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Enxergar a organização por todos os âmbitos é
fundamental para identificar a causa raiz de cada
um dos problemas que impedem seu crescimento,
além de reconhecer os maiores diferenciais

competitivos que poderão ser potencializados e
mais bem implementados no mercado de atuação.
O Modelo de Excelência de Gestão®

(MEG) entra como um aliado para suprir essa

demanda desafiadora do negócio. Trata-se de uma
metodologia de avaliação, autoavaliação e

boas práticas de gestão. Ao aplicá-la, é iniciado
o processo de definição de boas práticas.

Este e-book é um guia que mostrará a você como
implementar o MEG em sua empresa. Continue
a leitura e entenda como o MEG funciona,
quais são seus benefícios quando adotado e
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seus fundamentos. Confira!

O QUE É MEG E COMO
IMPLEMENTÁ-LO?
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O MEG é um modelo de referência
que busca retratar o que tem levado
as organizações a obter resultados
excepcionais no atual ambiente de
transformação, em que nada é certo
e tudo muda constantemente. Com
esses dados levantados, os desafios
são definidos.
O MEG é feito de fundamentos,
ou seja, conceitos que

são internalizados em

organizações de classe

mundial — as melhores do

mundo. Esses fundamentos devem
impulsionar as organizações a
pensar em questões que não eram
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consideradas anteriormente.
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Cada um desses fundamentos é dividido em
temas e concretizado por meio de processos e
aspectos que podem ser repensados a fim de obter
resultados excepcionais, que impactam todas as
partes interessadas e envolvidas no processo.
Toda organização está imersa em um ecossistema,
interagindo internamente e externamente
com outras instituições. Os resultados dessa
organização só serão duradouros se houver
uma compreensão plena de quais são as

necessidades e expectativas das partes

interessadas, assim como o desenvolvimento
das melhores práticas que entregarão
valor a todas elas.
Caso não haja uma entrega de valor significativa
aos interessados, as partes envolvidas
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naturalmente se afastarão, assim como acontece
em qualquer ecossistema vivo.

O QUE É MEG E COMO IMPLEMENTÁ-LO?
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O MEG não é um modelo de gestão, mas

Após a análise dos tópicos, tem início o processo

sim um modelo de referência para que as

de implementação. Ou seja, o modelo de gestão da

organizações se inspirem em uma nova forma

empresa é reestruturado com base no modelo de

de executar os processos. Com ele, é possível:

referência e na busca por desafios.

» implementar novos processos antes
desconhecidos;
» analisar se os processos fazem sentido
com os valores do negócio;
» entender o que faz — ou não —
sentido para o propósito do negócio;
» relacionar o modelo de gestão com os
valores da marca;
» impulsionar a empresa a deixar um
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legado para as futuras gerações.
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PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO
Assim como em todo projeto de transformação, a alta direção deve trabalhar para levar a empresa para a

frente. Isso é feito por meio do apoio e incentivo aos processos de melhoria. Para isso, a direção precisa
entender o que significa a referência e quais benefícios a organização pode obter ao adotar o processo.
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Para implementar o MEG, é necessário desenvolver um
planejamento inicial. Geralmente, recomenda-se fazer
um diagnóstico para que se encontre um modelo de
referência que tenha uma documentação bem definida.
Ao olhar para os desafios, a organização deve fazer
alguns questionamentos.
» Como estou planejando e executando os
processos?

» Estou controlando corretamente?
» Estou alcançando meus objetivos?
» Estou aprendendo?
» A empresa está sendo inovadora?
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» Está chegando a novos patamares que antes não
conseguia alcançar?

O QUE É MEG E COMO IMPLEMENTÁ-LO?
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As perguntas mostram que a melhor forma
de começar a implementar o MEG é fazer

uma autoavaliação. Dessa forma, é possível
entender o tamanho do desafio, o que precisa
ser melhorado e o que precisa ser fortalecido.
A partir disso, para entender os objetivos da

empresa deve ser avaliado também o que faz

É preciso, ainda, fazer um acompanhamento

de negócio e para seu formato de atuação. Essa

funcionando e o que deve ter o rumo

sentido para sua gestão, para seu modelo

avaliação é quantificada entre 0 e 1000 pontos
— por serem tão desafiadores, dificilmente
alcança-se a nota máxima.
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Na sequência, alguns pontos de
melhoria são estabelecidos dentro
das previsões das ações identificadas
como maiores alavancas para o
negócio da empresa.

minucioso para entender o que está

alterado. Depois disso, o diagnóstico
deve ser refeito, a fim de identificar o
que evoluiu ou não.

