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RESUMO

LEE, Flávio Don. Avaliação de desempenho organizacional seguindo o modelo de
excelência em gestão da fundação nacional da qualidade na modalidade compromisso
com a excelência: aplicação e resultados na EJEP. 2009. 136f. Trabalho de Conclusão de
Estágio (Graduação em Administração), Curso de Administração, Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, 2009.

O presente estudo apresenta uma avaliação do desempenho organizacional baseado no
Modelo de Excelência em Gestão (MEG) da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) na
modalidade Compromisso com a Excelência na organização EJEP (Empresa Júnior de
Engenharia de Produção) localizada na UFSC. Este trabalho busca descrever a metodologia
de avaliação de desempenho organizacional aplicada na Empresa Júnior, analisar os
resultados obtidos, propor sugestões de melhorias para a organização e avaliar a adequação do
modelo proposto como forma de avaliação de desempenho para uma Empresa Júnior. Quanto
à metodologia deste trabalho, caracteriza-se por uma pesquisa qualitativa, classificada como
estudo de caso descritivo e avaliativo. Além de possuir o caráter de pesquisa aplicada. A
coleta de dados ocorreu por meio de dados primários e secundários. Os dados primários foram
coletados por meio de entrevistas não estruturadas do tipo clínica, questionários e observação
participante. Enquanto os dados secundários foram coletados por meio de análise documental.
Os resultados alcançados evidenciam uma adequação do MEG como forma de avaliação de
desempenho para a EJEP, com a ressalva de que as questões relativas à remuneração
financeira sejam excluídas, em virtude das características de uma empresa júnior. Para cada
um dos critérios de Excelência foram apresentados os resultados quantitativos gerados e
também os comentários que sustentam a sua pontuação. Verificou-se que os critérios
Liderança, Estratégias e Planos e Clientes foram os critérios em que a organização auferiu
melhor desempenho. Enquanto os critérios Sociedade, informações e Conhecimento, e
Resultados, são os critérios em que a organização apresenta as maiores lacunas. Por fim, esta
avaliação gerou um resultado final bastante satisfatório, pois se comparada com os resultados
de organizações seniores que atingiram o nível de reconhecimento da mesma categoria
proposta da avaliação na EJEP, faixa de pontuação é bastante próxima.

Palavras Chaves: Avaliação de desempenho organizacional. Empresa Júnior. MEG. FNQ.
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1 INTRODUÇÃO

O atual contexto social, tecnológico e econômico reserva as organizações um
panorama de grandes desafios para os próximos anos. Questões relativas às mudanças cada
vez mais velozes do ambiente, em meio a um ambiente turbulento, globalização, aumento da
competitividade, novas exigências dos consumidores e da sociedade, evolução da tecnologia
da informação e disputa por recursos escassos tem mudado a forma como os gestores
administram seu negócio, (FNQ, 2008a).
Em resposta a esse cenário, as organizações sentiram a necessidade em adotar modelos
de gestão gerais e diversas ferramentas que lhes possibilitassem um processo de tomada de
decisão mais fundamentado. É com esse cenário que as abordagens de avaliação de
desempenho tem se destacado (FNQ, 2008a; PETRI, 2005).
Segundo Rummler e Brache apud Ensslin (2008), a avaliação de desempenho
organizacional se torna relevante, pois possibilita o monitoramento, o controle e o
aperfeiçoamento dos objetivos estratégicos almejados pela organização.
Sendo assim, a correta avaliação do desempenho da organização passa a ser vista
como elemento crucial para a consecução da estratégia adotada (KAPLAN; NORTON, 2004).
Segundo Rigby apud Petri (2005) há diversas abordagens de avaliação de desempenho
com enfoque gerencial para o apoio a tomada de decisão, sendo as mais comuns,
planejamento estratégico, benchmarking, planejamento de cenários, Balanced Scorecard,
ABM, prêmios da qualidade, entre outros.
Dentre eles, está o Modelo de Excelência em Gestão (MEG) da Fundação Nacional da
Qualidade (FNQ) que estabelece uma orientação integrada e interdependente para gerir uma
organização. Este considera que os “vários elementos da organização e as partes interessadas
interagem de forma harmônica e balanceada nas estratégias e resultados”. Dessa forma, o
MEG permite que os vários elementos de uma organização possam ser implementados e
avaliados em conjunto, de forma interdependente e complementar. (FNQ, 2009)
Sendo assim, o MEG da FNQ vêm sendo atualizado de acordo com as “premissas de
espelhar, permanentemente, o Estado da Arte da Gestão”, e ser claros e de fácil entendimento,
para que possam ser utilizados por qualquer tipo de organização, independentemente do porte,
do segmento de atuação e de serem públicas ou privadas (FNQ, 2009, p. 6).
Em meio a tal contexto, insere-se o objeto de estudo, a Empresa Júnior – EJ, a mesma
é caracterizada como uma associação civil sem fins econômicos formada e gerida única e
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exclusivamente por alunos da graduação. Presta serviços de consultoria principalmente para
micro e pequenas empresas. Tem como objetivo promover o empreendedorismo e espírito de
liderança do estudante universitário (BRASIL JÚNIOR, 2009). Com o exposto, apresenta-se o
problema de pesquisa do presente trabalho:
Qual o desempenho auferido por uma Empresa Júnior ao se aplicar uma ferramenta de
avaliação de desempenho?
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1.1 OBJETIVOS

A fim de responder o problema de pesquisa foram estabelecidos os objetivos a seguir.

1.1.1 Objetivo Geral

Avaliar o desempenho organizacional de uma Empresa Júnior no setor de Engenharia
de Produção.

1.1.2 Objetivos Específicos

a) Descrever uma metodologia de avaliação de desempenho;
b) Identificar pontos fortes e oportunidades de melhorias na organização; e
c) Avaliar a adequação do modelo proposto como forma de avaliação de desempenho
para a Empresa Júnior.

1.2 JUSTIFICATIVA

Para composição do tema de pesquisa alguns fatores são necessários: importância,
viabilidade e originalidade (CASTRO, 1977).
No que se refere à importância de um tema, Castro (1977, p. 56) destaca:
Dizemos que um tema é importante quando está de alguma forma ligado à uma
questão crucial que polariza ou afeta um segmento substancial da sociedade. Um
tema pode também ser importante se está ligado à uma questão teórica que merece
atenção contínua na literatura especializada [...].

No que tange a importância, o processo de avaliação de desempenho exerce um papel
de grande relevância em qualquer tipo de organização, sendo considerado o elo final na cadeia
funcional da administração. Constitui-se de uma das quatro funções em que se divide o
processo administrativo, sendo o equivalente ao controle organizacional (ROBBINS, 1978).
Nesta perspectiva, as organizações ao implementar seus planos estratégicos, devem
mensurar o desempenho auferido ao longo do caminho, de forma a avaliar, de forma holística,
se as ações executadas estão indo ao encontro dos objetivos almejados.
No que tange a viabilidade, Castro (1977, p. 57) afirma que:
15

Dados os prazos, os recursos financeiros, a competência do futuro autor, a
disponibilidade potencial de informações, o estado da teorização a esse respeito, dá
para fazer a pesquisa? O prazo pode ser suficiente, o mesmo se dando com os
recursos, pode ao pesquisador faltar o preparo específico naquele campo, pode não
haver uma sistematização prévia do conhecimento na área ou a teoria apresentar
uma insolvência metodológica. Finalmente os dados necessários podem inexistir
ou mesmo sua coleta ser impossível.

Considera-se a realização da avaliação de desempenho organizacional na EJEP
viável, pela facilidade de conseguir informações sobre a mesma, já que esta possui fácil
acesso e o prazo é suficiente.
Por fim, no que tange a originalidade, Castro (1977) define como original o tema que
gera resultados com capacidade de surpreender. Sendo assim, esta é a primeira avaliação de
desempenho organizacional seguindo este método realizado em Empresas Juniores do
Estado de Santa Catarina. Este fato se dá, pois, este modelo de avaliação de desempenho
originou-se em Santa Catarina no ano de 2004 e a Federação das Empresas Juniores do
Estado de Santa Catarina realizou a primeira parceria em conjunto com o órgão responsável,
Movimento Catarinense para a Excelência (MCE), no ano de 2006 com o intuito de
aprimorar os conhecimentos a respeito deste modelo, sendo assim, com o conhecimento
gerado, foi possível a realização de avaliações de desempenho seguindo o Modelo de
Excelência em Gestão da Fundação Nacional da Qualidade nas Empresas Juniores do Estado
de Santa Catarina.
Com isso, o presente estudo é tido como importante, viável e original, fatores que
justificam a sua realização.

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho está dividido em quatro capítulos. O primeiro capítulo apresenta a
introdução, os objetivos, a justificativa e a estrutura do trabalho. O segundo capítulo diz
respeito à fundamentação teórica. Este foi estruturado partindo do mais abrangente para o
específico. Primeiramente conceituou-se o tema administração estratégica, partindo do
conceito de estratégia, subdividindo o tema em formulação da estratégia, implementação da
estratégia e avaliação de desempenho organizacional. Posteriormente, apresentou-se o
modelo de avaliação de desempenho utilizado na pesquisa, o Modelo de Excelência em
Gestão da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). Por fim, foi conceituada a Empresa
Júnior, objetivo de estudo deste trabalho.
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No terceiro capítulo demonstram-se os procedimentos metodológicos, com destaque
para a caracterização e tipo de estudo, coleta de dados, universo da pesquisa, análise de
dados e limitações da pesquisa. No quarto capítulo, são apresentados os resultados, sendo
que inicialmente é demonstrado a caracterização da Empresa Júnior EJEP. Em um segundo
momento apresenta-se os resultados obtidos por meio da avaliação de desempenho realizada,
sendo apresentados os resultados segmentados de acordo com os critérios de excelência da
FNQ.
Por último, apresentam-se as considerações finais, com o resgate do problema de
pesquisa, bem como seus objetivos, sugestões de melhorias e recomendações para próximos
trabalhos.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Minayo et al. (1994) apontam que a definição teórica e conceitual é base de
sustentação da pesquisa, sendo considerado momento crucial na investigação científica. É
imprescindível a definição clara dos pressupostos teóricos, das categorias e conceitos a serem
utilizados.
Para Zanella (2007) a elaboração da fundamentação teórica deve ter como objetivo a
apresentação dos estudos relacionados ao tema, de acordo com a abordagem de outros
autores. Demonstra, portanto, uma revisão da literatura existente, não somente a respeito das
diferentes teorias e suas críticas, bem como trabalhos realizados com base nessas teorias.
Esta base teórica compreende os temas Administração Estratégica e Empresa Júnior,
sendo o primeiro subdividido em: História da Administração Estratégica, Formulação
Estratégica, Implementação Estratégica e Avaliação de Desempenho. Neste, é abordado em
específico o Modelo de Excelência em Gestão da Fundação Nacional da Qualidade, como
método de avaliação de desempenho organizacional.
2.1 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA

Anteriormente ao estudo a respeito de administração estratégica, é importante discutir
a respeito do termo central deste tema, a estratégia. Esta palavra tem sua origem etimológica
que se origina do vocabulário grego e significa as habilidades de um general. Este fator é
derivativo do conceito militar, pois, em virtude de sua origem histórica, está relacionada às
técnicas relativas ao emprego e preparo das tropas para as guerras (STONER; FREEMAN,
1999).
Com o passar dos anos, o conceito de estratégia também passou a ser utilizado nos
movimentos políticos e econômicos, atingindo as organizações anos mais tarde. Em 1962,
Chandler apud Stoner e Freeman (1999), definiu estratégia como:
“a determinação dos objetivos e metas básicas de longo prazo de uma empresa, e a
adoção de linhas de ação e a alocação de recursos necessários para alcançar esses
objetivos”.

O conceito foi passando por refinamentos e Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000)
afirmam que é possível que não exista uma definição simples de estratégia, mas que pode ser
contemplada nas cinco definições sugeridas pelos autores. São elas, estratégia como: plano,
padrão, posição, perspectiva ou truque.
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No que tange a definição como plano, ou também considerada estratégia pretendida,
os autores a define como uma direção, um caminho, um curso de um lado a outro. Ou seja, o
plano traçado para a consecução de uma determinada meta. A definição como padrão,
também definida como estratégia realizada, está relacionada à “consistência em
comportamento ao longo do tempo” (MINTZBERG, AHLSTRAND; LAMPEL, 2000, p. 17).
A estratégia também pode ser definida como posição, que segundo Porter apud Mintzberg,
Ahlstrand e Lampel (2000, p. 19) “estratégia é a criação de uma posição única e valiosa,
envolvendo um conjunto diferente de atividades”. A estratégia também pode ser definida
como perspectiva está relacionada à maneira fundamental em que as organizações exercem
sua gestão, focado para dentro da organização, mas também para a grande visão da empresa.
Por fim, a estratégia como truque ou armadilha, definida como “uma manobra especifica para
enganar um oponente ou concorrente” (MINTZBERG, AHLSTRAND; LAMPEL, 2000, p.
20).
Segundo a FNQ (2008b, p.59), estratégia pode ser definida como caminho
determinado pela organização “para concentrar esforços com o objetivo de tornar real a visão
da organização”.
Oliveira (2006) corrobora com a definição e complementa que ao traçar o caminho
para alcançar os objetivos, desafios e metas, estes devem ser feitos, preferencialmente, de
forma diferenciada, traçando o melhor posicionamento perante o ambiente em que se
encontra.
As estratégias podem, então, representar para as organizações à descoberta de uma
rota que as conduzam a sobrevivência, ao desempenho sustentável e ao resultado (PEREIRA;
LISSONI, 2008).
Vinculadas as definições do conceito de estratégia estão os processos que lhe dão
origem. A forma como as estratégias surgem e se implementam são diferentes para cada tipo
de organização, em virtude dos diferentes fatores externos e internos que influenciam cada
uma das organizações (PEREIRA; LISSONI, 2008).
É neste contexto que se insere a abordagem referente à administração estratégica. Para
que de fato a organização possa definir uma rota que a conduza para o resultado esperado, é
necessário que o processo de administração estratégica seja eficaz. Caso este processo seja
realizado de forma ineficaz, pode facilmente provocar problemas, como redução da
lucratividade, baixa motivação dos funcionários e resultados em geral abaixo do esperado
(CERTO; et al., 2005).
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Sendo assim, a administração estratégica, segundo Serra (2008), pode ser considerada
como um processo contínuo, em que o objetivo final é o alcance da visão de futuro almejado
pela organização. Para a execução deste processo, é importante que se tenha claro as etapas
que o compõem de maneira a executá-las da melhor forma para que assim, aumente a
probabilidade de se atingir os resultados esperados.
A administração estratégica, segundo Certo et al. (2005, p. 3), pode ser definido como
um processo contínuo e interativo que possui como intuito “manter uma organização como
um conjunto apropriadamente integrado a seu ambiente”. No que tange a definição como
processo contínuo, está o fato de que o processo é dividido em etapas e que deve ser iniciado
pela primeira, seguindo até a última, e novamente voltando para a primeira etapa. Quanto ao
caráter interativo, está relacionado à interação entre os ambientes internos e externos,
iniciando o processo fora da organização e posteriormente desdobrando-se dentro da mesma
(CERTO et al., 2005).
Para Hofer e Schendel apud Stoner e Freeman (1999, p. 144), após uma vasta pesquisa
da literatura existente, definiu-se administração estratégica, como:
[..] um padrão baseado no principio de que o projeto geral de uma organização só
pode ser descrito se a realização das metas for somada as políticas e a estratégia
como um dos fatores básicos na operação das atividades da organização pela direção
da empresa.

Estes autores dividem o processo de administração estratégica em quatro etapas
distintas, sendo as etapas: definição e estabelecimento de objetivos; formulação de estratégia,
implementação de estratégia e controle estratégico (HOFER; SCHENDEL apud STONER E
FREEMAN, 1999).
A divisão sugerida por Serra (2008) é similar a definição anterior, sendo composta
pela: análise estratégica, formulação da estratégia e implementação da estratégia,
contemplando o controle estratégico na mesma.
Na visão de Certo et al. (2005), a análise estratégica sugerida por Serra (2008) é
dividida em análise do ambiente e estabelecimento da diretriz organizacional, além das etapas
de formulação da estratégia, implementação da estratégia e controle estratégico, ou avaliação
de desempenho.
Para fins de estruturação deste trabalho, foi utilizada a forma de definição de Serra
(2008), definindo avaliação de desempenho, ou controle estratégico, como uma etapa distinta
de implementação da estratégia, como sugerido por Certo et al. (2005). Sendo assim, a
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estrutura foi divida em: análise estratégica, formulação da estratégia, implementação da
estratégia e avaliação de desempenho organizacional.

2.1.1 Análise Estratégica

O sucesso da formulação e implementação da estratégica é resultado do conhecimento
da realidade ambiental na qual a organização está inserida (VASCONCELLOS FILHO apud
CORDIOLI, 2008). Sendo assim, anteriormente a formulação da estratégia, as organizações
devem analisar o contexto no qual estão inseridas de forma a compreender e definir a intenção
estratégica da organização. Um erro cometido nesta etapa poderá prejudicar o restante do
desenvolvimento e implementação da estratégia (OLIVEIRA; 2006).
Dessa forma, a etapa de análise estratégica, segundo Serra (2008, p. 56), consiste na
definição do negócio e estabelecimento de um foco para a organização, considerando as
interações dos ambientes e “adequação da empresa aos aspectos competitivos do negócio”.
Certo et al. (2005), define a análise estratégica em dois momentos, o primeiro,
relacionado a análise dos ambientes internos e externos, e posteriormente, o estabelecimento
da diretriz organizacional.

2.1.1.1 Análise ambiental

No que tange a analise ambiental, esta se torna relevante, pois possibilita que a
organização avalie o ambiente em que está situada para que a organização possa reagir de
forma adequada as variações do mesmo, visando a intensificação do sucesso organizacional
Certo et al. (2005).
A análise do ambiente pode ser dividida em dois momentos, primeiramente a análise
do ambiente externo, contemplando a análise das oportunidades e ameaças, e do ambiente
interno, relativo aos pontos fortes e fracos da organização (SERRA, 2008).
De acordo com Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), a análise do ambiente externo
é importante, em virtude do seu caráter imprevisível, que pode gerar mudanças de forma
brusca, inviabilizando toda uma estratégia.
Para compreender esse ambiente, o pode ser dividido em ambiente geral e operacional,
sendo o ambiente geral, composto por componentes em que a organização nenhum controle
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(CERTO et al., 2005). Estes componentes são: econômico, social, demográfico, cultural,
político, tecnológico, legal e ecológico (VASCONCELLOS FILHO apud CORDIOLI, 2008).
Os componentes são explicados a seguir de acordo com a definição de Vasconcellos
Filho apud Cordioli (2008): o econômico está relacionado a fatores como crescimento do PIB,
balanço comercial e de pagamentos, taxas de inflação de juros, tributos e receitas de
consumidores, despesas e débitos públicos, arrecadação de impostos, e distribuição de renda;
o social, é à estrutura socioeconômica, sindical e política; o demográfico compreende dados
da população, como índices de natalidade e mortalidade e taxas de crescimento demográfico e
populacional; o componente cultural é relacionado aos índices de alfabetização, sistema
educacional e veículos de comunicação; já o político compreende fatores e a estrutura de
poder; o tecnológico, está relacionada a proteção de patentes, mudanças tecnológicas,
desenvolvimento de novas tecnologias, entre outros; o fator legal, está relacionada a
legislações tributárias, trabalhistas e comerciais; e por fim, o componente ecológico, relativas
as legislações ambientais.

Ambiente Geral
Ambiente Operacional
A organização

Ambiente interno

Figura 01: Níveis de ambiente organizacional
Fonte: Adaptado de Certo et al. (2005, p. 26)

Enquanto o ambiente operacional está inserido em um nível mais próximo da
organização em que se possuem implicações específicas e mais imediatas na organização.
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Neste ambiente, estão inclusos, clientes, concorrência, mão de obra, fornecedores e questões
internacionais. No que tange ao componente clientes, este está relacionado ao público que
adquire os produtos/serviços da organização, entender o seu perfil e as necessidades e
expectativas do mesmo é essencial para a melhor aceitação dos seus produtos/serviços. Em
relação ao componente concorrência, consiste no que a organização precisa combater para
auferir recursos (CERTO et al., 2005). Sendo assim, é de extrema importância conhecê-los de
forma a monitorar as ações dos mesmos. O componente mão de obra, refere-se aos fatores que
condicionam o interesse e a disponibilidade de mão de obra para a organização. Os
fornecedores, refletem todas as variáveis relacionadas a aquisição dos insumos necessários
para o funcionamento da organização, sendo assim, a qualificação, seleção e avaliação do
mesmo se tornam essenciais para garantir a qualidade do produto/serviço (FNQ, 2008b). Por
fim, tem-se o componente internacional, que compreende todas as implicações internacionais
das operações da organização (CERTO et al. 2005).
Em relação ao ambiente interno, este abrange os componentes relativos os processos
organizacionais, como os processos relativos à gestão organizacional, de marketing, de
finanças, de produção e de recursos humanos. Estes possuem implicações imediatas e
específicas na gestão organizacional e são controláveis pelos gestores.
É importante salientar que os fatores ambientais afetam as organizações de maneira
diferente, pois os fatores internos e condições internas são particulares a cada tipo de
organização.
Em relação aos métodos de análise de ambiente, uma ferramenta é usualmente
utilizada nas organizações, conhecida como análise SWOT (Forças, Fraquezas, Ameaças e
Oportunidades).
A partir desta ferramenta é possível identificar os pontos fortes e fracos da organização
e correlacioná-los com as ameaças e oportunidades do ambiente externo.
A análise SWOT é relevante, pois possibilita o estudo detalhado a respeito do
ambiente externo e interno, servindo como subsídios para a formulação estratégica (SERRA,
2008).
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2.1.1.2 Diretriz organizacional

Após a realização da analise ambiental, a etapa posterior refere-se à definição das
diretrizes organizacionais (CERTO et al., 2005), que de acordo com Lobato (2006), são
definidas pela visão, missão e valores da organização.
Conforme Oliveira (2006), a missão é a própria razão de ser da empresa. Para o autor,
procura-se verificar qual o negócio da empresa, o motivo dela existir e as atividades em que
ela deverá estar inserida no futuro.
Certo et al. (2005) complementa que a missão deve contemplar informações referente
a que tipo de clientes procura atender e também quais valores importantes a organização
possui.
Para Lobato (2006), a visão deve estar acima dos objetivos da empresa, sendo a
imagem projetada para o futuro, a qual deve ser compartilhada e apoiada pelos colaboradores
da empresa. Para a FNQ (2008d), para que a visão seja válida, a mesma não deve mudar a
cada ciclo de negócio, pois as estratégias são formuladas para o longo prazo.
No tocante a definição dos valores organizacionais, segundo Mintzberg, Ahlstrand e
Lampel (2000), esta está relacionada às crenças e preferências das lideranças da organização e
influenciam o comportamento, as relações e o processo decisório da organização como um
todo (FNQ, 2008d).
A importância da definição das diretrizes organizacionais está relacionada à
homogeneidade do pensamento da equipe de trabalho acerca do entendimento sobre os rumos
organizacionais. Sendo assim Certo et al. (2005) o estabelecimento de diretrizes auxilia na
concentração de esforços em uma direção comum, define caminhos claros, evitando que a
organização siga caminhos conflitantes, auxilia na alocação de recursos organizacionais,
estabelece áreas amplas de responsabilidades por tarefa na organização e atua como a base
para a consecução dos objetivos organizacionais.

2.1.2 Formulação da Estratégia

A formulação das estratégias implica em definir os rumos a serem seguidos de forma a
alcançar a visão de futuro almejada (CERTO et al., 2005), por meio do processo de
planejamento, a partir da identificação de forças restritivas e impulsoras, externas e internas,
decorrentes da etapa anterior de análise ambiental (FNQ, 2008e).
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O processo de formulação está pautado em uma seqüência de eventos que tem como
inicio a analise ambiental citada anteriormente e termina com as estratégias definidas. Essas
atividades são geralmente executadas pela liderança da organização e dependendo do porte da
mesma envolvem outros níveis de estrutura (STONER; FREEMAN, 1999).
De acordo com Stoner e Freeman (1999), a formulação estratégica, pode ocorrer em
três níveis, o corporate, o nível de unidade de negócios e funcional. Certo et al. (2005)
utiliza-se de definição similar, ao classificar os níveis por estratégias organizacionais, de
negócios e funcionais. Para a estruturação deste trabalhado, utilizou-se a definição de Stoner e
Freeman (1999).

2.1.2.1 Nível corporate

O primeiro nível, o corporate, está relacionado a uma estratégia ampla, contemplando
o ambiente holístico da organização. Normalmente, é de responsabilidade das lideranças a
elaboração destas estratégias e possuem como questões estratégicas a serem analisadas, como
o mercado de atuação, a inovação, produtividade, recursos em geral, lucratividade,
desempenho e desenvolvimento da administração, desempenho e atitudes dos trabalhadores e
responsabilidade pública (DRUCKER apud STONER; FREEMAN, 1999).
Para que se formulem as estratégias em cada um dos níveis, a organização deve
escolher a partir de uma ampla diversidade de estratégias genéricas de acordo com sua
realidade e as intenções de futuro da organização (CERTO et al., 2005). Para as estratégias a
nível corporate, estão relacionadas às estratégias de concentração, de estabilidade, de
crescimento e de redução de despesas.
Em relação à primeira estratégia, o foco dos gestores está em concentrar os esforços
em uma única linha de negócio, o que possibilita maior concentração de investimentos com o
intuito de obter vantagem competitiva perante os concorrentes A segunda, refere-se à
estratégia de estabilidade, em que a organização concentra seus esforços em uma linha ou em
mais de uma linha de negócio, visando à estabilidade na(s) mesma(s). A terceira, referente às
estratégias de crescimento, está relacionadas a crescimentos nas vendas, lucros, aumento de
market share, entre outros. Estas estratégias de crescimento podem ser divididas em
estratégias de: integração vertical; integração horizontal; e diversificação. Por fim, as de
redução de despesas estão relacionados a estratégias de defesa, momento em que a
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organização sente-se ameaçada pelo ambiente em que se encontra. As estratégias de redução
de despesas são as de rotatividade, desinvestimento e liquidação (CERTO et al., 2005).

2.1.2.2 Unidade de negócios

O segundo nível, o de unidade de negócios, está relacionado à estratégia de cada
negócio, considerando as definições do primeiro nível. As questões a serem analisadas
contemplam, os produtos/serviços que serão comercializados, a definição dos segmentos e
mercado-alvo, alocação dos recursos para implementar a estratégia, enfim, deverá se basear
na forma pela qual deverá conduzir a estratégia definida, dados os recursos e as condições de
mercado. É importante salientar, que nem todas as organizações possuem mais de uma
unidade de negócio, sendo assim, a organização deve realizar apenas a etapa de nível de
unidade de negócios (STONER; FREEMAN, 1999).
Para as estratégias a nível de negócio,

está relacionada a estratégia de análise

competitiva, elaborada por Michael Porter, que se baseia na análise de cinco forças
competitivas que influenciam o sucesso de uma unidade de negócio em um novo mercado.
São elas: poder de barganha dos fornecedores, poder de barganha dos clientes, ameaça de
novos entrantes, ameaça de produtos substitutos e rivalidade entre concorrentes
(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000).

