
  

 

 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  XX  QQUUAALLIIDDAADDEE  NNAA  EERRAA  DDAA  GGLLOOBBAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  ::  

GGLLOOBBAALL  EEXXCCEELLLLEENNCCEE  MMOODDEELL  
  ““NNeennhhuummaa  ggrraannddee  ddeessccoobbeerrttaa  jjaammaaiiss  ffooii  ffeeiittaa  sseemm  uumm  ppaallppiittee  oouussaaddoo””  

IIssaaaacc  NNeewwttoonn  

 

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 em diversos países, 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.    

IIXX..11  RREESSEENNHHAA  HHIISSTTÓÓRRIICCAA  

Realizando uma busca no Google pelo termo “Business Excellence Model” encontra-se 

69.200 resultados, o que é uma evidência da força que esse tema tem exercido no mercado. 

Refazendo-se a mesma busca no Google Acadêmico encontra-se 4.040 resultados. (Em 

19/05/2016). Isso mostra que este assunto tem despertado interesse tanto no mercado como 

nas escolas de administração ao redor do mundo. 

Em geral, Modelos de Excelência de Negócios são desenvolvidos por organismos nacionais 

como base para programas de premiação. Para a maioria desses organismos, os próprios 

prêmios são secundários em comparação com a generalizada aceitação dos conceitos de 

excelência empresarial que, em última análise, leva as organizações nacionais a um melhor 

desempenho, favorecendo a economia local. 

Já os programas de premiação operam em nível local, regional e nacional para reconhecer e 

celebrar a realização de todos os níveis de maturidade organizacional. É através destes 

programas de premiação que uma organização pode ser avaliada e justificar, perante a 

economia globalizada, se pretende operar em níveis de desempenho de classe mundial. 

Esses prêmios são concedidos a organizações que são avaliadas por meio de um processo 

rigoroso que utiliza equipes independentes de avaliadores para avaliar os candidatos a 

premiação. 

Estima-se que há cerca de 100 países que operam um programa de premiação de excelência 

empresarial a nível nacional. Organizações de todo o mundo estão usando esses modelos de 

excelência de negócios como base para a melhoria contínua do desempenho organizacional. 

Modelos de Excelência Empresarial são ferramentas que, quando aplicadas em uma 

organização, ajudam-na a focar o pensamento sistêmico e a agir de uma forma mais 

estruturada de modo que isso leve a uma melhoria do seu desempenho. Os modelos são 

holísticos pois são aplicados em todas as áreas e domínios de uma organização e, em 

particular, nos fatores que impulsionam o seu desempenho. Estes modelos são reconhecidos 

internacionalmente tanto como fornecedores de uma estrutura que ajude a adoção de 

princípios de excelência empresarial quanto uma forma eficaz de medir o quão bem essa 

adoção foi incorporada. 

Embora existam variações, esses modelos são todos muito semelhantes. 

IIXX..22    GGLLOOBBAALL  EEXXCCEELLEENNCCEE  MMOODDEELL    ((GGEEMM))    

É um grupo formado por organizações reconhecidas mundialmente como guardiães dos 

modelos dos processos de premiação de alta excelência em seus países de origem ou blocos 

comerciais. Essas organizações, sem fins lucrativos, fornecem aprendizagem mútua e 

partilham boas práticas de gestão e iniciativas de sucesso, mantendo livre acesso aos 

setores público e privado. Elas colocam a sua missão acima de interesses comerciais de 

curto prazo. 

Os membros do Conselho que integram o GEM apoiam e promovem os interesses e 

atividades do GEM, participando de grupos de trabalho transnacionais e reconhecendo os 

benefícios mútuos das suas atividades de partilha e de aprendizagem. A missão do GEM é, 

portanto, obter a filiação de importantes blocos comerciais e geográficos em todo o mundo. 

Através de uma abordagem de partilha de conhecimentos, experiências e informações, os 

membros do GEM, como guardiões dos Modelos de Excelência e dos processos de 

premiação globais, agregam valor para os seus stakeholders, através da: 

 manutenção de uma posição de liderança nos Modelos de Excelência; 

 detecção de tendências de negócios e fatores externos que afetem os Modelos de 

Excelência; 

 criação de uma fraternidade global no campo da Excelência; 

 aproveitamento de oportunidades para novos produtos / atividades; 

 coordenação e compartilhamento de atividades específicas de premiação; 

 disponibilização de comunicações públicas consistentes sobre excelência 

organizacional 

A primeira reunião do GEM aconteceu em outubro de 2000. O GEM se reúne anualmente 

nas instalações de um dos seus membros. 

