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MANUAL DA BANCA AVALIADORA  
 
Este manual deve ser utilizado pelos Avaliadores como fonte de consulta durante o processo de 

avaliação das candidatas participantes do PQG/MS - Melhores em Gestão Mato Grosso do Sul com 

base nos Instrumentos de Avaliação Primeiros Passos – 2ª Edição e Compromisso e Rumo à 

Excelência – 8ª Edição, e apoio dos documentos relacionados à Trilha de Capacitação. 

ATUALIZAÇÃO  

A manutenção desse Manual é de responsabilidade do Comitê Técnico do PQG/MS. As correções 
e sugestões de melhorias devem ser endereçadas ao Comitê Técnico do MS Competitivo por meio 
do email. olga8martinez@gmail.com  

 

CONTATOS 

Planilha de Avaliação Secretaria Executiva MS Competitivo  

Matheus Cestari contato@mscompetitivo.org.br – 67 3211-5333 ou 6799047436 

Logística de Visita  

Sthefany Raynara pqgmscompetitivo@gmail.com – 67 3211-5333 

Comitê Técnico do MS Competitivo  

Olga Martinez Torres olga8martinez@gmail.com – 67 988128363   
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CÓDIGO DE ÉTICA DA BANCA AVALIADORA  

REGRAS DE CONDUTA 

É rigorosamente vedado aos Avaliadores/juízes: 

• aceitar honorários, comissão ou atenções pessoais que representem valor, de organizações 
candidatas atuais ou de anos anteriores, que possam de alguma maneira, gerar suspeitas 
quanto à integridade do processo de premiação; 

• oferecer serviços de consultoria ou qualquer tipo de assessoramento para organizações que 
tenha avaliado, por pelo menos dois anos após o ciclo de premiação; 

• usar informações privilegiadas decorrentes do processo de avaliação ou de julgamento, 
como forma de obter vantagens pessoais ou de oferecer serviços profissionais; 

• utilizar ou reproduzir, em benefício próprio, para fins comerciais ou de recebimento de 
vantagens diretas ou indiretas sem prévia autorização, quaisquer materiais ou publicações 
de propriedade do MS Competitivo ou de sua Rede de Cooperação; 

• falar, apresentar-se ou executar qualquer atividade em nome do MS Competitivo sem estar 
devidamente autorizado para tal; 

• comunicar-se com as organizações candidatas solicitando documentação, informações ou 
esclarecimentos sobre o Relatório de Gestão, o planejamento da visita ou quaisquer outros 
assuntos relativos ao processo de premiação, sem autorização prévia da Secretaria 
Executiva do MS Competitivo; 

• usar a logomarca da MS Competitivo como identificação de sua condição de Avaliador/juiz, 
assim como a colocação em seu cartão de visita; e 

• identificar-se como Avaliador/juiz do Prêmio Qualidade da Gestão MS sem que tenha 
participado efetivamente da análise da organização candidata daquele ciclo ou sem informar 
o ano em que isto ocorreu. A condição de membro da Banca Avaliadora deve ser informada 
da seguinte forma exemplificadamente: “Avaliador Líder ou Avaliador /Juiz – Prêmio 
Qualidade da Gestão – MS – ciclo - 2016”. 

REGRAS DE CONFIDENCIALIDADE 

Os membros da banca Avaliadora obrigam-se a tomar as seguintes precauções, com o objetivo de 
manter a confidencialidade de todas as informações obtidas durante o processo de avaliação: 

• salvaguardar as informações recebidas durante o processo de avaliação e/ou julgamento, 
relativas às organizações candidatas atuais ou de ciclos anteriores, evitando discuti-las até 
mesmo com familiares, pessoas de seu relacionamento, outros Avaliadores e colegas de 
profissão, exceto quando esta troca de informações fizer parte do processo de avaliação ou 
julgamento; 

• não revelar o nome das organizações avaliadas/candidatas, atuais ou de ciclos anteriores, 
nem mesmo revelar sua identidade de alguma outra forma indireta; 

• não reproduzir ou divulgar as informações do Relatório da Gestão ou de qualquer outro 
documento utilizado no processo de avaliação e/ou de julgamento das organizações 
candidatas; e 

• não revelar aos outros avaliadores ou membros da banca Avaliadora, às organizações 
candidatas ou ao MS Competitivo, seja durante as atividades de treinamento, de avaliação 
ou de julgamento, sua condição de consultor ou sua participação na preparação de uma 
candidata ao Prêmio Qualidade da Gestão MS. 
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REGRAS SOBRE CONFLITO DE INTERESSES 

Os membros da banca Avaliadora obrigam-se a manifestar a condição de conflito de interesses 
sempre que fatores objetivos ou subjetivos (estreito relacionamento, experiências passadas ou 
preconceitos em relação a organização candidata) os impedirem de julgar de maneira independente 
e imparcial, ou puderem prejudicar a imagem do MS Competitivo e PQG/MS ou do processo de 
premiação. 

