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CAPÍTULO VII 
CORRELAÇÃO VISÃO - PRÊMIO NACIONAL DA QUALIDADE 

“Nenhuma grande descoberta jamais foi feita sem um palpite ousado” 
Isaac Newton 

A Globalização da economia mundial tem desenhado um cenário que apresenta pontos comuns. 
Um destes pontos, que vale a pena destacar, são os vários Prêmios Nacionais da Qualidade 
implantados, que espelham o estado da arte da Gestão da Qualidade Total. 
 
A premiação de empresas que se destacam em Qualidade remonta a meados do século XX, 
mais precisamente 1951, quando foi criado o Prêmio Deming, no Japão. No ocidente o prêmio 
precursor foi o americano. Desde então, vários países têm criado ou adaptado Prêmios da 
Qualidade. 
 
No caso brasileiro, o Prêmio Nacional da Qualidade é baseado no americano, de acordo com 
amplos estudos promovidos pela promotora: a Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade - 
FPNQ. 
 
 
VII.1 RESENHA HISTÓRICA 
O crescimento do movimento em prol da Qualidade em todo mundo, permitiu que em 1988 fosse 
criado o Prêmio Malcow Baldridge1.  Em outubro de 1991, foi instituída a Fundação para o 
Prêmio Nacional da Qualidade - FPNQ, entidade privada e sem fins lucrativos fundada por 39 
organizações públicas e privadas, para administrar o Prêmio Nacional da Qualidade – PNQ. 
Todas as atividades decorrentes da premiação, em todo o território nacional, e representação 
institucional externa do Prêmio Nacional da Qualidade em fóruns internacionais são atribuições 
da FPNQ. 
 
Desde sua criação até agosto de 2004, a FPNQ implementou doze ciclos de premiação, dos 
quais participaram 252 Candidatas, 51 organizações foram visitadas pela Banca Examinadora, 
sendo 48 Finalistas dentro dos quais se destacam 18 Premiadas.  

 Treinamento de cerca de 6.500 candidatos a Examinador, sendo que 2.460 atuaram 
como membros das Bancas Examinadoras do PNQ, totalizando 139 mil horas de trabalho 
voluntário. 

 Mais de 11.000 Profissionais foram treinados na aplicação dos Critérios de Excelência do 
PNQ, tendo sido distribuídos mais de 310.000 Exemplares deste documento. 

 Realizados 51 Seminários "Em Busca da Excelência", entre os quais doze 
internacionais, contabilizando no total 12.250 participantes. 

 
O Que é o PNQ  
O Prêmio Nacional da Qualidade é um reconhecimento à excelência na gestão 
das organizações sediadas no Brasil,  na forma de um troféu. 
 
Segundo informações colhidas no site da Fundação2, o Prêmio busca promover: 

•  amplo entendimento dos requisitos para alcançar a excelência do 
desempenho e, portanto, a melhoria da competit ividade; e 

•  ampla troca de informações sobre métodos e sistemas de gestão que 
alcançaram sucesso e sobre os benefícios decorrentes da uti l ização dessas 
estratégias. 

                                                           
1 O Prêmio Malcolm Baldrige foi criado por Lei Federal Americana, assinada 20 de agosto de 1987. Semelhante ao processo no Brasil e, anterior 
ao nosso, foi criada a fundação para a concessão nacional da qualidade Malcolm Baldrige, em 1988. 
2 www.fpnq.org.br 

As premiações contemplam uma das cinco diferentes Categorias de Premiação: 
•  Grandes Empresas;  
•  Médias Empresas;  
•  Pequenas e Microempresas; 
•  Organizações Sem Fins Lucrativos; e 
•  Órgãos da Administração Pública. 

 
Além das organizações premiadas poderem fazer uso do Prêmio para publicidade, é 
solicitado as premiadas que compartilhem informações sobre suas estratégias de 
desempenho que alcançaram sucesso e sobre os benefícios decorrentes da 
utilização dessas estratégias.  
 
O Modelo de Excelência do PNQ® é fruto da experiência, do conhecimento e do 
trabalho de pesquisa de muitas organizações e especialistas nacionais e 
internacionais. Isto faz com que, nestes 12 anos de criação, os Critérios sofram 
alterações que refletem as necessidades e expectaivas de um mercado em constante 
mutação. 
 
As organizações que desejam participar necessitam devem solicitar o Relatório da 
Gestão, abordando os Itens dos Critérios de Excelência. 
 