https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%22business+excellence+model%22
https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&q=%22business+excellence+model%22&btnG=&lr=
http://www.efqm.org/about-us/our-community/global-excellence-model-council


  

 

No ano de 2016 os membros do GEM são: 

 Australian Organizational Excellence Foundation AOEF (Australia); 

 Baldrige Performance Excellence Program (USA); 

 CII-IQ - Institute of Quality (India); 

 European Foundation for Quality Management (Europa); 

 Fundação Nacional da Qualidade (Brasil); 

 FUNDIBEQ (América Latina e Península Ibérica); 

 IFCT - Instituto para el Fomento a la Calidad Total (Mexico); 

 JQA – Japan Quality Award (Japão); 

 Malaysia Productivity Corporation (Malasia); 

 SPRING Singapore (Singapura). 

 
Australian Organizational Excellence Foundation AOEF  

É dedicada à promoção da excelência e melhoria sustentável. A Fundação é uma 

organização sem fins lucrativos que influencia no desenvolvimento e reconhecimento das 

organizações e indivíduos na busca da excelência. A Fundação apoia as empresas, governo 

e setor de serviços comunitários para incorporar conceitos de excelência internacionais, tais 

como Modelos de Excelência, Scorecards, Metodologias Lean e Seis Sigma em suas 

organizações. 

A Fundação foi criada em setembro de 2013. Sua Visão é ser reconhecida como uma 

contribuinte substancial para a produtividade e a competitividade da Austrália, através da 

promoção e reconhecimento da excelência organizacional. Para tanto isso se dará através 

dá: 

 Gestão dos Prêmios de Excelência Organizacionais Australianos como o Prêmio 

Nacional da Austrália; 

 Difusão do Modelo de Excelência de Negócios Australiano e outros modelos de 

excelência globalmente reconhecidos e processos de avaliação para determinar 

vencedores do Prêmio; 

 Promoção da partilha de conhecimentos e melhores práticas para melhorar a 

produtividade organizacional; 

 Promoção de um veículo que reúna as várias organizações com o pensamento e 

abordagens sistêmicas, a fim de ganhar vantagem competitiva relativa ao objetivo 

comum de acelerar a taxa de crescimento da produtividade da Austrália; 

 Proporcionar um fórum contínuo de pesquisa e desenvolvimento, a fim de 

assegurar que os conceitos de excelência organizacional, produtividade e outros 

associados forneçam respostas aos desafios econômicos propostos. 

Semelhantemente às olimpíadas o Prêmio fornece medalhas de ouro, prata e bronze para os 

vencedores. 

Baldrige Performance Excellence Program (USA) 

O Modelo mais popular e influente no mundo ocidental e o único lançado pelo governo dos 

EUA chama-se Malcolm Baldrige Award Model (também conhecido como modelo 

Baldrige, ou critérios Baldrige, ou critérios para o Desempenho de Excelência). Mais de 25 

países, inclusive o Brasil, baseiam seus modelos sobre os critérios Baldrige. 

O modelo Baldrige consiste em práticas que são incorporados em seis categorias de 

abordagem mais uma categoria de resultados que consiste em: 

 Liderança 

 Planejamento Estratégico 

 Foco no Consumidor e no Mercado 

 Medição, Análise e Gestão do Conhecimento 

 Foco na Força de Trabalho 

 Gestão de Processos 

 Resultados do Negócio 

 

Os valores Baldrige incluem: Liderança Visionária; Excelência Dirigida ao Consumidor; 

Aprendizado Pessoal e Organizacional; Valorização de Empregados e Parceiros do 

Negócios; Agilidade; Foco no Futuro; Gestão para a Inovação; Gestão baseada em Fatos; 

Responsabilidade Social; Foco em Resultados e Criação de Valor; Perspectiva Sistêmica. 

A Figura 9.1 apresenta o Modelo Baldrige. 

 

Figura 9.1 – Modelo Baldrige:  

http://aoef.org.au/
http://www.nist.gov/baldrige/


  

 

 

Confederation of Indian Industry's Centre of Excellence for Quality (CII-IQ) 

A CII-IQ oferece soluções de gestão da qualidade para a indústria indiana. A equipe de 

consultores é formada por especialistas em Excelência Empresarial, Sistemas de Gestão da 

Qualidade, Manutenção Produtiva Total, Excelência Operacional e Educação para a 

Excelência. A CII-IQ aproveita o conhecimento de sua experiente e qualificada equipe de 

técnicos e profissionais para ajudar os clientes a construir qualidade em seu produto e 

processo. 