Figura 02: As cinco forças de Porter
Fonte: Adaptado de Stoner e Freeman (1999, p. 148)
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No que tange ao poder de barganha dos fornecedores, está relacionada ao conflito de
interesses entre o fornecedor e a organização, em que os fornecedores visam à obtenção de
maior valor de venda dos produtos negociados, enquanto a organização visa à minimização
destes valores. A vantagem na negociação está relacionada aquele que possui maior
quantidade de opções, ou seja, perderá menos caso a negociação não prossiga (MINTZBERG;
AHLSTRAND; LAMPEL, 2000).
O poder de barganha dos clientes vincula-se ao fato de que estes possuem como
expectativas o aumento da qualidade dos produtos e menor preço. De acordo com o poder de
compra dos clientes, estes podem influenciar consideravelmente as condições de lucratividade
(STONER; FREEMAN, 1999). No que se refere à ameaça de novos entrantes, referem-se à
ameaça de novas organizações possivelmente com diferentes abordagens que possam causar
uma nova segmentação do market share do mercado.
A ameaça de produtos substitutos está relacionada ao fato de os compradores adotarem
produtos similares aos comercializados pela organização. E por fim, a rivalidade entre os
concorrentes, está relacionada a todas as outras forças citadas anteriormente que convergem
para a rivalidade entre as organizações concorrentes (MINTZBERG; AHLSTRAND;
LAMPEL, 2000).

2.1.2.3 Nível funcional

Por fim, no que tange a formulação das estratégias no último nível, relativo ao nível
funcional, estas devem estar de acordo com os valores e princípios organizacionais da unidade
de negócio em questão, traduzindo as estratégias traçadas por meio de tarefas que devem ser
executadas como forma de implementação da estratégia (CERTO et al., 2005). Estas
estratégias são mais específicas do que as de unidade de negócio e possuem um prazo inferior
para a execução. A participação dos gerentes de áreas é essencial, em virtude da necessidade
de que o entendimento a respeito da estratégica seja claro (STONER; FREEMAN, 1999).
Em relação às estratégias de nível funcional, estão relacionados estratégias para cada
uma das áreas do negócio, se considerada uma organização com estrutura departamental. As
áreas comumente utilizadas são: finanças, pesquisa e desenvolvimento (P&D), produção,
marketing e recursos humanos (CERTO et al., 2005). No que tange as estratégias da área de
finanças, estão relacionados os processos relativos a previsão e planejamento financeiro,
avaliação de riscos financeiros, investimentos e controles de recursos.
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Em relação à área de P&D, estão relacionadas à garantia da atualização dos produtos
da organização de forma a manter e a desenvolver a organização em um nível de referência
perante os concorrentes. As estratégias de produção estão relacionadas à produção dos
produtos/serviços da organização, contemplando estratégias de definição de planejamento e
controle da produção, tamanho e controle de estoque, arranjo físico, localização das
instalações, entre outros (STONER; FREEMAN, 1999).
No que tange a área de marketing, estão relacionadas às estratégias relativas a forma
como visam identificar e atender as necessidades e expectativas dos clientes, avaliando sua
satisfação. Além disso, estão vinculadas as estratégias de vinculação dos produtos e
determinação dos preços dos mesmos. E, por fim, a área de recursos humanos, cujas
estratégias vinculadas estão a valorização dos colaboradores, treinamento e desenvolvimento
dos mesmos, recrutamento e seleção de novos entrantes, além de avaliação de desempenho e
manutenção de clima organizacional satisfatório para o bom desenvolvimento dos trabalhos
(STONER; FREEMAN, 1999).

2.1.3 Implementação da Estratégia

A implementação das estratégias, de acordo com a FNQ (2008e), apresenta-se como
um dos fatores mais críticos para o sucesso de longo prazo da organização. De acordo com
Certo et al. (2005), o conceito de implementação é colocar a estratégia em prática. Para Serra
(2008), a implementação estratégica é definida como a tradução dos objetivos estratégicos em
ações concretas que possibilite o alcance das estratégias. De acordo com Stoner e Freeman
(1999), a dificuldade da implementação estratégica está vinculada a complexidade da
estratégia elaborada, quanto mais complexa, maior a dificuldade de implementação.
Além disso, Kaplan e Norton (2004), afirmam que poucas organizações possuem uma
visão holística ao definir suas estratégias, sendo que algumas descrevem sua estratégia por
meio de planos financeiros, outras com base nos produtos e serviços, outras sobre o ponto de
vista da qualidade e dos processos, entre outras formas. Sendo assim, não conseguem
descrever de forma abrangente a estratégia, e sem a mesma, o entendimento da estratégia
pelos gestores é dificultado e inviabiliza o compartilhamento junto aos funcionários. Ao não
possuir uma visão comum da estratégia entre os integrantes da equipe, não é possível
promover o alinhamento em torno da mesma. E sem alinhamento, não é possível implementála.
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Dessa forma, para que a implementação da estratégia seja efetiva, Serra (2008) afirma
que a mesma deve levar em consideração os elementos cultura, organização, pessoas e um
sistema de controle.
No que tange ao elemento cultura, Serra (2008), aborda o fato de que a cultura pode
tanto auxiliar como dificultar a implementação das estratégias. Stoner e Freeman (1999, p.
165) definem a cultura como um “conjunto de conhecimentos importantes, como normas,
valores, atitudes e crenças, que são compartilhados pelos membros da organização”. Sendo
assim, caso a cultura organizacional não esteja condizente com o comportamento a ser
adotado pela organização, é papel da liderança exercer a influencia para que a mudança
ocorra.
Em relação ao elemento organização, Serra (2008), afirma que a estrutura
organizacional deve ser simples para facilitar a disseminação das informações e também a
tomada de decisão. Além disso, deve propiciar ao colaborador, a estrutura necessária para o
desenvolvimento efetivo do trabalho (FNQ,2008e).
O próximo elemento, relativo às pessoas, é considerado por Serra (2008) como o fator
principal de sucesso para a consecução das estratégias. Sendo assim, é fundamental que as
pessoas estejam em consonância com a cultura, os valores, os princípios organizacionais, e
estejam dispostos a contribuir, por meio do trabalho em equipe, para a desenvolvimento das
atividades em prol da execução da visão de futuro desejada. Além disso, a liderança é
responsável pela condução da equipe e deve garantir a disseminação e entendimento da
estratégia por parte da equipe.
Por fim, o sistema de controle, este está relacionado ao monitoramento da
implementação das estratégias (SERRA, 2008). Este é explicado no próximo item referente à
avaliação de desempenho organizacional.

2.1.4 Avaliação de Desempenho Organizacional

De acordo com Rummler e Brache apud Ensslin e Dutra (2008), a avaliação de
desempenho é processo central para a gestão, pois uma organização somente é gerenciada no
momento em que se avalia o desempenho da mesma.
A avaliação de desempenho da gestão tem como papel essencial, o monitoramento e a
mensuração dos resultados obtidos do processo de administração estratégica (CERTO et al.,
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2005). Conforme ilustrado anteriormente, este compreende os processos de análise,
formulação e implementação das estratégias.
O processo de avaliação de desempenho exerce um papel de grande relevância em
qualquer tipo de organização, sendo considerado o elo final na cadeia funcional da
administração. Constitui-se de uma das quatro funções em que se divide o processo
administrativo, sendo o equivalente ao controle organizacional ou estratégico (ROBBINS,
1978).
Stoner e Freeman (1999) utilizam-se do termo controle estratégico e o definem como
um processo, o que indica que o mesmo deve ser periódico, de acompanhamento da
implementação da estratégia, seguindo os planos traçados, a fim de verificar se a organização
está atingindo a visão de futuro estipulada.
De acordo com Ensslin e Dutra (2008, p.196) o processo de avaliação de desempenho
auxilia os gestores a “entender, administrar e melhorar os processos organizacionais”, além de
compreender questões de o que é e o que não é importante para a organização, a qualidade da
execução da estratégia, a distancia entre o que se está fazendo e aonde se espera chegar, e se
são necessárias mudanças e aonde.
Ensslin e Dutra (2008, p.196) afirmam que há uma diversidade de métodos de
avaliação de desempenho, sendo elaboradas em contextos diferentes, visavam atender a
propósitos específicos de acordo com o ambiente e momento em que estavam inseridas.
Entretanto, segundo os autores, é possível classificá-las no que tange a sua finalidade em dois
tipos. O primeiro tipo consiste na avaliação do desempenho de uma “maneira macro,
considerando a organização como um todo, englobando suas estratégias e seus objetivos”,
enquanto outras, visam a analise micro, o que significa levar em consideração apenas “uma
área ou contextos específicos, em uma visão mais tática e operacional da organização”.
De acordo com Certo et al. (2005), o processo de avaliação a nível macro pode ser
dividido em três etapas: medir o desempenho da organização, comparar com metas e padrões
e tomar ações corretivas necessárias.
No que tange a primeira etapa, relativa à medição do desempenho da organização,
consiste na realização de uma auditoria estratégia com a finalidade de avaliar as áreas
englobadas no processo de administração estratégica. Neste momento a organização deve
delimitar o escopo da avaliação ao definir se o mesmo irá abranger “todas as facetas da
administração estratégica” ou pontos em específico (CERTO et al., 2005, p. 135) .
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A segunda etapa consiste na comparação do desempenho organizacional com os
objetivos e padrões estabelecidos. Nesta etapa a organização deve verificar os resultados
alcançados durante a implementação e coletados durante a etapa anterior, de forma a
comparar com os objetivos traçados e os padrões estabelecidos. Certo et al. (2005), define
padrões como metas estabelecidas para cada um dos objetivos traçados que condizem com o
alcance ou não do resultado esperado.
Por fim, última etapa consiste na determinação de ação corretiva necessária. Após
realizada a comparação entre os resultados obtidos e os resultados almejados, realiza-se esta
etapa visando identificar as lacunas entre os resultados de forma a traçar planos, ou ações
corretivas. De acordo com Certo et al. (2005), a ação corretiva está relacionada a mudança
realizada pela organização como forma de realinhar a organização rumo aos objetivos
organizacionais.
De acordo com Certo et al. (2005), os administradores devem utilizar o método de
avaliação que melhor lhe convir, de acordo com as características da organização e nível de
maturidade. Entretanto, o critério de seleção deve conter o fato de o método medir o
desempenho da organização como um todo, abrangendo todos os objetivos organizacionais.
De acordo com o quadro 01, existem diversos métodos de avaliação de desempenho,
tanto de maneira macro como de maneira micro. Sendo assim, de forma a uniformizar o
entendimento a respeito de cada método, utilizou-se as divisões: período de origem, a
abordagem, os idealizadores do mesmo e pensamentos centrais a respeito do método.

Período

Abordagens

Autores/ Entidades

Aspectos básicos

1980

McKinsey 7-S

McKinsey® em Pascale & Athos

Considera 7 itens chave para o sucesso
organizacional

Década 1980

Gestao do conhecimento

Não foi possível determinar

Converter ou tornar o conhecimento
tácito em explícito

1981

Organizações de classe Mundial

Watermann & Peters

Considera 8 aspectos com 22 atributos

1986
1987

OPTIM: Ligando custo, tempo e
qualidade
Sistema de monitoramento de
objetivos estratégicos

Sullivan
Santori & Anderson

Considera as inter-relações entre as
dimensões
Considera 5 grandes área de
preocupação
Considera 7 critérios para gerar
ranking das melhores gestões
Inter-relações entre ambiente (interno
e externo) e custos

1988

Malcolm Baldrige National Quality

Baldrige Institute ® (2003)

1989

Matriz de Medição de Desempenho

Keegan; Eiler, & Jones

1989

Performance Measurement for
World Class Manufacturer

Maskell

Sistema de avaliação para empresas
Norte Americanas de classe mundial

1990

Fundação para o Prêmio Nacional da
Qualidade - PNQ

Fundação do Prêmio Nacional da
Qualidade ®

Considera 8 critérios para gerar
ranking das melhores gestões

1990

Smart - Performance Pyramid

Mcnair, Lynch & Cross

Reorientação do sistema de medição
de custo para processos
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1990

Performance Mensurement
Questionnaire - PMQ

1990

Metodologia Multicritério de Apoio à
Roy, Bana e Costa, Keeney
Decisão

Considera o sujeiro e o evento físico,
ou seja, é constitutivista

1991

Gestão por processos

Harrington

Considera três tipos de controles

1991

Empresas que competem com base
no tempo

Azzone, Masella & Bertelè

Propõe-se a medir os "usos
estratégicos" na dimensão tempo

1991

Benchmarking medidas de
desempenho

Grady

Sistema de medidas de desempenho
inter-funcionais

1992

Modelo de Causa e efeito das
atividades

Campos

Considera 5 dimensões

1992

Três níveis de desempenho

Rummler & Brache

Matriz entre Níveis x Necessidades de
desempenho

1992

Balanced Scorecard

Kaplan & Norton

Operacionalizar a estratégia

1993

Planejamento e medição para
performance

Sink & Tuttle

Considera 7 critérios de desempenho

1993

Base o valor adicionado

Barker

Toma-se como base o valor adicionado
por todo o processo produtivo

1993

Critérios competitivos

Muscat & Fleury

1993

Avaliação de desempenho como
diferencial (vantagem) competitiva

Slack

1993

Bain Company

Rigby

1994

Indicadores de Desempenho da
Ernst & Young

Ostrenga & Orzan

Estratégico e de Desempenho

1994

Modelo de avaliação de
desempenho de Quantum

Hronec

Considera três famílias de medidas

1995 e 1996

Cambridge Performance
Measurement Design Process

Retratada por 5 perspectivas
Neely, Mills, Gregory, Richards, Platts (satisfação e contribuição do acionista,
& Bourne
estratégia, processos e capacidades)
em forma multi-mencional "prisma"

1996

Dimensões do desempenho em
manufatura e Serviços

Moreira

Considera 6 dimensões

1996

Métricas de desempenho

Trade®

Sistemas métricos

1997

Family Nevada Quality Fórum

Trade®

Processo em 11 etapas

1997

Medição de Desempenho Integrado

Bititci, Carrie & Mcdevitt

1997

Medição de desempenho integrado
e dinâmico

Ghalayini & Noble

1997

Medição de desempenho pró-ativo

Daniels & Burns

Sistema de avaliação estruturado e
monitorado pelos colaboradores

1999

OPM® - System for Organizacional
Performance Measurement

CSIRO Australia OPM ®

Enfatiza as diderentes áreas de
desempenho organizacional

1999

Flexibilidade (agible) Organizacional

Yusuf, Sarhadi & Gunasekaran

Classificam 10 grandes áreas com 32
atributos

Dixon, Nanni & Vollmann

Considera 24 questões

Considera FCS's - custo, qualidade,
tempo, flexibilidade e inovação
Considera 5 elementos de
desempenho
Satisfação e uso das abordagens de
gestão mundial

Avaliar o desempenho da avaliação de
desempenho
Incorporou a dimensão dinâmica
gerando um loop de feedback
explícito.

Quadro 01: Métodos de avaliação de desempenho
Fonte: Petri (2005, p.46)

Dentre esses métodos apresentados, Para fins deste trabalho, optou-se pela
metodologia do PNQ. Esta escolha deu-se pelos motivos:
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a)

De acordo com a definição de Ensslin e Dutra (2008), o modelo é considerado um do
tipo macro;

b)

É um modelo consolidado a nível nacional, tendo realizado 18 ciclos anuais de
avaliação, realizando mais de 450 avaliações;

c)

O modelo pode ser utilizado por qualquer tipo de organização, independentemente do
porte, do segmento de atuação e de serem públicas ou privadas;

d)

É um método que visa identificar o que precisa ser melhorado na organização,
buscando identificar os pontos fortes e fracos e proporcionando oportunidades de
melhorias por meio do que as melhores empresas têm em comum (PETRI, 2005).

e)

É atualizado anualmente com base em práticas de gestão de organizações de Classe
Mundial;

f)

Não indica formas preestabelecidas de implementação;

g)

Promove o aprendizado organizacional;

h)

Enfatiza a integração e o alinhamento sistêmico; e

i)

Permite um diagnóstico objetivo e a medição do grau de maturidade da gestão.

2.2 A FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE E O PRÊMIO NACIONAL DA
QUALIDADE

A Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), responsável pela coordenação do Prêmio
Nacional da Qualidade (PNQ), foi fundada em 1991, intitulada entidade privada sem fins
lucrativos, instituída por 39 organizações privadas e públicas, tendo como missão o de (FNQ,
2008b, p.2) “disseminar os fundamentos da Excelência em Gestão para o aumento de
competitividade das organizações e do Brasil.” E como visão: (FNQ, 2008b, p. 2) “Ser um
dos principais centros mundiais de estudo, debate e irradiação de conhecimento sobre a
Excelência em Gestão”.
No ano seguinte, em 1992, inicia-se o primeiro ciclo de premiações do PNQ, pautados
pelos mesmos critérios de premiação utilizados no Prêmio de Qualidade Malcom Baldrige
National Quality Award (MBNQA), dos Estados Unidos.
A escolha do prêmio norte-americano foi realizada em virtude de diversos estudos de
prêmios existentes tanto no Brasil como exterior, sendo a preferência pelo mesmo pautado no
fato de estabelecer critérios de avaliação sem prescrição de metodologias e ferramentas de
gestão.
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Desde então, a Fundação Nacional da Qualidade vem aperfeiçoando o Prêmio
Nacional da Qualidade, em virtude de parcerias com os prêmios: canadense, japonês, europeu,
francês e norte-americano. (FNQ, 2008a)
Assim como afirmam Tachizawa e Andrade (1999, p. 241):
Os critérios de excelência PNQ foram criados a partir do compartilhamento de
experiências entre organizações dos setores público e privado. Historicamente
representam uma evolução e um aprimoramento dos critérios do Prêmio Malcolm
Baldridge (EUA) e do Prêmio Deming (Japão), com atribuições incorporadas, ainda,
do EFQM – European Foundation for Quality Management, [...] dentre outros

Para disseminar os conceitos de excelência pelas organizações do país, a FNQ
estimulou a criação de diversas premiações setoriais, estaduais e regionais, por meio de uma
simplificação do modelo de excelência no que tange a sistemática de avaliação, segmentando
por níveis de maturidade de gestão, mantendo o alinhamento com os critérios de excelência
adotados pela FNQ.
Esta simplificação deste modelo tem como objetivos: apresentar os critérios de gestão
do PNQ de forma simplificada; permitir a auto-avaliação de qualquer tipo de organização; e
servir como referencial avaliativo para as diversas iniciativas de premiações internas, setoriais
e regionais, que estão se desenvolvendo no Brasil, tais como: Prêmio Nacional Abrapp;
Prêmio ABRADEE, Prêmio ANTP da Qualidade; Prêmio da Qualidade na Agricultura;
Prêmio Paulista da Qualidade da Gestão; Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento;
Prêmio da Qualidade do Governo Federal; Prêmio Qualidade RS; Prêmio Gestão Qualidade
Bahia; Prêmio Qualidade Amazonas; Prêmio Qualidade Rio; Prêmio Gestão Qualidade
Sergipe; Prêmio Catarinense de Excelência, entre outros. (FNQ, 2009)
Atualmente, a organização conta com onze programas setoriais, vinte programas
regionais e vinte e três prêmios para Micro e Pequenas Empresas (MPEs), totalizando
cinqüenta e quatro movimentos/ programas alinhados com o Modelo de Excelência em
Gestão, o que representa mais de seis mil organizações em todo o Brasil que adotam o modelo
para direcionar a gestão de sua organização. (FNQ, 2008a)
No ano de 2009, a FNQ realizou o 18° ciclo do Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ).
No decorrer destes 18 anos de premiação, mais de 400 organizações se inscreveram no
mesmo, sendo destas, cerca de 90 visitadas e 20 premiadas. No ano de 2009, 39 organizações
se inscreveram no PNQ, sendo 34 grandes empresas, 03 médias e 02 organizações sem fins
lucrativos. Dentre estas 39 organizações, 25 destas pertencem ao setor de energia, e 10 do
setor de serviços. Neste ano, 21 organizações foram para a fase da visita e quatro
organizações foram premiadas, sendo elas: a AES Eletropaulo, a Brasal Refrigerantes, a
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CPFL Piratininga, do grupo CPFL Energia e a Volvo Caminhões. Abaixo, um gráfico
referente as organizações candidatas, visitadas e vencedoras do PNQ no decorrer destes 18
anos.

Figura 03: Candidatas, visitadas e premiadas PNQ
Fonte: FNQ, 2009

2.2.1 O Modelo de Excelência em Gestão (MEG)

Como base primordial da avaliação de desempenho organizacional proposto pela
FNQ, constitui-se o Modelo de Excelência em Gestão (MEG). Este ilustra a visão sistêmica
da organização que busca se adaptar e antecipar-se as mudanças identificadas no ambiente
externo, buscando aumentar suas chances de sobrevivência em um ambiente econômico,
social e tecnológico turbulento. (FNQ, 2008b)
O Modelo representa a forte interação entre os critérios de excelência que o compõem,
interligados por meio de um sistema de informações que orienta o processo decisório as
práticas de gestão, ligando-os aos resultados alcançados.
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Figura 04: Modelo
odelo de Excelência em Gestão (MEG)
Fonte: Fundação
ação Nacional da Qualidade (2008b)
(2008b

Visando um melhor entendimento do MEG, apresenta-se a seguir a explicação do
mesmo,, de acordo com a FNQ (2008b).
(200

Para que a organização obtenha sucesso e possa sobreviver no atual contexto social,
tecnológico e econômico, é de extrema necessidade que a mesma identifique,
identifique entenda e utilize
as necessidades e expectativas de seus Clientes,, de forma a criar a desenvolver uma relação de
valor entre cliente e organização.
Por outro lado, é de extrema importância que a organização desenvolva suas atividades
de maneira social e ambientalmente corretas, identificando,
identificando, compreendendo e atendendo as
necessidades e expectativas da Sociedade que a compõe, assim como também das
comunidades vizinhas a organização.
organização. De forma a cumprir as leis, preservar o ambiente e
contribuir para o desenvolvimento local e regional, dentro de princípios pautados na ética.
A equipe da Liderança organiza todas as informações obtidas das partes interessadas
de forma a estabelecer os valores e princípios organizacionais. A liderança é a responsável
pela promoção da cultura da excelência dentro da
da organizacional, guiando pelo exemplo.
Além disso, é papel da liderança o monitoramento do desempenho global da organização
assim como garantir que os resultados organizacionais atendam a satisfação das partes
interessadas da organização.
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Para auferir todos estes resultados, a organização por meio da liderança, formula as
Estratégias organizacionais e as desdobra em planos de ação de forma a garantir sua
implementação e possibilitar a alocação de recursos humanos, financeiros e tecnológicos nos
mesmos.
Para a execução das estratégias, tem-se as Pessoas, que compõem a força de trabalho.
Para que desenvolvam da melhor forma a consecução das estratégias, as mesmas devem ser
capacitadas e desenvolvidas, além de estarem inseridas em que gere satisfação pessoal e
profissional.
Estas devem operacionalizar as estratégias por meio da correta execução dos
Processos organizacionais, de forma a garantir a eficiência e eficácia dos mesmos, criando
valor ao cliente e construindo forte relação em conjunto com os fornecedores.
Para que se possa mensurar o desempenho auferido pela organização ao aplicar as
práticas de gestão, tem-se o critério Resultados, que visam analisar o desempenho auferido e
tendências em relação aos clientes e ao mercado, à situação econômico-financeira, às pessoas,
aos fornecedores, aos processos relativos ao produto, à sociedade, aos procesos de apoio e aos
processos principais do negócio.
Por fim, esses resultados, em forma de informações e conhecimento retornam para
toda a organização, permeando todos os critérios anteriores de tal forma que busquem
entender o desempenho auferido e possam gerar aprendizado organizacional.
Como pode ser visto, o MEG é composto pelo PDCA. Werkema (1995, p. 17), define
o ciclo PDCA como “um método gerencial de tomada de decisões”. O mesmo é composto por
quatro componentes: Planejar, Executar, Controlar e Atuar corretivamente.
No que tange ao item Planejar, tem-se os critérios Clientes, Sociedade, Liderança e
Estratégia e Planos; A Execução é possível por meio dos critérios Pessoas e Processos,
enquanto o controle é realizado por meio do critério Resultados e a atuação corretiva pelo
critério Informações e conhecimentos.

2.2.2 Fundamentos da Excelência

Os fundamentos da excelência são os balizadores do Modelo de Excelência em Gestão
(MEG) da FNQ. Estes expressam conceitos hodiernos, traduzidos em processos de gestão,
encontrados em organizações de elevado desempenho, líderes de mercado, consideradas
Classe Mundial. (FNQ, 2006)
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Estas organizações podem ser definidas como:
“[...] são aquelas que têm prosperado e alcançado a liderança internacional em suas
respectivas áreas de atuação e que são exemplos reconhecidos de atuação em
harmonia com o meio ambiente e integração com a sociedade.”

A definição de processos
proce
de gestão, para a FNQ (2008b),
), refere-se
refere a um conjunto de
atividades inter-relacionadas
relacionadas ou interativas que transformam insumos (entradas) em produtos
(saídas).
Segundo a FNQ (2008a, p.. 7):
7
“Os fundamentos da excelência refletem valores reconhecidos internacionalmente, e
as suas principais fontes de referências são o Baldrige National Quality Program, a
European Foundation for Quality Management e a International Organization for
Standa
Standardization.”

As organizações que aplicam os fundamentos da excelência em sua gestão tornam-se
tornam
mais competitivas, no momento em que começam a compreender sua organização de forma
mais abrangente, possibilitando uma reavaliação da gestão, gerando refinamentos
refinamento de
processos e produtos, redução de custos e aumento a produtividade da organização.
Atualmente, são onze os fundamentos da excelência e estão dispostos como descrito
na figura abaixo:

Quadro 02:: Fundamentos de Excelência
Fonte: FNQ (2008b, p.10)

2.2.2.1 Pensamento sistêmico

De acordo com a FNQ (2006,
(2006 p.. 10) o pensamento sistêmico pode ser definido como o
“Entendimento das relações de interdependência entre os diversos componentes de uma
organização, bem como entre a organização e o ambiente externo”.
exter
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Senge (2008) corrobora com esta definição no momento em que define o pensamento
sistêmico como a disciplina de visão do todo. Considera o mesmo como um quadro
referencial de inter-relacionamentos que possibilitam ver os padrões de mudança ao invés de
fotos instantâneas. E também como “uma sensibilidade sutil de inter-conectividade que dá
aos sistemas vivos um caráter único” (SENGE, 2008, p. 99).
Sendo assim, as organizações são constituídas por uma combinação de recursos
humanos e organizacionais, internos e externos, que se afetados, podem gerar impactos
positivos ou negativos no conjunto como um todo.

2.2.2.2 Aprendizado organizacional

De acordo com a FNQ (2006, p. 12) o aprendizado organizacional pode ser definido
como a “Busca e alcance de um novo patamar de conhecimento para a organização por meio
da percepção, reflexão, avaliação e compartilhamento de experiências”.
O aprendizado organizacional é fator determinante para o desenvolvimento da
maturidade em gestão da organização. A mesma deve tornar o aprendizado prática constante
no dia a dia organizacional, tornando o mesmo intrínseco a cultura da organização. Esta
prática promove a melhoria contínua dos processos, assim como permite a satisfação das
pessoas ao executarem suas atividades sempre da melhor maneira possível.
O aprendizado deve permear por todos os níveis, desde o estratégico ao operacional,
permeando por todas as atividades, abrangendo ações corretivas, preventivas e inovadoras,
que dependem das necessidades especificas da organização.
Por fim, Uma organização que executa sistematicamente a auto avaliação do seu
sistema de gestão, tornando como base comparativa os modelos referenciais de excelência, e
implementa melhorias ou inovações em suas praticas gerenciais, tem mais condições de
atingir e manter o nível de excelência do desempenho.

