

bem avaliado na pesquisa. 
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5 CONCLUSÃO 

Conclui-se então que o principal objetivo do trabalho foi atingido, ou seja, os 

Fatores Críticos de Sucesso da implementação do Modelo de Excelência da Gestão ® em uma 

empresa de distribuição de energia elétrica foram encontrados de acordo com a percepção dos 

seus colaboradores e gestores. Resultou-se no total de dez FCS distribuídos entre os 

Fundamentos de “Pensamento sistêmico”, “Compromisso com as partes interessadas”, 

“Aprendizado organizacional e inovação” e “Liderança transformadora”. 

Constituindo o primeiro objetivo específico, foram abordados os aspectos teóricos 

que envolvem o MEG ® e como aconteceu o desenvolvimento do conceito de gestão da 

qualidade até os momentos atuais. O MEG ® compreende áreas de todo o ecossistema de uma 

empresa, desde dos participantes do ambiente interno até os participantes do ambiente externo, 

sendo abrangidos pelos princípios de planejamento, controle, ação e aprendizado. Desta forma, 

as empresas conscientizam-se que suas ações não influenciam apenas o mercado em que 

participam, mas também outros mercados que serão afetados direta ou indiretamente pelas suas 

decisões.  

Acerca do modelo de identificação de FCS, foi apresentado o modelo utilizado por 

Quirino (2017), o qual inicialmente foi utilizado para a gestão da aprendizagem no Ensino à 

Distância e adaptado para as necessidades deste trabalho. O modelo é composto por sete fases 

e auxilia bem no estudo dos Fatores Críticos de Sucesso, buscando comparar as respostas de 

dois grupos distintos e de analisar o que ambos acreditam que sejam os pontos críticos das suas 

organizações. 

O próximo objetivo específico foi o de identificar os Fatores Críticos de Sucesso na 

implementação do MEG ® na percepção dos colaboradores e gestores de uma distribuidora de 

energia elétrica. Foram encontrados 10 FCS que foram classificados da seguinte forma: (1) A 

empresa desenvolve planos de sucessão entre os seus colaboradores; (2) A empresa permite o 

desenvolvimento dos funcionários com treinamentos, integração com a cultura organizacional 

e avaliação de desempenho; (3) A empresa define indicadores estratégicos e os desdobra até os 

níveis mais baixos; (4) A empresa identifica organizações ou indivíduos que possuam interesses 

em comum para cooperar entre si e influenciar o resultado das estratégias; (5) A empresa faz 

análise de suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças e as correlaciona com as 

necessidades das partes interessadas e com as tendências futuras do mercado; (6) A empresa 

identifica oportunidades de melhoria nos seus processos e produtos, implanta estas melhorias e 
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compartilha os ganhos obtidos destas melhorias; (7) A empresa pesquisa e define as 

necessidades das partes interessadas; (8) A empresa utiliza-se destas informações para melhorar 

os processos e seus produtos; (9) A empresa seleciona de forma sustentável seus fornecedores 

a fim de obter melhores serviços e produtos; e (10) A empresa promove o bem-estar, avaliação 

de clima organizacional e melhoria da qualidade de vida. 

E, por fim, os últimos objetivos foram referentes a comparação da percepção dos 

dois grupos estudados, colaboradores e gestores, e para isto foi utilizado o teste de Mann-

Whitney, o qual foi calculado através da ferramenta MiniTab. Foi percebido que não houve 

assimetria entre os pensamentos destes grupos ocasionando que os FCS encontrados foram os 

mesmos para ambos. E, levando em consideração as respostas dos participantes, o outro 

objetivo específico serviu para destacar os pontos fortes e fracos da utilização do MEG ®. A 

empresa apresentou pontos fortes na definição de indicadores, na conscientização com o meio 

ambiente e na utilização da inovação. E como ponto fraco foi identificado o campo de 

desenvolvimento de novos produtos. 

Deste modo, a pesquisa traz como contribuição a relevância de se ter um modelo 

de gestão bem estruturado e, caso as empresas não saibam como compreender e otimizar a 

utilização dos seus recursos, o MEG ® está disponível para isto. Além de guiar as organizações 

para a busca da melhoria contínua, o modelo proposto pela FNQ ensina a estas instituições a 

sempre aprender com as suas vivências e a extrair o melhor delas para que no futuro os 

resultados sejam mais do que lucro e boa competitividade, contando ainda com um 

reconhecimento a nível nacional e tendo suas práticas como exemplares para outros 

empreendimentos. 