Como promotor do movimento da qualidade, a CII-IQ abre um mundo de oportunidades 

para melhorar a qualidade nos locais de trabalho e nas comunidades, transformando vidas, 

fornecendo informações, contatos e muito mais. A CII-IQ fornece o melhor treinamento e 

serviços de consultoria para as organizações, a fim de melhorar o seu desempenho e 

estabelecer um padrão de excelência. Ela percebe a importância da criação de programas 

sustentáveis que são críticos para o sistema de gestão da qualidade de uma organização. A 

CII-IQ também está irmanada com várias organizações internacionais para trazer as 

melhores práticas para a Índia. 

Ela tem desenvolvido ferramentas para a Excelência há mais de duas décadas ajudando a 

construir a excelência organizacional. O Modelo de Excelência engloba todos os aspectos 

da gestão do negócio, como pessoas, parceiros, processos e desempenho e fornece um 

quadro integrado de gestão para a auto avaliação conduzida pela alta-administração. O 

Modelo de Excelência é baseado em padrões e práticas universalmente aceitas que são 

encontrados em prêmios similares ao redor do mundo. 

Semelhantemente ao trabalho da CII-IQ, várias organizações têm implementado o Modelo 

de Excelência de Negócios com sucesso. Este reconhecimento é baseado em benchmarks 

internacionais e é um procedimento rigoroso e transparente, que cria oportunidades de 

referência para outras organizações. A avaliação é feita por uma equipe de profissionais 

altamente qualificados e treinados.  

Estas iniciativas incentivam às organizações a aplicar ativamente esses valores, 

estabelecidos por 10 Princípios para o negócio sustentável e socialmente responsável, 

através de suas operações globais. Independentemente do setor, dimensão, estrutura ou 

maturidade, as organizações precisam estabelecer uma gestão adequada para serem bem-

sucedida. O Modelo de Excelência é uma ferramenta prática e não obrigatório que permite 

às organizações: 

 Avaliar em que nível elas estão no caminho para a excelência; ajudando-as a 

compreender os seus pontos fortes e as eventuais lacunas em relação à sua Visão e 

Missão; 

 Proporcionar uma linguagem comum e uma maneira de pensar sobre a organização 

que facilite a comunicação eficaz de ideias, tanto dentro como fora da 

organização; 

 Integrar as iniciativas existentes e planejadas, eliminando duplicações e 

identificando lacunas; 

 Fornecer uma estrutura base para o sistema de gestão da organização. 

Embora existam inúmeras ferramentas e técnicas de gestão comumente utilizados, o 

Modelo de Excelência proporciona uma visão holística da organização e pode ser usado 

para determinar como esses diferentes métodos se encaixam e se complementam. O modelo 

pode, portanto, ser utilizado em conjunto com qualquer número e tipo dessas ferramentas, 

com base nas necessidades e função da organização, tecendo uma teia global para 

desenvolver a excelência sustentável. 

Em todo mundo encontramos organizações de excelência que atingem e mantém níveis 

excelentes de desempenho que atendem ou excedem as expectativas de todas as partes 

interessadas. 

Todas as organizações se esforçam para ser bem-sucedidas, algumas falham, outras 

conseguem ter sucesso em um período, e algumas alcançam o sucesso sustentável, 

ganhando o respeito e admiração. 

 

European Foundation for Quality Management (Europa) 

A Fundação EFQM foi formada para reconhecer e promover o sucesso sustentável e 

fornecer orientações para aqueles que procuram alcançá-lo. Isto é realizado através de um 

conjunto de três componentes integrados que compreendem o Modelo de Excelência: 

 Os Conceitos Fundamentais da Excelência: conjunto de princípio que são a base 

fundamental para alcançar a excelência sustentável para qualquer organização; 

 O Modelo de Excelência: Uma estrutura para ajudar as organizações a converter 

os conceitos fundamentais e; 

 A lógica RADAR: Uma ferramenta dinâmica de avaliação e de gestão que ajuda a 

construir a espinha dorsal de uma organização, a fim de apoiar a abordagem que 

deve ser utilizada para enfrentar os desafios a serem superados para realizar sua 

aspiração de alcançar a excelência sustentável. 



