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INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Incorporar os pilares da gestão de excelência é essencial para que o negócio aprimore continuamente
os processos operacionais e gerenciais. Afinal, os resultados são consequência de sistemas eficientes,
que determinam a aptidão da empresa para lidar com as oportunidades e as ameaças do mercado.
Nesse sentido, as empresas devem olhar
para as referências oferecidas pelas

organizações de sucesso. Ao reduzir a lacuna
entre esses modelos e as práticas internas,
o negócio naturalmente ficará mais
competitivo e escalável.
Por isso, este e-book é um guia

completo para implementar a

gestão de excelência em empresas,

independentemente do porte ou do segmento
em que estão inseridas. Continue a leitura do
material e adquira princípios valiosos para o
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desempenho da sua organização!

ENTENDA POR QUE
A GESTÃO DE EXCELÊNCIA
É ESSENCIAL

ENTENDA POR QUE A GESTÃO DE
EXCELÊNCIA É ESSENCIAL

As empresas de hoje vivem em um cenário de

mudanças constantes. A transformação digital

alterou os valores, hábitos e costumes da sociedade, de
modo que uma boa gestão para o século XX já não será
tão eficiente diante dos desafios do século XXI.
Atualmente, as partes interessadas - clientes,

fornecedores, parceiros, sócios, acionistas e franqueados,
por exemplo - desejam soluções rápidas e com um alto
grau de eficiência. Processos burocráticos e de baixa
produtividade direcionam as organizações à ruína, sem
contar os custos derivados da baixa performance.
Como consequência, há espaço para mudanças nas
fatias de mercado. Quem estiver mais apto a atender
à cadeia de valor ingressará em um ciclo positivo e

reunirá forças para vencer os concorrentes. Por exemplo:
ao satisfazer às expectativas dos fornecedores, a empresa
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encontrará condições melhores para fechar acordos, o
que se refletirá em mais recursos para contratos futuros.

ENTENDA POR QUE A GESTÃO DE
EXCELÊNCIA É ESSENCIAL

Não por acaso, as organizações precisam
incorporar atributos que permitam a
sobrevivência e o crescimento em um cenário

tão disruptivo. Nasce, assim, a necessidade
de desenvolver a gestão de excelência.

O conceito diz respeito à promoção da melhoria
contínua dos resultados organizacionais, de forma
lógica e sustentável, mantendo a conformidade
com padrões comparáveis aos das melhores
organizações do mundo.
Resumidamente, as empresas passam por

diferentes estágios de evolução. No começo,
adquire-se a capacidade de gerir, sistematizandose as práticas usadas para administrar. Logo
após, busca-se a gestão de qualidade, ou seja,
certos atributos positivos - como eficiência,
atendimento das partes interessadas e melhoria
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contínua. A partir de então, é possível ir além e
alcançar patamares de classe mundial.

ENTENDA POR QUE A GESTÃO DE
EXCELÊNCIA É ESSENCIAL

Sendo assim, a gestão de excelência envolve também o quão longe se consegue chegar em

relação aos padrões desenvolvidos pelas melhores organizações. Trata-se de algo essencial,
diante da perspectiva de forte competição no mercado e de demandas cada vez mais complexas. Veja, a
seguir, alguns benefícios da mudança de paradigma.

DESENVOLVER UMA
VISÃO SISTÊMICA
Um dos pilares da gestão de excelência
é a compreensão do papel das

diversas partes que influenciam
os resultados da organização.
Trata-se de entender a posição da
empresa diante de fornecedores,
acionistas, clientes, parceiros e demais
elementos do ecossistema, criando
melhores condições para gerar valor
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para os interessados e oportunidades
para o negócio.

ENTENDA POR QUE A GESTÃO DE
EXCELÊNCIA É ESSENCIAL

FIDELIZAR O CLIENTE
A demanda para que os negócios sejam centrados
nos clientes não é ignorada. Como um dos

O foco da gestão de excelência é a geração de valor.

fundamentos de uma gestão de excelência é o

Consequentemente, alcançá-la requer a estruturação

interessadas, os destinatários dos produtos e

que capture a realidade da empresa de

compromisso com a satisfação das partes
serviços são contemplados, colhendo os reflexos
da mudança de postura da organização.

de um sistema de indicadores de desempenho
maneira objetiva e permita a mensuração
dos efeitos das medidas implementadas.