Dentre os fatores objetivos são claramente definidos três níveis de conflito de interesses no 
processo de avaliação e julgamento: 

• relacionamento direto, quando o Avaliador/juiz possui um vínculo empregatício ou 
profissional com a organização candidata, ou com um fornecedor ou cliente importante para 
a organização candidata. Inclui-se neste nível a existência de relacionamento familiar 
(parentes de primeiro grau), pessoal e social com funcionários da organização candidata. 

• propriedade significativa, quando uma parte importante dos bens pessoais do Avaliador/juiz 
é, ou possa vir a ser, influenciada pela organização candidata. Inclui-se neste nível a 
participação acionária. 

• concorrência, quando o Avaliador/juiz está diretamente envolvido com concorrentes da 
organização, através de relações de trabalho, de posse de ações, etc. 

PENALIDADES 

A desobediência às regras e aos princípios aqui estabelecidos implicará na desqualificação como 
membro da Banca Avaliadora e exclusão do Cadastro de Colaboradores do MS Competitivo. 

 

Este documento se baseia no Código de Ética da Banca Avaliadora do Melhores em Gestão®, 
elaborado pela FNQ. 



 

 
 

Manual da Banca Avaliadora – Ciclo 2019 
 

 

5 

 

INTRODUÇÃO 

 

Realizado anualmente, desde 2005 o Prêmio Qualidade da Gestão, atualmente passando a 

chamar-se PQG/MS “Melhores em Gestão Mato Grosso do Sul”, em alinhamento com a FNQ, tem 

por finalidade reconhecer organizações nas modalidades Primeiros Passos – 2ª Edição, 

Compromisso e Rumo à Excelência – 8ª Edição, visando estimular o desenvolvimento, promover a 

melhoria da qualidade da gestão e o aumento da competitividade das organizações e via de 

consequência melhorar a qualidade de vida das pessoas que compõem os diversas partes 

interessadas das organizações. 

As candidatas realizam sua autoavaliação de acordo com o nível de maturidade em que se 

encontram em cada questão, considerando o descritivo dos Níveis de Maturidade e respectivos 

Fatores de Avaliação, assim como as Restrições das Dimensões Processos e Geração de Valor.  

As informações contidas na autoavaliação da gestão, assim como no Perfil, nos indicadores 

estratégicos e operacionais e nas evidências fornecidas pelas candidatas, são analisadas 

previamente por Avaliadores (treinados anualmente pelo MS Competitivo) para preparação, 

planejamento e execução da visita às instalações.  

Com base nas pontuações enviadas pelos Avaliadores Líderes após a conclusão das visitas, a 

Banca de Juízes definirá a pontuação mínima para o reconhecimento em cada nível, considerando 

o desempenho das organizações no ciclo. Os Avaliadores Líderes também emitem um parecer 

sobre o reconhecimento, que é analisado pelo Comitê Técnico e Banca de Juízes, junto a outras 

informações pertinentes, para validação do reconhecimento 

Após a visita, os Avaliadores Líderes, com o auxílio dos demais avaliadores da banca, deverão 

elaborar o Diagnóstico de Maturidade da Gestão, contendo os comentários de pontos fortes e 

oportunidades de melhoria para cada um dos Processos do Instrumento de Avaliação 

correspondente ao nível de candidatura (Primeiros Passos – 2ª Edição, Compromisso e Rumo à 

Excelência – 8ª Edição). Os DMG’s são revisados tecnicamente por um Orientador e passam pela 

formatação final do MS Competitivo, para envio às candidatas. 
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BANCA EXAMINADORA  
 
PERFIL DO AVALIADOR 

� Comprometimento com os padrões de trabalho do processo de avaliação do PQG/MS. 

� Habilidade de se relacionar com os mais variados níveis de profissionais e lideranças de 
uma organização, com desenvoltura e humildade. 

� Capacidade de sintetizar conceitos de maneira objetiva, na forma de comentários e 
conclusões objetivas e claras, que agreguem, de fato, valor para as organizações 
candidatas.  

� Relacionamento interpessoal, capacidade de análise, disciplina e flexibilidade. 

� Comportamento ético, seguindo as diretrizes do Código de Ética adotado pelo MS 
Competitivo, disponível neste Manual. 

ATIVIDADES DO AVALIADOR 

� Seguir as recomendações do Avaliador Líder e cumprir os prazos estabelecidos. 

� Avaliar criticamente as informações disponibilizadas pela organização durante a 
candidatura: autoavaliação da gestão, perfil, indicadores estratégicos e operacionais e 
evidências. 

� Elaborar o mapeamento do perfil como exercício de aprendizado. 

� Realizar o planejamento da visita, acrescentando ao checklist de visita pontos de verificação 
adicionais de acordo com orientação do Avaliador Líder  

� Realizar, em conjunto com o Avaliador Líder, o planejamento da logística da visita. 