  

 

A integração e o alinhamento desses três componentes têm ajudado as organizações de 

qualquer porte e de todos os setores a comparar seus atributos, qualidades e realizações 

com as das organizações sustentáveis. Eles podem usá-los para desenvolver uma cultura de 

excelência, trazer consistência ao seu estilo de gestão, acessar as boas práticas de gestão, 

impulsionar a inovação e melhorar os seus resultados. 

Utilizados de forma adequada, o Modelo de Excelência, a lógica RADAR associados aos 

Conceitos Fundamentais, garantem que todas as práticas de gestão utilizadas por uma 

organização formem um sistema coerente que é continuamente melhorado e proporciona a 

estratégia adequada a cada à organização. 

Os Conceitos Fundamentais da Excelência delineiam a base essencial para alcançar a 

excelência sustentável para qualquer organização. Eles podem ser usados como a base para 

descrever os atributos de uma cultura organizacional de excelência. Eles também servem 

como uma linguagem comum para a alta administração. 

O Modelo de Excelência permite que os gerentes/líderes entendam as relações de causa e 

efeito entre o que sua organização faz e os resultados alcançados. Com o apoio da lógica 

RADAR, é possível fazer uma avaliação robusta do grau de excelência de qualquer 

organização. 

A lógica RADAR fornece uma abordagem estruturada para avaliar o desempenho de uma 

organização. Ela também suporta o mecanismo de pontuação por trás do Prêmio de 

Excelência e de outros regimes de reconhecimento ou de avaliação e pode ajudar a liderar a 

mudança e gerenciar projetos de melhoria em uma organização. 

O modelo EFQM (Figura 9.2) é composto por cinco categorias do processo e quatro 

categorias resultados: 

 Liderança; 

 Estratégia; 

 Pessoas; 

 Parcerias e Recursos; 

 Processos, Produtos e Serviços; 

 Resultados do Cliente; 

 Resultados das Pessoas; 

 Resultados da Sociedade; e 

 Resultados do Negócio. 

Os conceitos fundamentais incluem: Orientação para os resultados; oco no cliente; 

liderança e constância de propósitos; gestão por processos e fatos; desenvolvimento de 

pessoas e envolvimento; aprendizado contínuo, inovação e melhoria; desenvolvimento de 

parcerias; responsabilidade pública. 

 

Figura 9.2 – O Modelo EFQM 

 

Fundação Nacional da Qualidade (Brasil) 

A FNQ - Fundação Nacional da Qualidade - é uma organização não-governamental e sem 

fins lucrativos fundada por 39 organizações públicas e privadas em 1991 com a missão de 

disseminar os Fundamentos da Excelência da Gestão e gerenciar 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.   

Isto é feito através da mobilização de organizações ao redor do Modelo de Excelência da 

Gestão ® MEG (Figura 9.3). Este foi desenvolvido ao longo da experiência acumulada com 

o Prêmio de Qualidade Nacional (PNQ), concedido pela instituição, desde 1991, ano de sua 

criação. 

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 25 anos de criação, os Critérios venham sofrendo alterações que 

refletem as necessidades e expectativas de um mercado em constante mutação.   

http://www.fnq.org.br/english


  

 

As organizações que desejam participar devem solicitar o Relatório da Gestão, abordando 

os Itens dos Critérios de Excelência.   

O modelo MEG é baseado em um conjunto de conceitos-chave e estruturado em critérios e 

requisitos que expressam conjuntamente nossa compreensão de Excelência em Gestão: 

 Liderança; 

 Estratégia e planos; 

 Cliente; 

 Sociedade; 

 Informações e conhecimento; 

 Pessoas; 

 Processos; 

 Resultados. 

 

Figura 9.3 - MEG 

Esses Critérios servem não só como referencial para o processo de premiação, mas, 

também, como “norte” para qualquer tipo de organização, no que se refere ao sistema de 

gestão do desempenho. Assim sendo, algumas organizações vêm utilizando internamente os 

Critérios de Excelência do PNQ, induzindo a reestruturação do sistema de gestão a partir 

dos resultados advindos de um processo de auto avaliação, 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 competitividade e a utilização 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 linguagem utilizada e a não prescrição de ferramentas e práticas de 

gestão específicas, torna o Modelo flexível e útil para avaliação, diagnóstico e orientação 

de qualquer tipo de organização, no setor público ou privado, com ou sem fins lucrativos, 

de pequeno, médio ou grande porte.   

A FNQ acredita firmemente que prossegue na sua importante missão de contribuir para a 

promoção da competitividade entre as organizações brasileiras. 