Esses Critérios servem não só como referencial para o processo de premiação. 
Servem, também, como “norte” para, seja qual for o tipo de organização, no que se 
refere ao sistema de gestão do desempenho. Assim sendo, algumas organizações 
vêm uti l izando internamente os Critérios de Excelência do PNQ, induzindo a 
reestruturação do sistema de gestão a partir dos resultados advindos da 
autoavaliação, inclusive com a criação de premiações internas, como no caso do 
Serpro, da Petrobras, do Senai, das Delegacias Federais de Agricultura, da 
Sadia, da Siemens, da Gerdau, dentre outras. 
 
Assim, o Prêmio Nacional da Qualidade® estimula a melhoria da qualidade de 
produtos e serviços através da gestão para a excelência do desempenho, o 
aumento da competit ividade e a uti l ização de referenciais reconhecidos 
mundialmente, promovendo a imagem e a reputação internacionais de excelência 
dos produtos e serviços brasileiros, bem como o desenvolvimento de meios e 
processos que conduzam a uma melhor qualidade de vida. 
 
A simplicidade da l inguagem uti l izada e a não prescrição de ferramentas e 
práticas de gestão específ icas, torna o Modelo f lexível e úti l  para avaliação, 
diagnóstico e orientação de qualquer t ipo de organização, no setor público ou 
privado, com ou sem fins lucrativos, de pequeno, médio ou grande porte. 
 
A cada ano os critérios sofrem alteração sendo que em 2003 Foi criado um 
Critério especif ico para a Sociedade, visando destacar a sua importância no 
sistema de gestão e no sucesso das organizações e alinhar às iniciativas 
mundiais de criação de padrões ou normas para atuação social. Este novo 
Critério incorpora aspectos sócio-ambientais, ética, transparência e 
desenvolvimento social. 
 
A descrição completa da interpretação que melhor representa o modelo é a 
detalhada na publicação Critérios de Excelência. 
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Primeiros Passos para a Excelência 
A FPNQ edita, desde 1996, os "Primeiros Passos para a Excelência". Esta 
publicação tem três objetivos: 

•  apresentar os critérios de gestão do PNQ de forma simplif icada; 
•  permitir a auto-avaliação de qualquer t ipo de organização; e 
•  servir como referencial avaliatório para as diversas iniciativas de 

premiações internas, setoriais e regionais 
 
Premiações Regionais e Setoriais  
Com a atualização anual sistemática dos Primeiros Passos para a Excelência, a 
FPNQ buscou tornar disponível para entidades promotoras de prêmios setoriais e 
regionais um modelo de gestão e de avaliação simplif icado. Alguns prêmios 
passaram a uti l izá-lo como referencial de avaliação, tais como o Prêmio 
Qualidade Rio, o Prêmio de Qualidade na Agricultura, o Prêmio Nacional ABRAPP 
da Qualidade e o Prêmio Mineiro da Qualidade. 
Outras premiações têm se destacado pela adoção de referenciais de avaliação 
alinhados aos do PNQ, tais como: 

•  Prêmio ABES da Qualidade 
•  Prêmio ANTP da Qualidade 
•  Prêmio Gestão Qualidade Bahia 
•  Prêmio Gestão Qualidade Sergipe 
•  Prêmio Nacional ABRAPP de Qualidade 
•  Prêmio Paulista de Qualidade da Gestão 
•  Prêmio Qualidade do Governo Federal 
•  Prêmio Qualidade Rio 
•  Prêmio Qualidade RS 

 
PREMIADAS COM O PNQ 
 O quadro VII.1 apresenta as organizações premiadas com PNQ desde a sua instituição , por 
categoria.. 

 
Quadro VII.1 – Vencedoras do PNQ por categorias 

ANO CANDIDATA CATEGORIA 
1992 IBM Sumaré Manufaturas 
1993 Xerox do Brasil Manufaturas 
1994 Citibank Global Consumer Bank Prestadoras de Serviços 
1995 SERASA Prestadoras de Serviços 
1996 Alcoa Unidade Poços de Caldas Manufaturas 
1997 Citibank Corporate Banking 

Copesul Cia. Petroquímica do Sul 
Weg Motores Ltda. 

Prestadoras de Serviços 
Manufaturas 
Manufaturas 

1998 Siemens Divisão Telecomunicações Manufaturas 
1999 Caterpillar Brasil Ltda. 

Cetrel S.A. Empresa de Proteção Ambiental 
Manufaturas 
Médias Empresas 

2000 SERASA Centralização de Serviços dos Bancos S/A Grandes Empresas 
2001 Bahia Sul Celulose S/A Grandes Empresas 
2002 Gerdau Aços Finos Piratini 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre 
Politeno Indústria e Comércio S/A 

Grandes Empresas 
Organizações sem Fins 
Lucrativos 
Médias Empresas 

2003 Dana Albarus – Divisão de Cardans 
Escritório de Engenharia Joal Teitelbaum 

Grandes Empresas 
Médias Empresas 

2004   
 

Requisitos para a Candidatura  
Informações mais detalhadas podem ser encontradas no documento Instruções 
para Candidatura, que é fornecido gratuitamente pela FPNQ. 
 