MELHORAR A GESTÃO DE
LÍDERES E DE PESSOAS

FORTALECER A CULTURA
ORGANIZACIONAL

A preocupação com as partes interessadas

Como os reflexos dos valores, hábitos e costumes

também abrange os colaboradores da organização,

são sentidos em toda a cadeia de valor, a gestão de

especialmente em termos de reduzir a lacuna

excelência precisa identificar quais desses elementos

entre as competências necessárias e as existentes,

podem impactar nos objetivos e nas estratégias

guiar a empresa em direção à concretização

os aspectos positivos e minimizam-se os

bem como a produção de líderes para
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MENSURAR OS RESULTADOS DO
NEGÓCIO DE FORMA OBJETIVA

de seus objetivos.

empresariais. A partir de então, promovem-se

negativos, fortalecendo a cultura organizacional.

ENTENDA POR QUE A GESTÃO DE
EXCELÊNCIA É ESSENCIAL

GERAR SUSTENTABILIDADE
Outro ponto positivo é a busca pelo uso
dos recursos de modo sustentável, ou seja,

O momento atual é sintetizado pela sigla

que possa ser mantido no longo prazo.

VUCA: volatility (volatilidade),

consumo interno, mas pela colocação

(complexidade) e ambiguity

Isso passa não só pela economia do
de soluções no mercado que
incorporem essa ideia.

TER REPUTAÇÃO EMPRESARIAL
Por si só, a sustentabilidade e o

atendimento das partes interessadas
têm potencial para influenciar
positivamente a imagem da

organização. No entanto, a gestão de
excelência vai um pouco além e gera
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ACOMPANHAR O
DINAMISMO DO MERCADO

processos identificados com a construção e
a manutenção da reputação da empresa.

uncertainty (incerteza), complexity

(ambiguidade).

Não à toa, é fundamental
incorporar os melhores padrões
para diagnosticar a situação da
empresa e promover as mudanças
necessárias, sempre tendo em vista o
aprimoramento contínuo.

CONHEÇA 5
INDICADORES DE QUE A
SUA EMPRESA PRECISA
INVESTIR NA GESTÃO
DE EXCELÊNCIA

CONHEÇA 5 INDICADORES DE QUE A SUA EMPRESA
PRECISA INVESTIR NA GESTÃO DE EXCELÊNCIA

Agora que você já conhece os benefícios da
gestão de excelência, é importante considerar

a urgência desse investimento para a sua

empresa. Qual é a distância entre as práticas da
sua organização e as referências das melhores
organizações do mundo?
Para esse diagnóstico, responda às questões
a seguir e verifique se as informações obtidas
desenham um quadro insatisfatório para a sua
organização. Os 5 indicadores são os seguintes:

1. O PLANEJAMENTO É INEFICIENTE
Sua empresa consegue retirar as ideias
do papel? Qual é a distância entre o que é
pensado e concretizado? Com que frequência
as projeções se confirmam no futuro? Qual é o
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feedback das equipes sobre os objetivos, as
metas e as estratégias?

CONHEÇA 5 INDICADORES DE QUE A SUA EMPRESA
PRECISA INVESTIR NA GESTÃO DE EXCELÊNCIA

2. NÃO HÁ INTEGRAÇÃO
DE PROCESSOS E ROTINAS
EMPRESARIAIS
Os processos se encadeiam de maneira lógica
e geram valor para as partes interessadas? As
rotinas estão aptas a dar andamento às etapas
do processo? O produto final é satisfatório? Há
desperdícios de força de trabalho, de tempo ou de
material? Os custos envolvidos são moderados?

3. NÃO HÁ EFICIÊNCIA NA
GESTÃO DE RISCO
A empresa compreende todos os potenciais
prejuízos das suas decisões? É possível projetar
as consequências dos comportamentos no longo
prazo? Há profissionais encarregados de mitigar
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os riscos das atividades? A organização conta
com mecanismos de compliance?

CONHEÇA 5 INDICADORES DE QUE A SUA EMPRESA
PRECISA INVESTIR NA GESTÃO DE EXCELÊNCIA

4. NÃO HÁ MENSURAÇÃO DA
MATURIDADE DA GESTÃO
As práticas de gestão atendem à cadeia de valor
de maneira satisfatória? Qual é o feedback das
partes interessadas? A gestão compreende seu
estágio atual em relação aos padrões de classe
mundial? É possível precisar o quanto se evoluiu
em períodos determinados? Existe uma meta de
aprimoramento da gestão para os próximos anos?

5. INEXISTÊNCIA DE
VALIDAÇÃO EXTERNA
Quais players utilizam práticas similares às da
organização? A gestão segue algum modelo de
referência? Há uma auditoria ou consultoria
externa que valide as práticas internas? É possível
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constatar o posicionamento da empresa em
relação a outros negócios por meio de um ranking?