2.2.2.3 Cultura da inovação

A cultura da inovação, de acordo com a FNQ (2006), pode ser definida como o
fomento de um ambiente propício a criatividade, experimentação e implementação de novas
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idéias, sendo estas integrantes da cultura organizacional, promovendo um ambiente favorável
à inovação.
De acordo com Prahalad e Krishnan (2008), os gestores líderes da organização têm
papel fundamental na abordagem da inovação e na mobilização da organização.
Sendo assim, é de extrema importância que os gestores conduzam a geração de uma
cultura que incentive a realização dos processos de formas diferentes, e possibilitem a
tolerância ao erro bem intencionado (FNQ, 2006).
A inovação está relacionada à criação de produtos, serviços, processos ou tecnologias,
que, segundo Prahalad e Krishnan (2008), esta inovação é gerada por meio dos processos
internos que são considerados os capacitores de todas as culturas de inovação e para tanto, os
mesmos devem ser bem desenvolvidos e flexíveis.
Para a FNQ (2006), o conceito de inovação também abrange mudanças que podem ter
impactos abrangentes e duradouros na organização (FNQ, 2006). Sendo assim, para
permanecer competitiva, a organização deve gerar continuamente idéias originais e incorporálas a seus processos, produtos, serviços e relacionamentos.

2.2.2.4 Liderança e constância de propósitos

A FNQ (2006) define este fundamento como sendo o papel do líder com foco não
somente no planejamento, organização, coordenação, direção e controle das atividades, mas
também com uma atuação de forma que busque a inspiração e motivação das pessoas, de
forma aberta e democrática, com o intuito de desenvolver a cultura da excelência, promover
relações internas e externas de qualidade e a proteção dos interesses dos stakeholders.
Sendo assim, os lideres devem possuir uma visão sistêmica, abrangente e de longo
prazo, liderando pelo exemplo, atuando como mentores, por meio do comportamento ético,
habilidades de negociação e de operação de redes formais em informais. (FNQ, 2006)
No relacionamento formal, é dever da liderança estar apto com as atividades de
negociação, coordenação, supervisão e cobrança. No que tange ao relacionamento informal, a
promoção dos valores e princípios organizacionais para a força de trabalho é papel essencial.
O comportamento da liderança de maneira continuada é essencial para o
desenvolvimento de clareza e unidade de propósito organizacional. Seu papel inclui o
desenvolvimento de um ambiente propício a inovação e a criatividade de forma a gerar
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aprendizado organizacional, e desenvolvimento de agilidade e flexibilidade para a
organização perante as mudanças no seu ecossistema.
Por fim, no desenvolvimento do papel da liderança, a construção de relacionamentos
pautados no comportamento ético e transparente é essencial e devem ser aplicados a todos os
stakeholders, sendo a base do sistema de governança corporativa organizacional.

2.2.2.5 Orientação por processos e informações

Segundo a FNQ (2006), o fundamento orientação por processos e informações, baseiase na identificação das necessidades das partes no negócio para iniciar o processo; as
atividades que compõe o processo estão inter-relacionadas, necessitando assim, de uma
compreensão e padronização destas para que exista agregação de valor para os interessados. A
organização precisa dispor de um sistema estruturado de informações para que exista um
respaldo de um conjunto de informações confiáveis advindos dos processos na tomada de
decisão.
2.2.2.6 Visão de futuro

A FNQ (2006, p.19) define o fundamento visão de futuro como, a “compreensão dos
fatores que afetam a organização, seu ecossistema e o ambiente externo no curto e no longo
prazo, visando a sua perenização”. Sendo assim, este fundamento está relacionado com as
ambições de futuro almejadas pela organização, visando o desenvolvimento sustentável da
organização, voltado para o sucesso no longo prazo e para os resultados no presente (FNQ,
2006).
Para tanto, a organização deve estar atenta as mudanças ambientais em quais se
encontra, tais como novas exigências do mercado, novas necessidades das partes interessadas,
requisitos legais, mudanças econômicas, entre outros, de forma a buscar maior adaptabilidade
para tais ambientes (FNQ, 2006).

2.2.2.7 Geração de valor

A geração de valor é definida pela FNQ (2006, p. 20) como o “alcance de resultados
consistentes” para todas as partes interessadas no negócio, assegurando qualidade e o
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desenvolvimento da organização. A organização, seguindo esse fundamento, acompanha os
resultados, comparando-os com o objetivo de referência, visando garantir a satisfação das
partes interessadas.
Esta definição vai ao encontro da definição de estratégia de Kaplan e Norton (2004, p.
5), que a definem como uma forma de “criar valor para seus acionistas, clientes e cidadãos”.
Segundo a FNQ (2006), as organizações devem assegurar a perenidade por meio do
aumento do valor tangível e intangível, sendo estes representantes da maior parte do valor das
organizações.

2.2.2.8 Valorização das pessoas

De acordo com a FNQ (2006) o fundamento valorização das pessoas visa assegurar o
desenvolvimento dos colaboradores, seu bem estar e também garantir à satisfação dos
mesmos por meio da criação de um ambiente que seja favorável as novas idéias e propenso
para o desenvolvimento do trabalho. Além disso, visa garantir a motivação e o
comprometimento das pessoas por meio da realização profissional e pessoal.

2.2.2.9 Conhecimento sobre o cliente e o mercado

A FNQ (2006, p.23) define o fundamento de excelência Conhecimento sobre o Cliente
e o Mercado como:
“Conhecimento e entendimento do cliente e do mercado, visando à criação de valor
de forma sustentada para o cliente e, conseqüentemente, gerando maior
competitividade nos mercados”.

Sendo assim, a organização deve buscar a construção de relações duradouras junto aos
seus clientes, buscando conhecer e entender suas principais necessidades e expectativas de
forma a gerar valor ao cliente, pois “entender o cliente a fundo ajuda assegurar que os
produtos certos estão sendo comercializados para os clientes certos de maneira certa”. (FNQ,
2009; KOTLER, KELLER, 2006, p. 172)
Kotler e Keller (2006) definem valor como estando relacionado à tríade do valor para
o cliente, sendo a combinação de serviço, qualidade e preço. Este reflete os benefícios e os
custos tangíveis e intangíveis percebidos pelo consumidor.
Dessa forma, o gerenciamento do relacionamento com os clientes e também do
conhecimento sobre as características do produto ou serviço a ser disponibilizado para o
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cliente é essencial, em virtude de os mesmos serem os responsáveis pela adição do valor e
promoção da satisfação dos clientes, além de fidelizá-los a marca, produto ou organização.
(FNQ, 2006)
Além disso, organizações como foco no cliente devem estar atentas as variações do
mercado. Este termo pode ser definido como o agrupamento de vários agrupamentos de
clientes (KOTLER; KELLER, 2006). O foco no mercado mantém a organização focada na
análise das variações de concorrentes e também de novas demandas e interesses dos clientes.
Por fim, estes fatores são de extrema importância para garantia do aumento da
competitividade da organização, sendo considerado fator estratégico para o sucesso da
mesma.

2.2.2.10 Desenvolvimento de parcerias

O atual cenário globalizado na nova economia mundial desafia a atuação isolada das
organizações, o que sugere que as mesmas desenvolvam parcerias estratégicas tanto a nível
local como global para sobreviverem. (HAMEL; DOZ, 2005)
A FNQ (2006) define o desenvolvimento de parcerias como a realização de atividades
em conjunto com uma ou mais organizações de modo que ambas maximizem a utilização de
suas competências essenciais, de modo a garantir uma relação benéfica para todos.
Segundo Hamel e Doz (2005), as parcerias estratégicas não são uma opção, mas uma
necessidade, além disso, possuem um papel central e estratégico nas organizações.
Hodiernamente, as organizações devem estar preparadas para as mudanças constantes
do mercado, tanto positivamente quanto negativamente. O sucesso ou o fracasso podem estar
atrelados a rede de relacionamentos da organização.
Segundo Kotler e keller (2006), a concorrência deixou de ser entre empresas mas sim
entre as redes de relacionamentos junto as partes interessadas em que as mesmas conseguem
construir.
Dessa forma, as organizações devem valorizar o desenvolvimento de parcerias tanto
com clientes, fornecedores, organizações de cunho social e mesmo os concorrentes. Estas
relações devem ser baseadas em benefícios e deveres mútuos previamente definidos para que
ambos tenham ciência do acordado.
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2.2.2.11 Responsabilidade social

De acordo com a FNQ (2006), o fundamento responsabilidade social pode ser definido
como a gestão organizacional voltada para o desenvolvimento sustentável da sociedade,
pautada pela ética e transparência com todas as partes interessadas com as quais se
relacionada, visando preservar os recursos naturais e culturais de maneira a possibilitar a
existência dos mesmos para as gerações futuras, atrelando a responsabilidade social à
estratégia da organização.
Segundo Certo et al (2005), a responsabilidade social pode ser entendida como uma
obrigação administrativa que vise assumir atitudes que vão ao encontro dos interesses da
organização, levando em consideração o bem estar da sociedade como um todo. Dessa forma,
a organização deve realizar projetos sociais que visem ajudar no desenvolvimento da
sociedade, ainda que não contribuam diretamente para aumentar a lucratividade da empresa.
Ao assumir que esta obrigação existe, Certo et al (2005) reconhecem que tal fato causa
um impacto sobre o processo de administração estratégica da organização. A mesma
reconhecendo a sociedade como parte interessada, deve identificar, compreender e atender
suas principais necessidades e expectativas (FNQ, 2006).
Dessa maneira, a organização deve “buscar preservar os ecossistemas naturais,
conservar os recursos não renováveis e racionalizar o uso de recursos renováveis”, além de
promover projetos sociais que visem atender as principais necessidades da sociedade (FNQ,
2006, p.14).
Além, disso, a FNQ (2006), preconiza que as organizações devem respeitar a
diversidade e promover a redução das desigualdades sociais, respeitando a individualidade,
sentimento coletivo e a liberdade de associação, além de adotar políticas não discriminatórias
e garantir a proteção de minorias.

2.2.3 Critérios de Excelência

Os critérios de excelência representam o agrupamento de questões elaboradas de
forma a tornar tangíveis os fundamentos da excelência. A partir destes, são realizadas as
avaliações de desempenho. A definição dos critérios são descritas a seguir de acordo com a
FNQ (2008,b).
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O primeiro critério é o de Liderança que visa analisar o sistema de liderança na
organização, a forma que se estabelece, se dissemina e se atualiza os valores e princípios
organizacionais, bem como a análise do desempenho da empresa e das práticas voltadas a
assegurar a consolidação do aprendizado organizacional. O segundo critério, chamado de
Estratégias e planos, visa avaliar a formulação e implementação das estratégias da empresa,
por meio da análise do micro e macro ambiente e da definição dos indicadores de
desempenho.
O critério três, definido como o de Clientes visa a verificação de questões relativas a
segmentação do mercado e identificação das necessidades e expectativas de seus clientes e a
satisfação e as reclamações dos mesmos. Além disso, trata a respeito da divulgação de
produtos e marcas da organização para os clientes e mercado. O critério sociedade, trata a
respeito dos impactos ambientais e sociais conseqüentes dos produtos e processos da empresa.
Além de analisar as ações e projetos sociais desenvolvidos pela organização e verifica o
tratamento das questões éticas nos relacionamentos internos e externos da organização.
O critério seguinte, relativo às Informações e conhecimento, analisa a gestão e
utilização das informações necessárias para a execução das atividades da empresa, e também
das informações comparativas de outras empresas para avaliar seu desempenho, além ao dos
ativos intangíveis gerados de diferenciais competitivos para a organização. O critério pessoas
examina a forma em que a organização proporciona a construção de um ambiente propício
para desenvolvimento e utilização do potencial dos colaboradores. Também trata das ações
voltadas para a qualidade de vida no trabalho.
O critério Processos visa verificar o modo pelo qual a organização identifica, gerencia,
analisa e melhora os processos principais de negócio e os processos de apoio, além de analisar
como os fornecedores são selecionados e avaliados, e trata a respeito da forma como a
organização gerencia os processos econômico-financeiros. Por fim, o critério Resultados
analisa os resultados relevantes para a organização, contemplando os econômico-financeiros,
os de clientes e mercados, sociedade, processos principais de negócio e de apoio, e
fornecedores.

2.2.4 Correlação entre os Fundamentos da Excelência e os Critérios da Excelência

Como exposto nos itens anteriores, foram explicados os conceitos dos fundamentos de
Excelência e também dos Critérios de Excelência. Estes estão fortemente vinculados, sendo
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que os critérios foram formulados com vistas a abranger os fundamentos. Na figura 05 é
ilustrada a relação dos fundamentos com os critérios.

CONHECIMENTO SOBRE O CLIENTE E O MERCADO

Figura 05: Correlação entre fundamentos e critérios da excelência
Fonte: FNQ (2009)

No que tange ao critério Liderança, este está relacionado ao fundamento de Liderança
e Constância de propósitos, enquanto o critério Estratégia e Planos, relaciona-se com o
fundamento Visão de Futuro, já o critério clientes, está vinculado ao fundamento
Conhecimento sobre o Cliente e o Mercado. O Critério Sociedade, está relacionado ao
fundamento Responsabilidade Social, enquanto o critério Pessoas, vincula-se ao fundamento
Valorização das Pessoas. Já o critério Processos está relacionado ao fundamento orientação
por processos. O critério informações e conhecimento complementa o fundamento orientação
por processos e informações. Por fim o critério Resultados, está relacionado ao fundamento
geração de valor.
Além disso, há quatro fundamentos que não estão ligados diretamente a nenhum
critério, entretanto, são fundamentais para todos eles. Sendo assim, estão inclusos em todos os
critérios de excelência, sendo eles: desenvolvimento de parcerias, aprendizado organizacional,
pensamento sistêmico e cultura da inovação.
2.2.5 O Movimento Catarinense de Excelência e o Prêmio Catarinense De Excelência
O Movimento Catarinense para a Excelência (MCE), fundada em 2004, foi constituído
por 34 organizações públicas e privadas, sendo denominada associação civil de direito
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privado, sem fins lucrativos, definindo sua missão como: “Promoção
romoção da competitividade
sistêmica no Estado de Santa Catarina, através do incentivo a melhoria da qualidade e
produtividade das organizações públicas e privadas”.
privadas (MCE, 2009)
De forma a atender sua missão, a organização “visa à mobilização e articulação dos
agentes representativos da sociedade para, a disseminação de tecnologias de gestão nas
organizações catarinenses”. (MCE, 2009)
Para tanto, realiza o Prêmio Catarinense de Excelência (PCE), sendo responsável pela
coordenação e premiação dos três primeiros níveis de reconhecimento
reconhecimento da gestão. (Descrito na
figura 05).
De acordo com o MCE (2009), o PCE é:
“[...] um incentivo a mais para a participação no Prêmio Nacional da Qualidade. O
MCE está alinhado com os critérios de excelência preconizados pela Fundação
Nacional da Qualidade, dando credibilidade e relevância à edição estadual. [...]”

A trajetória de reconhecimento da gestão é dividida em quatro níveis: os três primeiros
são de responsabilidade do órgão estadual, no caso MCE, e o quarto nível refere-se
refere ao PNQ,
sendo administrado pela FNQ.
No que tange aos níveis de reconhecimento da gestão, estes foram elaborados de
acordo com os níveis de maturidade em gestão das organizações conforme os processos
gerenciais e os resultados. Para as organizações em início de gestão, os requisitos definidos
são mais simples, como no caso do nível de reconhecimento Compromisso com a Excelência,
enquanto para organizações com um nível de maturidade em gestão elevado, são definidos
uma maior gama de requisitos, passando a participar do nível Rumo à Excelência ou Rumo à
Classe Mundial.

Figura 06:: Níveis de reconhecimento da Gestão
Fonte: Adaptado pelo autor de FNQ (2008b, p.6)
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Segundo a FNQ (2008b), processos gerenciais são todos os processos relativos aos
critérios 1 a 7, que compõem o modelo de excelência em gestão. Enquanto os resultados são
relativos ao desempenho auferido na aplicação dos processos gerenciais.
Os três primeiros níveis de reconhecimento da gestão são: Compromisso com a
Excelência, Rumo à Excelência e Rumo à Classe Mundial.

COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA (Nível I – 250 Pontos)
Reconhecimento

Processos Gerenciais

Resultados
Começam a aparecer resultados
relevantes decorrentes da aplicação

Enfoques preliminares com início de desenvolvimento e
das práticas implementadas e alguns

Placa

implementação de práticas de gestão, conduzida pela
com tendência favorável. Início de
Liderança. Início de práticas de aprendizado e controle.
uso de referenciais comparativos em
alguns resultados.

RUMO À EXCELÊNCIA (Nível II – 500 Pontos)
Reconhecimento

Processos Gerenciais

Resultados
Existência de resultados relevantes

Troféu Bronze

Organização com práticas adequadas, para muitos dos

decorrentes

requisitos, disseminadas e com uso continuado em muitas

práticas

implementadas,

das áreas, processos e produtos. As práticas são coerentes

algumas

tendências

favoráveis,

com as estratégias e objetivos da organização e algumas

inclusive

para

indicadores

são proativas e refinadas.

estratégicos, sendo alguns deles

da

aplicação

os

das
com

com nível atual igual ou superior
aos referenciais.
Organização com práticas adequadas para a maioria dos
requisitos, disseminadas e com uso continuado na maioria
das áreas, processos e produtos. As práticas são coerentes

Troféu Prata

com as estratégias e objetivos da organização e estão interrelacionadas entre si.
refinadas.

Muitas práticas são proativas e

Existência de resultados relevantes
decorrentes

da

aplicação

das

práticas implementadas, com muitas
tendências

favoráveis,

inclusive

para os indicadores estratégicos,
sendo o nível atual igual ou superior
aos referenciais em muitos dos
resultados apresentados.
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Troféu Ouro

Organização com práticas adequadas para quase todos os

Existência de resultados relevantes

requisitos, disseminadas e com uso continuado em quase

decorrentes

todas das áreas, processos e produtos. As práticas são

práticas implementadas, sendo que

coerentes com as estratégias e objetivos da organização,

a maioria dos resultados possui

estão inter-relacionadas entre si e há cooperação entre

tendências favoráveis, inclusive os

áreas em sua implementação. A maioria das práticas é

estratégicos, e desempenho igual ou

proativa e refinada.

superior aos referenciais.

da

aplicação

das

RUMO À CLASSE MUNDIAL (Nível III – 750 Pontos)
Reconhecimento

Processos Gerenciais

Resultados

Enfoques adequados e proativos para a maioria dos
requisitos, bem disseminados pelas principais áreas,
processos

produtos

e/ou

partes

interessadas.

Uso

continuado na maioria das práticas. As práticas de gestão

Troféu Diamante

são coerentes com as estratégias da organização, o
refinamento decorre do aprendizado para muitas práticas
do item, mas ainda existem algumas lacunas de inter-

A maioria dos resultados apresenta
tendência favorável. O nível atual é
igual ao superior aos referenciais
pertinentes
resultados
principais

para

muitos

apresentados
requisitos

das

dos
e

os

partes

interessadas são atendidos.

relacionamento e cooperação entre áreas e/ou partes
interessadas, afetando em parte a integração.

Quadro 03: estágios de evolução da gestão PCE
Fonte: Site do MCE, 2009

As tabelas referentes aos processos gerenciais e aos resultados expressam o cenário em
que a maturidade da gestão deve se encontrar para que a organização escolha a categoria de
avaliação que pretende se submeter. Sendo assim, organizações em início de maturidade em
gestão devem optar pela candidatura de avaliação no nível I, enquanto organizações com
níveis de maturidade elevada devem optar pó níveis superiores, como o II ou III.
Conforme exposto anteriormente, o MCE possui sua fundação no ano de 2004,
elaborando para o ano posterior, 2005, a realização do primeiro Prêmio Catarinense de
Excelência. No ano em questão, onze foram o número de organizações que participaram da
premiação, sendo destas, quatro organizações reconhecidas, sendo todas na categoria 250
pontos. As organizações foram: Celulose Irani S.A – Divisão Papel, Datasul S.A, Intelbras
S.A e 28º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC)
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Figura 07: Relação entre organizações candidatas e premiadas do PCE
Fonte: Elaborado pelo autor

No ano seguinte, em 2006, houve uma redução do número de organizações
participantes no PCE, com sete organizações se candidatando ao prêmio, e destas, cinco
foram premiadas. Nesse ano, três organizações foram premiadas na categoria, nível I,
enquanto duas, foram, pela primeira vez, reconhecidas na categoria superior, Nível II, na
subcategoria Troféu Prata. No que tange ao nível I, as organizações premiadas foram: 14º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, Datasul S.A. e SESI/SC – Divisão Lazer. As
organizações premiadas no Nível II foram: 28º GAC e SENAC/SC.
Em 2007, houve um aumento do número de organizações candidatas ao PCE,
atingindo o número de trezes organizações, recorde até então do prêmio. Dentre as
organizações candidatas, sete foram reconhecidas, sendo quatro no nível I, e três no nível II.
As organizações reconhecidas no nível I foram: Hospital São José, IEL/SC, SESI/SC –
Divisão alimentação e SOCIESC. No nível II, o SENAC/SC foi reconhecido na subcategoria
Troféu Bronze e o 28 GAC e o SESI/SC – Divisão Lazer foi reconhecida na subcategoria
Troféu Prata.
Em 2008, o PCE atingiu o número máximo de organizações participantes, com 14
organizações candidatas, sendo seis o número de organizações premiadas. Três destas foram
premiadas na categoria Nível I, sendo elas Auto Viação Chapecó, SEBRAE/SC – Gerência de
Educação e Desenvolvimento de Empreendedores e NGT Top Tools. Nesse ano, houve pela
primeira vez uma organização vencedora na subcategoria Troféu Ouro na categoria Nível II,
sendo a organização 28º GAC. As outras duas organizações premiadas foram, SENAC, na
Subcategoria Troféu Bronze e o SESI/SC na subcategoria Troféu Prata.
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Por fim, no ano de 2009, foram 12 organizações inscritas na premiação, e destas seis
foram premiadas. Três na categoria Nível I, Companhia Águas de Joinville, Serviço
Intermunicipal de Águe a Esgoto – SIMAE e Sopasta S/A Ind e Com. No segundo nível,
foram três organizações reconhecidas, duas no troféu Bronze, IEL/SC e Hospital São José, e
uma organização reconhecida no Troféu Prata, o SENAC/SC.
Em virtude da categoria nível III disponibilizar a possibilidade de candidatura pela
primeira vez no ano de 2009, nesta categoria ainda não houve organizações reconhecidas.
É interessante observar a diferença numérica de organizações candidatas no PNQ
comparadas com as do PCE. Neste mesmo período, entre os anos de 2005 a 2009, o número
médio de organizações candidatas ao PNQ girou em torno de 40 organizações, enquanto no
PCE, 12 empresas candidatas. Esta questão está relacionada ao fato de que o PNQ já é um
prêmio consolidado a nível nacional, por meio da realização de 18 ciclos de premiação
durante os 19 anos de fundação. Enquanto o PCE, tendo realizado seu quinto ciclo de
avaliações, está em um momento de consolidação do mesmo no Estado.

2.2.5.1 Compromisso com a excelência
O compromisso com a excelência é a modalidade de avaliação do MCE para as
organizações em início de gestão. Sendo assim, dentre as possibilidades de avaliação citadas,
apresenta-se como a de menor profundidade. Segundo a FNQ (2008b), esta modalidade é
segmentada para organizações iniciantes, em que as principais características são que ainda
não possuem claramente a identificação de seus clientes assim como dos próprios produtos.
Sendo assim, as estratégias não são muito claras, o que dificulta a sua implementação.

Critérios

Porcentagem
13%

1 Liderança
2 Estratégias e Planos
8%
3 Clientes
8%
4 Sociedade
5%
5 Informações e Conhecimento
5%
6 Pessoas
8%
7 Processos
13%
8 Resultados
40%
Total
100%
Quadro 04: Pontuação compromisso com a excelência
Fonte: FNQ (2008b, p. 24)

Pontos

33
20
20
12
12
20
33
100
250
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Sendo assim, esta modalidade exige menos das organizações com uma métrica de
avaliação (pode ser vista em anexo A), mais simples. Como forma de exemplificação, analisase o primeiro critério de avaliação relativo à Liderança, em que a organização é avaliada por
meio de seis questões, enquanto na modalidade Rumo a Excelência, este é dividido em
tópicos de avaliação que totalizam ao final 14 questões. Por fim, a modalidade Rumo a Classe
Mundial, é também segmentada por três tópicos que abrangem vinte e uma questões.
O sistema de pontuação da modalidade Compromisso com a excelência totaliza 250 pontos,
sendo dividida, assim como os demais, em oito critérios de avaliação. O critério com maior
peso é atribuído ao critério Resultados, com 40% da nota total, e os de menor peso, relativos à
sociedade e informações e conhecimentos, com 5% da nota total. Os critérios Estratégias e
Planos, Clientes e Pessoas, possuem a mesma porcentagem de pontuação (8%), assim como o
critério liderança e processos (13%).