� Alimentar a pontuação final da organização após a visita na planilha, com base no nível de 
maturidade identificado para cada questão. 

� Elaborar os comentários para os processos, de acordo com a designação de 
Fundamento(s)/Tema(s) feita pelo Avaliador Líder. 

� Responder a Pesquisa de Satisfação do MS Competitivo ao final do processo. 

REQUISITOS PARA UM AVALIADOR 

� Ter participado, com bom desempenho, da Trilha da Banca Avaliadora na versão vigente do 
Modelo de Excelência da Gestão® (MEG). 

� Ter obtido avaliação de desempenho satisfatória na Banca Avaliadora de anos anteriores, 
para aqueles que já atuaram. 

� Entender e aderir ao código de ética adotado pelo MS Competitivo  

� Conhecer o Modelo de Excelência da Gestão® e o Processo de Avaliação, consoante com 
as diretrizes descritas nos diversos documentos e nos cursos da Trilha de Capacitação da 
Banca Avaliadora.  

� Estar pronto e apto para aplicar essas diretrizes no processo de avaliação. 
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� Estar disponível em todas as datas programadas para o processo de avaliação, em especial 
na etapa de visita às instalações, concordando em comparecer nos horários definidos ou, 
caso haja algum imprevisto, notificar previamente ao MS Competitivo. 

� Concordar com a política de confidencialidade, não divulgando ou comentando sobre as 
candidatas fora das discussões necessárias ao processo de avaliação e reconhecimento. 

 

PERFIL DO AVALIADOR LÍDER 

� Capacidade de manter uma visão de generalista durante a avaliação, entendendo a lógica 
no sistema da gestão implementado pela candidata e se verificando se está produzindo 
resultados para as partes interessadas compatíveis em alinhamento e aderência com o 
MEG®. 

� Capacidade de usar sua liderança e maior experiência para manter um clima propenso à 
colaboração na banca, estimulando a participação de todos os avaliadores e atuando em 
seu desenvolvimento.  

� Comprometimento com os padrões de trabalho do processo de avaliação do PQG/MS 

� Habilidade de se relacionar com os mais variados níveis de profissionais e lideranças de 
uma organização, com desenvoltura e humildade. 

� Capacidade de sintetizar conceitos de maneira objetiva, na forma de comentários e 
conclusões objetivas e claras.  

� Habilidades comportamentais e maturidade para manter sempre um trato respeitoso com a 
candidata, não abusando de poder nem fazendo uso de expressões que denotem 
julgamento de valor sobre as práticas da organização em questão. 

 
ATIVIDADES DO AVALIADOR LÍDER 

� Conduzir a banca avaliadora, atuando como coaching durante o processo, cumprindo os 
prazos definidos em cada fase. 

� Avaliar criticamente as informações disponibilizadas pela organização durante a 
candidatura: autoavaliação da gestão, perfil, indicadores estratégicos e operacionais e 
evidências. 

� Elaborar o mapeamento do perfil, compartilhando com a equipe. 

� Designar o(s) Fundamento(s) e/ou Temas de responsabilidade de cada avaliador para a 
visita, conforme o caso. 

� Definir a agenda da visita, validando-a com a candidata e compartilhando com a equipe. 

� Realizar o planejamento da visita, acrescentando ao checklist de visita pontos de verificação 
adicionais.  

� Repassar à equipe as orientações relativas à visita, como por exemplo: forma de 
abordagem, planejamento, cumprimento dos horários, vestimenta, política de reembolso da 
candidata, etc. 
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� Realizar, em conjunto com a candidata, o planejamento logístico da visita, sendo 
responsável por garantir o cumprimento dos prazos pelos avaliadores para este 
planejamento.  

� Realizar a abertura da visita em nome do MS Competitivo e conduzir o processo com a 
equipe. 

� Finalizar a visita apresentando os agradecimentos da banca e do MS Competitivo pela 
recepção da candidata e participação no processo durante os dias de visita. 

� Alimentar e validar a pontuação final da organização após a visita na planilha, com base no 
nível de maturidade identificado para cada questão. 

� Elaborar os comentários para todos os Processos do Instrumento de Avaliação 
correspondente ao nível de candidatura da organização. 

� Realizar os ajustes indicados pelo Orientador durante o processo de revisão e finalizar o 
Diagnóstico de Maturidade da Gestão – DMG, de acordo com o modelo definido pelo MS 
Competitivo. 

� Após a visita, emitir parecer com Informações Relevantes para o Reconhecimento (Anexo 4) 
que impactem no reconhecimento e encaminhá-lo ao MS Competitivo, que utilizará como 
documento de apoio para a Banca de Juízes. 

� Enviar o DMG para revisão do Orientador no prazo acordado, e após revisado encaminhá-lo 
para o MS Competitivo com cópia para sua equipe. 