Reconhecida internacionalmente como uma autoridade técnica em Excelência da Gestão, a 

visão da FNQ é tornar-se um centro de referência mundial de estudo, debate e difusão de 

conhecimento sobre o tema. Neste contexto, o trabalho FNQ é basicamente realizado por 

meio de uma rede dinâmica e aberta através da mobilização de organizações 

comprometidas com o estudo, debate, compartilhamento, irradiação e alargamento da base 

de conhecimento dessas organizações. 

Segundo os mais novos paradigmas de gestão, as organizações são vistas como sistemas 

que pertencem a ecossistemas vivos e complexos com as quais interagem e dos quais 

dependem. Neste contexto, a aprendizagem tornou-se também uma função das 

organizações, o que precisarão para desenvolver relações de qualidade com todos os seus 

stakeholders e com a sociedade como um todo. A FNQ pretende ser uma autoridade 

intelectual em Excelência em Gestão no mundo globalizado e, portanto, conta com uma 

vantagem significativa: práticas de gestão, experiências e conhecimentos dos seus 

membros, da comunidade e da rede. 

O Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) está alicerçado sobre um conjunto de 

conceitos fundamentais e estruturado em critérios e requisitos inerentes à Excelência em 

Gestão. Os Fundamentos da Excelência expressam esses conceitos reconhecidos 

internacionalmente e que são encontrados em organizações líderes de Classe Mundial. 

Além disso, o MEG® utiliza o conceito de aprendizado e melhoria contínua, de acordo 

com o ciclo de PDCL - Plan (planejar), Do (fazer), Check (verificar), Learn (aprender). 

1. Pensamento sistêmico: compreensão e tratamento das relações de interdependência e 

seus efeitos entre os diversos componentes que formam a organização, bem como entre eles 

e o ambiente com o qual interagem. 



  

 

2. Atuação em rede: desenvolvimento de relações e atividades em cooperação entre 

organizações ou indivíduos com interesses comuns e competências complementares. 

3. Aprendizado organizacional: busca de maior eficácia e eficiência dos processos da 

organização e alcance de um novo patamar de competência, por meio da percepção, 

reflexão, avaliação e compartilhamento de conhecimento e experiências. 

4. Inovação: promoção de um ambiente favorável à criatividade, experimentação e 

implementação de novas ideias capazes de gerar ganhos de competitividade com 

desenvolvimento sustentável. 

5. Agilidade: flexibilidade e rapidez de adaptação a novas demandas das partes interessadas 

e mudanças do ambiente, considerando a velocidade de assimilação e o tempo de ciclo dos 

processos. 

6. Liderança transformadora: atuação dos líderes de forma inspiradora, exemplar, 

realizadora e com constância de propósito, estimulando as pessoas em torno de valores, 

princípios e objetivos da organização, explorando as potencialidades das culturas presentes, 

preparando líderes e interagindo com as partes interessadas. 

7. Olhar para o futuro: projeção e compreensão de cenários e tendências prováveis do 

ambiente e dos possíveis efeitos sobre a organização, no curto e longo prazos, avaliando 

alternativas e adotando estratégias mais apropriadas. 

8. Conhecimento sobre clientes e mercados: interação com clientes e mercados e 

entendimento de suas necessidades, expectativas e comportamentos, explícitos e potenciais, 

criando valor de forma sustentável. 

9. Responsabilidade social: dever da organização de responder pelos impactos de suas 

decisões e atividades, na sociedade e no meio ambiente, e de contribuir para a melhoria das 

condições de vida, por meio de um comportamento ético e transparente, visando ao 

desenvolvimento sustentável. 

10. Valorização das pessoas e da cultura: criação de condições favoráveis e seguras para as 

pessoas se desenvolverem integralmente, com ênfase na maximização do desempenho, na 

diversidade e fortalecimento de crenças, costumes e comportamentos favoráveis à 

excelência. 

11. Decisões fundamentadas: deliberações sobre direções a seguir e ações a executar, 

utilizando o conhecimento gerado a partir do tratamento de informações obtidas em 

medições, avaliações e análises de desempenho, de riscos, de retroalimentações e de 

experiências. 

12. Orientação por processos: busca de eficiência e eficácia nos conjuntos de atividades 

que formam a cadeia de agregação de valor para os clientes e demais partes interessadas. 

13. Geração de valor: 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 das partes interessadas. 

A cada ano os critérios são atualizados tendo como métrica as organizações de sucesso que 

atuam no mercado brasileiro. Assim sendo, foi incorporado um Critério especifico 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.   