2.2.6 Processo de Avaliação

Para a realização da avaliação de desempenho preconizada pela FNQ, utiliza-se um
processo de avaliação, composto por etapas pré-definidas pela fundação. Sendo assim, o
mesmo é composto pelas seguintes etapas: Estudo do relatório de gestão da organização,
produção de comentários e pontuação individual, reunião de consenso entre os membros da
equipe, produção de pontos de verificação, realização da visita a organização, reunião de
consenso após a realização da visita, produção do relatório de avaliação final para a
organização avaliada e análise do relatório pelos juízes do prêmio.
Na primeira etapa, os avaliadores devem estudar a fundo o relatório de gestão descrito
pela organização, de forma a conhecer bem o perfil da organização para compreender as
práticas de gestão relatadas (FNQ, 2008c). A segunda etapa consiste na produção de
comentários e pontuação individual. No que tange a produção de comentários, devem ser
elaborados comentários de Pontos Fortes (PF) ou Oportunidades de Melhorias (OM) para
cada critério de avaliação. Estes comentários devem refletir o atendimento ou a ausência dos
fatores de avaliação definidos pela FNQ (2008a), conforme consta a descrição dos fatores de
avaliação (Encontra-se no Anexo B).
Segundo a FNQ (2008c), os comentários compõem os registros de maior importância
no processo de avaliação, pois, com base neles são estabelecidas as pontuações; marcados os
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pontos de verificação em visita; é elaborada a conclusão geral; e será gerado o Relatório de
Avaliação da organização, cliente final dos avaliadores.
Os comentários de PFs, segundo a (FNQ, 2008c), são importantes para as candidatas
para que as mesmas possam manter reforçar e utilizar como modelos de práticas de gestão
para outras áreas do negócio.
No que tange aos comentários de OMs, segundo a (FNQ, 2008c), devem ser descritos
em OM a ausência dos fatores de avaliação (conforme descrito no Anexo B) para cada
critério. Sendo assim, “estas são importantes para que as candidatas possam preparar os
planos de melhoria de seu sistema gerencial” (FNQ, 2008c, p13).
Em relação à elaboração da pontuação individual, segundo a FNQ (2008c) devem ser
realizadas logo após a realização dos comentários com base nas diretrizes de pontuação
estabelecidas pela FNQ (conforme segue no Anexo C deste trabalho).
A próxima etapa, relacionada à reunião de consenso entre a equipe, segundo a FNQ
(2008c), consiste em debate entre os integrantes da equipe para que discutam as pontuações
individuais elaboradas na etapa anterior e cheguem a uma pontuação em que todos estejam de
acordo, atingindo assim o consenso. A etapa posterior, denominada produção de pontos de
verificação, segundo a FNQ (2008c), está relacionado com as informações e evidencias que
devem ser levantadas ou esclarecidas, devendo ser transformadas em perguntas, que servirão
de base para a realização da visita a organização.
A quinta etapa consiste na realização da visita a organização, segundo a FNQ (2008c),
que devem ser previamente agendadas com a organização, cabendo aos examinadores realizar
os devidos questionamentos a respeito das principais dúvidas sobre a gestão da organização,
conforme elaborado na etapa de produção de pontos de verificação.
Após a realização da visita a organização, tem-se a etapa de reunião de consenso pósvisita. Esta, segundo a (FNQ, 2008c, p.24) tem como objetivo “ratificar ou retificar a
pontuação de cada critério, levando em consideração as informações da visita”. A penúltima
etapa versa na elaboração do relatório de avaliação da organização. Nesta, segundo a (FNQ,
2008c), deve-se realizar os ajustes finais de pontuação e comentários de acordo com o que foi
visto na visita a organização. Depois deve ser elaborado a conclusão geral a respeito da
avaliação realizada na organização.
A última etapa da avaliação consiste no envio do relatório de avaliação para os juízes
do prêmio em questão, para a realização das devidas considerações, visando identificar
possíveis inconsistências no relatório de avaliação elaborado (FNQ, 2008c).
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2.3 EMPRESA JÚNIOR
Na experiência acadêmica, aliar a teoria à prática torna-se imprescindível para que
haja um desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias a um
profissional requisitado no mercado de trabalho.
O grande desafio das empresas juniores, desde sua criação, é complementar a
formação teórica do aluno, fornecida pelas instituições de ensino superior. (MORETTO
NETO et al., 2004).
Empresa Júnior – EJ é uma associação civil sem fins econômicos formada e gerida
única e exclusivamente por alunos da graduação. Presta serviços de consultoria
principalmente para micro e pequenas empresas, as quais são atraídas pelos preços
competitivos dos serviços prestados – cerca de 70% mais baratos se comparados a uma
empresa tradicional. Tem como objetivo promover o empreendedorismo e espírito de
liderança do estudante universitário.
De acordo com Moretto Neto (2004) o contato com o mercado de trabalho que as
empresas juniores proporcionam aos acadêmicos, além de ampliar conhecimentos técnicos e
profissionais, desenvolve habilidades e competências que garantem um diferencial perante o
mercado de trabalho.
Segundo o Conceito Nacional de Empresa Júnior (2009, p.1)”As empresas juniores
são constituídas pela união de alunos matriculados em cursos de graduação em instituições de
ensino superior, organizados em uma associação civil com o intuito de realizar projetos e
serviços que contribuam para o desenvolvimento do país e de formar profissionais
capacitados e comprometidos com esse objetivo”.
A receita oriunda dos projetos deve ser reinvestida na própria EJ e não pode ser
distribuída entre seus membros. Considerada autônoma, responde por todos os seus atos,e
para tal, não deve sofrer qualquer intervenção externa na sua gestão, nem do corpo docente
nem dos coordenadores dos cursos (DNA JUNIOR, 2009).
A Empresa Júnior pode ser vista como um grande laboratório prático do conhecimento
técnico e em gestão empresarial. Diferentemente da maioria dos estágios convencionais, os
membros têm alto grau de liberdade para pensar em todos os processos da EJ. É um local
onde as soluções mais criativas são implementadas com certa facilidade, não encontrando
burocracias. “A EJ ainda congrega preços acessíveis à excelência dos serviços prestados, por
ter custos e despesas bem reduzidos e orientação com os melhores professores das mais
renomadas universidades brasileiras” (DNA JUNIOR, 2009, p.3).
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Todas as empresas juniores presentes no mundo, fazem parte do Movimento Empresa
Júnior (MEJ), que, de acordo com a Brasil Júnior (2009) iniciou-se em 1967, na França, com
o objetivo de realizar estudos de mercado ou enquetes comerciais nas empresas. A idéia se
difundiu com certa agilidade no meio acadêmico francês, resultando na criação da
Confederação Nacional das Empresas Juniores, em 1969.
Na década de 80, o modelo francês consolidou-se e começou a se difundir
internacionalmente, sendo levado para Suíça, Bélgica, Espanha, EUA e Brasil. Em 1986,
havia 99 empresas juniores, 15.000 estudantes envolvidos, 3.000 estudos realizados e um
faturamento anual da ordem de 40 milhões de francos. Depois de alguns anos, as atividades
atingiram um crescimento de 50% ao ano, sendo considerado um resultado extraordinário.
As idéias e os conceitos fundamentais do movimento foram trazidos para o Brasil, em 1988,
pela Câmara de Comércio e Indústria Franco-Brasileira, sendo que as empresas juniores
pioneiras no Brasil foram as da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP),
Fundação Getúlio Vargas e Universidade Federal da Bahia. Em termos quantitativos, o
movimento brasileiro expandiu-se tanto, que no período de 1988 a 1995, sete anos, surgiram
100 empresas, quantidade atingida no país de origem em 19 anos de existência, entre 1967 e
1986.
Atualmente, depois de dezenove anos no país, o MEJ cresceu, profissionalizou-se e
amadureceu, sendo considerado o segundo maior movimento estudantil do mundo. Hoje, são
mais de 22.000 universitários espalhados em cerca de 700 empresas juniores e realizando
mais de 2.000 projetos por ano (BRASIL JÙNIOR, 2009).
Para Neto (2004, p.22) “o Movimento Empresa Júnior no Brasil cresceu bastante,
sendo reconhecido hoje como o país com maior número de empresas juniores do mundo”.
Com o intuito de organizar o movimento e proporcionar maior estabilidade para seu
desenvolvimento, houve a formação das federações estaduais, que ocorreu em função do
rápido crescimento das empresas juniores no Brasil. Essas, “são responsáveis pelo
crescimento ordenado do movimento, estimulando a prática da ética o respeito à qualidade
pelas empresas juniores existentes e pelas que surgirão”(MORETTO NETO, 2004 , p.22)
A FEJESC - Federação das Empresas Juniores do Estado de Santa Catarina - fundada
em 18 de setembro de 1994, representa as Empresas Juniores perante a sociedade catarinense
e fomenta o desenvolvimento das mesmas e de seus associados, universitários, no estado.
Com isso, a FEJESC acredita em um ambiente propício para a formação de profissionais
diferenciados com atitudes empreendedoras e conhecimento em gestão empresarial.
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Possui quinze empresas juniores federadas, dentre elas, uma em Joinville, e outras em
processo de orientação a abertura, demonstrando o fortalecimento do movimento no estado de
Santa Catarina.
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3 METODOLOGIA

A metodologia de pesquisa científica é um dos elementos constitutivos de um projeto
de pesquisa. Lakatos e Marconi (1992) definem o método como sendo um conjunto de
atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permitem alcançar
o objetivo, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do
pesquisador. Minayo et al. (1994) destacam que a metodologia é, geralmente, uma parte
complexa e deve requerer maior cuidado.
Durante a caracterização da metodologia do presente estudo foram apresentadas definições do
trabalho quanto: à caracterização e tipo de estudo, universo da pesquisa, coleta de dados,
análise de dados e limitações da pesquisa.

3.1 CARACTERIZAÇÃO E TIPO DE ESTUDO

A pesquisa, de acordo com Lakatos e Marconi (1992) é um procedimento formal que
requer um tratamento científico. Para isso, a mesma utiliza-se de uma metodologia, que nada
mais é do que um caminho para conhecer a realidade.
De acordo com Martins e Campos (2003) existem quatro tipos de pesquisa, a
bibliográfica, a descritiva, a experimental e a qualitativa. Na pesquisa bibliográfica faz-se uma
investigação de referenciais teóricos encontrados em documentos e publicações. A pesquisa
descritiva tem como principio fundamental a não interferência do pesquisador, ele conhece e
interpreta a realidade sem modificá-la.
A pesquisa experimental é aquela em que o pesquisador manipula algum aspecto da
realidade para observar os efeitos, ela necessariamente é um experimento. Em relação à
pesquisa qualitativa é realizada uma busca de dados com proximidade a realidade e a prática.
Para a realização deste trabalho foi utilizado à pesquisa qualitativa, pois conforme
afirma Vergara (1997) as pesquisas qualitativas investigam as realidades sociais através da
compreensão e interpretação dos significados humanos e seus processos de construção social.
De acordo com Godoy (1995), as pesquisas qualitativas oferecem três possibilidades
de se realizar a pesquisa: a pesquisa documental, a etnografia e o estudo de caso. A primeira
pode ser definida como o estudo e análise de materiais escritos, estatísticas e elementos
iconográficos. A etnografia, segundo Fetterman apud Godoy (1995), pode ser entendida como
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a e arte e a ciência de se descrever a cultura de um grupo. Por fim, o estudo de caso, este é
definido por Yin apud Godoy (1995, p. 25) estudo de caso como:
[...] uma forma de se fazer pesquisa empírica que investiga fenômenos
contemporâneos dentro do seu contexto de vida real, em situações em que as
fronteiras entre o fenômeno e o contexto não estão claramente estabelecidas, onde se
utiliza múltiplas fontes de evidência.

Para Stake apud Godoy (2006), o estudo de caso pode ser considerado não somente
como uma escolha metodológica, mas fundamentalmente, a escolha de um objeto de estudo,
podendo ser uma pessoa, uma organização, um programa, entre outros. Segundo Godoy
(1995), o estudo de caso é utilizado quando o foco de interesse é sobre fenômenos atuais, que
só poderão ser analisados dentro de algum contexto de vida real.
Para esta pesquisa, utilizou-se o estudo de caso. A utilização do mesmo é relevante,
pois, segundo Merriam apud Godoy (2006, p. 119), denota que o interesse do pesquisador
“está mais voltado à compreensão dos processos sociais que ocorrem num determinado
contexto do que as relações estabelecidas entre variáveis”, o que possibilita entender uma
situação em profundidade, enfatizando seu significado para os vários envolvidos.
É importante destacar que mesmo em uma pesquisa qualitativa, segundo Yin apud
Godoy (2006), dados quantitativos podem ser utilizados para esclarecer algum aspecto da
questão que está sendo investigada. No estudo do objeto, foram utilizados dados quantitativos
no que tange a análise dos resultados obtidos, através da utilização da régua de pontuação dos
resultados (apresentada no Anexo B).
Para delinear este estudo, escolheu-se o estudo de caso descritivo-avaliativo. No que
diz respeito à denominação deste trabalho como descritivo, Cervo, Bervian e da Silva (2007)
afirmam que a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos
sem manipulá-los, ou seja, estuda fatos e fenômenos do mundo físico e especialmente do
mundo humano, sem a interferência do pesquisador. Neste trabalho realizou-se o estudo de
caso de maneira a colher os dados necessários junto a EJEP e analisá-los sem a manipulação
do aluno.
Quanto ao caráter avaliativo, tem-se o interesse em originar dados e informações de
maneira cuidadosa, empírica e sistemática, com o intuito de apreciar o mérito e julgar os
resultados e a efetividade de um programa (GODOY, 2006, p. 125). Sendo assim, realizou-se
uma avaliação do desempenho da EJEP ao final da análise da organização.
Este estudo pode ser entendido como uma pesquisa aplicada, pois, para Castro (1977),
sob o rótulo de pesquisa aplicada estariam aquelas investigações que respondessem
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diretamente às indagações dos que estão envolvidos na formulação da política, planejamento,
ou coisas do mesmo teor. Trata-se de pesquisas que fornecem informações imediatamente
utilizáveis. Os resultados obtidos com o presente estudo visaram fornecer subsídios para os
tomadores de decisão no que se refere à avaliação da atual gestão organizacional.

3.2 UNIVERSO DA PESQUISA

Segundo Vergara (1997) entende-se como população um conjunto de elementos que
possuem as características que serão objeto de pesquisa. A população em estudo é constituída
pelos membros da EJEP.
A EJEP contava com trinta membros ao final da gestão 2008, período em que este
trabalho foi realizado. Para a definição dos elementos a serem entrevistados, utilizou-se do
requisito ocupar cargo diretivo na organização. Este critério foi estabelecido, pois, segundo a
própria organização, estes membros são as pessoas responsáveis pela gestão dos processos
organizacionais, sendo as pessoas preparadas para responder as perguntas relativas ao estudo.
Sendo assim, foram definidos os seguintes elementos para a realização das entrevistas: Diretor
de Qualidade, Diretor de Projetos, Diretor de Recursos Humanos, Diretor do Administrativo
Financeiro, Diretor de Marketing, Presidente e Vice-Presidente da EJEP com gestão vigente
no período de Outubro de 2008.

3.3 COLETA DE DADOS
Na realização do presente estudo foram coletados dados primários e secundários. De
acordo com Prodanov (2003) os dados primários são aqueles pelos quais os pesquisadores
devem extrair da realidade, isso pode ser feito através de entrevistas, questionários e
observações. Segundo Martins e Campos (2003), a entrevista é um momento de coleta de
dados a partir de discurso. O questionário é uma série ordenada de perguntas. Segundo Godoy
(1995) E a observação está relacionada à apreensão de aparências, eventos e/ou
comportamentos.
As entrevistas podem ser classificadas por três tipos: a estruturada, a não estruturada
ou o painel, conforme Marconi e Lakatos (1996). A pesquisa estruturada pode ser definida
como aquela em que existe um roteiro a seguir, previamente estabelecido. A não estruturada
se divide em três tipos, a focalizada onde há um roteiro de tópicos; a clínica, com perguntas
específicas e a não dirigida, onde o entrevistador incentiva o entrevistado a falar sobre
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determinado assunto. O painel consiste na repetição de perguntas em momentos diferentes
para as mesmas pessoas.
Segundo Godoy (1995), a observação pode ser classificada como participante ou não
participante. A observação participante tem a participação do pesquisador na realidade
estudada (Martins e Campos, 2003). Enquanto a não participante, é caracterizada quando o
entrevistador atua apenas como “espectador atento”. (Godoy, 1995, p.27).
Para esta pesquisa, utilizou os tipos de entrevista não estruturada do tipo clínica. Nesta
buscou-se definir questões específicas, de acordo com as dúvidas obtidas por meio da análise
do relatório de gestão da EJEP, para cada um dos entrevistados, neste caso, cinco diretores de
cada uma das áreas organizacionais, e presidente e vice-presidente da EJEP, totalizando sete
entrevistas. Para todas as entrevistas, foram elaboradas algumas perguntas específicas a
respeito da análise documental do relatório de gestão, mas ao longo da entrevista foram
realizados novos questionamentos que não estavam presentes no roteiro de perguntas.
Todas as entrevistas foram realizadas na sede da EJEP, localizada no Centro
Tecnológico (CTC) da UFSC, ao lado do auditório do curso de Engenharia de Produção e
Sistemas (EPS) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) durante o mês de outubro
de 2008.
A primeira entrevista foi realizada na sede da EJEP foi entrevistado o vice-presidente
da EJEP, com o intuito de questioná-lo a respeito das práticas de gestão relativas ao critério de
excelência Estratégias e Planos. As perguntas específicas foram: Como as estratégias são
elaboradas? Como as estratégias e metas da organização são comunicadas? E os planos de
ação? Em relação a cada uma das partes interessadas, como são feitas a comunicação para os
mesmos?
A segunda entrevista, contou com a participação do presidente da EJEP, em que se
buscou indagá-lo a respeito das práticas relativas ao critério Liderança e também a respeito do
Critério Resultados. O roteiro de entrevistas foi elaborado seguindo as seguintes perguntas:
Em relação às práticas de gestão do critério liderança, há melhorias sendo implementadas em
todas as práticas? Como a organização busca analisar o ambiente interno e externo da mesma?
Não há outros indicadores além destes? Pode comentar a respeito de cada um deles?
A terceira entrevista foi composta pelo diretor de qualidade indagado a respeito das
dúvidas pertinentes aos critérios Informações e Conhecimento. Neste, se buscou seguir o
seguinte roteiro: Como a organização identifica e define os sistemas de informação? Como
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garante a integridade e disponibilidade das informações? Como se obtêm e se mantêm
atualizadas as informações comparativas?
A quarta entrevista foi realizada em conjunto com o Diretor de Marketing da
organização questionado a respeito das dúvidas relativas aos critérios Clientes e sociedade, a
ele pertinente. As perguntas específicas foram: Quais são os processos de entrada do plano de
marketing? Com quem ele se relaciona? Esta prática foi refinada? Há critérios para
segmentação do mercado e definição de clientes alvo? Como são identificadas as
necessidades e expectativas dos clientes alvo? Como se identifica os impactos ambientais e
sociais causados pela organização? Há envolvimento dos membros na realização de ações ou
projetos sociais para a comunidade?
A quinta entrevista, realizada com o Diretor de Projetos, este foi questionado a
respeito das dúvidas relativas aos critérios Processos e Sociedade, a ele pertinentes. Seguiu-se
o seguinte roteiro: Qual a finalidade do banco de idéias? Como busca-se aprender com a
execução dos processos de consultoria para facilitar a execução dos próximos? Como se
controla a execução dos processos de consultoria? Como são realizadas as consultorias
sociais?
A sexta entrevista, realizada com o diretor de Recursos Humanos, este foi questionado
a dúvidas no que tange ao critério pessoas. Seguiu-se o das perguntas específicas: Como é
avaliada a satisfação motivação e bem estar dos membros? Como é realizada o
reconhecimento do trabalho dos membros?
A sétima entrevista foi realizada com o Diretor administrativo financeiro, indagado a
respeito das questões relativas ao critério processos, a ele pertinente. O roteiro de perguntas
foi: Como a organização avalia e informa o desempenho dos fornecedores? É informado ao
professor seu desempenho relativo à orientação da consultoria? Como é feito o planejamento
e controle financeiro?
A sétima e última entrevista, foi realizada em conjunto do Presidente e Vice-presidente
da EJEP, com o intuito de concluir o estudo proposto. Nesta, se buscou conversar de maneira
mais informal a respeito do processo como um todo, não havendo perguntas específicas préestabelecidas.
No que tange a observação, utilizou-se a observação participante, realizadas durante
as entrevistas junto aos membros da EJEP, no mês de Outubro de 2008.
Já os dados secundários, segundo, Barbetta (1998), são aqueles que estão à disposição
para consultas, isto é, foram dados coletados anteriormente e estão disponíveis, segundo
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Prodanov (2003), aos seus usuários mediante pesquisa bibliográfica e/ou documental, são
eles: jornais, registros estatísticos, livros, cartas, sites entre outros.
Os documentos analisados foram: o relatório de gestão escrito pela EJEP com o intuito
de responder ao instrumento de pesquisa e documentos da organização como planejamento
estratégico, resultados pesquisa de clima organizacional e da satisfação dos clientes,
regimento interno, manuais das áreas organizacionais, entre outros.
Destaca-se a elaboração do relatório de gestão por parte da EJEP como insumo
essencial para a realização desta pesquisa. Este relatório de gestão é escrito pela organização,
visando preencher o instrumento de pesquisa (em anexo A).

A avaliação inicial da

organização é realizada por meio deste documento elaborado com o intuito de responder o
instrumento de pesquisa deste projeto.

3.4 ANÁLISE DE DADOS

A análise de dados foi dividida em dois momentos. Primeiramente, analisa-se o
relatório de gestão elaborado pela EJEP, posteriormente, analisou-se os resultados entrevistas
junto aos membros da EJEP.
No primeiro momento, realizou-se uma análise documental, que segundo Godoy
(1995), pode ser definida como à análise de materiais de natureza diversa, que podem ser
reexaminados ou que ainda não receberam um tratamento analítico. Este momento, de acordo
com o processo de avaliação da FNQ descrito neste trabalho (no item 2.2.5), abrange as duas
primeiras etapas do processo, sendo elas a etapa de análise do relatório e de produção de
comentários e pontuação individual. Sendo assim, foi analisado o relatório de gestão
desenvolvido pela EJEP com a finalidade de elaborar o relatório de avaliação inicial.
Posteriormente, realizou-se uma reunião entre a equipe de avaliadores, composto por
duas pessoas, em que se discutiu a respeito da análise do relatório e foram definidos os
principais pontos de dúvidas que não ficaram claros na análise do relatório de gestão da
organização de forma a elaborar os questionamentos a serem abordados na visita a
organização. Esta etapa consistiu nas etapas do processo de avaliação da FNQ: reunião de
consenso entre os membros da equipe e produção de pontos de verificação.
Utilizou-se também, no segundo momento a análise de discurso, de acordo com
Zanella (2007) essa modalidade tem como enfoque a linguagem utilizada nos textos escritos
ou falados. Tal técnica pode ser usada tanto para análise de documentos e textos teóricos
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como a análise dos depoimentos e das falas dos entrevistados. Sendo assim, após a realização
das entrevistas, foi realizada outra reunião entre a equipe de trabalho de tal forma a analisar as
respostas obtidas e foram realizadas as devidas alterações no relatório de avaliação inicial.
Esta etapa vai ao encontro das etapas do processo de avaliação da FNQ: reunião de consenso
após a realização da visita, e produção do relatório de avaliação final para a organização
avaliada.
A ultima etapa do processo de avaliação da FNQ, não foi realizado devido à
peculiaridade do trabalho realizado, não sendo este composto por juízes.

3.4 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

As limitações da pesquisa estão relacionadas ao fato de não terem sido entrevistados
todos os colaboradores da organização, o que poderia apresentar resultados diferentes dos
obtidos. Outra limitação é o fato de que a pesquisa é caracterizada como estudo de caso, não
pode ser generalizada para outras organizações.
Além disso, a avaliação efetuada é um retrato da realidade da organização durante os
meses de Agosto a Novembro do ano de 2008, não podendo ser generalizada para outros
contextos.
Outro fator limitante da pesquisa foi a realização da avaliação de desempenho
organizacional de acordo com o modelo de excelência em gestão da FNQ, sendo que os
resultados obtidos pode oferecer resultados bem diferentes por meio de outras formas de
avaliação de desempenho.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Neste capitulo foi apresentado à análise dos resultados obtidos por meio da análise do
relatório de gestão e visita a EJEP, durante o mês de Outubro de 2008. Este capítulo é
dividido em dez seções, sendo composto pela apresentação da organização; análise individual
de cada um dos oito critérios de excelência; e a última seção é composta pelas conclusões
geradas depois de finalizada a avaliação na organização.
A seção referente à EJEP é dividida em Caracterização e Histórico, Clientes e
Mercados, Parceiros e Estrutura Organizacional. As seções referentes aos oito critérios de
excelência são dividas em três etapas, sendo elas: Pontos Fortes (PFs) referentes ao critério;
Oportunidades de Melhorias (OMs) referentes ao critério e avaliação e pontuação do mesmo.

4.1 EJEP CONSULTORIA

A seguir, apresenta-se a caracterização e histórico, clientes e mercado, parceiros e estrutura
organizacional da EJEP Consultoria.
4.1.1 Caracterização e Histórico
A EJEP, Empresa Júnior de Engenharia de Produção, é uma organização sem fins
lucrativos, definida como uma associação civil, vinculada a UFSC, constituída e gerida por
alunos de graduação dos cursos de Engenharia de Produção civil, elétrica e mecânica, que
objetiva a realização de consultorias nas áreas de atuação relativas aos cursos de graduação,
sob a orientação de professores e profissionais especializados no assunto.
A missão organizacional pode ser definida como: “Impactar no mercado, por meio do
aumento da competitividade de seus clientes e da formação de profissionais diferenciados”.
(EJEP, 2009)
Foi fundada em 1991, sendo a segunda empresa Junior do estado de Santa Catarina, a
EJEP Consultoria é a primeira Empresa Júnior de Engenharia de Produção do Brasil. Abaixo,
alguns pontos da histórica da organização:
Alguns pontos da História
1991 – Surgimento da idéia. Fundação 25 de novembro de 1991. Primeira Empresa Junior de engenharia de
produção do Brasil;
1992 – Reconhecida juridicamente; Assume o primeiro presidente: Fernando França;
1993 – 1° Encontro Nacional de Empresas Juniores (ENEJ) em São Paulo e 1° Encontro Sul-Brasileiro de
Empresas Juniores (ESEJ);
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1994 – Fundação da Federação das Empresas Juniores do Estado de Santa Catarina com a participação da
EJEP;
1996 – 4º ENEJ (1º realizado em Floripa); Parceria com o SEBRAETec;
1999 – 1° Planejamento Estratégico; 1° Semana Multidisciplinar da Produção;
2001 – EJEP 10 Anos; Organização do ESEJ;
2002 – 3° Semana Multidisciplinar da Produção;
2003 – Criação da Brasil Júnior (BJ); 1ª Consultoria para o Restaurante Universitário (RU/UFSC); 1°
Encontro Nacional de Empresas Juniores de Engenharia de Produção (ENEJEPRO);
2004 – 1° Programa de Treinamento de Consultores (PTC); 2° ENEJEPRO junto ao Encontro Nacional de
Engenharia de Produção (ENEGEP);
2005 – 1ª Consultoria Social; Prêmio do concurso Vitrine Social no ENEJ Rio;
2006 – EJEP ganha nova sede (atual); Planejamento Estratégico Participativo; Organização do XIV ENEJ, 3
Cases apresentados no ENEJ Florianópolis; participação na Feira do Empreendedor do SEBRAE/SC; 6°
Programa de Treinamento de Consultores (PTC)
2007 – EJEP firma parceria com o Grupo de Engenharia e Análise de Valor (GAV empresarial); 4ª
Consultoria para o Restaurante Universitário (RU/UFSC)
2008 – EJEP firma parceria com a líder global em consultoria estratégica, Bain & Company; EJEP está entre
as 13 melhores Empresas Juniores do Brasil (SMD EJ´s – Brasil Júnior);
Quadro 05: Histórico da EJEP
Fonte: EJEP (2009)

4.1.2 Clientes e Mercado
Segundo Kotler e Keller (2006), uma organização não pode atender a todos os clientes
em mercados amplos ou diversificados, pois os consumidores possuem divergências de
interesses e necessidades. Dessa forma, a organização deve definir segmentos de mercado em
que pretende atuar, para atender ao segmento com eficácia.
A definição de segmento de mercado, segundo Kotler e keller (2006) consiste em um
grande grupo de consumidores que possuem as mesmas preferências e definem que os
principais meios de segmentação são: geográfica, demográfica e psicográfica das pessoas. A
geográfica está relacionada à divisão do mercado em diferentes unidades geográficas, como
nações, estados, regiões, cidades ou bairros. Enquanto a demográfica, o mercado é dividido
por meio de variáveis como idade, tamanho da família, sexo, renda, entre outros. Por fim, a
psicográfica em que os compradores são divididos com base no estilo de vida, na
personalidade e nos valores.
Segundo a Brasil Júnior (2009), as Empresas Juniores sugere-se que as organizações
devam atuar predominantemente junto as Micro e pequenas empresas, de forma a desenvolver
o a sociedade em âmbito local.
Sendo assim, a EJEP utiliza-se da segmentação geográfica, visando atender as micro e
pequenas empresas da grande Florianópolis, visando a prestação de serviços de consultoria
nas mais diversas áreas da gestão de produção.
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Apesar da denotação de empresa júnior, nestes 18 anos em atividade, a organização
realizou mais de 120 projetos de consultoria o que lhe garante experiência e Know-how nas
áreas de atuação. Estas são: Sistemas da Produção e Produto, Finanças, Gestão da Qualidade e
Estratégia Organizacional.
No que tange a área de atuação Sistemas de Produção e Produto, encontram-se os
projetos de Ergonomia, Estatística, Gerenciamento de projetos, Arranjo Físico, Logística,
Planejamento e Controle da Produção (PCP), Projeto do produto e Tempos e métodos. Em
Finanças, os projetos de Estudo de viabilidade e Sistemas de custos. Em gestão da qualidade,
os projetos 5S e Qualidade. E por fim, Estratégia Organizacional, contemplando os projetos
de Planejamento Estratégico, Plano de Negócios.