� Identificar, junto com os Avaliadores, se for o caso, e apresentar para o MS Competitivo as 
Boas Práticas identificadas no sistema de gestão da Candidata durante a visita. 

 
REQUISITOS PARA UM AVALIADOR LÍDER 

� Entender e aderir ao Código de Ética adotado pelo MS Competitivo, disponível neste 
Manual. 

� Conhecer o Modelo de Excelência da Gestão® e o Processo de Avaliação, consoante às 
diretrizes descritas nos diversos documentos e nos cursos de preparação ou atualização. 

� Estar pronto e apto para aplicar essas diretrizes no processo de avaliação. 

� Estar disponível em todas as datas programadas para o processo de avaliação, em especial 
na etapa de visita às instalações, concordando em comparecer nos horários definidos ou, 
caso haja algum imprevisto, notificar previamente ao MS Competitivo. 

� Concordar com a política de confidencialidade, não divulgando ou comentando sobre as 
candidatas fora das discussões necessárias ao processo de avaliação e reconhecimento. 

 
PERFIL DO ORIENTADOR  

� Comprometimento com os padrões de trabalho do processo de avaliação do PQG/MS. 

� Capacidade de sintetizar conceitos de maneira objetiva, de forma a garantir que os 
comentários e conclusões do DMG agreguem, de fato, valor para as organizações 
candidatas.  
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� Capacidade de análise, comprometimento e flexibilidade.  

� Capacidade de usar sua liderança e maior experiência para desenvolvimento técnico da 
Banca Avaliadora.  

� Comportamento ético, seguindo as diretrizes do Código de Ética adotado pelo MS 
Competitivo, disponível neste Manual. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS  

Todos os arquivos e material necessários para a avaliação estão disponíveis no site 

www.mscompetitivo.org.br  – aba da Banca Avaliadora. 
 
Atentar-se aos comunicados do Avaliador Líder ao longo do ciclo, que repassará orientações 
específicas sobre as etapas do processo. 
 
Ler integralmente as informações da autoavaliação da gestão da candidata e informações 
complementares da candidatura antes de iniciar o processo de avaliação. Dar atenção especial ao 
Perfil da Organização, para conhecer bem a candidata, seu porte, ramo de atuação, produtos, 
mercados e aspectos relevantes. É importante estudar o setor de atuação da organização, tendo 
em mente sempre as particularidades da candidata para estabelecer corretamente a relevância dos 
processos verificados em visita, bem como das comparações e lacunas. Durante a avaliação, 
observar buscando identificar os elementos favoráveis e impeditivos para a jornada de mudanças 
em cenários adversos e em constante evolução. 
 
Outras fontes de informação consideradas públicas e geradas pela organização poderão ser 
consideradas durante a avaliação. Outras informações não geradas pela organização deverão ser 
observadas durante a visita. Os avaliadores, sob a orientação do Avaliador Líder, podem consultar 
os seguintes websites: da própria candidata, dos órgãos de controle e fiscalização, assim como do 
Procon e outros confiáveis, quando aplicável. 
 
Não permitir que suas preferências, experiências ou informações pessoais induzam-no a um 
possível viés na avaliação, lembrando que o Modelo de Excelência da Gestão® não é prescritivo 
quanto às práticas. 
 
Considerar como vetada a retirada de documentos da Candidata para análise no hotel ou em outro 
local que não sejam as dependências da própria Candidata, sendo que qualquer documento deve 
ser identificado com “post it” para facilitar sua devolução aos respectivos responsáveis. 
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PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

CRONOGRAMA 

 
Atividades Prazo 
Designação da Banca Avaliadora Até 05/Julho 
Análise prévia (individual e consenso ) Até 05/Agosto 
Período de Visitas  05/ a 30/Agosto 
Avaliação Pós-visita (consenso e elaboração DMG) 06/ a 14/Setembro 
Revisão do DMG pelo Programa Estadual Até 05/Outubro 
Banca de Juízes  Até 22/Outubro 
Anúncio das Reconhecidas Até 31/Outubro 
Cerimônia de Reconhecimento Até Novembro 
Entrega do DMG Até Dezembro 
 
 
PROCESSO DE AVALIAÇÃO  
 
ANÁLISE PRÉVIA  
O Avaliador deverá informar ao Líder seus telefones de contato, se possível, o celular e o fixo, bem 
como o contato da ferramenta escolhida pelo Avaliador Líder para a realização da comunicação 
durante o ciclo, como SKYPE, por exemplo.  
 
Nesta etapa, o Avaliador Líder encaminhará um comunicado à banca avaliadora, no qual a seu 
critério, poderá fazer a distribuição de Fundamento(s)/Tema(s) para a realização das atividades do 
ciclo. 
 