FUNDIBEQ (Iberian Peninsula and Latin America) 

É uma organização sem fins lucrativos, formada por 22 países: Andorra, Argentina, 

Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Espanha, 

Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República 

Dominicana, Uruguai e Venezuela. Os membros financiam os projetos através de cotas 

pagas e serviços prestados pela FUNDIBEQ. Seus membros desfrutam dos seguintes 

benefícios: 

 Acesso gratuito à Base de Dados de "Boas Práticas", que contém o Relatório de 

Organizações Ibero-americanas ganhadoras de Prêmios da Qualidade e Excelência 

e informações sobre ferramentas de gestão; 

 Acesso gratuito ao software de auto avaliação, que ajuda à detecção de áreas de 

melhoria na gestão e o software de Planificação, para configurar um Plano 

Estratégico da Excelência e fixar objetivos; 

 Inclusão na página da FUNDIBEQ do nome da Organização com "link" a sua 

página na Web; 

 Descontos especiais nas cotas de postulação ao Prêmio Ibero-americano da 

Qualidade; 

 Descontos em todos os produtos e serviços da FUNDIBEQ; 

 Publicação de notícias e artigos das Organizações relacionados com a Qualidade e 

a Excelência no Boletim de Notícias "Movimento Ibero-americano pela 

Competitividade e Excelência", e; 

 Recepção periódica do Boletim. 

 

O Modelo Ibero-americano é supranacional e foi criado em 1999, como um Modelo de 

Excelência que respondia às necessidades das organizações e que pretendia ir mais além 

projetando-se no futuro. Em 2015 o Modelo Ibero-americano (Figura 9.4) foi atualizado 

para adaptar-se às novas tendências.  

http://www.fundibeq.org/


  

 

A FUNDIBEQ organiza cursos presenciais, eminentemente práticos, para dotar aos 

postulantes e avaliadores de conhecimentos teóricos e práticos sobre a aplicação e 

avaliação das organizações de acordo com o Modelo Ibero-americano de Excelência em 

Gestão. Estes cursos são dirigidos por um especialista do Prêmio Ibero-americano da 

Qualidade e os participantes recebem um diploma oficial da FUNDIBEQ. 

 

 

Figura 9.4 – O Modelo FUNDIBEQ 

Instituto para el Fomento a la Calidad Total IFCT (Mexico) 

O ambiente das organizações no México e no mundo têm sofrido transformações que, em 

poucos anos, criaram uma revolução em muitas frentes. À medida que o novo século 

avança, vemos um aumento crescente da complexidade e velocidade das mudanças.  

Hoje, mais do que nunca, o ambiente globalizado exige que as organizações: 

 Estejam cientes das mudanças no ambiente e saibam como responder de forma 

rápida às novas oportunidades ou ameaças; 

 Definam estratégias que as levem para a direção certa, apoiadas por uma proposta 

de geração de valor; 

 Contem com recursos e capacidades necessárias para executar sua estratégia; 

 Saibam competir com produtos e serviços inovadores nos mercados mais 

atraentes; 

 Implementem estratégias baseadas em práticas que os diferenciam no mercado e 

que sejam difíceis de imitar; 

 Avaliem sistematicamente o desempenho do avanço na implementação de suas 

estratégias e a satisfação de seus stakeholders; e 

 Tenhsm um modelo de negócio que se caracterize pela sua proposta de geração de 

valor. 

Confrontados com esta transformação, as organizações procuram adaptar-se a enfrentar os 

novos desafios que levam a repensar suas estratégias, estruturas e processos. 

No México, o Modelo Nacional para a Competitividade vem promovendo, 

consistentemente, os princípios que ajudam a moldar uma cultura de alto desempenho, 

elementos que caracterizam o pensamento e a prática das organizações mais admiradas e 

respeitadas por seus resultados num mundo globalizado. 

Os princípios do Modelo Nacional de Competitividade são: Liderança transformadora; 

Geração de Valor para o Cliente; Abordagem estratégica; Mudança de orientação, inovação 

e melhoria contínua; Compromisso social; Bem-estar e inclusão; Conhecimento; e 

Agilidade. 

O objetivo do Modelo Nacional de Competitividade é orientar as organizações na 

compreensão de suas áreas críticas da administração e também direcioná-la para uma 

participação bem-sucedida no Prêmio Nacional da Qualidade. 