Análise Crítica do Relatório da Gestão e Visita às Instalações  
A análise crít ica é feita de forma sigi losa por mebros da Banca Examinadora, 
voluntários submetidos a um rigoroso processo de qualif icação. 
 
O processo de avaliação se dá em três etapas:  

•  Etapa I - análise crít ica individual realizada por até 10 membros da Banca 
Examinadora. 

•  Etapa II – para as candidatas bem-sucedidas na Etapa I, a análise crít ica de 
consenso é realizada por 1 avaliador sênior, 1 relator e os 4 (quatro) 
melhores examinadores da etapa anterior. 

•  Etapa III - visita às instalações das candidatas bem-sucedidas na Etapa II, 
por até 6 (seis) membros da Banca Examinadora, l iderada por um 
examinador sênior.  

 
 
VII.2 A FPNQ HOJE 
 
Missão 
"Promover a conscientização para a busca da excelência na gestão das organizações e facilitar a 
transmissão de informações e conceitos relativos às técnicas e práticas bem-sucedidas por meio 
do Prêmio Nacional da Qualidade.”3 
 
Visão 2005 
"Ser reconhecida pelo papel relevante na elevação das organizações ao nível de excelência em 
gestão, consolidando sua atuação como gestora do PNQ em todos os segmentos organizados e 
gerando uma base sustentável de Membros e Candidatas, através do alinhamento com os 
referenciais mundiais de excelência em gestão organizacional.4"  
 
A necessidade de analisar as estratégias vigentes e o efetivo valor agregado ao público-alvo fez 
com que o Conselho Curador da Fundação, no ano de 1998, determinasse a revisão do Plano 
Estratégico, abrangendo todas as áreas de atuação, produtos e serviços, como também a 
reestruturação interna para adequar-se às novas competências estabelecidas na visão da FPNQ 
para o terceiro milênio.  
 
ESTRUTURA 
A Estrutura do FPNQ é composta por: 

•  Conselho Curador - o órgão de deliberação e orientação, em grau máximo, 
da Fundação, sendo eleito a cada dois anos pelos Membros Instituidores e 
Mantenedores em Assembléia Geral. O Conselho Curador é composto por 
até catorze Conselheiros Efetivos e um Conselheiro Honorário. 

•  Conselho Fiscal - é composto por cinco membros efetivos e tem por 
f inalidade orientar o Conselho Curador nos aspectos econômico-financeiros 
das atividades desenvolvidas pela Fundação. 

•  Comissão de Supervisão - é um órgão consult ivo técnico da Fundação, 
composta por cinco membros nomeados pelo Conselho Curador. 

                                                           
37 Ver www.fpnq.org.br 
38 Ver www.fpnq.org.br 
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•  Diretoria Executiva - é composta de três membros, nomeados pelo Conselho 
Curador com mandato de três anos, tendo a designação de Diretor 
Presidente, Diretor Administrativo e Diretor Financeiro. 

•  Superintendente Geral - é designado pela Diretoria Executiva para auxil iar 
nas suas funções de administração e agir nos atos de representação ou na 
qualidade de mandatário da Fundação. A Superintendência conta com o 
suporte técnico e operacional de uma equipe profissional contratada e 
voluntária, coordenando a execução das atividades que competem à 
Fundação. 

•  Comitês - Divididos em três t ipos, Técnicos, Temáticos e Setoriais, os 
Comitês têm as seguintes atribuições 

o  Ampliar a compreensão e uso dos Critérios de Excelência; 
o  Aperfeiçoar o Processo de Premiação do PNQ; 
o  Estudar a criação de novas categorias de premiação do PNQ; 
o  Promover a criação de premiações alinhadas ao PNQ; 
o  Disseminar as melhores práticas de gestão. 

•  A Banca Examinadora do PNQ é composta por profissionais voluntários, os 
quais desempenham as seguintes funções: 

o  Juízes; 
o  Examinadores Seniores; 
o  Examinadores Relatores; e 
o  Examinadores 

 
Critérios de Excelência  
O Modelo de Excelência do PNQ, Figura 5.1, foi alterado para incorporar o 
Critério Sociedade e para enfatizar a importância do Critério Informações e 
Conhecimento como elemento de conexão entre os demais critérios. 
 