A pesquisa apresentou uma limitação durante o seu processo, a qual foi: por o 

questionário procurar abranger todos os conceitos estipulados pelo Modelo de Excelência da 

Gestão ®, alguns potenciais respondentes não o fizeram por indisposição ou falta de tempo 

devido as suas inúmeras tarefas cotidianas. Devido a isto, a pesquisa não obteve mais respostas 

podendo tornar os resultados mais expressivos. 

Como sugestão para os próximos trabalhos, os resultados conquistados neste estudo 

podem servir de base para pesquisas qualitativas que busquem ir mais a fundo sobre os motivos 

que levaram os respondentes elencar estes fatores como Fatores Críticos de Sucesso. Outra 

proposta seria a de realizar uma pesquisa documental procurando entender como foi o 

crescimento da organização desde a sua primeira participação no Prêmio ® até agora.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

QUESTIONÁRIO ACADÊMICO SOBRE GESTÃO DA QUALIDADE EM UMA 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Esta pesquisa é de finalidade acadêmica da Universidade Federal do Ceará do curso 

de Administração. Ela possui como objetivo estudar sobre a Gestão da Qualidade em uma 

empresa brasileira do ramo de energia elétrica e todas as respostas são confidenciais. O público 

alvo da pesquisa é colaboradores próprios e estagiários/aprendizes, não sendo aplicada aos 

funcionários terceirizados. Agradeço desde já seu tempo e apoio! 

1) Você é... 

a) Funcionário próprio 

b) Estagiário ou aprendiz 

 

2) Qual é o seu cargo? 

________________________________________________________________. 

 

3) Você trabalha na... 

a) Capital ou Região Metropolitana 

b) Outro (especifique): 

_____________________________________________________________. 

 

4) Há quanto tempo trabalha na empresa? 

a) Há menos de 1 ano 

b) Entre 1 ano e 5 anos 

c) Entre 5 anos e 10 anos 

d) Entre 10 anos e 20 anos 

e) Entre 20 anos e 30 anos 

f) Mais de 30 anos 

 

5) Responda cada item a seguir de acordo com a escala proposta (Não faz, Faz 

parcialmente, Faz totalmente e Não tenho conhecimento): 
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Pensamento sistêmico 
Não 

faz 

Faz 

parcialmente 

Faz 

totalmente 

Não tenho 

conhecimento 

A empresa relaciona as principais 

estratégias com as necessidades 

das partes interessadas (ANEEL, 

clientes, acionistas, fornecedores, 

sociedade e colaboradores). 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa define indicadores 

estratégicos e os desdobra até os 

níveis mais baixos. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa identifica organizações 

ou indivíduos que possuam 

interesses em comum para 

cooperar entre si e influenciar o 

resultado das estratégias. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa faz análise de suas 

forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças e as correlaciona com as 

necessidades das partes 

interessadas e com as tendências 

futuras do mercado. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa realiza reuniões 

críticas para tomadas de decisão. 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa divulga as suas 

decisões para as partes 

interessadas (ANEEL, clientes, 

acionistas, fornecedores, 

sociedade e colaboradores). 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

Compromisso com as partes 

interessadas 

Não 

faz 

Faz 

parcialmente 

Faz 

totalmente 

Não tenho 

conhecimento 

A empresa pesquisa e define as 

necessidades das partes 

interessadas. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa dispõe de canais de 

relacionamento que permitem a 

troca de informações entre ela e as 

partes interessadas. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa utiliza-se destas 

informações para melhorar os 

processos e seus produtos. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa avalia a satisfação dos 

seus clientes e a compara com a 

de seus concorrentes. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa seleciona de forma 

sustentável seus fornecedores a 

fim de obter melhores serviços e 

produtos. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa permite o 

desenvolvimento dos funcionários 

com treinamentos, integração com 

a cultura organizacional e 

avaliação de desempenho. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 
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Compromisso com as partes 

interessadas 

Não 

faz 

Faz 

parcialmente 

Faz 

totalmente 

Não tenho 

conhecimento 

A empresa promove o bem-estar, 

avaliação de clima organizacional 

e melhoria da qualidade de vida. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

Aprendizado organizacional e 

inovação 

Não 

faz 

Faz 

parcialmente 

Faz 

totalmente 

Não tenho 

conhecimento 

A empresa identifica 

oportunidades de melhoria nos 

seus processos e produtos, 

implanta estas melhorias e 

compartilha os ganhos obtidos 

destas melhorias. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa cria um ambiente 

favorável para a busca e geração 

de novos conhecimentos. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa estimula novas ideias, 

participa de redes de inovação, 

além de implantá-las e avaliar 

seus resultados. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

Adaptabilidade 
Não 

faz 

Faz 

parcialmente 

Faz 

totalmente 

Não tenho 

conhecimento 

A empresa possui capacidade de 

identificar e implantar mudanças 

nas suas estratégias e visão de 

mercado. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa possui flexibilidade 

para revisar suas estratégias e 

metas sempre se adequando ao 

contexto em que está inserida. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