QUAIS SÃO OS
BENEFÍCIOS DO MEG
PARA AS EMPRESAS?
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A organização trabalha para atender às partes interessadas e promover benefícios a todo o ecossistema.
Caso o negócio não leve resultados para a sociedade, ambiente, fornecedores, produtos e processos, todo o
trabalho perde o sentido.

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DO
MEG PARA AS EMPRESAS?
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Sendo assim, os excelentes processos
só valem a pena se gerarem

resultados — que são premissas

básicas que retratam, de fato, o que é
excelência. Alguns benefícios específicos
são promovidos pelo MEG.

PROMOVE A
COMPETITIVIDADE
Identificar as maiores fraquezas do
negócio e desenvolver táticas que
invertam o cenário, além de reconhecer
as maiores forças e potencializálas, é uma forma de promover mais
competitividade no mercado. Essa
prática permite que a empresa se
destaque da concorrência, visto que
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atenderá de forma genuína às demandas
dos consumidores.
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PROMOVE O APRENDIZADO
O autoconhecimento incentiva o time não
só a encontrar as falhas, mas também a
buscar soluções. Tudo isso é feito fora da
rotina convencional de trabalho, o que

incentiva a equipe a buscar soluções
inovadoras capazes de mitigar os
impactos então notados.

MENSURA RESULTADOS
Ao exigir um acompanhamento próximo e
minucioso de todas as alterações promovidas
na gestão, pode-se também acompanhar
os resultados gerados por cada uma dessas
ações. Isso permite identificar quais práticas
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são bem absorvidas e aproveitadas pela
empresa e quais são indiferentes no processo.

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DO
MEG PARA AS EMPRESAS?
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INCORPORA A CULTURA
DA EXCELÊNCIA
A cultura da excelência coloca os
envolvidos como protagonistas
de todo o processo, que definirão
metas ambiciosas para a empresa.
Principalmente por se tratar de
uma meta comum, o time se

une e trabalha em conjunto
para alcançá-la. O resultado

esperado inspira os envolvidos, já
que o objetivo é gerar benefícios
não só para a empresa, mas também
para a sociedade.
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FUNDAMENTOS DO MEG?
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Os fundamentos estruturam o Modelo
de Excelência de Gestão®, pois são os
princípios encontrados em comum em
todas as organizações que geram resultados
excepcionais para as partes interessadas.
Caso não tenham esses fundamentos, elas
buscam tê-los — fora aquilo que ainda não
acontece, mas que é tendência.
Os fundamentos são a base da

metodologia, mas não é possível dizer

qual é o mais importante, já que não existe
hierarquia. Todos eles são igualmente
importantes e são como faces de um
mesmo prisma — observa-se a organização
por diferentes faces que se complementam.
Isso explica um outro propósito do MEG,
que é ser um modelo integrador. Conheça
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cada um dos fundamentos.
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PENSAMENTO SISTÊMICO
Por estar dentro de um ecossistema, o

O pensamento sistêmico trata dessas

pensamento sistêmico é justamente o

questões. Para tanto, divide-se em dois temas:

estudo das relações de interdependência que
existem dentro da organização. A empresa
não será excelente se tiver apenas algumas
áreas com essa característica; ela precisa ser
assim como um todo.
As relações de interdependência precisam ser
construídas englobando aspectos como:
» coerência entre o que é dito e o que é
feito;
» integração entre processos;
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» cooperação entre as partes interessadas.

alinhamento e tomada de decisões. Ou
seja, até que ponto são tomadas decisões de
forma coerente com os valores e propósitos.