Durante todo o processo, os avaliadores deverão sempre observar as recomendações deste 
Manual, bem como do Guia de Instrução de Avaliação da Maturidade da Gestão correspondente à 
candidatura da organização.  
 
Os avaliadores também devem observar os elementos relativos à gestão para transformação, 
buscando identificar os elementos favoráveis e impeditivos para a jornada de mudanças em 
cenários em constante evolução. 
 
Na etapa de análise prévia, todos os avaliadores deverão analisar criticamente, com base no 
Instrumento de Avaliação correspondente, os dados da autoavaliação da gestão preenchida pela 
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organização, assim como as informações do Perfil, indicadores estratégicos e operacionais e 
evidências. Todas essas informações serão disponibilizadas aos avaliadores previamente. 
 
Com base nesta análise, deverão ser indicados Aspectos Relevantes (Anexo 2) que deverão ser 
acrescentados ao checklist de visita na planilha de avaliação para que sejam verificados durante a 
visita.  
 
Essa atividade deve ser realizada pelo avaliador para os Fundamento(s)/Tema(s) que foram 
designados a ele pelo Avaliador Líder, porém, todos os avaliadores deverão ler e analisar as 
informações da candidata de forma completa. 
 
Como forma de aprendizado, os avaliadores deverão realizar um esboço do Mapa do Perfil (Anexo 
1) e enviá-lo ao Avaliador Líder com cópia para o Orientador. 
 
O Avaliador Líder enviará o Mapa do Perfil atualizado após validação com o Orientador, sendo que 
os avaliadores deverão basear-se neste documento para o correto entendimento do modelo de 
negócio da candidata.  
 
A atribuição de pontuação e a elaboração de comentários para o Diagnóstico de Maturidade da 
Gestão serão realizados somente após a visita às instalações da candidata. 
 
PLANEJAMENTO DA VISITA 
 
As visitas terão a duração de um dia e meio a três dias (in loco), dependendo do porte, e do nível 
de candidatura da organização.  
 
A etapa de planejamento da visita prevê as atividades de elaboração/refinamento de pontos de 
verificação para a visita, planejamento logístico e definição da agenda, conforme descrito a seguir:  
 
� Pontos de verificação para a visita: os avaliadores deverão analisar e refinar os pontos de 
verificação levantados durante a Análise Prévia para os Fundamento(s)/Tema(s) designados, os 
quais serão validados pelo Avaliador Líder. O avaliador deverá certificar-se de que todos os pontos 
relevantes constam no checklist de visita. Além disso, deverá observar se não há redundância nos 
pontos, bem como pontos de verificação complementares que possam ser unificados. Esta 
atividade deve ser realizada até a data indicada pelo Avaliador Líder. 

� Planejamento logístico: esta atividade é realizada diretamente entre Candidata e 
Avaliadores com intermediação do MS Competitivo. Para a realização desta atividade, deverão ser 
seguidas as orientações do MS Competitivo em relação à logística e ao processo de reembolso de 
despesas, que constam no documento “Orientações para Logística da Visita”, disponível em: 

www.mscompetitivo.org.br – aba da Banca Avaliadora 

� Definição da agenda: esta atividade é realizada pelo Avaliador Líder em conjunto com a 
candidata. A elaboração da agenda da visita é feita pelo Avaliador Líder com base no checklist, e 

conforme modelo disponível em: www.mscompetitivo.org.br – aba da Banca Avaliadora, sendo 
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que a validação da candidata e ajustes necessários são feitos por e-mail entre a Candidata e o 
Avaliador Líder.  
 
VISITA 
 
Para a realização da visita, o Avaliador Líder compartilhará com a banca avaliadora a agenda 
validada com a Candidata. 
 
Os Avaliadores deverão imprimir o checklist de visita completo. O Avaliador Líder agendará uma 
reunião (poderá ser virtual), anterior ao período de visita, com os avaliadores da banca para um 
alinhamento prévio, nesta ocasião, deverão ser sanadas dúvidas conceituais ou sobre o modelo de 
negócio da candidata, se ainda houver, bem como o alinhamento de todos os pontos para a visita.  
 
Quanto ao comportamento esperado dos avaliadores durante a visita, estes devem ter uma postura 
investigativa, ou seja, buscar respostas e não apenas fazer perguntas. Uma boa entrevista pode 
“garimpar” informações que o próprio interlocutor tem dificuldade de perceber, como processos ou 
resultados organizacionais importantes. A visita não deve ser conduzida com base em 
procedimentos de auditoria.   
 
Além disso, os avaliadores não devem expressar juízo de valor sobre os processos da organização, 
e não devem demonstrar durante a coleta de dados para os pontos de verificação julgamentos de 
aprovação ou desaprovação, mesmo que apenas gestuais ou de expressão facial.  
 
Durante toda a visita, os avaliadores deverão comportar-se de forma irrepreensível, tratando a 
candidata com a devida atenção, cordialidade e respeito, observando-se sempre o que rege o 
Código de Ética do processo de avaliação. 
 