A Figura 9.5 ilustra esse Modelo. 

http://www.pnc.org.mx/


  

 

 

Figura 9.5 – Modelo da Qualidade Mexico 

Japan Quality Award Model 

O Conselho do Prêmio da Qualidade do Japão foi estabelecido em junho de 1996 para 

reconhecer e apoiar a excelência na gestão de desempenho, e sua atividade está centrada na 

administração do Prêmio de Qualidade do Japão. Programas similares são realizados em 

todo o mundo; em mais de 90 países do mundo e mais de 17 clubes de países na Ásia. No 

Japão, mais de 1.200 membros em 24 regiões participam no programa. 

As categorias do Prêmio Qualidade japonês são: 

 Liderança e Responsabilidade Social 

 Planejamento Estratégico 

 Gestão de Informação 

 Recursos Humanos 

 Cliente & Market introspecção 

 Processo de Criação de Valor 

 Resultados 

 Processos de Análise Crítica e Aprendizagem 

A Figura 9.6 apresenta o Modelo Japonês. 

 

 
Figura 9.6 – Modelo de Excelência Japonês 

 

Malaysia Productivity Corporation  

Os programas de excelência empresarial orientam as organizações de todos os tamanhos e 

de todos os setores na conquista do desempenho organizacional. Um dos pontos chave é, ao 

efetuar a avaliação, identificar excelentes empresas como modelos, partilhar as melhores 

práticas de gestão e ajudar as organizações a alcançar o nível de desempenho best-in-class. 

Em cooperação com a comunidade internacional de excelência de negócios a MPC 

proporciona que as empresas Malaias se tornem empresas de sucesso através: 

 da disponibilização dos Critérios de Excelência, uma ferramenta de gestão 

integrada com resultados factíveis; 

 do suporte a avaliação de desempenho e esforços de aprimoramento; 

 da elaboração de relatório de feedback abrangente, destacando pontos fortes 

organizacionais e oportunidades de melhoria, e; 

http://www.jqac.com/en/index.asp
http://www.mpc.gov.my/malaysia-business-excellence-framework/


  

 

 da confecção de palestras, treinamentos, workshops e conferências educativas 

sobre as melhores práticas de gestão e como aplicar os Critérios de Excelência 

visando se aprimorar e inovar. 

 

SPRING Singapore 

A iniciativa Business Excellence (BE) fornece às organizações um roteiro para a excelência 

e ajuda a entender como melhorar o seu desempenho. Isto é feito através de uma avaliação 

completa do seu desempenho organizacional com base em benchmark internacional, a fim 

de se obter perspectivas externas dos pontos fortes da sua organização e áreas de melhoria. 

Os critérios BE estão alinhados com critérios de excelência adotados por: 

 Prêmio Nacional da Qualidade Malcolm Baldrige US 

 Fundação Europeia para a Gestão (EFQM) Quality Excellence Award 

 Japão Prêmio de Qualidade 

 Australian Business Awards Excellence 

Os critérios BE abrangem todos os fatores críticos para a excelência e estes são abordados 

segundo sete categorias: 

 Liderança define a orientação estratégica para a organização e impulsiona a 

mentalidade de excelência; 

 Os clientes estão posicionados depois de liderança para demonstrar o foco no 

cliente; 

 Estratégia é desenvolvida com base na compreensão dos requisitos das partes 

interessadas internas e externas, que orienta o desenvolvimento das pessoas e 

capacidades de processos para alcançar os resultados desejados, e; 

 O conhecimento é parte do ciclo de feedback de Aprendizagem e Inovação, que 

apoia a tomada de decisões e conduz a melhorias. 

Com base no Estudo do Impacto da Excelência do Negócio 2014 realizado pela National 

University of Singapore (NUS), empresas que já tinham iniciado a jornada em busca da 

excelência tinham tido um crescimento do lucro três vezes maior se comparadas com seus 

pares da indústria. 

Para as organizações que ingressaram nessa jornada da busca da excelência entre 5 a 10 

anos observou-se um incremento de 4 vezes no lucro contra os padrões da indústria. 

  

  

IIXX..33  MMUUIITTOO  BBLLÁÁ--BBLLÁÁ--BBLLÁÁ!!  EE  OOSS  FFAATTOOSS  EE  DDAADDOOSS,,  AASS  EEVVIIDDÊÊNNCCIIAASS  

OOBBJJEETTIIVVAASS??  

Falar é fácil .... Papel aceita qualquer coisa ... e por aí vão as críticas sobre qualquer 

documento escrito. Nós, porém, tratamos de evidenciar fatos com números e alguns 

resultados transcritos de pesquisas realizadas pela FNQ e Malcom Baldrige, disponíveis 

nos respectivos sites.  