4.1.3 Parceiros

De forma a garantir a qualidade na realização dos serviços de consultoria em prol da
satisfação dos clientes, a EJEP, conta com o apoio do Centro Tecnológico da UFSC
(CTC/UFSC), que fornece toda a infra-estrutura necessária a execução das atividades da
organização e também do Departamento de Produção e Sistemas – DEPS, por meio da
orientação dos professores e suporte em geral.
Além do apoio da universidade, como forma de gerar suporte as suas atividades, a
organização, no ano de 2008, desenvolveu uma importante parceria junto a uma organização
renomada no mercado de consultorias, sendo considera líder global em consultoria estratégia,
a Bain&Company.
Além deste, a organização conta com os parceiros: Serviço brasileiro de poio às micro
e pequenas empresas, SEBRAE/SC, Federação das Associações de Micro e Pequenas
Empresas de Santa Catarina (FAMPESC) e Nortia Consultores Associados.

4.1.4 Estrutura Organizacional

Atualmente a organização conta com 34 membros, sendo 07 diretores (incluindo
presidente e vice-presidente), 10 gerentes e 17 trainees, sendo distribuídos nas áreas de
Presidência, Projetos, Recursos Humanos, Marketing, Administrativos financeiros e
Qualidade.
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No que tange a definição de atribuições de cada área, a Presidência, composta por dois
membros, Presidente e Vice-Presidente, possui como papel principal a coordenação da equipe
organizacional no alcance dos objetivos traçados. Além disso, exercem o papel de relações
externas da organização, visando a construção de relações consistentes e duradouras em
conjunto com as partes interessadas da organização.
A área de Projetos é responsável pela coordenação dos projetos de consultoria
realizados pela organização. A mesma desenvolve entrevistas e propostas em conjunto com os
potenciais clientes e caso a proposta se transforme em projeto, é dever da área o
gerenciamento da consultoria.
A mesma não é responsável pela realização da consultoria, em virtude da característica
da organização que terceiriza a execução da mesma a graduandos de fases avançadas dos
cursos de engenharia de produção mecânica, elétrica ou civil, que possuam expertise no
projeto em questão por terem realizado as matérias definidas como pré-requisitos para a
realização do projeto em questão.
A área de Recursos Humanos é responsável pelos processos relativos à valorização das
pessoas da organização; seleção de novos membros; e capacitação e desenvolvimento dos
mesmos. Sendo assim, a área é responsável pela manutenção de uma clima agradável e
propício ao desenvolvimento das atividades dentro e fora da organização, além de ser
responsável pelo gerenciamento da seleção de novos membros e também capacitação e
desenvolvimento dos novos e atuais membros.
A área de marketing é a responsável pelo relacionamento junto aos principais
stakehoders em conjunto com a presidência. Enquanto a área administrativo financeira
coordena a gestão financeira da organização, além de estar atenda as questões jurídicas. Por
fim, a área da qualidade, visa a gestão do conhecimento organizacional, além da análise e
controle da gestão como um todo, buscando desenvolver ações de melhorias nos processos
organizacionais. Segue abaixo o organograma da EJEP:
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Figura 08:: Organograma da EJEP
Fonte: EJEP, 2009

A EJEP utiliza-se
se da cadeia de valor de Porter como forma de ilustrar a sua gestão
organizacional. Cadeia
adeia de Valor, segundo Porter apud Mintzberg, Alhand e Lampel (2000),
visa descrever todas as atividades organizacionais por meio de uma cadeia de valores,
ilustrando uma seqüência lógica de interações separadas por processos de apoio e processos
principais do negócio. Estes são considerados, segundo a FNQ (2008), como processos
proce
relacionados diretamente com o cliente, agregando-lhe
agregando lhe valor. Enquanto processos de apoio
são processos que visam suportar os processos principais do negócio e a si mesmos,
fornecendo produtos e insumos, equipamentos, recursos, softwares, entre outros. A figura 08
ilustra a cadeia de valor da EJEP:

Figura 09:: Cadeia de valor da EJEP
Fonte: EJEP, 2008
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De acordo com a ilustração, a EJEP define os processos de elaboração e disseminação
da estratégia, gestão de portfólio, controle, revisão, divulgação, seleção e treinamento, gestão
da área, prospecção, Programa de Treinamento para Consultores (PTC), pós-venda,
relacionamento Pós-venda, armazenamento do Conhecimento, Know-how e Co-gestão como
sendo seus processos principais, ou seja aqueles que estão diretamente relacionados com os
clientes da EJEP, considerados tanto os membros da organização como também os clientes
que demandam pelas consultorias da organização.
Quanto aos processos de apoio, a EJEP os divide em processos de apoio aos processos
principais, processos de melhoria/ Controle e Processos de integração e motivação. No que
tange aos processos de apoio aos processos principais, estão os processos de Informática,
Organização Interna, Controle do Patrimônio, Controle interno e impostos.
Em relação aos processos de Melhoria/Controle, estão os processos 5S, ISO (relativos
a padronização de processos), Modelo de Excelência em Gestão (MEG), visando a autoavaliação da organização periodicamente, Plano de Capacitação Organizacional (PCO),
avaliativa 360 graus e avaliação de desempenho dos colaboradores.
Por fim, os processos de integração, Destaque dos membros pela efetividade nos
trabalhos durante o determinado mês, Aniversários e Happy Hours.

4.2 CRITÉRIO LIDERANÇA

O critério liderança é o primeiro critério a ser avaliado, tendo como pontuação
máxima, o valor de 20 pontos, o que representa 8% da pontuação total. Primeiramente, foram
apresentados os comentários gerados a partir da análise das questões constantes no
questionário de avaliação no que tange ao critério liderança (conforme anexo A).
Posteriormente, foram descritos a pontuação gerada de acordo com os comentários, seguindo
as diretrizes de pontuação da FNQ (conforme Anexo C deste trabalho).
A organização interage com as partes interessadas, tendo ações específicas para cada
uma delas, com destaque para a divulgação do processo seletivo. Foi evidenciada a integração
com o planejamento estratégico, e também refinamento na divulgação para os calouros, por
meio do mapeamento do processo.
Nas entrevistas, não foram apresentadas melhorias implementadas nas práticas:
divulgação do processo seletivo, relatório de gestão, reunião de departamento e projeto
entidades, nem a continuidade no que se refere às entidades.
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No que diz respeito à tomada de decisão, ela é realizada de maneira participativa, por
meio de reuniões, sendo que quando pertinente, ocorre em reunião geral a comunicação das
decisões. O controle da implementação da mesma é de responsabilidade de cada diretor, e não
possui melhorias implementadas.
Foi possível verificar que a disseminação dos valores e princípios organizacionais para
a força de trabalho ocorre durante as revisões do planejamento estratégico, e no ingresso na
EJ, por meio de um treinamento sobre o mesmo, o qual ocorre semestralmente. Para as partes
interessadas, a disseminação ocorre na divulgação do processo seletivo; e na apresentação ao
chefe de departamento, sendo que essas práticas não apresentaram continuidade.
A organização apresenta como forma de controle da execução dos processos da EJ, o
cumprimento das atividades estabelecidas no mapeamento do processo através da planilha de
acompanhamento durante as reuniões de área, semanalmente, desde 2007, podendo essa ser
disseminada e não ficar restrita à utilização da diretoria de projetos.
A avaliação dos padrões de trabalho se dá através da elaboração de um relatório, para
algumas práticas, ao final do processo, e a melhoria dos mesmos ocorre através da prática
banco de idéias, desde 2005, quinzenalmente, no qual os membros colocam idéias de
melhorias de processos e de implantação de projetos, podendo ser uma prática adotada para a
empresa toda.
A EJ busca analisar o desempenho organizacional através da avaliação dos indicadores
de desempenho, desde 2008, baseados na metodologia MCDA-C. Além disso, realiza a
prática expositória, desde 2004, visando analisar o desempenho dos planos de ação das área,
sendo realizada pelos Diretores das áreas e apresentada a todos os membros da Empresa.
Percebeu-se a utilização de práticas para análise do ambiente interno, mas não do ambiente
externo, ratificado durante a entrevista.

4.2.1 Avaliação e pontuação

Após a produção dos comentários de avaliação, é definida a pontuação baseando-se no
método de avaliação do MEG – categoria 250 pontos. De acordo com a avaliação realizada,
observou-se que:

Enfoque
•

Adequação: quase todos (mais que 75%) dos requisitos foram atendidos.
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•

Proatividade: o atendimento a todos (100%) os requisitos é proativo.

Aplicação
•

Disseminação: a maioria (mais que 50%) das práticas apresentaram disseminação
pelas áreas, processos e produtos, quando pertinente.

•

Continuidade: quase todas (mais que 75%) as práticas estão aplicadas de maneira
continuada.

Aprendizado
•

Refinamento: a maioria (mais que 50%) das práticas de gestão apresentam
refinamentos.

Integração
•

Coerência: todas as práticas (100%) estão coerentes com as estratégias da organização.

•

Inter-relacionamento: quase todas as práticas (mais que 75%) apresentam interrelacionamento com outras práticas de gestão, quando pertinente.

•

Cooperação: há cooperação entre as áreas para a implementação de quase todas (mais
que 75%) das práticas de gestão, quando pertinente.

Utilizando-se da régua de mensuração de desempenho do MEG, que converte estas
informações levantadas em uma pontuação, o desempenho obtido pela EJEP no Critério
Liderança foi de 80% em Enfoque, 60% de Aplicação, 60% de Aprendizado e 80% de
Integração, o que resulta em uma avaliação final de 70%.

Enfoque

Aplicação

Aprendizado

Integração

Pontuação

80%

60%

60%

80%

70%

Tabela 01: resultado critério liderança
Fonte: Dados primários

4.3 CRITÉRIO ESTRATÉGIAS E PLANOS

O critério estratégias e planos é o segundo critério a ser avaliado, tendo como
pontuação máxima, o valor de 20 pontos, o que representa 8% da pontuação total.
Primeiramente, foram apresentados os comentários gerados a partir da análise das questões
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constantes no questionário de avaliação no que tange ao critério estratégias e planos
(conforme anexo A). Posteriormente, foram descritos a pontuação gerada de acordo com os
comentários, seguindo as diretrizes de pontuação da FNQ (conforme Anexo C deste trabalho).
As estratégias são definidas de maneira participativa, por meio da prática de
planejamento estratégico, semestralmente desde 1996. Para construir o plano estratégico a EJ
utiliza a análise de ambientes interno e externo através de práticas com destaque para a
Pesquisa de Clima Organizacional (PCO), Plano de Marketing, matriz FOFA e análise das
partes interessadas, sendo a utilização da metodologia MCDA, uma melhoria implementada
no ano de 2008.
Durante a revisão do planejamento acima citado, e também, durante as reuniões de
diretoria, são apresentados os indicadores estratégicos, os quais a elaboração é de
responsabilidade dos diretores de cada área, conforme relatado nas entrevistas. A EJ se utiliza
do MCDA-C para a elaboração de indicadores qualitativos e quantitativos, sendo que são
definidas metas a serem atingidas. A mesma sofreu refinamento em dois momentos, em 2007
com a utilização do BSC para a elaboração dos indicadores e em 2008 com a utilização do
MCDA-C.
A definição dos planos de ação, bem como a alocação de recursos, ocorre através da
prática "Gestão de portfólio", desde 2008, semestralmente, com responsabilidade da área de
Relações Externas, onde realiza uma análise dos principais projetos a serem realizados
durante o semestre e define uma priorização baseados em critérios pré-estabelecidos. A
prática é disseminada através de treinamento juntamente aos diretores de área e apresentada
em Reunião geral.
As estratégias e metas da organização são comunicadas durante a própria realização do
planejamento estratégico, durante reuniões de área e também expostos na sede da EJ. A
divulgação dos planos de ação ocorre em reunião geral após a realização da análise crítica do
plano de ação mensal, sendo que não foram apresentadas, tanto no relatório como na
entrevista, práticas para comunicação das estratégias às demais partes interessadas, quando
pertinente.
4.3.1 Avaliação e Pontuação

Após a produção dos comentários de avaliação, é definida a pontuação baseando-se no
método de avaliação do MEG – categoria 250 pontos. De acordo com a avaliação realizada,
observou-se que:
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Enfoque
•

Adequação: quase todos (mais que 75%) dos requisitos foram atendidos.

•

Proatividade: o atendimento a todos (100%) os requisitos é proativo.

Aplicação
•

Disseminação: Todas (100%) as práticas apresentaram disseminação pelas áreas,
processos e produtos, quando pertinente.

•

Continuidade: Todas (100%) as práticas estão aplicadas de maneira continuada.

Aprendizado
•

Refinamento: a maioria (mais que 50%) das práticas de gestão apresentam
refinamentos.

Integração
•

Coerência: todas as práticas (100%) estão coerentes com as estratégias da organização.

•

Inter-relacionamento: Todas as práticas (100%) apresentam inter-relacionamento com
outras práticas de gestão, quando pertinente.

•

Cooperação: há cooperação entre as áreas para a implementação de todas (100%) das
práticas de gestão, quando pertinente.

Utilizando-se da régua de mensuração de desempenho do MEG, que converte estas
informações levantadas em uma pontuação, o desempenho obtido pela EJEP no Critério
Estratégias e Planos foi de 80% em Enfoque, 100% de Aplicação, 60% de Aprendizado e
100% de Integração, o que resulta em uma avaliação final de 70%.

Enfoque
80%

Aplicação
100%

Aprendizado
60%

Integração
100%

Pontuação
70%

Tabela 02: resultado critério estratégias e planos
Fonte: Dados primários

4.4 CRITÉRIO CLIENTES

O critério clientes é o terceiro critério a ser avaliado, tendo como pontuação máxima, o
valor de 20 pontos, o que representa 8% da pontuação total. Primeiramente, foram
apresentados os comentários gerados a partir da análise das questões constantes no
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questionário de avaliação no que tange ao critério clientes (conforme anexo A).
Posteriormente, foram descritos a pontuação gerada de acordo com os comentários, seguindo
as diretrizes de pontuação da FNQ (conforme Anexo C deste trabalho).
A segmentação de mercado e definição dos mercados alvos ocorre através da prática
plano de marketing, desde 2007, anualmente, sendo essa, disseminada durante reuniões de
área, reuniões gerais e principalmente durante a revisão do planejamento estratégico.
O plano de marketing possui inter-relacionamento com as práticas de análise da
satisfação dos clientes, sistema de informação sobre consultoria, sendo esses, inputs para o
plano de marketing; e gerenciamento de consultorias, onde o plano de marketing é input para
esse processo. Os resultados gerados no plano de marketing são utilizados no planejamento
estratégico, porém, durante a análise do relatório e questionamentos durante a visita, não
foram apresentadas melhorias na prática, nem os critérios formais para segmentação e
definição de clientes alvo.
De acordo com o relatório e as entrevistas realizadas na EJEP, a identificação das
necessidades e expectativas dos clientes- alvo é realizada, anualmente, por meio de uma
pesquisa de mercado, com a aplicação de questionários a ex-clientes e clientes potenciais
(clientes de propostas recusadas). A análise e compreensão dos dados são feitos
posteriormente, através do cruzamento dos dados em Excel, reuniões de discussão,
compilação final dos resultados e conclusões no Plano de Marketing da EJ, sendo que não
foram relatadas melhorias decorrentes do aprendizado. Os resultados do processo são
utilizados como insumos para o planejamento estratégico e também para melhorias no
processo de consultoria.
Para divulgação da EJ no mercado utiliza-se o site, desde 2006; carta de prospecção
por meio de mala direta, e participação de feiras e eventos, sendo que as duas últimas não
apresentaram refinamento. Quanto ao site, foi feita uma atualização na estrutura, em 2008,
ilustrando refinamento. As informações a serem utilizadas no site, quando pertinente, são
escritas e enviadas por outras diretorias para a diretoria de marketing, ilustrando cooperação.
A fim de avaliar a satisfação dos clientes, aplica-se, desde 2005, um questionário de
feedback junto ao cliente no decorrer do projeto, onde os pontos identificados são levados a
reunião de projetos e reunião geral para o tratamento das reclamações/sugestões do cliente,
quando pertinente. O questionário sofreu melhorias em 2008, ilustrando refinamento. Vale
ressaltar, que poderia haver maior interação entre a diretoria de projetos e marketing no que se
refere a essa prática.
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4.4.1 Avaliação e Pontuação

Após a produção dos comentários de avaliação, é definida a pontuação baseando-se no
método de avaliação do MEG – categoria 250 pontos. De acordo com a avaliação realizada,
observou-se que:

Enfoque
•

Adequação: quase todos (mais que 75%) dos requisitos foram atendidos.

•

Proatividade: o atendimento a todos (100%) os requisitos é proativo.

Aplicação
•

Disseminação: Quase todas (mais que 75%) as práticas apresentaram disseminação
pelas áreas, processos e produtos, quando pertinente.

•

Continuidade: A maioria (mais que 50%) das práticas estão aplicadas de maneira
continuada.

Aprendizado
•

Refinamento: a maioria (mais que 50%) das práticas de gestão apresentam
refinamentos.

Integração
•

Coerência: todas as práticas (100%) estão coerentes com as estratégias da organização.

•

Inter-relacionamento: a maioria (mais que 50%) das práticas apresentam interrelacionamento com outras práticas de gestão, quando pertinente.

•

Cooperação: há cooperação entre as áreas para a implementação de quase todas (mais
que 75%) das práticas de gestão, quando pertinente.

Utilizando-se da régua de mensuração de desempenho do MEG, que converte estas
informações levantadas em uma pontuação, o desempenho obtido pela EJEP no Critério
Clientes foi de 80% em Enfoque, 60% de Aplicação, 60% de Aprendizado e 80% de
Integração, o que resulta em uma avaliação final de 70%.
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Enfoque
80%

Aplicação
60%

Aprendizado
60%

Integração
80%

Pontuação
70%

Tabela 03: resultado critério clientes
Fonte: Dados primários

4.5 CRITÉRIO SOCIEDADE

O critério sociedade é o quarto critério a ser avaliado, tendo como pontuação máxima,
o valor de 12 pontos, o que representa 5% da pontuação total. Primeiramente, foram
apresentados os comentários gerados a partir da análise das questões constantes no
questionário de avaliação no que tange ao critério sociedade (conforme anexo A).
Posteriormente, foram descritos a pontuação gerada de acordo com os comentários, seguindo
as diretrizes de pontuação da FNQ (conforme Anexo C deste trabalho).
O tratamento dos impactos ambientais causados ocorre através da prática de
reciclagem, tanto de papel como de cartuchos de impressora, desde 2007, semanalmente. Há
disseminação através da apresentação dos 5'S a toda a empresa, bem como com a cobrança
das atividades. Já os impactos sociais, a EJ trata através da prática consultoria social, a qual é
realizada no período de treinamento, semestralmente, desde 2005, e apresenta-se integrada
com o treinamento dos novos membros. Durante as entrevistas, notou-se que não há prática
para identificação dos sociais e ambientais, bem como para tratamento das pendências ou
eventuais sanções referentes aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis às questões
socioambientais.
As questões éticas internas estão descritas no regimento interno e no estatuto social,
desde a fundação da empresa, sendo leitura obrigatória a todos os membros que entram na
empresa. Essa, não apresenta prática para tratamento das questões éticas nos relacionamentos
externos.
Como forma de fortalecer a sociedade, realiza-se a consultoria social, desde 2005, com
a participação de ex-membros como consultores na execução do projeto. A prática apresentase integrada com o processo trainee da EJ, em que novos membros gerenciam a consultoria
como forma de aprendizado on the job.
Não foi ilustrado como os demais membros que não sejam novos membros e exmembros, são envolvidos no estímulo e envolvimento à realização de projetos sociais.
A EJ visa estimular os novos membros e também os ex-membros na participação dos
projetos sociais, através da prática consultoria social. Além disso, a EJ estimula os calouros à
doação de sangue, desde 2007.
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A implementação de políticas não discriminatórias se dá através do estatuto social,
desde a fundação da empresa.

4.5.1 Avaliação e Pontuação

Após a produção dos comentários de avaliação, é definida a pontuação baseando-se no
método de avaliação do MEG – categoria 250 pontos. De acordo com a avaliação realizada,
observou-se que:

Enfoque
•

Adequação: a maioria (mais que 50%) dos requisitos foi atendida.

•

Proatividade: o atendimento a maioria (mais que 50%) dos requisitos é proativo.

Aplicação
•

Disseminação: Quase todas (mais que 75%) as práticas apresentaram disseminação
pelas áreas, processos e produtos, quando pertinente.

•

Continuidade: A maioria (mais que 50%) das práticas está aplicada de maneira
continuada.

Aprendizado
•

Refinamento: Nenhuma das práticas de gestão apresenta refinamento.

Integração
•

Coerência: todas as práticas (100%) estão coerentes com as estratégias da organização.

•

Inter-relacionamento: a maioria (mais que 50%) das práticas apresentam interrelacionamento com outras práticas de gestão, quando pertinente.

•

Cooperação: há cooperação entre as áreas para a implementação da maioria (mais que
50%) das práticas de gestão, quando pertinente.

Utilizando-se da régua de mensuração de desempenho do MEG, que converte estas
informações levantadas em uma pontuação, o desempenho obtido pela EJEP no Critério
Sociedade foi de 60% em Enfoque, 60% de Aplicação, 0% de Aprendizado e 60% de
Integração, o que resulta em uma avaliação final de 10%.
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Enfoque
60%

Aplicação
60%

Aprendizado
0%

Integração
60%

Pontuação
10%

Tabela 04: resultado critério sociedade
Fonte: Dados primários

4.6 CRITÉRIO INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO

O critério informações e conhecimento é o quarto critério a ser avaliado, tendo como
pontuação máxima, o valor de 12 pontos, o que representa 5% da pontuação total.
Primeiramente, foram apresentados os comentários gerados a partir da análise das questões
constantes no questionário de avaliação no que tange ao critério informações e conhecimento
(conforme anexo A). Posteriormente, foram descritos a pontuação gerada de acordo com os
comentários, seguindo as diretrizes de pontuação da FNQ (conforme Anexo C deste trabalho).
Nas entrevistas foi relatado que a EJ visa garantir a confidencialidade das informações
através de contratos e termos de compromissos juntamente com clientes e consultores,
respectivamente, desde 1998, mostrando sua continuidade. As práticas são disseminadas
juntamente a todos os consultores e clientes, em que se têm itens tratando da
confidencialidade das informações. Ainda em relação à confidencialidade das informações, a
EJ utiliza-se de senhas de acesso a todos os membros, como pode ser observado na visita. No
que tange a disponibilidade das informações, a EJ utiliza-se de backups virtuais, 2006,
quinzenalmente. Como oportunidade de melhoria, pode-se citar que a EJ não apresentou
como identifica e define os sistemas de informação, bem como, não apresentou como faz para
garantir a integridade e disponibilidade das informações. A obtenção e manutenção das
atualizações nas informações comparativas, também não foram evidenciadas durante as
entrevistas.
O ativo intangível, interação com ex-membros, é desenvolvido e protegido por meio
da prática de mesa redonda, que visa assegurar o conhecimento das gerações anteriores e
aproximação com ex-membros e professores do departamento, semestralmente, desde 2004. A
prática apresenta um método de aprendizado através da elaboração de relatórios do
desempenho do processo, e vale ressaltar que há cooperação das demais áreas durante a
implementação do processo, através da elaboração de pautas, e operacionalização do evento.

4.6.1 Avaliação e Pontuação
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Após a produção dos comentários de avaliação, é definida a pontuação baseando-se no
método de avaliação do MEG – categoria 250 pontos. De acordo com a avaliação realizada,
observou-se que:

Enfoque
•

Adequação: muitos (mais que 25%) dos requisitos foi atendida.

•

Proatividade: o atendimento a todos (100%) os requisitos é proativo.

Aplicação
•

Disseminação: todas (100%) as práticas apresentaram disseminação pelas áreas,
processos e produtos, quando pertinente.

•

Continuidade: todas as práticas estão aplicadas de maneira continuada.

Aprendizado
•

Refinamento: quase todas (mais que 75%) as práticas de gestão apresentam
refinamento.

Integração
•

Coerência: todas as práticas (100%) estão coerentes com as estratégias da organização.

•

Inter-relacionamento: todas (100%) das práticas apresentam inter-relacionamento com
outras práticas de gestão, quando pertinente.

•

Cooperação: há cooperação entre as áreas para a implementação de todas (100%) as
práticas de gestão, quando pertinente.

Utilizando-se da régua de mensuração de desempenho do MEG, que converte estas
informações levantadas em uma pontuação, o desempenho obtido pela EJEP no Critério
Informações e Conhecimento foi de 40% em Enfoque, 100% de Aplicação, 80% de
Aprendizado e 100% de Integração, o que resulta em uma avaliação final de 50%.

Enfoque
40%

Aplicação
100%

Aprendizado
80%

Integração
100%

Pontuação
50%

Tabela 05: resultado critério informações e conhecimento
Fonte: Dados primários

79

4.7 CRITÉRIO PESSOAS

O critério pessoas é o sexto critério a ser avaliado, tendo como pontuação máxima, o
valor de 20 pontos, o que representa 8% da pontuação total. Primeiramente, foram
apresentados os comentários gerados a partir da análise das questões constantes no
questionário de avaliação no que tange ao critério pessoas (conforme anexo A).
Posteriormente, foram descritos a pontuação gerada de acordo com os comentários, seguindo
as diretrizes de pontuação da FNQ (conforme Anexo C deste trabalho).
A EJ busca definir e implementar a organização do trabalho através do estatuto social,
desde 1991, em que são definidas as funções de cada cargo. A disseminação ocorre
semestralmente durante os treinamentos dos novos membros em que é feita a leitura do
mesmo, além de discussões informais entre os membros.
Nas entrevistas, foi evidenciado que a EJ busca reconhecer o trabalho dos membros
através da prática do destaque do mês, desde 2005, sendo realizada mensalmente, e também a
prática avaliativa 360º, desde 2005. A primeira é realizada durante a reunião geral em que
todos os membros participam da votação, e possui melhorias, a medida que atualmente há
diferentes pesos para os diretores de própria área e demais membros na votação, e também,
iniciou-se a divulgação do segundo e terceiro lugar. Houve refinamento da avaliativa 360°,
visto que anteriormente a avaliativa possuía uma única etapa juntamente com todos os
membros, atualmente é dividida em duas etapas, sendo a primeira entra a diretoria e
posteriormente com todos os membros. Como oportunidade de melhoria, pode-se evidenciar
que não foi explicitado como os incentivos estimulam a busca por melhoria.
O processo de treinamento é de responsabilidade do RH, e ocorre normalmente por
membros, ex-membros ou empresas parceiras, não havendo método para a identificação dos
treinamentos habilidades comportamentais e gestão empresarial.
Referindo-se aos riscos relacionados a saúde ocupacional, eles são tratados através da
prática "ginástica laboral", desde 2007. A divulgação ocorre através de imagens coladas na
empresa, como pode ser observado durante a entrevista.
Por meio do relatório e das entrevistas, foi relatado que é realizada a pesquisa de
clima, semestralmente, que tem por objetivo principal avaliar, por meio de indicadores, a
satisfação, motivação e bem-estar dos membros na empresa. Após o preenchimento da
pesquisa, ocorre feedback e discussão entre diretores, demonstrando integração. Os resultados
também são apresentados no planejamento estratégico. O tratamento dos fatores que afetam o
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bem estar, a satisfação e a motivação, é feita pelos Diretores para com os membros de sua
área.