Os oito Critérios de Excelência 2004 referem-se a: 
1. Liderança 
2. Estratégias e Planos 
3. Clientes 
4. Sociedade 
5. Informações e Conhecimento 
6. Pessoas 
7. Processos 
8. Resultados  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

s Critérios do PNQ incorporam o estado da arte da gestão para a excelência do 
desempenho e são a base para a premiação e para a retroalimentação das 
candidatas. A isso somam-se três importantes aspectos da competit ividade: 

• Auxiliar a melhoria das práticas de gestão, do desempenho e da capacitação das 
organizações; 

• Facilitar a comunicação e o compartilhamento das melhores práticas entre todos os tipos 
de organizações; e 

• Servir como modelo de referência para melhorar o entendimento e aplicação das práticas 
de gestão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5.1Modelo de Excelência do PNQ®  - Uma visão sistêmica da organização 
Fonte: www.fpnq.org.br 

 
Os Critérios de Excelência do PNQ incorporam em seus requisitos as técnicas mais atualizadas e 
bem sucedidas de administração de organizações, ou seja, o estado da arte da gestão para a 
excelência do desempenho. A FPNQ promove a atualização anual desta publicação para manter 
a vanguarda tecnológica deste excelente modelo de avaliação e de gestão.  
 
Esses Critérios foram desenhados não somente para servir como referencial para o processo de 
premiação, mas, principalmente, de tal forma a permitir um diagnóstico, seja qual for o tipo de 
organização, no que se refere ao sistema de gestão do desempenho. 
 
O quadro VII.2 mostra os critérios, os itens de avaliação e a respectiva pontuação máxima. 
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Quadro VII.2 – Critérios, itens e pontuação do PNQ 2004 
Critérios 

Pontos Máximo 
Itens 
 

Ponto 
Máximo 

1 Liderança 
100 

1.1 Sistema de liderança 
1.2 Cultura da excelência 
1.3 Análise crítica do desempenho global 

30 
40 
30 

2 Estratégias e Planos 
90 

2.1 Formulação das estratégias 
2.2 Desdobramento das estratégias 
2.3 Planejamento da medição do desempenho 

30 
30 
30 

3 Clientes 
60 

3.1 Imagem e conhecimento de mercado 
3.2 Relacionamento com clientes 

30 
30 

4 Sociedade 
60 

4.1 Responsabilidade sócio-ambiental 
4.2 Ética e desenvolvimento social 

30 
30 

5 Informações e 
Conhecimento 

60 

5.1 Gestão das informações da organização 
5.2 Gestão das informações comparativas 
5.3 Gestão do capital intelectual 

20 
20 
20 

6 Pessoas 
90 

6.1 Sistemas de trabalho 
6.2 Capacitação e desenvolvimento 
6.3 Qualidade de vida 

30 
30 
30 

7 Processo 
90 

7.1 Gestão de processos relativos ao produto 
7.2 Gestão de processos de apoio 
7.3 Gestão de processos relativos aos fornecedores 
7.4 Gestão econômico-financeira 

30 
20 
20 
20 

8 Resultados 
450 

8.1 Resultados relativos aos clientes e ao mercado 
8.2 Resultados econômico-financeiros 
8.3 Resultados relativos às pessoas 
8.4 Resultados relativos aos fornecedores 
8.5 Resultados dos processos relativos ao produto 
8.6 Resultados relativos à sociedade 
8.7 Resultados dos processos de apoio e  organizacionais 

60 
30 
80 
30 
50 

100 
100 

TOTAL  1000 
 

 
 O quadro VII.3 correlaciona os critérios do PNQ com os elementos da Visão da Qualidade Total. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro VII.3 – Correlação PNQ-Visaão para a Qualidade Total 
PNQ FOCO PROCESSO RESULTADO CONSTANTE 

PROPÓSITO BENEFÍCIO 

1.1      
1.2      
1.3      
2.1      
2.2      
2.3      
3.1      
3.2      
4.1      
4.2      
5.1      
5.2      
5.3      
6.1      
6.2      
6.3      
7.1      
7.2      
7.3      
7.4      
8.1      
8.2      
8.3      
8.4      
8.5      
8.6      
8.7      

 
 
QUESTÕES DO CAPÍTULO VII 
1. Qual o primeiro prêmio da Qualidade de que se tem notícia, e em que país e ano ele foi 

estabelecido ? 
2. Qual o primeiro prêmio da Qualidade no ocidente, e em que ano ele foi  estabelecido ? 
3. O Prêmio Nacional da Qualidade é baseado em que prêmio ? Por quê ? 
4. Quais os tipos de organização que podem concorrer ao PNQ ? 
5. Por que os Critérios de Excelência sofrem adaptações a cada ano ? 
6. Quais as empresas vencedoras do PNQ de 1992 até 2003? 
7. Quantos e quais são os Critérios do PNQ ? 
8. Quais os componentes da Estrutura Básica do PNQ ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