PREENCHIMENTO DA AVALIAÇÃO FINAL  
 
Com base no que foi verificado durante a visita, os Avaliadores deverão alimentar a planilha de 
avaliação com a pontuação final da candidata. Esta atividade deve ser realizada preferencialmente 
nos dias imediatos após a visita, devendo cada avaliador coordenados pelo Avaliador Líder 
apresentar suas anotações e observações sobre os processos considerados no check list de visita.   
Para alimentar a pontuação da candidata, devem ser observadas as orientações constantes do 
Instrumento de Avaliação correspondente ao nível de candidatura da organização. 
 
ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE MATURIDADE DA GESTÃO  
 
Para a elaboração de comentários os Avaliadores deverão seguir as orientações da capacitação 
Instrumento de Avaliação”.  
 
SUMÁRIO EXECUTIVO -  é a principal entrega da Banca Avaliadora para a Liderança da 
organização, dessa forma deverá ser uma breve descrição de, no máximo, 2 páginas, sobre o 
modelo de negócio da candidata, assim como a estrutura para tomada de decisão. Deve ser 
comentado sobre:  
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• as principais características, cenários ou estratégias do mercado ou do setor que 
possam impactar a organização, considerando as suas estratégias e os seus processos;  

• as principais estratégias da organização;  
• os processos principais da cadeia de valor, ou seja, que impactam os resultados; e  

• quaisquer aspectos relevantes para a organização, envolvendo o MEG®, que possam 
impactar o seu desempenho de maneira significativa.  

 
No Sumário Executivo, deverão ser elaborados comentários por Fundamento da Gestão para 
Excelência, focando nos pontos para melhoria mais relevantes, explicando de forma clara como a 
manutenção dos pontos fortes e a eliminação ou mitigação das lacunas podem gerar valor para a 
organização. Não precisam ser comentados todos os aspectos, se não existirem elementos que 
tragam riscos ou os diferenciem.  
 
A Banca Avaliadora deverá comentar o que de fato é relevante para a organização, no sentido de:  

• alavancar a maturidade da sua gestão, considerando os aspectos da transformação 
(conforme posicionamento da FNQ) que tem impacto significativo para o negócio;  

• melhorar sua atuação/posicionamento no mercado;  
• aprimorar o desempenho estratégico e dos processos; e  
• eliminar ou mitigar os riscos do seu negócio.  

 
COMENTÁRIOS PARA OS PROCESSOS E RESULTADOS  
Os comentários para cada os Processos correspondente ao Instrumento de Avaliação da 
candidatura, poderão ser comentados de forma agrupada quando assim ocorrerem na gestão da 
candidata, como em processos atendem a mais de um processo dentro do mesmo Fundamento. 
Exemplo: Sistemas de Reuniões em que são tomadas decisões, comunicadas e acompanhadas.  
 
Importante lembrar que o bom comentário direciona claramente a organização para a lacuna(OM) 
que impacta as estratégias, os resultados ou modelo de negócio ou para o ponto forte(PF) que é um 
diferencial e que são aderentes à maturidade da gestão. 
 
Os Resultados são comentados agrupados e devem apresentar preferencialmente a correlação com 
os processos dos quais são decorrentes, demonstrando a assertividade ou não dos processos ou 
das estratégias. 
 
Poderão ser feitos comentários de Pontos Fortes (PF), Oportunidades para Melhoria (OM) e mistos, 
que indiquem a que conclusão a Banca chegou quanto à maturidade do processo por etapa do 
PDCL, indicando o que deve ser priorizado.  
 
Todos os Processos dos Temas devem ser comentados, podendo haver mais de um comentário por 
Processo. Todas as OM’s devem obrigatoriamente começar com VERBO. 
 
Os processos que podem servir como referência para outras organizações devem ser destacados 
nos comentários do DMG e indicados para a Comunidade de Boas Práticas. 
 
Comentários Adequados: 
� Apresentam as conclusões da Banca após a análise prévia e a visita. 
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� Agregam valor, ou seja, indicam as ações necessárias para a melhoria e ressaltam o que 
está aderente ao Instrumento de Avaliação. 

� Atendem às regras gramaticais. As orações devem ser completas (sujeito + verbo + 
predicado) em discurso direto. 

� São assertivos e expressam claramente a conclusão do avaliador. 

� Comentários mistos utilizam expressões como embora, a despeito de, apesar de. 

� Comentários de resultados devem, sempre que possível, ser de caráter conclusivo, ou seja, 
tratar do conjunto de resultados. 

Prefira: implantar, estruturar, capacitar etc. Deve-se tomar cuidado com verbos do tipo: estudar, 
entender, compreender, pois os mesmos não são geradores de ação “prática”. 