4.7.1 Avaliação e Pontuação

Após a produção dos comentários de avaliação, é definida a pontuação baseando-se no
método de avaliação do MEG – categoria 250 pontos. De acordo com a avaliação realizada,
observou-se que:

Enfoque
•

Adequação: quase todos (mais que 75%) os requisitos foram atendidos.

•

Proatividade: o atendimento a quase todos (mais que 75%) os requisitos é proativo.

Aplicação
•

Disseminação: quase todas (mais que 75%) das práticas apresentaram disseminação
pelas áreas, processos e produtos, quando pertinente.

•

Continuidade: todas (100%) as práticas estão aplicadas de maneira continuada.

Aprendizado
•

Refinamento: quase todas (mais que 75%) as práticas de gestão apresentam
refinamento.

Integração
•

Coerência: todas as práticas (100%) estão coerentes com as estratégias da organização.

•

Inter-relacionamento: quase todas (mais que 75%) as práticas apresentam interrelacionamento com outras práticas de gestão, quando pertinente.

•

Cooperação: há cooperação entre as áreas para a implementação de todas (100%) as
práticas de gestão, quando pertinente.

Utilizando-se da régua de mensuração de desempenho do MEG, que converte estas
informações levantadas em uma pontuação, o desempenho obtido pela EJEP no Critério
Pessoas foi de 80% em Enfoque, 80% de Aplicação, 80% de Aprendizado e 80% de
Integração, o que resulta em uma avaliação final de 80%.
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Enfoque
80%

Aplicação
80%

Aprendizado
80%

Integração
80%

Pontuação
80%

Tabela 06: resultado critério pessoas
Fonte: Dados primários

4.8 CRITÉRIO PROCESSOS

O critério processos é o sétimo critério a ser avaliado, tendo como pontuação máxima,
o valor de 33 pontos, o que representa 13% da pontuação total. Primeiramente, foram
apresentados os comentários gerados a partir da análise das questões constantes no
questionário de avaliação no que tange ao critério processos (conforme anexo A).
Posteriormente, foram descritos a pontuação gerada de acordo com os comentários, seguindo
as diretrizes de pontuação da FNQ (conforme Anexo C deste trabalho).
O controle dos processos é feito através do preenchimento das etapas contidas no
mapeamento de processos em uma planilha de Excel, desde 2007, durante as reuniões de área,
sendo uma prática relacionada ao mapeamento de processos.
Conforme escrito no relatório e falado nas entrevistas, a EJ realiza relatórios de
desempenho dos principais processos, em que são descritos pontos a serem considerados para
as próximas execuções do processo.
Possui, ainda, um banco de idéias que é consultado quinzenalmente durante a reunião
de melhoria continua, em que se busca analisar e melhorar o processo de consultoria. A
prática apresenta integração com o processo de consultoria.
Para controle dos indicadores e metas, busca-se utilizar indicadores e metas para
controlar os objetivos dos processos, entretanto a prática ainda não foi implantada. Nem todas
as áreas utilizam-se da mesma planilha para controle, ilustrando falta de disseminação.
Para seleção dos fornecedores, a EJEP realiza o PTC, desde 2004, para a seleção de
consultores. Durante a primeira etapa do PTC, é feita a análise dos currículos, dinâmica em
grupo e processo avaliativo entre os membros da diretoria de Rh e Projetos, ilustrando
cooperação na implementação da prática. A mesma sofreu uma reformulação a fim de garantir
maior número de inscritos no processo, demonstrando refinamento. No que tange aos
professores, estes são selecionados de acordo com o conhecimento específico no projeto de
consultoria a ser realizado e disponibilidade, sendo relacionado ao gerenciamento de
consultorias.
A avaliação do desempenho dos consultores é realizada através do progresso do
escopo dos projetos, durante as reuniões da área de projetos, semanalmente, sendo os mesmos
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informados durante estas reuniões. Também avalia através da aplicação de questionário de
feedback feitas no meio e no final do projeto em que são informados do desempenho ao final
do projeto. A avaliação dos professores ocorre ao final do projeto, e em 2006, os
questionários de feedback foram refinados.
Não é apresentada a forma como a organização avalia e informa os fornecedores de
material de escritório, como questionado nas entrevistas, bem como não possui uma prática
para implantar as melhores práticas de outras organizações. Os professores não são
informados sobre seu desempenho, e a prática abrange somente pela Diretoria de Projetos,
demonstrando falta de integração.
O planejamento e controle financeiro, como visto no relatório de gestão e na
entrevista, é dividido em quatro etapas, planejamento, elaboração da meta, sensibilização e
acompanhamento, desde 2008, semestralmente. Todas as áreas são inclusas na prática e a
divulgação dos resultados da prática são feitas em reunião geral. A prática apresenta-se
integrada com os planos de ação do planejamento estratégico da EJ, porém, está em início de
uso, não apresentando continuidade e refinamento.

4.8.1 Avaliação e Pontuação

Após a produção dos comentários de avaliação, é definida a pontuação baseando-se no
método de avaliação do MEG – categoria 250 pontos. De acordo com a avaliação realizada,
observou-se que:

Enfoque
•

Adequação: a maioria (mais que 50%) dos requisitos foram atendidos.

•

Proatividade: o atendimento a quase todos (mais que 75%) os requisitos é proativo.

Aplicação
•

Disseminação: quase todas (mais que 75%) das práticas apresentaram disseminação
pelas áreas, processos e produtos, quando pertinente.

•

Continuidade: quase todas (mais que 75%) as práticas estão aplicadas de maneira
continuada.

Aprendizado
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•

Refinamento: a maioria (mais que 50%) das práticas de gestão apresentam
refinamento.

Integração
•

Coerência: todas as práticas (100%) estão coerentes com as estratégias da organização.

•

Inter-relacionamento: quase todas (mais que 75%) as práticas apresentam interrelacionamento com outras práticas de gestão, quando pertinente.

•

Cooperação: há cooperação entre as áreas para a implementação de quase todas (mais
que 75%) as práticas de gestão, quando pertinente.

Utilizando-se da régua de mensuração de desempenho do MEG, que converte estas
informações levantadas em uma pontuação, o desempenho obtido pela EJEP no Critério
Processos foi de 60% em Enfoque, 80% de Aplicação, 60% de Aprendizado e 80% de
Integração, o que resulta em uma avaliação final de 70%.

Enfoque
60%

Aplicação
80%

Aprendizado
60%

Integração
80%

Pontuação
70%

Tabela 07: resultado critério processos
Fonte: Dados primários

4.9 CRITÉRIO RESULTADOS

O critério resultados é o último critério a ser avaliado, tendo como pontuação máxima,
o valor de 100 pontos, o que representa 40% da pontuação total. Primeiramente, foram
apresentados os comentários gerados a partir da análise das questões constantes no
questionário de avaliação no que tange ao critério resultados (conforme anexo A).
Posteriormente, foram descritos a pontuação gerada de acordo com os comentários, seguindo
as diretrizes de pontuação da FNQ (conforme Anexo C deste trabalho).
A EJ apresentou o resultado de receitas financeiras, porém, não apresentou todos os
resultados relevantes para este marcador, como lucro líquido, relação entre os recursos
planejados e executados, redução de custos de material de escritório, relação entre o
executado x metas físicas, relação entre o executado x capacitação, relação entre o executado
x divulgação da empresa, entre outros. Em relação ao resultado relevante apresentado, o
mesmo apresenta tendência desfavorável e não apresenta comparação com outras Empresas.
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No que se refere aos resultados relativos aos clientes e aos mercados, foram
apresentados alguns resultados relevantes (propostas aceitas, contatos de consultorias), sendo
que ambas apresentam tendência favorável. Não foram apresentados os resultados referentes
ao índice de satisfação no questionário final, índice de reclamações/ sugestões através do
questionário feedmedle, número de clientes/ número de membros, números de clientes
advindos da prática de carta de prospecção, número de clientes advindos da prática feiras e
eventos, entre outros. Não há comparação do indicador com outras empresas.
Para os resultados relativos à sociedade, foi apresentado referente a número de
entidades beneficiadas, mostrando tendência favorável para o ciclo. Os resultados relevantes
para este marcador, como por exemplo, número de consultorias sociais realizadas, % de
receita investido nas consultorias sociais, número de membros e ex-membros envolvidos nas
consultorias sociais, número de participantes na doação de sangue, quantidade de horas
dedicadas aos projetos sociais, quantidade de papel e cartuchos poupados, não foram
apresentados. Em relação ao resultado relevante apresentado, o mesmo não apresenta
comparação com outras empresas.
No que tange às pessoas da organização, foram apresentados resultados referentes ao
número de membros da EJ, turn over e inscritos no processo seletivo. O indicador número de
membros e inscritos no processo seletivo apresentam tendência favorável, e o indicador
processo seletivo apresenta nível atual favorável comparado com o PET. Como oportunidade
de melhoria, pode-se citar o indicador número de membros, pois apresentou tendência
desfavorável. Além disso, ambos os indicadores não apresentam dados comparativos com
outras empresas. A EJ não apresentou todos os resultados relevantes, como índice de
satisfação dos colaboradores, H.H treinamento, número de membros que realizam os
exercícios relacionados a saúde ocupacional, resultados da pesquisa de clima, entre outros.
Não foram apresentados resultados relevantes referentes ao produto e à gestão dos
processos principais do negócio e dos processos de apoio, como, por exemplo, número de
projetos de consultorias aceitas/ propostas realizadas, entrega das consultorias no prazo
estabelecido, índice de retrabalho, índice de qualidade dos serviços prestados, número de
serviços de consultorias prestados, número de propostas, entre outros.
Relativos aos fornecedores, foi apresentado o indicador número de consultores no
banco de dados, com tendência favorável, porém, não foram apresentadas informações
comparativas para o mesmo. Não foram evidenciados outros resultados relevantes como,
entregas no prazo (referente aos consultores e fornecedores de material de escritório), prazo
85

de resposta dos consultores, índice de retrabalho, quantidade de professores que participam na
orientação de consultorias, % de consultores que atendem aos requisitos após entrevista,
índice de satisfação com o trabalho dos consultores no meio e no final da consultoria, entre
outros.

4.9.1 Avaliação e Pontuação

Após a produção dos comentários de avaliação, é definida a pontuação baseando-se no
método de avaliação do MEG – categoria 250 pontos. De acordo com a avaliação realizada,
observou-se que:

Relevância
•

Alguns (mais que 0% e menos que 25%) dos resultados relevantes foram
apresentados.

Tendência
•

Tendência favorável em alguns (mais que 0% e menos que 25%) dos resultados
relevantes apresentados.

Nível atual
•

O nível atual de alguns (mais que 0% e menos que 25%) resultados relevantes
comparáveis é igual ou superior às informações comparativas pertinentes.

Utilizando-se da régua de mensuração de desempenho do MEG, que converte estas
informações levantadas em uma pontuação, o desempenho obtido pela EJEP no critério
resultados foi de 20% em Relevância, 40% de Tendência e 60% de Nível Atual, o que resulta
em uma avaliação final de 30%.

Relevância
20%

Tendência
40%

Nível Atual
60%

Pontuação
30%

Tabela 08: resultado critério resultados
Fonte: Dados primários
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4.10 CONCLUSÃO GERAL SOBRE A EJEP

Critério
Liderança

Pontuação
(%)
70%

Pontuação
Pontuação
EJEP
Máxima
23,1
33

Estratégias e Planos
Clientes
Sociedade

70%
70%
10%

14
14
1,2

20
20
12

Informações e Conhecimento
Pessoas
Processos

50%
80%
70%

6
16
23,1

12
20
33

Resultados

30%

30

100

127,4

250

Total

--

Tabela 09: Pontuação final da EJEP
Fonte: Dados Primários

Os Critérios da Excelência visam trazer à organização uma visão sistêmica do seu
negócio, de forma que haja um entendimento das inter-relações da organização, internas e
externas (FNQ, 2008a).
A tomada de decisão na EJEP ocorre de forma participativa entre todos os membros,
na maioria das vezes, em Reunião Geral ou no Planejamento Estratégico. Quando a tomada de
decisões ocorre pela área de Relações Externas ou em Reunião de Diretores, são disseminadas
para toda a Empresa. Entretanto, a EJ possui um baixo aprendizado das suas práticas, o que
demonstra falta de melhoria contínua.
Para a formulação de sua Estratégia, a Empresa realiza um Planejamento Estratégico
participativo e se baseia em muitas das suas práticas de gestão para realizá-lo: Pesquisa de
Clima Organizacional (PCO), Planejamento e Controle Financeiro (PCF), avaliação do Maior
Presença, auto-avaliação do MEG, Plano de Marketing, matriz FOFA e análise das partes
interessadas. Também, o Planejamento Estratégico passou por três períodos de melhoria. No
que tange Estratégias e Planos, a principal lacuna da Organização é a falta do uso de
informações comparativas, assim como a falta de disseminação de suas estratégias e planos
aos seus stakeholders.
Em relação ao seus Clientes, a EJEP possui uma prática consolidada, chamada Plano
de Marketing, a qual tem a finalidade de analisar cada nicho do mercado, elaborar estratégias
de atuação para os mesmos e serve de input para o Planejamento Estratégico da organização.
Contudo, a EJ não possui uma participação ativa da Diretoria de Marketing no tratamento
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com os clientes de suas Consultorias, pois quase toda parte do contato, análise de satisfação e
tratamento de reclamações é feita pela Diretoria de Projetos.
Para atuar na Sociedade, a Organização possui a prática de Consultoria Social, a qual
faz parte do treinamento de seus novos membros a cada semestre, o que demonstra um
esforço proativo na Responsabilidade Social que a Empresa possui. As principais
oportunidades de melhoria no Critério Sociedade são a inexistência do tratamento das
questões éticas nos relacionamentos externos, a falta de responsáveis para tratar as questões
éticas nos relacionamentos internos e a completa falta de tratamento e identificação para
possíveis pendências relacionadas a questões sócio-ambientais, as quais toda organização
possui.
As Informações da Empresa possuem várias práticas para serem mantidas em Sigilo,
quando necessário, para garantirem sua Integridade e Disponibilidade. Neste critério, a
principal lacuna se encontra no fato da Empresa não coletar Informações Comparativas. A
empresa não apresenta práticas para identificar as necessidades de informação da EJ, ara
somente então definir os sistemas de informação que serão postos em uso.
A EJEP possui práticas de reconhecimento dos seus membros, sendo que mensalmente
realiza uma votação para membro do mês e semestralmente realiza uma avaliação 360°. No
Critério Pessoas, as principais oportunidades de melhoria estão relacionadas à falta de
disseminação de algumas práticas, principalmente o Estatuto Social e Regimento da Empresa.
Também, muitas práticas não passaram por melhorias.
Um ponto forte da EJ em relação a seus Processos é o formato de seleção de seus
consultores, o PTC (Programa de Treinamento de Consultores). Nele, além de seleção, é
originado um Banco de Dados de Consultores Externos, o qual facilita o Processo de
Consultoria. Já, em oportunidades de melhoria, destaca-se o fato da falta de controle do
seguimento dos padrões de Processos, o qual não existe e os mapeamentos que existem não
possuem grande disseminação.
Em Resultados, a EJEP destaca-se por ter uma informação comparativa com o PET da
Produção e seu resultado estar com nível atual favorável. Porém, os Resultados de uma
organização devem medir o alcance das estratégias, e a EJ não descreveu muitos dos seus.
Concluindo, destaca-se como principais Pontos Fortes e principais Oportunidades de
Melhoria da EJEP:
Pontos Fortes: Participação dos membros no Processo Decisório; Consultoria Social; e
Programa de Treinamento de Consultores
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Oportunidades de Melhoria:
- Falta de controle para que os membros sigam os Mapeamentos dos Processos
- Implementação de Melhorias
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de avaliação de desempenho organizacional auxilia os gestores a
“entender, administrar e melhorar os processos organizacionais” (ENSSLIN; DUTRA, 2008,
p. 196) além de compreender questões de o que é e o que não é importante para a
organização, a qualidade da execução da estratégia, a distancia entre o que se está fazendo e
aonde se espera chegar, e se são necessárias mudanças e aonde.
Neste sentido, as organizações podem mensurar seu desempenho organizacional de
forma periódica para que possam garantir a efetividade da administração estratégica
organizacional. Este fator não é diferente para uma Empresa Júnior, sendo a mesma dotada de
características similares de uma organização sênior.
A EJEP é uma Empresa bem consolidada, a qual tem por cultura colocar seus
membros e as opiniões dos mesmos acima de demais ativos intangíveis. Um ponto
extremamente forte da Empresa é o processo decisório participativo, o que facilita a
disseminação das práticas entre os membros e, conseqüentemente, favorece a melhoria
contínua, devido ao excesso de opiniões enriquecedoras.
Pela Empresa ter os seus membros em grande consideração, o acompanhamento da
área de Recursos Humanos deveria ser melhor realizado. Atualmente, a EJEP realiza o
acompanhamento de seus membros através dos Diretores da Área, porém tal prática não é
disseminada, ocorrendo insatisfações entre os membros que a Liderança não tem
conhecimento, por exemplo.
Em relação a melhorias aplicadas, foram observadas várias lacunas. Existem idéias de
muitos membros e existem práticas para manter essas idéias, porém as melhorias não ocorrem
na rapidez apropriada. Os aprendizados obtidos através de erros não são levados em
consideração na maioria dos processos, devido à falta de relatórios, falta dos membros
seguirem o Mapeamento do processo, falta de processos mapeados e falta de controle do
formato que os membros realizam os processos. Com um mapeamento mais abrangente, e o
cuidado da área de Qualidade e dos Diretores para que todos realizem os Processos nos
formatos descritos, o treinamento de novos membros ocorreria com mais facilidade, pois estes
teriam os passos a serem seguidos descritos em um papel, assim como a experiência de anos
de trabalho sobre o melhor formato para realizar a atividade.
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Também, com um mapeamento mais abrangente, o Controle dos processos seria mais
facilmente aplicado e as melhorias seriam visíveis, pois uma padronização não deve engessar
o Processo, porém sempre deve ser revisada a cada ciclo terminado.
A liderança na Empresa parece consolidada e os membros almejam crescer no cargo,
assim como ocorre respeito por parte de todos para aqueles que são mais experientes e
gerenciam equipes. Deve sempre ser tomado o cuidado para ocorrer à continuidade da
Liderança, fator facilmente coberto por um Acompanhamento de Membros mais efetivo.
O clima dentro da Empresa é agradável, sendo que a EJEP possui um ponto forte de
ligação com ex-membros, o que facilita a Gestão do Conhecimento e, inconscientemente,
aumenta a paixão dos membros pela Empresa. Contudo, foi perceptível que muitas vezes
existem membros da Empresa que estão realizando trabalhos sem ligação com a EJ, mantendo
um clima pouco profissional devido ao excesso de conversas alheias a EJEP e muitas pessoas
envolvidas nestas.
Por fim, a EJEP foi considerada uma Empresa Júnior com forte potencial. Com o
trabalho focado na resolução dos pontos de oportunidades de melhoria levantadas neste
relatório possui grande potencial de candidatura ao Prêmio Catarinense de Excelência na
Modalidade Compromisso com a Excelência.
Pode-se concluir, portanto, que a EJEP auferiu desempenho satisfatório com a
aplicação da ferramenta de avaliação de desempenho organizacional proposta.
Em resposta ao objetivo especifico, o de descrever uma metodologia de avaliação de
desempenho, buscou-se descrever a metodologia de avaliação de desempenho da Fundação
Nacional da Qualidade (FNQ) em sua modalidade para organizações em início de gestão,
denominada Compromisso com a Excelência. Para tanto, apresentou-se o modelo de
avaliação, denominado Modelo de Excelência em Gestão (FNQ), os fundamentos que o
suportam e os critérios de excelência que o compõem. Além disso, apresentou-se o
Movimento Catarinense de Excelência e o Prêmio Catarinense de Excelência (PCE), sendo
estes os gestores a nível regional da categoria de avaliação em que a EJEP foi submetida.
No que tange ao objetivo específico, o de analisar os resultados obtidos, após realizada
a aplicação do método na organização, visou-se analisar o desempenho auferido em cada um
dos critérios de excelência e a avaliação global da mesma.
A organização auferiu o resultado de 127,4 pontos de um total de 250 pontos. É
importante ressaltar que as organizações participantes do PCE atingem o grau de
reconhecimento com valores próximos a 120 pontos, o que credencia a EJEP não somente a
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participar do PCE como também possuir grandes chances de ser reconhecida. Dentre a análise
realizada, ilustrou que a EJEP apresenta-se muito bem nos critérios relativos à Liderança,
Estratégias e Planos, Clientes, Pessoas e Processos. Os resultados relativos aos critérios
sociedade, informações e conhecimento, e resultados ainda deixam a desejar, sendo estes os
pontos de melhoria fundamentais em que a organização deve se preocupar.
Em relação ao objetivo específico deste trabalho, o de avaliar a adequação do modelo
proposto como forma de avaliação de desempenho para a Empresa Júnior, devido ao caráter
de método de avaliação de desempenho para qualquer tipo de organizações proposto pelo
MEG, este se mostrou adequado a realização da avaliação de desempenho proposta na EJEP,
apenas com a ressalva de as questões relativas à remuneração financeira não se aplicavam a
EJEP, em virtude do caráter de Empresa Júnior da mesma.
Portanto, conclui-se que o objetivo geral de avaliar o desempenho organizacional de
uma Empresa Júnior foi alcançado com sucesso com a finalização deste trabalho.

5.1 RECOMENDAÇÕES

Pode-se destacar como recomendação para novos trabalhos, a realização de estudo
semelhante em uma organização sênior, com características diferentes da de empresa júnior, o
que poderia ilustrar as diferenças e proximidades com a gestão de uma empresa Junior e de
uma empresa sênior.
Para a organização recomenda-se que busque um maior conhecimento a respeito do
MEG para facilitar entendimento a respeito do que é pedido pelo modelo para que nas
próximas vezes em que se submeter à avaliação, possa auferir melhores resultados,
principalmente no critério sociedade e resultados.
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ANEXO A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

O instrumento de pesquisa utilizado para a coleta de dados denomina-se
denomina Compromisso
com a Excelência, conforme a FNQ (2009), desenvolvido para as organizações com nível de
maturidade em gestão inicial.
No que tange a forma como o instrumento de pesquisa foi
foi desenvolvido, visou-se
visou
traduzir os Fundamentos da Excelência que refletem conceitos de organizações de classe
mundial, que são expressos de forma intangível, em características tangíveis (sendo possível
sua mensuração de maneira quantitativa ou qualitativa).
qualitativa). Dessa forma, os fundamentos foram
traduzidos em requisitos e estes agrupados em critérios de excelência por meio de uma lógica
pré-definida
definida de requisitos afins. (FNQ, 2008a)

Assim como descrito na figura abaixo:

A partir deste agrupamento, os requisitos
requisitos foram divididos em oito Critérios de
Excelência: Liderança, Estratégias e Planos, Clientes, Sociedade, Informações e
Conhecimento, Pessoas, Processos e Resultados.

Seguem, a seguir os critérios na integra. (FNQ, 2008b, p. 25)
Critério 1 - Liderança

a) Como a Direção exerce a liderança e interage com as partes interessadas, demonstrando
comprometimento com os valores e princípios organizacionais estabelecidos e buscando a
mobilização de todos para o êxito das estratégias?
b) Como as principais decisões são tomadas, comunicadas e implementadas?
c) Como os Valores e os Princípios organizacionais são comunicados à força de trabalho e,
quando pertinente, às diversas partes interessadas?
• Apresentar os valores e princípios organizacionais.
d) Como é verificado o cumprimento dos principais padrões de trabalho?
e) Como a organização avalia e melhora as práticas de gestão e respectivos padrões de
trabalho?
f) Como é analisado o desempenho da organização, considerando as informações
comparativas e as variáveis dos ambientes interno e externo?

Critério 2 - Estratégias e Planos

a) Como são definidas as estratégias da organização, considerando-se os ambientes externo e
interno?
• Apresentar as principais estratégias da organização.
b) Como são definidos os indicadores para a avaliação da implementação das estratégias,
estabelecidas as metas
de curto e longo prazos e definidos os respectivos planos de ação?
• Destacar de que forma as informações comparativas são utilizadas para a definição de
metas.
• Apresentar os principais indicadores, metas e planos de ação.
c) Como os recursos são alocados para assegurar a implementação dos planos de ação?
• Apresentar os principais recursos alocados.
d) Como são comunicadas as estratégias, as metas e os planos de ação às pessoas da força de
trabalho e para as demais partes interessadas, quando pertinente?

Critério 3 - Clientes

a) Como o mercado é segmentado e como são definidos os clientes-alvo nesses segmentos?
• Apresentar os critérios adotados para segmentação e definição de clientes-alvo.

b) Como as necessidades e expectativas dos clientes-alvo são identificadas, analisadas e
compreendidas?
c) Como os produtos e marcas da organização são divulgados ao mercado?
d) Como são tratadas as reclamações ou sugestões, formais ou informais, dos clientes visando
assegurar que sejam pronta e eficazmente atendidas ou solucionadas?
e) Como é avaliada a satisfação dos clientes?

Critério 4 - Sociedade

a) Como a organização identifica os aspectos e trata os impactos sociais e ambientais adversos
de produtos, processos e instalações?
b) Como são tratadas as pendências ou eventuais sanções referentes aos requisitos legais e
regulamentares aplicáveis
às questões socioambientais?
c) Como a organização trata as questões éticas nos relacionamentos internos e externos?
• Apresentar os compromissos éticos estabelecidos.
d) Como a organização direciona esforços para o fortalecimento da sociedade executando ou
apoiando projetos sociais ou voltados para o desenvolvimento nacional, regional, local ou
setorial?
• Citar os principais projetos implementados ou apoiados.
e) Como a organização estimula e envolve a força de trabalho e seus parceiros na
implementação e apoio aos seus projetos sociais?
f) Como a organização implementa políticas não-discriminatórias?
• Destacar de que forma é evitado o uso de trabalho infantil direta e indiretamente.

Critério 5 - Informações E Conhecimento

a) Como são identificadas as necessidades de informações e definidos os sistemas de
informação para apoiar as operações diárias e a tomada de decisão em todos os níveis e áreas
da organização?
• Citar os principais sistemas de informação em uso e sua finalidade.
b) Como a segurança das informações é tratada para assegurar sua atualização,
confidencialidade, integridade e disponibilidade?
c) Como são obtidas e mantidas atualizadas as informações comparativas?

• Apresentar os critérios utilizados para determinar o Método mais apropriado de coleta.
d) Como os principais ativos intangíveis que geram um diferencial competitivo para a
organização são desenvolvidos e protegidos?
• Apresentar os principais ativos intangíveis da organização.