CONHEÇA OS
FUNDAMENTOS DA
EXCELÊNCIA PARA
INCORPORAR NA
SUA EMPRESA

CONHEÇA OS FUNDAMENTOS DA EXCELÊNCIA
PARA INCORPORAR NA SUA EMPRESA

A incorporação da gestão de excelência exige a adoção de
padrões de classe mundial. Para tanto, é necessário optar
por um modelo de referência com fundamentos sólidos,
que possam ser traduzidos em processos.

Na FNQ, recomenda-se o uso

do Modelo de Excelência da
Gestão® (MEG), com o objetivo
de orientar a estruturação, o

desenvolvimento, o controle e a
melhoria das práticas internas.

O MEG orienta a
sistematização dos processos
organizacionais, possibilitando a
sustentabilidade dos resultados
da empresa e promovendo sua
melhoria contínua.
Com ele, o foco está voltado para
a competitividade desses outputs,
bem como para o atendimento aos
requisitos - necessidades e expectativas
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- das partes interessadas. Os 8 pilares
do modelo são os seguintes:

CONHEÇA OS FUNDAMENTOS DA EXCELÊNCIA
PARA INCORPORAR NA SUA EMPRESA

1. PENSAMENTO SISTÊMICO
Reconhecer as relações de interdependência dos
componentes da organização e a interação desses
elementos em um ecossistema.

2. COMPROMISSO COM AS
PARTES INTERESSADAS
Assumir a responsabilidade de desenvolver

uma relação mutuamente satisfatória com as
partes interessadas no longo prazo.

3. APRENDIZADO ORGANIZACIONAL
E INOVAÇÃO
Buscar patamares cada vez mais elevados de conhecimento
e experiência organizacional, com base em referências e
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feedbacks, incorporando o aprendizado aos processos para
atender melhor aos requisitos das partes interessadas.

CONHEÇA OS FUNDAMENTOS DA EXCELÊNCIA
PARA INCORPORAR NA SUA EMPRESA

4. ADAPTABILIDADE
Desenvolver a capacidade de moldar os

processos, em tempo hábil, conforme as novas
demandas e alterações de contexto.

5. LIDERANÇA TRANSFORMADORA
Construir lideranças capazes de lidar com
cenários voláteis e de concretizar a visão, a
missão e os valores da empresa no longo prazo,
com uma atuação ética, inspiradora, exemplar,
realizadora e comprometida com a excelência.
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CONHEÇA OS FUNDAMENTOS DA EXCELÊNCIA
PARA INCORPORAR NA SUA EMPRESA

6. DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Pautar a atuação pela responsabilidade
com as gerações atuais e futuras,

usando moderadamente os recursos e visando
à melhoria das condições de vida.

7. ORIENTAÇÃO POR
PROCESSOS
Focar a estruturação das atividades para gerar
valor para as partes interessadas.

8. GERAÇÃO DE VALOR
Produzir resultados que, ao mesmo tempo,
atendam às necessidades e aos desejos das
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partes interessadas e estejam dentro de uma
perspectiva de sustentabilidade.

ENTENDA COMO
COLOCAR EM PRÁTICA O
MODELO DE EXCELÊNCIA
DA GESTÃO® (MEG)

ENTENDA COMO COLOCAR EM PRÁTICA O
MODELO DE EXCELÊNCIA DA GESTÃO ® (MEG)

A incorporação da gestão de excelência é uma tarefa que pode ser sistematizada em
etapas. Ao final, a organização alcançará uma visão sistêmica e estará apta a promover a melhoria
contínua. Veja as 4 principais fases:

1. DIAGNÓSTICO DE PROCESSOS
Mapear e avaliar os processos

existentes com o objetivo de identificar

deficiências, pontos de melhoria, capacidade
de gerar valor para as partes interessadas e as
melhores referências de gestão.

2. CONHECIMENTO DA EMPRESA
E DE SEU CONTEXTO
Entender as características da organização
e do seu ecossistema com o objetivo de

identificar quais são as ferramentas de gestão que
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podem auxiliar o atendimento da cadeia de valor,
de acordo com critérios de excelência.

ENTENDA COMO COLOCAR EM PRÁTICA O
MODELO DE EXCELÊNCIA DA GESTÃO ® (MEG)
22

3. VENDA DA IDEIA PARA OS
LÍDERES E COLABORADORES

4. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
DE MANEIRA CONTÍNUA

Expor os propósitos e o

Verificar permanentemente os avanços

processos e resultados institucionais

de maturidade da gestão, considerando a

compromisso com a melhoria dos

de maneira clara, bem como iniciar pelos

e retrocessos da empresa em termos

distância entre o que é praticado e os padrões

pontos que produzem efeitos imediatos.

de excelência. Vale ressaltar que a organização

Assim, os colaboradores e líderes entenderão

não precisa passar sozinha por essas etapas.

a mudança e estarão mais dispostos a

O ideal é contar com uma consultoria externa

comprar a ideia.

para promover essa evolução de forma segura.