 
Abaixo, seguem alguns exemplos de comentários: 
 
FUNDAMENTO: Compromisso com as Partes Interessadas 

Tema: Requisitos das Partes Interessadas 

• Implementar uma sistemática (ou metodologia) para identificação de requisitos das partes 
interessadas força de trabalho, sociedade e fornecedores, a fim de subsidiar a definição dos 
compromissos a serem assumidos pelo CANES/RN. 
 
Tema: Clientes 
• Estruturar os processos de avaliação de insatisfação e fidelidade de forma a favorecer a 
tomada de ações para a consecução dos objetivos estratégicos relacionados à efetividade de 
vendas, retenção e fidelização de clientes. 
 
FUNDAMENTO: Compromisso com as Partes Interessadas 
Tema: Força de Trabalho 
• O ecograma, a estrutura de trabalho e o sistema de reuniões permite a participação dos 
colaboradores em diferentes fóruns com desafios diversos facilitando o aprendizado e crescimento 
profissional. 
 
FUNDAMENTO: Geração de valor 
Geração de Resultados Econômico-financeiros 
• Os resultados econômico-financeiros são consistentes com os impactos esperados pelo 
Pronatec e da recessão e demonstram a eficácia da gestão econômico-financeira do CANES/RN. 

 
É necessário sempre avaliar ao final de cada Tema se a pontuação dada está sustentada pelos 
comentários.  
 
ATIVIDADES PÓS-VISITA 
 
Após a visita, há ainda algumas atividades previstas no ciclo de avaliação, conforme abaixo:  
 
� Envio de Boas Práticas do Ciclo: os Avaliadores deverão preencher a Ficha de Processos, 
disponível neste manual (anexo 3) com as práticas que julgarem inovadoras ou exemplares e enviar 
por e-mail para o Avaliador Líder até o dia 18/11/2019. O Avaliador Líder fará a compilação das 
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fichas e encaminhará para o MS Competitivo até o dia 22/11/2019, como indicação de práticas a 
serem inseridas na Comunidade de Boas Práticas do MS Competitivo, com a autorização da 
candidata; 

� Processo de reembolso de despesas: será tratado entre Avaliadores e o MS Competitivo. 
Deverão ser enviados a planilha preenchida junto com os recibos originais para a MS Competitivo, 
seguindo as orientações do documento “Orientações para Logística da Visita”, disponível em: 

www.mscompetitivo.org.br – aba da Banca Avaliadora. Devem ser seguidas as orientações da 
organização para este procedimento. 

� Pesquisa de Satisfação do Ciclo 2019 e Avaliação de Desempenho: deverão ser preenchidas 
conforme orientações a serem transmitidas pela MS Competitivo. 

 
BANCA DE JUÍZES  

O Comitê do PQG/MS prepara a Reunião de Banca de Juízes que de posse das Pontuação Final, 
Sumário Executivo, e das Informações Relevantes para o Reconhecimento elaborada pelo Avaliador 
Líder define quais organizações serão reconhecidas como Finalistas, Certificadas e Premiadas do 
PQG/MS. 
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ANEXO 1  
MAPA DE PERFIL  
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ANEXO 2  

ASPECTOS IDENTIFICADOS DURANTE A VISITA 

 
 

FUNDAMENTO: 

TEMAS ASPECTOS IDENTIFICADOS DURANTE A VISITA 
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ANEXO 3 
REGISTRO DO PROCESSO INDICADO PARA DIVULGAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 
DO CICLO  
 
Fundamento: INDICAR O NOME DO FUNDAMENTO 

 
Tema: INDICAR O NOME DO TEMA 

Processo solicitado: INDICAR O PROCESSO SOLICITADO NO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

Nome do Processo 

existente: 

INFORMAR o nome pelo qual o processo é comumente conhecido. Dessa 
forma, ele pode ser facilmente identificado pelas pessoas.  

Responsabilidade: 
COLOCAR O NOME DA(S) ÁREA(S) RESPONSÁVEL pelo planejamento e 
execução do PROCESSO buscando sua melhoria. 

Referência: 

INDICAR, SE HOUVER: Número de procedimento, norma, processo, política, 
manual, instrução ou qualquer outro documento que registre a forma 
(método) de como o processo é implementado e gerenciado. Quando não 
existe nenhum padrão descrito que informe como o processo deve ser 
realizado, é necessário informar que “Não há”.  

Indicadores ou informação 

qualitativa: 

INFORMAR, caso existam, os indicadores que mensuram os processos ou, 
caso não existam indicadores, apresentar as informações qualitativas (ex: 
manutenção de certificação, presença em ranking) que avaliam o processo. 