Liderança transformadora 
Não 

faz 

Faz 

parcialmente 

Faz 

totalmente 

Não tenho 

conhecimento 

A empresa define Missão, Visão e 

Valores organizacionais, além de 

padrões de conduta para assegurar 

o relacionamento ético, o respeito 

pela diversidade, combater a 

corrupção e evitar o conflito de 

interesses. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa monitora a aplicação 

dos padrões de conduta ética. 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa define Conselhos e 

Comitês a fim de obter a proteção 

dos direitos de todas as partes 

interessadas. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa desenvolve a cultura 

organizacional desejada por ela. 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa acompanha seus 

planos de ação e define estratégias 

com visão para o futuro. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa desenvolve planos de 

sucessão entre os seus 

colaboradores. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 
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Desenvolvimento sustentável 
Não 

faz 

Faz 

parcialmente 

Faz 

totalmente 

Não tenho 

conhecimento 

A empresa define indicadores 

econômico-financeiros e elabora 

orçamentos quanto a receitas, 

despesas e investimentos 

buscando a garantia e a 

otimização dos recursos. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa preocupa-se com os 

impactos ambientais. 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa cumpre com as 

legislações ambientais aplicáveis. 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa preocupa-se com os 

impactos que seus serviços e 

produtos causam a sociedade. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

Orientação por processos 
Não 

faz 

Faz 

parcialmente 

Faz 

totalmente 

Não tenho 

conhecimento 

A empresa avalia a utilização dos 

sistemas de informação e 

comunicação. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

Orientação por processos 
Não 

faz 

Faz 

parcialmente 

Faz 

totalmente 

Não tenho 

conhecimento 

A empresa estabelece requisitos 

para a segurança da informação. 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa realiza o mapeamento 

de processos buscando 

padronização e controle. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa adequa sua estrutura 

organizacional de acordo com as 

suas estratégias. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa acompanha o 

desenvolvimento dos seus 

produtos e planeja o lançamento 

de novos. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

Geração de valor 
Não 

faz 

Faz 

parcialmente 

Faz 

totalmente 

Não tenho 

conhecimento 

A empresa gera resultados 

econômico-financeiros saudáveis. 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa possui um 

desempenho ambiental positivo, 

preocupando-se com o consumo 

de água, energia, papel, resíduos 

sólidos e qualidade do ar. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa possui um 

desempenho positivo, 

preocupando-se com a 

desigualdade social, geração de 

renda e programas sociais. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa analisa o desempenho 

com seus clientes avaliando o 

percentual de novos clientes, 

reclamações e sua imagem 

perante a eles. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 
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Geração de valor 
Não 

faz 

Faz 

parcialmente 

Faz 

totalmente 

Não tenho 

conhecimento 

A empresa busca satisfazer seus 

fornecedores e analisa a qualidade 

dos produtos fornecidos. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa analisa os resultados 

dos seus produtos e serviços 

avaliando as perdas, assim como o 

atendimento das necessidades e 

expectativas das partes 

interessadas. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

A empresa preza pelo 

cumprimento do seu plano 

estratégico. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

 

6) Sexo: 

a) Feminino 

b) Masculino 

 

7) Faixa etária: 

a) Até 20 anos 

b) Entre 21 anos e 25 anos 

c) Entre 26 anos e 35 anos 

d) Entre 36 anos e 45 anos 

e) Entre 46 anos e 55 anos 

f) Acima de 55 anos 

 

8) Grau de instrução: 

a) Ensino fundamental incompleto 

b) Ensino fundamento completo 

c) Ensino médio incompleto 

d) Ensino médio completo 

e) Ensino superior incompleto 

f) Ensino superior completo 

g) Pós graduação/MBA 

h) Mestrado 

i) Doutorado 
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9) Renda salarial familiar: 

a) Até dois salários mínimos (Até R$ 1.908,00) 

b) Entre dois salários mínimos e cinco salários mínimos (Entre R$ 1.908,00 e R$ 

4.770,00) 

c) Entre cinco salários mínimos e dez salários mínimos (Entre R$ 4.770,00 e R$ 

9.540,00) 

d) Acima de dez salário mínimos (Acima de R$ 9.540,00) 