A tomada de decisões é baseada
nisso, e não em questões que não
envolvam o benefício de todas
as partes interessadas de forma
harmônica. As partes interessadas
não se juntam para decidir o que
elas querem da empresa. A própria
organização deve descobrir isso,
pensando como atenderá às
necessidades harmonicamente.
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APRENDIZADO
ORGANIZACIONAL E INOVAÇÃO
No aprendizado são tratados temas como

compartilhamento de experiências
e conhecimentos, além de sua criação,

disseminação e utilização. Fala-se ainda em
metodologias da organização de diagnósticos,
pesquisas e fontes de informações —
o que deve ser utilizado para propor
melhorias e inovações.
A inovação é uma ideia que foi colocada em
prática e proporcionou resultados percebidos
pelas partes interessadas como algo que foi
capaz de agregar valor. É importante considerar
que inovar é diferente de inventar.
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LIDERANÇA
TRANSFORMADORA

relacionamento com os envolvidos, a
legislação, a responsabilidade fiscal e o

Quando falamos em um líder, não nos

atendimento das exigências regulatórias são

referimos apenas aos cargos e funções. Em

princípios dos quais não se pode abrir mão no

algumas situações, a organização é mais

modelo de excelência.

flexível, com grupos de trabalho, comitês
e pessoas que estão em uma situação de

Quando se fala em liderança transformadora,

liderança; que exercem o papel embora não

fala-se também em governança e cultura:

tenham, de fato, esse cargo.

o que funciona em uma organização não
necessariamente funciona em outra. Às vezes,

Mas a intenção, especificamente da alta

dentro de uma mesma organização, podem

administração, é definir os números da

existir subculturas, dependendo da área.

organização e engajar as pessoas e as partes

Alguns aspectos são característicos daquele

interessadas para aquela visão compartilhada

lugar, como costumes e comportamentos.

que foi estabelecida, pensando sempre no

Além disso, também existe a interferência da

legado que será deixado.
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A ética é indicada acima de tudo. O bom

cultura geográfica.

gestão para transformação

COMPROMISSO COM AS
PARTES INTERESSADAS
Fala-se também sobre a sociedade, os
fornecedores e tudo o que se relaciona com
o ecossistema — são partes que impactam
ou são impactadas pela organização, com as
quais deve-se estabelecer compromissos. Esses

compromissos, comumente, têm relação com os
valores e princípios da marca.

ADAPTABILIDADE
A adaptabilidade dialoga com o MEG por ser
o fundamento que mais fala da questão da

transformação. Ou seja, a forma como a

organização lida com mudanças, como ela faz
essa gestão e como ela flexibiliza os processos e
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as estratégias. A adaptabilidade é a capacidade da
organização de estar mais permeável ao ambiente.

QUAIS SÃO OS FUNDAMENTOS DO MEG?
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ORIENTAÇÃO POR PROCESSOS

O desenvolvimento sustentável aborda o aspecto

Os processos devem ser pensados a fim

econômico, que preza pelo lucro responsável, sem

de terem um funcionamento eficiente,

causar danos à sociedade e ao meio ambiente. Além

diminuindo a variabilidade, dando

disso, deve causar benefícios, contribuindo para

consistência e sendo modelados com foco

a melhoria das condições de vida por meio de um

nas partes interessadas. Quando se fala

comportamento ético e transparente.

de orientação por processos, trata-se da
sua orquestração, além de como serão
desenvolvidos novos produtos e como serão
gerenciadas as informações.

GERAÇÃO DE VALOR
O fundamento da geração de valor descreve
os resultados econômicos, sociais

e ambientais. Isso quer dizer que todo

processo implementado deve gerar valor para
23

essas partes envolvidas a fim de fazer sentido
para a organização.

CONCLUSÃO
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O MEG, quando adotado na gestão
organizacional, gera impactos no ambiente
interno e externo. Os resultados

alcançados são sustentáveis, já que

evidenciam, principalmente para o mercado,
os maiores diferenciais competitivos.
Como resultado, o clima organizacional
é mais atrativo aos colaboradores, que
conseguem desenvolver habilidades
específicas ao trabalhar individualmente
ou em grupo. Falando em grupo, o

relacionamento entre os colaboradores
também se torna mais impulsionador, pois
as tarefas desenvolvidas promovem um
clima de colaboração, construindo uma
verdadeira comunidade interna.

CONCLUSÃO
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A excelência alcançada pelo MEG é incorporada na cultura organizacional, o que traz reflexos
até mesmo nas finanças da empresa. Assim, os custos são otimizados, uma vez que a gestão revê todos os
processos internos e busca identificar melhorias relacionadas ao tempo, esforços e demais insumos.
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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
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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!