P 

Adequação: 

• Descrição da Metodologia: 

Neste campo são descritas as principais etapas e devem ser registradas as 
regras para que o processo seja executado. 
O ideal é que o leitor possa saber o que ocorre do início ao fim, e possa 
também entender o fluxo das atividades realizadas. Para melhorar a 
visualização desse passo a passo, é possível utilizar figuras ou fluxogramas. Os 
fluxos permitem melhor padronização do processo e ainda estabelecem a 
ordem em que as atividades devem ser desenvolvidas, as principais decisões 
a serem tomadas e sua consequência nas próximas ações.  
A Metodologia, quando bem descrita, proporciona ao leitor uma clara visão 
da sequência de atividades que são realizadas. Além disso, informa os 
principais insumos necessários e as saídas (entregas) do processo descrito.  

Proatividade: 

Ressaltar os aspectos do processo que contribuem para a antecipação aos 
fatos, a fim de prevenir a ocorrência de situações potencialmente 
indesejáveis e aumentar a confiança e a previsibilidade do processo. Em 
resumo, a proatividade busca a prevenção, a antecipação. 

Integração: 

• Coerência: 

Explicar se os processos estão relacionados com o perfil, valores e princípios 
organizacionais, padrões e objetivos/estratégias da organização. 

• Inter-relacionamento:  
Descrever de que forma o processo é implementado de modo complementar 
com outras processos da organização, onde apropriado. O inter-
relacionamento trata da influência que o processo tem ou recebe de outros. 
O objetivo é ter sinergia, que torna mais efetivos os esforços realizados e 
permite o alcance dos objetivos.  

• Cooperação:  
Relatar como se dá a colaboração entre as áreas da organização e, quando 
pertinente, entre a organização e as suas partes interessadas mais 
impactadas, no planejamento ou desenvolvimento do processo. 
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D 

Abrangência: 

A abrangência determina o alcance do processo, ou seja, alguns abrangem 
somente determinados tipos de clientes, mercados, outros somente algumas 
partes interessadas ou níveis hierárquicos, como gerentes, por exemplo. 

Continuidade: Indicar desde quando o processo vem sendo realizado. 

Agilidade: 

Ressaltar os aspectos do processo que contribuem para que ele seja flexível e 
responda rapidamente às demandas, atuais e novas, que ela deve satisfazer. 
Portanto, há agilidade sempre que houver: 

� formas de monitoramento do ambiente a fim de identificar, 
prontamente, eventuais mudanças. 

� tempestividade na tomada de decisões ou na implementação 
de ações (desburocratização, padrões de tempo de resposta 
que atendam às necessidades dos impactados, reuniões de 
análise de desvios e realocação de recursos, provisões 
financeiras para emergências ou ações corretivas, métodos 
de análise e resolução de problemas).  

C 

Controle dos Padrões: 

O controle dos padrões busca assegurar que o processo seja realizado 
conforme a metodologia descrita. Podem ser usados para controle: 

� acompanhamento de cronograma ou plano de ação 
� auditorias de processo 

Controle da Eficiência: 

O controle da eficiência busca assegurar que o processo seja realizado 
(resultados alcançados) conforme planejado considerando os recursos 
utilizados: 

� acompanhamento de cronograma ou plano de ação 
� acompanhamento de previsto versus realizado 

Controle da Eficácia: 

O controle da eficácia busca assegurar que atividades planejadas são 
realizadas e os resultados planejados alcançados. Podem ser usados para 
controle: 

� acompanhamento de cronograma ou plano de ação 
� acompanhamento de previsto versus realizado 
� controle de prazos de execução e entregas  

L Aperfeiçoamento: 

• Aprendizado:  

Relatar aperfeiçoamentos na prática decorrentes do processo de melhorias, o 
que pode incluir eventuais inovações, tanto incrementais quanto de ruptura. 
Ele pode ser explicitado: 

� pela utilização de uma metodologia mais eficaz 
� pela diminuição do tempo de execução 
� pela obtenção de informações de forma mais ágil 
� pelo aumento da integração ou da abrangência do processo. 

• O processo merece ser destacado como um 

exemplo?  

O processo pode servir de exemplo para outras 
unidades e organizações. 

Sim  
Nã

o 
 

Justificativa:  
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ANEXO 4  
INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA RECONHECIMENTO  
(ATIVIDADE DO AVALIADOR LÍDER) 

Prezado(a) Avaliador(a) Líder, 

Este documento tem por objetivo obter informações relevantes que impactem no reconhecimento 

da Organização Candidata. Solicitamos que, com base nas informações obtidas durante o processo 

de avaliação, relate se foi observada alguma ocorrência relacionada às questões abaixo.   

1. É de conhecimento neste momento qualquer prática desabonadora praticada pela Organização 
e/ou seus controladores? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Existem suspeitas que atentem contra a idoneidade e lisura da Organização? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. É de conhecimento algum fato que tenha representado negligência com as partes 
interessadas?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Há um risco claro e iminente para a continuidade dos negócios? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. Houve a ocorrência de acidentes graves ou fatais com colaboradores próprios ou terceiros nos 
últimos 12 meses? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 