FNQ 

Elaboradas pela SERASA EXPERIAN, entre 2001 e 2013. O estudo partiu dos 

demonstrativos financeiros de uma amostra de 261 organizações usuárias do Modelo de 

Excelência da Gestão® (MEG).  

O objetivo foi avaliar o desempenho destas organizações em relação ao desempenho das 

demais organizações dos respectivos setores de atuação, utilizando-se indicadores 

econômico-financeiros, durante o período de doze anos. Para as organizações holdings, 

utilizou-se os demonstrativos consolidados do grupo. 

O estudo acompanhou a evolução financeira dessas organizações entre os anos de 2000 e 

2013, contando com 144 empresas do setor de Serviços que utilizam o MEG, de um 

universo de 9.300; e 102 do setor de Indústria, de um total de 8.700 organizações. A seguir 

apresentamos os resultados do estudo para a margem EBITDA e Indicador de Investimento 

sobre Faturamento Líquido. 

 

Margem EBITDA1 (% sobre o Faturamento Líquido) 

 

EBITDA é uma abreviação do termo em inglês Earning Before Interest, Taxes, 

Depreciation and Amortization — em tradução direta, Lucros Antes de Juros, Impostos, 

Depreciação e Amortização (lajida). Em termos gerais, o EBITDA é uma forma de se 

mensurar a saúde financeira de uma empresa levando em conta apenas o que a empresa 

consegue gerar de receita, sem levar em conta os efeitos financeiros ou o abatimento de 

impostos de qualquer natureza. As figuras 9.7 e 9.8 mostram os gráficos para a indústria e 

serviços, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1https://pt.wikipedia.org/wiki/Lucros_antes_de_juros,_impostos,_depreciação_e_amortização . 

http://www.spring.gov.sg/Building-Trust/Business-Excellence/Pages/business-excellence-overview.aspx
http://www.fnq.org.br/informe-se/pesquisas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lucros_antes_de_juros,_impostos,_depreciação_e_amortização


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.7 – Margem EBITDA para a Indústria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.8 – Margem EBITDA para a Serviços 

 

Indicador de Investimentos (% sobre o Faturamento Líquido) 

Entre 2001 e 2013, o indicador da média de investimentos sobre o faturamento líquido no 

setor Industrial foi de 12,40% para usuárias do MEG e de 7,4% para empresas do setor, No 

setor de Serviço, a média das usuárias foi de 14,0%, e do setor 11,8%, sendo que em 2013, 

o índice de investimentos das usuárias foi quase o dobro da média do setor (12,9% e 6,9%, 

respectivamente). As figuras 9.9 e 9.10 mostram os gráficos para a indústria e serviços, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. – Investimentos sobre o faturamento líquido para a Indústria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.10 – Investimentos sobre o faturamento líquido para Serviços 

 

Indústria 

Serviços 

Média dos Investimentos: 
> 14,0 % - Usuárias do MEG 

> 11,8 % - Empresas do Setor 

Serviços 

Média dos Investimentos: 
> 12,4 % - Usuárias do MEG 

>   7,4 % - Empresas do Setor 

Indústria 



  

 

Malcolm Baldrige 

 

Elaborada por duas escolas de economia norte-americanas o estudo Economic Evaluation 

of the Baldrige Performance Excellence Program December 2011 estimou o impacto 

social do Programa Baldrige comparando os custos de operação do Programa com os 

benefícios recebidos por 273 organizações americanas participantes do Prêmio Malcom 

Baldrige entre 2006 e 2010. 

A relação custo-benefício, para as empresas pesquisadas, de 1 para 820 (para cada US$1.00 

investido, benefício gerado de US$820.00) certamente apoia a crença de que o Programa 

Baldrige cria valor agregado para a economia americana. A figura 9.11 mostra os principais 

retornos apontados pela pesquisa. 

 

 
Figura 9.11 – Benefícios do Programa Malcom Baldrige para a economia americana 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÕES DO CAPÍTULO IX 

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 2015? (VER SITE FNQ) 

7. Quantos e quais são os Critérios do PNQ ? 

8. Quantos e quais são os membros do GEM? 

9, O que os membros do GEM têm em comum? 

10. Podemos dizer que as empresas que investem em qualidade possuem melhor saúde 

financeira no médio e longo prazo? Por quê? 

11. Quais as Categorias comuns aos Modelos de Excelência dos membros do GEM? 

https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/director/planning/report11-2.pdf
https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/director/planning/report11-2.pdf