Critério 6 - Pessoas

a) Como a organização do trabalho é definida e implementada?
• Citar o grau de autonomia dos diversos níveis de pessoas da força de trabalho para definir,
gerir e melhorar os processos da organização.
b) Como a remuneração, o reconhecimento e os incentivos estimulam a busca por melhores
resultados?
c) Como as necessidades de capacitação e desenvolvimento são identificadas considerando as
estratégias e as necessidades das pessoas?
d) Como é concebida a forma de realização dos programas de capacitação e de
desenvolvimento, considerando as necessidades identificadas?
e) Como são identificados os perigos e tratados os riscos relacionados à saúde ocupacional,
segurança e ergonomia?
f) Como são identificados e tratados os fatores que afetam o bem-estar, a satisfação e a
motivação das pessoas, e mantido um clima organizacional favorável?
• Apresentar os fatores identificados.
• Citar as principais ações desenvolvidas.
g) Como a satisfação das pessoas é avaliada? A avaliação da satisfação das pessoas tem por
objetivo mensurar sua percepção sobre aspectos relacionados ao trabalho na organização e
identificar oportunidades para melhoria desses aspectos, aumentando a satisfação.

Critério 7- Processos

a) Como os processos principais do negócio e os processos de apoio são projetados,visando ao
cumprimento dos requisitos aplicáveis?
• Apresentar os requisitos a serem atendidos e os respectivos indicadores de desempenho.
b) Como os processos principais do negócio e os processos de apoio são controlados, visando
assegurar o atendimento dos requisitos aplicáveis?

c) Como os processos principais do negócio e os processos de apoio são analisados e
melhorados?
• Destacar as formas utilizadas para incorporar melhores práticas de outras organizações.
• Apresentar as principais melhorias implantadas nos processos, pelo menos, nos últimos dois
anos.
d) Como os fornecedores são selecionados?
• Destacar os critérios utilizados.
e) Como os fornecedores são avaliados e prontamente informados sobre seu desempenho?
f) Como é elaborado e gerenciado o orçamento?

Critério 8 - Resultados

a) Apresentar os resultados relativos à gestão econômico-financeira.
b) Apresentar os resultados relativos aos clientes e aos mercados.
• Estratificar por grupos de clientes, segmentos de mercado ou tipos de produtos.
c) Apresentar os resultados relativos à sociedade.
d) Apresentar os resultados relativos às pessoas.
e) Apresentar os resultados relativos ao produto e à gestão dos processos principais do
negócio e dos processos de apoio.
f) Apresentar os resultados relativos aos fornecedores.

ANEXO B - SISTEMA DE PONTUAÇÃO

A avaliação da maturidade em gestão da organização é dividida em duas dimensões:
os processos gerenciais, compostos pelos critérios 1 a 7 e a escala de resultados
organizacionais, composta pelo critério 8. (FNQ, 2008a)
No que tange a avaliação dos processos gerenciais, a FNQ (2008a) divide em quatro
fatores de avaliação: Enfoque, Aplicação, Aprendizado e Integração. Estes são apresentados a
seguir:

Enfoque

O enfoque pode ser definido como o grau em que os processos gerenciais evidenciam
adequação e pro atividade. Segundo a FNQ (2008a), o enfoque deve ser apropriado ao tipo e
tamanho da organização. O fator enfoque também considera a extensão na qual a organização
atende a todas as questões dos critérios.
Define-se adequação e pro atividade abaixo (FNQ, 2008b, p. 22) como:
Adequação: pode ser definida como: existência de práticas de gestão com controle, que
atendam aos requisitos do critério ou item, considerando-se o perfil da organização.
Pro atividade: Existência de características nas práticas de gestão que previnam situações
potencialmente indesejáveis e aumentem a previsibilidade dos processos gerenciais.
Uma das questões importantes neste fator de avaliação, é que o Modelo de Excelência
em Gestão (MEG) não considera que deva haver uma forma correta de se atender a um
requisito, sendo que, segundo a (FNQ 2008a, p. 12) “[...] Tudo é avaliado num contexto
conforme seja apropriado para cada organização na situação em que ela se defronta.”
Aplicação

O segundo fator de avaliação é a Aplicação que pode ser definida como o grau em que
os processos gerenciais evidenciam Abrangência (disseminação) e Continuidade. (FNQ,
2008b, p. 22)
Segundo a FNQ (2008a, p. 12), para facilitar o entendimento a respeito do fator
aplicação, define-se como sinônimo para este fator o termo implementação.
Define-se abrangência e continuidade abaixo (FNQ, 2008b, p. 22) como:
Abrangência (disseminação): utilização das práticas de gestão alcançando as principais áreas,
processos, produtos ou partes interessadas pertinentes, de acordo com os requisitos dos
critérios ou item, considerando-se o perfil da organização.
Continuidade: utilização periódica e ininterrupta das práticas de gestão que atendem aos
requisitos do critério ou item.

Aprendizado

O terceiro fator de avaliação é o Aprendizado, que pode ser definido como o grau em
que os processos gerenciais evidenciam Melhorias. (FNQ, 2008b, p. 22)
Segundo a FNQ (2008a), é necessário que a organização apresente evidencias de que
as práticas de gestão são periodicamente avaliadas e melhoradas e sendo assim, gerando
aprendizado.
Define-se melhorias abaixo (FNQ, 2008b, p. 22) como:
Melhorias: aperfeiçoamentos nas práticas de gestão decorrentes do aprendizado, tanto
incremental quanto de ruptura.

Integração

O último fator de avaliação é a integração, que pode ser definido como o grau em que
os processos gerenciais evidenciam Coerência, Inter-relacionamento e Cooperação. (FNQ,
2008a).
O fator integração é extremamente necessário, pois requer que os processos gerenciam
sejam coerentes com os objetivos e estratégias organizacionais e estejam inter-relacionados
com outros processos e enfoques afins. (FNQ, 2008a, p. 12)
Define-se coerência, inter-relacionamento e cooperação abaixo (FNQ, 2008b, p. 22)
como:

Coerência: relação harmônica entre as práticas de gestão e as estratégias e objetivos da
organização.
Inter-relacionamento: utilização das práticas de gestão de modo complementar com outras
práticas, quando apropriado.
Cooperação: colaboração entre as áreas da organização e entre a organização e partes
interessadas na concepção ou execução das práticas de gestão.

No que tange a escala de resultados, sendo única e exclusivamente utilizados para a
avaliação do critério resultados. A FNQ (2008a), divide a escala em três fatores de avaliação:
a relevância, tendência e nível atual.

Define-se Relevância, Tendência e Nível Atual abaixo (FNQ, 2008b, p. 22) como:
Relevância: importância dos resultados para determinação do alcance dos objetivos
estratégicos e operacionais da organização.
Tendência: comportamento dos resultados ao longo do tempo.
Nível atual: comparação do valor atual dos resultados em relação às informações
comparativas pertinentes.

ANEXO C – DIRETRIZES PARA PONTUAÇÃO

Segue abaixo na integra as diretrizes para pontuação, conforme estipulado pela FNQ
(2008b, p. 35).
DIRETRIZES PARA PONTUAÇÃO

Os critérios relativos aos processos gerenciais são pontuados segundo as diretrizes da
Tabela de Pontuação (%) – Processos Gerenciais e de acordo com a seguinte seqüência:
• Determine o nível que melhor explica o estágio de cada um dos fatores de avaliação
Enfoque / Aplicação / Aprendizado / Integração.
• O valor percentual do critério é igual ao do fator de menor avaliação, acrescido de 10
pontos percentuais caso pelo menos 2 outros fatores estejam em estágio superior.
• Multiplique o percentual encontrado pela pontuação máxima do critério (ver
Critérios e Pontuações máximas). A pontuação do critério será o valor dessa multiplicação.
Os Critérios relativos aos resultados organizacionais são pontuados segundo as
diretrizes da “Tabela de Pontuação (%) – Resultados Organizacionais” e de acordo com a
seguinte seqüência:
• Determine o nível que melhor explica o estágio de cada um dos fatores de avaliação
Relevância / Tendência / Nível atual.
• O valor percentual do critério é igual ao do fator de menor avaliação, acrescido de 10
pontos percentuais caso os outros 2 fatores estejam em estágio superior.
• Multiplique o percentual encontrado pela pontuação máxima do critério (ver
Critérios e Pontuações máximas). A pontuação do critério será o valor dessa multiplicação.
A pontuação final é a soma da pontuação dos critérios.
Para obter o percentual de aderência aos critérios, basta utilizar o percentual máximo
em substituição à pontuação máxima.

A avaliação destes fatores deve ser feita com base na tabela de avaliação da FNQ (2008b,
p.36) como exposto abaixo:
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Fonte: FNQ, 2008b
Notas:
(1) Abrangência: “algum (as)”(>0 e <1/4); “muitas (= ou >1/4); “maioria” (= ou >1/2); “quase todas” (= ou 3/4); “todas”
(= 100%)

(2) Para determinação da abrangência do atendimento (alguns, muitas, etc.) considerar que cada pergunta dos critérios de
processos gerenciais contempla um ou mais requisitos.
(3) Nota zero em “enfoque” implica em nota igualmente zero em “aplicação”, “aprendizado” e “integração”
(4) Nota zero em “aplicação”implica em nota igualmente zero em “aprendizado”

A avaliação destes fatores deve ser feita com base na tabela de avaliação da FNQ (2008b,
p.37) como exposto abaixo:
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Fonte: FNQ, 2008b
Notas:
(1) Abrangência do fator Relevância: “algum(ns)” (>0 e <1/4); “muitos” (= ou >1/4); “maioria” (= ou >1/2); quase todos”
(= ou >3/4); “todos” (=100%).
(2) Abrangência dos fatores Tendência e Nível Atual: “algum(ns)” (> 1 e <1/4); “muitos” (= ou >1/4); “maioria” = ou
>1/2); “quase todos” (= ou >3/4); “todos” (=100%).
(3) Para avaliar os fatores “tendência” e “nível atual” considerar somente os resultados relevantes apresentados.
(4) Nota zero em “relevância” implica em nota igualmente zero nos demais fatores.
(5) Para avaliação da tendência, considerar resultados dos dois últimos ciclos de avaliação ou planejamento.
(6) Resultado estratégico é aquele utilizado para a determinação do alcance das estratégias.

ANEXO D - RELATÓRIO DE GESTÃO DA EJEP
Descrição do perfil da organização
P.1
Descrição da organização
A.1
Qual é nome da organização no relatório?
EJ / Empresa Junior
A.2
Qual é data de fundação/fatos históricos relevantes?
25/11/1991: Fundação da Empresa
1997: criação da nova estrutura (semelhante a atual)
2004: extinção da área de eventos
2007: divisão da área de Qualidade/RH
A.3
Qual é o negócio(atividade-fim), missão e ramo de atuação?
Negócio: Capacitação profissional
Missão: Proporcionar capacitação profissional, por meio do convívio empresarial e de uma ambiente de estímulo
a inovação, contribuindo para a formação de profissionais diferenciados
Ramo de atuação: engenharia de produção
P.2
Histórico da busca pela excelência
A empresa começou, efetivamente a sua busca pela excelência, a partir de 2007, com a divisão da área de
Qualidade da área de RH. Dessa forma a empresa passou a ter uma área focada exclusivamente em sua
excelência.
P.3
Organograma
Área: Relações Externas (presidente e vice-presidente)
Presidente: Thiago Witte
Vice-Presidente: Daniel Silva da Rosa
Área: Projetos
Diretor: Leonardo Vieira
Gerentes: Arine Schmidt, João Ricardo Montes Vieira, Rafael Yassushi Oki e Thiago Campagnuolli Dias
Trainees: Fernando Lass, Guilherme Lazzari e Stefano Malutta
Área: Marketing
Diretor: Adriano Albuquerque Gusmão Neves
Gerentes: Celiano Lavratti e Orlando Fontes
Trainees: Guilherme Reis, Kleber Rudolf e Rafael Teixeira
Área: Qualidade
Diretor: Luis fernando Serapião
Gerentes: Rafael Kirsten carpes, Rafaela Techio Neuwald e Renan Melato Pereira
Trainee: Thiago Tomazzoli
Área: Administrativo Financeiro
Diretor: Bruno Espírito Santo
Gerentes: Altamiro Diniz Neto, Gabriel Alexandro Kollross e Natália Silva Costa
Trainee: José Eduardo Medeiros Velloso
Área: Recursos Humanos
Diretor: João Kuntze da Silveira
Gerentes: Ana Paula Pereira, Felipe Oliveira Silva e Juliana Lorenzetti Hoeller
Trainee: Mario Herique Lyra Netto
A área de relações externas possui o papel de líder da empresa. As demais área possuem o mesmo nível de
poder.
Apresentar o organograma completo (nomes, responsáveis, nº/área e posições ocupadas)
Quais os principais Produtos/Serviços?
Produto: Profissionais Diferenciados
Serviço: Consultoria

Quais são os Processos-Chaves?
Gestão Estratégica, Divulgação, Seleção, Treinamento, Programa de Treinamento de Consultores e
Gerenciamento de Consultorias
Quais são os principais Processos de Apoio?
Informática, Organização Interna, Controle de Patrimônio e Controle Interno Impostos
Quais são os principais grupos de Clientes?
Membros da Diretoria Executiva e Empresários (consultorias)
Quais são os principais Concorrentes?
Graduação: entidades DEPS, Mercado: profissionais autônomos e EJ´s com mesmo portfólio de atuação
Quais são os principais Fornecedores / Parceiros?
Consultores, Empresas de material de escritório, Associações: Fampesc, Empresas de Consultoria: Nortia / Bain
& Company, SEBRAE/SC e Professores do DEPS.
1. Liderança
Marcador a:
Prática de Gestão: Relacionamento com partes interessadas
Padrão de Trabalho
A EJ possui algumas práticas específicas de relacionamento com grupos de partes interessadas;
Graduação: apresentação para os calouros e divulgação do processo seletivo da empresa.
Entidades: participação no Projeto Entidades, onde as entidades do Departamento de Engenharia de Produção se
reúnem para discutir temas relevantes e o calendário de atividades.
Departamento e Universidade: reuniões semestrais com o chefe do departamento, para prestação de contas.
Parceiros: a empresa possui uma metodologia de relacionamento com parceiros, onde se define um calendário
semestral de reuniões e atividades.
Disseminação: A disseminação existe pelo processo de co-gestão da área da presidência, que é a responsável por
gerenciar todos os processos de relacionamento com as partes interessadas.
Periodicidade: Semestral
Desde Quando: 2005. A metodologia de relacionamento com parceiros foi finalizada em agosto de 2008.
Responsável: Diretor Presidente e Vice-Presidente
Método de Controle: Reuniões gerais, de diretores e de áreas.
Método de Aprendizado: são feitas revisões e melhorias informais dos modelos de divulgação e relacionamento
com as partes interessadas.
Melhorias: a principal melhoria foi a criação da Metodologia de Relacionamento com Parceiros.
Integração
Coerência com as Estratégias: macro-objetivo “Reconhecimento”, onde são abordadas todas estas partes
interessadas.
Inter relacionamento com outras práticas: A prática referente à graduação está relacionada com o processo
de divulgação.
Cooperação = colaboração entre áreas e organização: Todas as áreas, representadas por alguns membros,
participam do processo de divulgação e relacionamento com a graduação. Com relação às entidades, há a
participação de membros de áreas aleatórias. Os demais processos ficam sob a responsabilidade da presidência.
Prática de Gestão: Relatório de Gestão
Padrão de Trabalho
Ao término de cada gestão da empresa, é elaborado um relatório, com fins de divulgação, que visa demonstrar
para as partes interessadas os trabalhos realizados pela EJ e os resultados atingidos neste período.
Disseminação: todos os diretores participam da elaboração do relatório e, ao seu final, este é enviado pra toda a
empresa.
Periodicidade: anual.
Desde Quando: 2007.
Responsável: Diretor Presidente.
Método de Controle: leitura do relatório.
Método de Aprendizado: análise do relatório que é feita na elaboração de um novo.
Integração
Coerência com as Estratégias: macro-objetivo “Reconhecimento”, onde são abordadas as partes interessadas.
Inter relacionamento com outras práticas: a prática relata todas as atividades realizadas no ano da gestão.

Cooperação = colaboração entre áreas e organização: a prática conta com a ajuda dos diretores das áreas e de
alguns membros que se disponibilizam a ajudar.
Marcador b:
Prática de Gestão: Tomada de decisão
Padrão de Trabalho
A EJ possui uma estrutura horizontal, ou seja, as principais decisões que envolvem toda a empresa são tomadas
em conjunto, geralmente em reuniões gerais e, em alguns casos, no Planejamento Estratégico. Algumas decisões
que cabem a processos ou áreas são tomadas pelas pessoas envolvidas e comunicadas à empresa quando
pertinente.
Disseminação: As decisões que são tomadas em conjunto, conseqüentemente são divulgadas a toda a empresa.
Quando são decisões específicas, sempre se avisa à direção.
Periodicidade: decisões são tomadas freqüentemente.
Desde Quando: Não podemos afirmar, mas acredita-se que esta estrutura exista desde a reformulação da
empresa em 1997.
Responsável: Diretores
Método de Controle: conversas informais e entre diretores.
Método de Aprendizado: discussões geradas entre as pessoas.
Melhorias: após as discussões, busca-se uma melhor forma de informar e tomar as decisões.
Integração
Coerência com as Estratégias: as decisões são tomadas de acordo com a nossa missão e balizadas pelos valores
da organização.
Inter relacionamento com outras práticas: a tomada de decisão está relacionada com todas as práticas, pois
cada processo e atividade consistem em tomadas de decisões.
Cooperação = colaboração entre áreas e organização: Todas as áreas e pessoas participam das tomadas de
decisão.
Marcador c:
Prática de Gestão: Planejamento Estratégico participativo
Padrão de Trabalho
O Planejamento Estratégico da EJ é realizado semestralmente. A elaboração acontece num horizonte de três
anos, as reformulações são anuais e as análises de indicadores semestrais.
O processo conta com a participação de todos os membros da empresa, o que garante sua disseminação,
motivação, mobilização e consenso da empresa em relação às diretrizes estratégicas, bom como o plano
estratégico como um todo. Com relação aos novos membros, estes passam por um treinamento específico onde
lhes é explicado todo o Planejamento Estratégico, dando um maior direcionamento aos valores, que devem ser
balizadores toda a sua conduta.
A empresa tem por missão: “Proporcionar capacitação profissional, por meio do convívio empresarial e de um
ambiente de estímulo à inovação, contribuindo para a formação de profissionais diferenciados”. A Visão da
empresa é: “Alcançaremos, até o final de 2008, o respeito e reconhecimento dos nossos colaboradores,
parceiros, clientes e meio acadêmico, pelo profissionalismo, excelência na capacitação de pessoas e qualidade
nos serviços prestados”. Os valores são: Consciência da gestão do conhecimento; visão empreendedora;
trabalho em equipe; profissionalismo; transparência; pró-atividade e liderança.
Disseminação: o principal meio de disseminação é a própria elaboração/revisão que conta com a presença de
todos os membros. Além disso, existem atividades relacionadas ao mural, lousas, etc. A empresa possui,
também, uma forma cultura de cobrança e coerência de suas diretrizes estratégicas.
Periodicidade: Semestral
Desde Quando: Este método de planejamento estratégico é realizado desde 2004.
Responsável: Diretor Presidente e Vice-Presidente
Método de Controle: Relatórios de revisão onde são apontados os principais erros e acertos.
Método de Aprendizado: A partir dos relatórios, a área da presidência discute a melhor forma de ser elaborado
o PE e esta é discutida entre diretores.
Melhorias: as práticas de melhoria serão mais bem explicitadas na prática de Planejamento Estratégico no
critério Estratégias e Planos.
Integração
Coerência com as Estratégias: O planejamento estratégico é o meio pelo qual definimos as estratégias da
empresa.
Inter relacionamento com outras práticas: Todos os processos e projetos da empresa têm como essência o
Planejamento Estratégico

Cooperação = colaboração entre áreas e organização: Todas as áreas e pessoas participam do planejamento
estratégico.
Marcador d:
Prática de Gestão: Reuniões
Padrão de Trabalho
São realizadas semanalmente as reuniões gerais, de diretores e de áreas. Além do acompanhamento dos
membros, as reuniões têm por finalidade garantir o cumprimento dos processos e projetos da empresa
funcionando da seguinte forma: Reuniões de áreas: diretores cobram os demais membros; reuniões de diretores:
Presidência cobra os diretores; reunião geral: onde são expostas as principais atividades desenvolvidas e onde
existe uma cobrança mútua de todas as pessoas da empresa.
Disseminação: o principal meio de disseminação dos controles realizados são as próprias reuniões.
Periodicidade: Semanal.
Desde Quando: Não podemos afirmar, mas acredita-se que esta estrutura exista desde a reformulação da
empresa em 1997.
Responsável: Diretores e Diretor Presidente e Vide-Presidente
Método de Controle: as próprias reuniões.
Método de Aprendizado: são realizadas conversas e o processo de cobrança é aprimorado por meios informais
como feedbacks, conversas, etc;
Melhorias: as reuniões já passaram por várias melhorias. Um dos principais pontos a ressaltar, é o
acompanhamento que os líderes fazem com os demais membros, nas reuniões de área e de diretores. Desta
forma, pode-se tratar de assuntos mais particulares, permitindo que, nas reuniões, se discutam temas relevantes a
todos.
Integração
Coerência com as Estratégias: tal prática está alinhada com o macro-objetivo “Excelência em Gestão”, no
objetivo “Liderança”.
Inter relacionamento com outras práticas: o processo de liderança e cobrança está relacionado com todas as
demais atividades, pois é ele quem garante o cumprimento de todos os requisitos.
Cooperação = colaboração entre áreas e organização: Todas as pessoas e áreas são cobradas pelos
respectivos diretores e estes pelo presidente e vice-presidente.
Prática de Gestão: ISO
Padrão de Trabalho
De acordo com a padronização da ISO, todos os processos que são padronizados devem ter seus requisitos
cumpridos.
No critério processos, a prática ISO está mais bem explicada.
Marcador e:
Prática de Gestão: Melhoria Contínua
Padrão de Trabalho
A empresa possui o “Banco de Idéias”, onde idéias de melhorias são colocados às áreas, com o objetivo de
melhorar os processos. Sendo assim, quem já realizou o processo, ou quem possui uma idéia a respeito, coloca
essa idéia nesse banco de dados que, posteriormente, é avaliado pelas áreas gerando melhorias cabíveis.
Disseminação: a disseminação das melhorias é feita em toda a área nas reuniões onde estas são discutidas e,
quando pertinentes, repassadas à empresa na reunião geral, por e-mails, etc.;
Periodicidade: mensal.
Desde Quando: a mais de 3 anos.
Responsável: Diretores.
Método de Controle: o próprio banco de idéias, onde os diretores preenchem quando as idéias foram avaliadas,
se elas são pertinente ou não, quem é o responsável pela implementação da mesma e quando isso será feito.
Melhorias: inicialmente se contava com um banco de dados por áreas e, a partir de 2007, o banco de idéias foi
integrado, gerando uma melhor visibilidade e cobrança de resultados.
Integração
Coerência com as Estratégias: tal prática está não só integrada com o macro-objetivo “Ambiente”, como
também está inserida na missão, no que tange a “um ambiente de estímulo à inovação”.
Inter relacionamento com outras práticas: o processo de melhoria contínua é alimentado pelos processos
executados da empresa e, como resultado, gera modificações para os mesmos processos.
Cooperação = colaboração entre áreas e organização: Todas as pessoas e áreas da empresa participam da
melhoria contínua.

Marcador f:
Prática de Gestão: Indicadores de Desempenho
Padrão de Trabalho:
Por meio do MCDA – C, Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão – Construtivista, onde se definem
objetivos e estes são desdobrados até o nível operacional, permitindo a criação de uma maior gama de
indicadores, que garantam o controle completo do desempenho organizacional. Estes indicadores são definidos
de acordo com as discussões entre áreas e no planejamento estratégico, sempre se utilizando informações de
pesquisas, histórico e outras empresas juniores que se tem contato.
Disseminação: O MCDA-C é consensado no Planejamento Estratégico Participativo.
Periodicidade: Semestral.
Desde Quando: a partir de 2008.
Responsável: Diretor Presidente e Vice-Presidente
Método de Controle: Revisão no Planejamento Estratégico.
Método de Aprendizado: são realizadas conversas e o processo de cobrança é aprimorado por meios informais
como feedbacks, conversas, etc.
Melhorias: depois de realizado a primeira elaboração de indicadores, deve-se aprimorar os indicadores e sua
quantidade no projeto Gestão Estratégica III.
Integração
Coerência com as Estratégias: é o método de mensuração do desempenho estratégico, estando naturalmente
alinhado com a elaboração da estratégia.
Inter relacionamento com outras práticas: os indicadores dão o subsídio para todas as melhorias que devem
ser efetuadas.
Cooperação = colaboração entre áreas e organização: Os indicadores são criados dentro das áreas, o que
garante maior comprometimento e esclarecimento para ser atingido.
Prática de Gestão: Expositória
Padrão de Trabalho
Ao término de cada semestre, é realizada uma exposição do plano de ação das áreas. Esta exposição ocorre na
revisão do Planejamento Estratégico. O objetivo é repassar todas as atividades realizadas, esclarecer pontos
duvidosos e garantir que a empresa esteja ciente de tudo o que ocorreu no semestre e aprender com as lições
tiradas pelos membros.
Disseminação: A expositória é realizada pelos diretores e apresentada a todos os membros da empresa.
Periodicidade: Semestral.
Desde Quando: 2004.
Responsável: Diretores
Método de Controle: análise realizada pelos diretores após o Planejamento Estratégico.
Método de Aprendizado: após as conversas e análises efetuadas, presidente e vice-presidente reformulam o
padrão.
Melhorias: dentre as principais melhorias podemos destacar a inserção de processos e atividades que compõe o
plano de ação, e não só os projetos, como era feito anteriormente.
Integração
Coerência com as Estratégias: além de estar relacionado com a “transparência”, que é um dos valores da
empresa, a expositória está de acordo com o macro-objetivo “Excelência em gestão”, objetivo “Gestão do
conhecimento”.
Inter relacionamento com outras práticas: toda a execução do plano de ação é repassada na expositória, que
por sua vez, é realizada no Planejamento Estratégico.
Cooperação = colaboração entre áreas e organização: Os diretores de todas as áreas fazem e apresentam a
expositória e todos os membros da empresa a assistem.
Prática de Gestão: Avaliação Setorial
Padrão de Trabalho: a avaliação setorial ocorre no final de cada semestre, onde as áreas se avaliam de acordo
com alguns indicadores, como por exemplo, alinhamento com a missão, produtividade, etc. A idéia é poder
melhorar o desempenho das áreas e explicitar a opinião de uma área em relação a outra.
Disseminação: a avaliação setorial é feita por todas as áreas, onde estas avaliam as demais áreas e fazem
comentários de melhorias.
Periodicidade: Semestral.
Desde Quando: 2001.
Responsável: Área de Qualidade
Método de Controle: análise realizada pelos diretores após o Planejamento Estratégico.

Método de Aprendizado: após compilados os resultados da avaliação é feita uma discussão entre diretores,
onde, além de avaliarem o desempenho das áreas, estes discutem melhorias do processo.
Melhorias: as principais melhorias se referem ao refinamento dos indicadores de avaliação.
Integração
Coerência com as Estratégias: além de estar relacionado com a “transparência”, que é um dos valores da
empresa, a expositória está de acordo com o macro-objetivo “Excelência em gestão”, objetivo “Gestão do
conhecimento”.
Inter relacionamento com outras práticas: a avaliação setorial é realizada, visando garantir a boa execução
das práticas e processos da empresa, tomando por base como estes foram realizados no semestre anterior.
Cooperação = colaboração entre áreas e organização: todos os membros de todas as áreas participam da
avaliação setorial.