INVISTA NOS 5 PILARES
PARA A EXCELÊNCIA
NA EXECUÇÃO

INVISTA NOS 5 PILARES PARA A
EXCELÊNCIA NA EXECUÇÃO

Nada impede que a organização, antes de
qualquer outra medida, dê os primeiros
passos em direção à gestão de excelência.
Por isso, neste tópico final você encontrará
5 dicas práticas para melhorar
a maturidade dos processos,

independentemente do tamanho da
organização. Confira!

1. TER PENSAMENTO SISTÊMICO
O conhecimento dos elementos da cadeia
de valor é indispensável para uma gestão de
excelência. Sendo assim, procure mapear
essas unidades, entender o seu papel,
reunir-se com as partes interessadas, colher
feedbacks e tomar outras medidas para
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desenhar o quadro geral do ecossistema.

INVISTA NOS 5 PILARES PARA A
EXCELÊNCIA NA EXECUÇÃO
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2. INVESTIR NA FORMAÇÃO
DE LÍDERES

3. CRIAR UM MODELO
FLEXÍVEL

O recrutamento e o treinamento de lideranças

Os processos devem ser desenhados para

é um segundo pilar para construção de

eliminar a burocracia e permitir uma

uma gestão de excelência. Afinal, esses

adaptação rápida às alterações do ambiente.

profissionais se caracterizam por sua

Sem isso, as práticas perdem a aderência

influência e pela capacidade de direcionar as

à realidade, bem como sua capacidade de

pessoas em prol dos objetivos comuns.

geração de valor.

INVISTA NOS 5 PILARES PARA A
EXCELÊNCIA NA EXECUÇÃO

4. FORTALECER O RELACIONAMENTO
COM OS COLABORADORES
Como a concretização dos planos requer a gestão de
pessoas, é preciso entender as necessidades e as demandas
dos colaboradores para que a relação se torne sustentável
no longo prazo. O profissional deve ver a empregadora como
uma aliada, não como uma mera tomadora de serviços.

5. MONITORAR OS
RESULTADOS DA GESTÃO
Os negócios precisam formar um histórico do desempenho
com o objetivo de esclarecer as relações de causa e
efeito entre os resultados e as decisões. Isso é feito com
indicadores que permitem avaliar se a organização está
atendendo às necessidades e expectativas das partes
interessadas, mensurar o desempenho das estratégias
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estabelecidas e determinar se os processos atingem os
objetivos propostos.

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

Independentemente do porte, os negócios da atualidade sofrem uma forte pressão
externa, fruto de um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Com efeito, as práticas

de gestão devem ser suficientemente efetivas para lidar com as novas demandas e atender as
partes interessadas. Nesse cenário, o MEG releva-se uma referência para estruturar
e integrar as melhores práticas, porque é utilizado pelas organizações exponenciais

e tradicionais de sucesso. Basta verificar as suas 8 áreas de conhecimento para entender os
pontos fundamentais de atuação:
1. pensamento sistêmico;

5. liderança transformadora;

2. compromisso com as partes interessadas;

6. desenvolvimento sustentável;

3. aprendizado organizacional e inovação;

7. orientação por processos;

4. adaptabilidade;

8. geração de valor.

Sendo assim, é recomendável que você procure mais informações para adquirir
esse know-how e promover mudanças significativas na sua empresa. Em caso de
dúvidas, não deixe de conferir como a FNQ pode ajudar nesse processo.
28

PATROCINADORES

PRATA

APOIO INSTITUCIONAL

29

rockcontent.com

A Fundação Nacional da Qualidade é um centro brasileiro
de estudo e disseminação de inteligência em gestão. Criada em
1991, é uma instituição sem fins lucrativos e tem como objetivo
principal propagar os Fundamentos da Excelência em Gestão
para empresas de todos setores e portes.
O trabalho da FNQ é fundamentado no Modelo de Excelência da
Gestão® (MEG), uma metodologia de avaliação, autoavaliação e
reconhecimento das boas práticas de gestão, que está organizado
em Fundamentos e Temas que definem uma base teórica e
prática para a busca da excelência.
É dessa forma que a instituição preserva o engajamento na
missão de acompanhar as transformações no mundo e incentivar
o crescimento das empresas brasileiras.
A FNQ possui um site oficial e está presente também no
Facebook, Linkedin, Twitter e YouTube. Saiba mais e
amplie o seu conhecimento!