2. Estratégias e Planos
Marcador a
Prática de gestão: Planejamento Estratégico Participativo
Padrão de trabalho
A definição das estratégias na EJ é feita através do processo de planejamento estratégico participativo com
horizonte de três anos, sendo a elaboração dos objetivos e estratégias anual e a revisão dos indicadores semestral.
Para construir o plano estratégico a EJ utiliza a análise de ambientes interno e externo através das seguintes
práticas: Pesquisa de Clima Organizacional (PCO), Planejamento e Controle Financeiro (PCF), avaliação do
Maior Presença, auto-avaliação do MEG, Plano de Marketing, matriz FOFA e análise das partes interessadas.
A partir desta análise de ambientes e utilizando como base a metodologia Multicritério de Apoio a Decisão
Construtivista (MCDA-C) é construída uma árvore hierárquica de valor composta pelos mapas estratégicos ou
macro-objetivos da EJ, direcionando para o cumprimento da visão da empresa. A metodologia é composta por
três fases: Elaboração, Avaliação e Elaboração de Recomendações.
Como resultado desse processo a EJ obtêm a alocação dos objetivos de acordo com os mapas estratégicos, as
relações de causa e efeito e os respectivos pesos de cada objetivo para o alcance da visão. A partir desse
resultado são estabelecidas as estratégias da EJ por mapa estratégico. Segue abaixo as principais estratégias:
Ambiente: Ter um ambiente organizacional que estimule o desenvolvimento das
pessoas e da empresa
através de uma consolidada cultura organizacional e sinergia entre as partes.
Excelência na Gestão: Obter excelência nos processos gerenciais para desenvolver a empresa e capacitar
adequadamente os membros.
Continuidade: Preservar e desenvolver os aspectos importantes para a continuidade
da empresa a longo
prazo.
Profissionais Diferenciados: Buscar excelência na capacitação de pessoas, para
formação
de
profissionais diferenciados.
Finanças: Garantir sustentabilidade financeira e melhorar investimento do capital da empresa.
Estrutura: Proporcionar estrtura e infra-estrutura adequada a execução dos trabalhos.
Consultoria: Garantir a qualidade dos serviços prestados, superando as expectativas dos clientes afim de
fidelizá-los.
Reconhecimento: Alcançar reconhecimento do meio acadêmico, mercado, MEJ e
parceiros a fim de
manter um relacionamento proveitoso e perene.
Disseminação: A disseminação é feita em três etapas: 1) Através da própria elaboração que conta com a
participação de todos os membros (durante o PE); 2) Reuniões das Diretorias e; 3) Reuniões de Análise Crítica
Mensais entre os Diretores. Temos também atividades como o mural, onde são expostos temas ligados à
estratégia, além de quadros e lousas. Na empresa também existe um cultura de cobrança bastante relevante, que
baliza a ação dos membros.
Periodicidade: Semestral.
Desde quando: Desde 1996.
Responsável: Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente.
Método de Controle: A metodologia MCDA inclui a elaboração de indicadores (descritos no marcador b) que
permitem demonstrar se os objetivos estão sendo alcançados, e qual a situação da EJ em cada um dos mapas
estratégicos.
Método de Aprendizado: A metodologia consegue armazenar de forma acessível o conhecimento gerado em
cada ciclo de revisão estratégica, pois as novas informações e objetivos estratégicos ficam armazenados nos
mapas e arvores de valor.
Melhorias: A prática passou por três fases de melhoria desde que vem sendo utilizada: 2004 - metodologia Map
Planing; 2007 - adoção do Balanced Scorecard e; 2008 - utilização da metodologia MCDA-C.

Integração
Coerência com as estratégias: A prática está de acordo com a estratégia de continuidade da EJ, traduzida como
preservar e desenvolver os aspectos importantes para a continuidade da empresa a longo prazo. No que tange a
objetivos, a prática impacta diretamente em ter uma gestão estratégica consolidada.
Vale ressaltar também, que há coerência entre a estratégia da empresa e a da Federação, pois a mesma serve de
insumo para a elaboração do planejamento estratégico participativo da EJ.
Inter relacionamento com outras práticas: Pesquisa de Clima Organizacional (PCO), Planejamento e Controle
Financeiro (PCF), avaliação do Maior Presença, auto-avaliação do MEG, Plano de Marketing, matriz FOFA,
análise das partes interessada e gestão de portfólio.
Cooperação = colaboração entre áreas e organização: Para a implementação da prática é necessário a
participação de todas as Diretorias e pessoas da empresa e também, em alguns momentos, de outras partes
interessadas da empresa, como parceiros, fornecedores, clientes, etc.

Marcador b
Prática de gestão:: Elaboração de indicadores estratégicos
Padrão de trabalho
A metodologia MCDA redunda na definição de cenários e objetivos estratégicos organizados em árvores de
valor, e na base dessa árvore devem ser definidos indicadores para controlar o alcance e o desempenho da
estratégia.
Os indicadores foram criados pelo diretor de cada área, esses indicadores podem ser tanto ordinais que medem
quantitativamente alguma coisa ou então cardinais, que medem de forma qualitativa um objeto através da
elaboração de cenários para cada objetivo que vão desde o pior cenário aceitável até o último cenário onde seria
o cenário excelente.
Para cada indicador além de definir sua fórmula ou então cenários (para os qualitativos) também são definidos
metas, responsável pelo alcance da meta; periodicidade, forma e responsável pela coleta.
Disseminação: A disseminação dos indicadores é feita através das reuniões das Diretorias e também na revisão
do Planejamento estratégico.
Periodicidade: Semestral.
Desde quando: Desde 2007.
Responsável: Diretores.
Método de Controle: A coleta e análise dos indicadores são feitas através de um sistema de medição de
desempenho a partir de planilhas em Excel.
Método de Aprendizado: Revisão semestral dos indicadores de desempenho no processo de Planejamento
Estratégico.
Melhorias: Em 2007 ocorreu a primeira melhoria, baseando a elaboração dos indicadores na metodologia
Balanced Scorecard. A segunda melhoria aconteceu em 2008, com a adoção da metodologia MCDA-C.
Integração
Coerência com as estratégias: A prática é o próprio desdobramento direto de todas as estratégias e objetivos
criados pela EJ. Também pode ser entendida como de acordo com a estratégia de continuidade da EJ, traduzida
como preservar e desenvolver os aspectos importantes para a continuidade da empresa a longo prazo. No que
tange a objetivos, a prática impacta diretamente em ter uma gestão estratégica consolidada.
Inter relacionamento com outras práticas: Planejamento Estratégico da EJ e Gestão de Portfólio.
Cooperação = colaboração entre áreas e organização: A cooperação ocorre informalmente quando a
elaboração de indicadores necessita da competência de mais de uma Diretoria.
Prática de gestão: Gestão de Portfólio (definição dos Planos de Ação)
Padrão de trabalho
O processo de Gestão de Portfólio gerencia os planos de ação da EJ para a efetiva implementação da estratégia
da empresa. Tem um ciclo semestral e é dividido em duas etapas: 1) Alinhamento e; 2) Monitoramento. A
primeira etapa consiste na identificação, avaliação e seleção dos principais projetos de acordo com uma
priorização baseada em quatro critérios: i) eficácia no PE; ii) urgência; iii) interesse e; iv) esforço. A partir dessa
definição dá-se início a segunda etapa que consiste em, através de reuniões de análise crítica mensais, onde os
projetos são avaliados através de sete indicadores (quatro de gerenciamento e três de performance). De acordo
com a avaliação dos projetos a Diretoria estabelece ações preventivas ou corretivas.
Seguem os principais indicadores da EJ:
Indicador 1: Satisfação dos membro em relação ao seu desenvolvimento na EJ
Indicador 2: % dos projetos e processos que utilizaram as competências de 2 ou mais áreas
Indicador 3: % das metas dos indicadores de desempenho dos processos atingidas
Indicador 4: Satisfação dos parceiros em relação ao relacionamento
Indicador 5: Nº de oportunidades de integração promovidas pela EJEP nos últimos 6 meses

Indicador 7: Satisfação dos membros da EJ em relação a sua liderança
Indicador 8: % das metas alcançadas no semestre
Indicador 9: Número de candidatos com participação efetiva no processo seletivo
Indicador 10: Número de candidatos no banco de dados de consultores
Indicador 11: Dinheiro investido em capacitação dos membros no último semestre
Indicador 12: Horas de treinamento fornecidos aos consultores
Indicador 13: Receita com consultoria nos últimos 6 meses
Indicador 14: Investimento em estrutura
Indicador 15: % de consultores com boa avaliação no banco de dados
Indicador 16: NPS mercado
Indicador 17: % de propostas aceitas
Indicador 18: % das consultorias realizadas para os clientes alvo
Indicador 19: Nº de contatos vindos de prospecção
Indicador 20: NPS graduação
Indicador 21: NPS MEJ
Segue abaixo a principal meta da EJ para o semestre 2008.2:
Meta Financeira: R$ 40.000,00
Segue abaixo o plano de ação 2008.2 da EJ com os principais projetos a serem desenvolvidos:
Gestão Estratégica
Objetivo: Estabelecer uma metodologia acessível e clara, que permita definir um rumo claro de atuação para a
empresa.
Consultoria
Objetivo: Reformular a metodologia da EJ para a realização dos projetos de
consultoria, visando tornar o
produto mais adequado e efetivo aos clientes.
Valor
Objetivo: Aprimorar o método de precificação da consultoria, torná-lo mais flexível a fim de maximizar o
resultado financeiro da empresa, satisfazendo tanto a variável de
volume quanto de lucratividade
Marketing de relacionamento
Objetivo: Estruturar e planejar o relacionamento com os principais Stakeholders da
EJEP
Sistema de Gestão da Qualidade
Objetivo: Definir um SGQ, com o enfoque em processos, agregando as ferramentas de mapeamento de processos
e avaliação de desempenho, dando maior base para a realização dos processos, estruturando a melhoria continua
e a retenção do conhecimento.
Endomarketing
Objetivo: Atrair e reter o cliente interno com a função de obter resultados efetivos
para a EJEP. Fazer com
que todos os membros da EJEP estejam cientes e alinhados aos objetivos da empresa.
Disseminação: A prática é disseminada através de um treinamento para os Diretores.
Periodicidade: Mensal.
Desde quando: A partir do início de 2008.
Responsável: Diretor Presidente e Vice-Presidente.
Método de Controle: Através de reuniões de análise crítica mensais do plano de ação da EJ.
Método de Aprendizado: Reunião de finalização do plano de ação da EJ (compilação dos pontos fortes e fracos
da metodologia) e expositória dos planos de ação das diretorias no Planejamento Estratégico.
Integração
Coerência com as estratégias: A prática está de acordo com a estratégia de continuidade da EJ, traduzida como
preservar e desenvolver os aspectos importantes para a continuidade da empresa a longo prazo. No que tange a
objetivos, a prática impacta diretamente em ter uma gestão estratégica consolidada, mais especificamente em
ter processo de monitoramento da estratégia estruturado.
Inter relacionamento com outras práticas: Planejamento Estratégico da EJ.
Cooperação = colaboração entre áreas e organização: Para a implementação da prática é necessário o
envolvimento de todos os Diretores.
Marcador c
Prática de gestão:
Marcador d
Prática de gestão: Gestão de Portfólio (comunicação dos planos de ação)
Padrão de trabalho
No processo de Gestão de Portfólio está previsto, após a reunião mensal de análise crítica do plano de ação entre
os diretores, uma apresentação em reunião geral para toda a força de trabalho sobre o status dos projetos.

Prática de gestão: Reuniões das Diretorias (comunicação das estratégias e metas)
Padrão de trabalho
Toda a força de trabalho participa da elaboração das estratégias e metas, sanando assim a necessidade de um
processo específico de comunicação. Cabe aos Diretores disseminar e acompanhar o andamento dessas
estratégias e metas ao longo do semestre através das reuniões de cada diretoria e da reunião geral da EJ.
Disseminação: Todas as Diretorias realizam reuniões semanalmente.
Periodicidade: Semanal.
Desde quando: Desde 1996.
Responsável: Diretor de cada Diretoria.
Método de Controle: Ata das reuniões.
Método de Aprendizado: Feedback dos demais membros da Diretoria para o Diretor.
Integração
Coerência com as estratégias: A prática está de acordo com a estratégia de continuidade da EJ, traduzida como
preservar e desenvolver os aspectos importantes para a continuidade da empresa a longo prazo. No que tange a
objetivos, a prática impacta diretamente em ter uma gestão estratégica consolidada, mais especificamente em
ter processo de monitoramento da estratégia estruturado.
Inter relacionamento com outras práticas: Reuniões de Diretores.
3. Clientes
Marcador a
Prática de gestão: Plano de Marketing
Padrão de trabalho
O mercado é segmentado através do Plano de Marketing da empresa júnior, o qual é dividido em três macroetapas: 1) Análise do mercado (definição do mercado-alvo e criação de objetivos estratégicos); 2) Elaboração de
estratégias de atuação (para cada mercado-alvo); 3) Desdobramento das estratégias (plano de ação, avaliação e
controle).
Na primeira etapa é realizada uma pesquisa de mercado através da aplicação de questionários com clientes
potenciais da empresa, cujo intuito é identificar o perfil desse nicho de mercado quanto a: características gerais,
necessidades e expectativas, interesses e preferências e hábitos de compra. Paralelamente a isso, faz-se um
levantamento dos mesmos dados referentes às empresas que já foram clientes, através de um banco de dados
interno, chamado de Sistema de Informações de Consultoria (SIC). Após o levantamento desses dados é feito o
cruzamento dos mesmos em Excel, o que possibilita fazer uma análise da situação atual do nicho de mercado.
Com os resultados dessa análise externa e após uma análise interna da empresa júnior, através da matriz FOFA, é
feita a definição dos mercados-alvo e a criação de objetivos estratégicos para esses mercados. Toda essa primeira
etapa é feita pela Diretoria de Marketing através de reuniões de discussão, sendo posteriormente apresentada e
consensada com os Diretores de cada área da empresa júnior.
A segunda e a terceira etapa são realizadas pela Diretoria de Marketing através de reuniões de discussão, sempre
considerando os resultados obtidos da etapa anterior.
Disseminação: O Plano de Marketing é apresentado e disseminado pela EJ através de apresentações ao longo do
semestre, nas reuniões gerais e nas reuniões de Diretoria da empresa, mas principalmente, durante as revisões
semestrais do planejamento estratégico da EJ.
Periodicidade: O Plano de Marketing é formulado anualmente e revisado semestralmente.
Desde quando: Desde o segundo semestre de 2007.
Responsável: Diretoria de Marketing
Método de Controle: O andamento das ações alinhadas às estratégias vindas do Plano de Marketing (para o
alcance dos objetivos traçados pelo mesmo) é acompanhado em reuniões de avaliação e discussão da Diretoria
de Marketing. Estas reuniões ocorrem mensalmente e o resultado da avaliação e das discussões é armazenado na
ata da reunião.
Método de Aprendizado:
Melhorias:
Integração
Coerência com as estratégias: A prática está diretamente ligada à estratégia da EJ de diferenciar-se pela
qualidade nos serviços prestados a seus clientes, a fim de superar suas expectativas e fidelizá-los. É através do
Plano de Marketing que a empresa identifica os diferenciais competitivos e os requisitos mínimos para atuar no
mercado onde está inserida, construindo a partir disso, uma proposta de valor competitiva e definindo o seu
posicionamento, visando sempre fidelizar os clientes e ganhar escala neste mercado.
Inter relacionamento com outras práticas: Para a elaboração do Plano de Marketing acontecer de forma
assertiva é necessário a troca de informações, de modo complementar com outras três práticas de gestão: Sistema

de Informações de Consultoria (SIC), Análise da Satisfação do Cliente (Feedback) e Gerenciamento da
Consultoria. As duas primeiras práticas são insumos diretos para a realização do Plano no que tange a
informações relativas ao cliente quanto à: características gerais (setor, porte, etc.) e avaliação da proposta de
valor da empresa (preço competitivo, agilidade na consultoria, etc.). Com relação à prática Gerenciamento da
consultoria, o relacionamento se dá através do Plano de Marketing e da Análise de Satisfação do Cliente, ambos
servindo como insumos para a adequação do processo de consultoria às necessidades, expectativas e prioridades
levantadas pelo cliente. O resultado dessa prática, o Plano Estratégico de Marketing, serve de insumo para a
realização do Planejamento Estratégico da EJ.
Marcador b
Prática de gestão: Plano de Marketing
Padrão de trabalho
Para identificar as necessidades e expectativas dos clientes- alvo é realizado, anualmente, uma pesquisa de
mercado, com a aplicação de questionários a ex-clientes e clientes potenciais. A análise e compreensão dos
dados são feitos posteriormente, através do cruzamento dos dados em Excel, reuniões de discussão, compilação
final dos resultados e conclusões no Plano de Marketing da EJ.
Prática: Análise da Satisfação do Cliente (Feedback)
Padrão de trabalho
Outra prática que identifica as necessidades e expectativas dos clientes é a análise de satisfação ou feedback. A
prática é executada através da aplicação de questionários ao cliente durante o andamento do projeto de
consultoria, ocorrendo em três etapas: 1) após aceitação ou não da proposta; 2) durante o andamento da
consultoria; 3) após a entrega do relatório final e finalização da consultoria.
Na primeira etapa o feedback visa identificar os fatores chave para aceitação ou não da proposta de consultoria, e
se estes estavam de acordo com as expectativas do cliente. O feedback parcial, ou da segunda etapa, tem o
objetivo de assegurar o alinhamento entre o trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe de consultoria e as
expectativas do cliente, podendo o mesmo sugerir mudanças no projeto. Na terceira e última etapa, o feedback
final visa obter uma avaliação geral da consultoria realizada, mensurando a satisfação do cliente quanto à:
relacionamento com a equipe e conduta dos mesmos durante o projeto; relatório final entregue (qualidade,
conteúdo, etc.); e principalmente, avaliar se os resultados entregues satisfizeram suas necessidades e
expectativas.
A aplicação dos feedbacks é de responsabilidade do gerente da consultoria, que após realizar compilação dos
resultados da avaliação de satisfação do cliente, leva essas informações para uma reunião de melhoria contínua
da Diretoria de Projetos. Esta reunião tem o intuito de gerar discussões embasadas sobre o gerenciamento das
consultorias da EJ, proporcionando a identificação e implementação de melhorias no processo.
Disseminação:
Periodicidade: A cada novo cliente de consultoria.
Desde quando: Desde 2005.
Marcador c
Prática de gestão: Site
Padrão de trabalho
A EJ divulga os seus produtos no mercado principalmente através do seu site, o qual possui todas as informações
necessárias sobre a empresa, que sejam relevantes ao cliente e que o mantenha atualizado sobre os
acontecimentos referentes à EJ. O gerenciamento e atualização do site são de responsabilidade da Diretoria de
Marketing, ocorrendo semanalmente.
Disseminação: O conhecimento sobre o gerenciamento do site é repassado para os novos membros da Diretoria
de Marketing através de um treinamento específico e a leitura de um manual.
Periodicidade: O site é atualizado semanalmente.
Desde quando: Desde 2006
Método de Controle: O gerenciamento do site é feito através da ferramenta Joomla.
Melhorias: As duas melhorias mais recentes do site foram a atualização da sua versão e a mudança do servidor
onde o mesmo estava alocado, ocasionando na mudança do endereço eletrônico para www.ejep.com.br.
Integração
Coerência com as estratégias: A prática está diretamente relacionada com a estratégia da EJ de veicular a
imagem constantemente e adequadamente no Mercado a fim de ter uma presença marcante.
Prática de gestão: Eventos Empresariais e Materiais de Divulgação
Marcador d
Prática: Análise da satisfação do Cliente (Feedback)
Padrão de trabalho

O tratamento das reclamações dos clientes é feito através do feedback parcial, aplicado pelo gerente da
consultoria durante o andamento do projeto. Após coletada as manifestações, o gerente encaminha as mesmas
para a reunião de discussão sobre as consultorias, realizada semanalmente, pela Diretoria de Projetos. Se o
problema for resolvido, cabe ao gerente do projeto de consultoria informar a solução ao cliente da maneira mais
adequada. Caso a Diretoria de projetos não chegue a uma conclusão, a discussão é levada para a reunião geral da
EJ, onde todos opinam até chegar-se a um consenso sobre o melhor desfecho e forma de comunicação do mesmo
para o cliente. Vale ressaltar que as reclamações, as soluções encontradas para as mesmas, e as lições aprendidas
durante está prática, ficam registradas nas atas das reuniões e nos relatórios parciais de atividades que é realizado
pelo gerente no decorrer da consultoria. Ambos os documentos visam garantir a gestão do conhecimento das
consultorias.
Marcador e
Prática: Análise da Satisfação do Cliente (Feedback)
Padrão de trabalho
A satisfação dos clientes é avaliada através da aplicação de um pesquisa de satisfação ou feedback a cada
finalização de um projeto de consultoria. Esse feedback é aplicado pelo gerente da consultoria e visa obter uma
avaliação geral da consultoria realizada, mensurando a satisfação do cliente quanto à: relacionamento com a
equipe e conduta dos mesmos durante o projeto; relatório final entregue (qualidade, conteúdo, etc.); e
principalmente, avaliar se os resultados entregues satisfizeram suas necessidades e expectativas, visando a
fidelização do cliente.
Após realizar compilação dos resultados da avaliação de satisfação do cliente, o gerente leva essas informações
para uma reunião de melhoria contínua da Diretoria de Projetos. Esta reunião tem o intuito de gerar discussões
embasadas sobre o gerenciamento das consultorias da EJ, proporcionando a identificação e implementação de
melhorias no processo.
4. Sociedade

Marcador a
Prática de Gestão: Pratica de Reciclagem
Padrão de Trabalho: Não há um processo formal de identificação de aspectos que possam impactar
negativamente na sociedade e no meio-ambiente. Por se tratar de uma empresa "escritório", cujo produto é um
serviço de consultoria, acreditamos que nossa empresa não tem forte impacto no meio-ambiente. Ainda assim,
temos a preocupação de reciclar os materiais de escritório, tais como papéis oriundos das atividades internas e
reaproveitamento dos cartuchos das impressoras.
Disseminação: A disseminação é feita principalmente através de uma apresentação do 5'S para todos os novos
membros semestralmente e é cobrada a realização destas atividades semanalmente. Acreditamos ser importante
que todos da empresa tenham a consciência de reciclar os materiais
Periodicidade: A prática de reciclagem é cobrada semanalmente.
Desde quando: A prática existe desde o segundo semestre de 2007
Responsável: É eleita uma equipe de 3 membros semanalmente, que têm a responsabilidade de realizar as
atividades da semana 5'S.
Método de Controle: Os responsáveis pelo controle são os membros da área de Qualidade que avaliam
diariamente se tais atividades foram realizadas e pontuam a atuação da equipe, gerando um score semanal.
Método de Aprendizado: A realização ou não das atividades são avaliadas diariamente, o que nos propicia em
longo prazo gerar gráficos da situação da realização de tais atividades, podendo atuar de forma preventiva,
contribuindo para a melhoria dos pontos fracos na realização das atividades.
Melhorias: Sem melhorias
Integração

Coerência com as estratégias: Á prática está alinhada em termos com a nossa estratégia, ao definirmos que
queremos "Ter um ambiente organizacional que estimule o desenvolvimento das pessoas e da empresa através de
uma consolidada cultura organizacional"
Inter - relacionamento com outras práticas: Esta prática está contida em um processo mais abrangente,
denominado o Processo 5S
Cooperação = colaboração entre áreas e organização: Como citado, todos os membros da empresa
contribuem para a manutenção desta prática, semanalmente é formada um equipe de 3 pessoas que são
responsáveis por realizar o Processo 5'S, logo, realizam esta prática também.

Marcador b
Prática de Gestão: Contratos e Termos de Compromisso
Padrão de Trabalho
Atualmente não trabalhamos nem vemos a necessidade de trabalhar quesitos ou leis ambientais; contudo, no que
se refere aos aspectos sociais, temos algumas práticas legais para que não haja mal entendido entre a empresa e
suas partes interessadas.
No processo de consultoria é elaborado um contrato com os consultores e neste está contido quais são
os direitos e deveres dos mesmos e também há uma cláusula na qual os consultores devem manter em sigilo o
nome e as informações coletadas do Cliente. Para os clientes também é elaborado um contrato no qual está
descrito quais são as responsabilidades da EJEP com relação ao trabalho a ser desenvolvido.
Já para os membros da Diretoria executiva, há um termo de compromisso, explicitando quais são os
deveres, direitos e requisitos comportamentais deles com relação à empresa.
Disseminação:
Todos devem assinar os contratos e/ou termos de compromisso assim que for necessário legitimar seu
vínculo com a empresa.
Periodicidade:
Quando há renovação na diretoria executiva para os membros e quando uma proposta de consultoria é
aceita para os clientes e consultores.
Desde quando:
Esta prática existe desde que começamos a realizar consultorias, porém o dado mais antigo que consta
no histórico da empresa é de 1998.
Responsável:
A elaboração é feita pela Diretoria de Administrativo-Financeiro e a aplicação é feita pelos gerentes de
consultoria.
Método de Controle:
O controle é feito através da aplicação ou não dos termos de compromisso e/ou contratos
Método de Aprendizado:
Ao identificar algum desvio ou incoerência nos contratos e termos de compromisso a área de
Administrativo-Financeiro realiza uma revisão dos mesmos.
Melhorias:
Em 2006 houve uma revisão do contrato de consultores, e nesta algumas clausulas foram alteradas, tal
como o pagamento do consultor só ser realizado após o pagamento efetuado pelo Cliente.
Integração - coerência com as estratégias:
A prática está alinhada com as estratégias ao passo que é necessário manter uma ligação legal com as
partes interessadas.

Integração: inter - relacionamento com outras práticas:
A prática está relacionada com a entrada de novos membros e com o processo de consultoria
Integração: cooperação = colaboração entre áreas e organização:
A área de Administrativo-Financeiro é responsável por atualizar os contratos e termos de compromisso
e aplicar os termos de compromisso, já a área de Projetos é responsável por aplicar os contratos nas consultorias

Marcador c
Prática de Gestão:
Estatuto Social e Regimento Interno
Padrões de Trabalho:
A maioria das questões éticas internas que pode gerar polêmica na empresa é prevista e descrita no
Estatuto Social e no Regimento Interno, desde questões discriminatórias até comportamentais, e, para cada
questão destacada pela empresa, há critérios de aceitação seguido da punição se tal critério for desrespeitado.
Mesmo assim se surgir questão de relacionamento entre os membros, a área de RH é responsável por mediar o
entendimento entre as partes.
- DIREITOS DOS MEMBROS:
Comparecer a sede da EJEP para ter acesso às informações referentes às suas respectivas atividades;
Comparecer e votar na assembléia
- DIREITO DOS ESTUDANTES DEPS:
Candidatar-se a diretoria executiva;
Participar do processo de seleção;
Prestar serviços de consultoria a EJEP;
Utilizar a infra-estrutura da EJEP para desenvolver os serviços para os quais foram selecionados;
- DEVERES DOS MEMBROS:
Respeitar o estatuto e o regimento interno e as deliberações do Conselho Administrativo;
Colaborar para que a EJEP atinja suas finalidades;
Zelar pela conservação dos bens;
Zelar pelo sigilo dos clientes;
- DEVERES DOS MEMBROS CONSULTORES:
Exercer a função o qual foi selecionado;
Cumprir o plano de trabalho e cronograma propostos;
- PERDE-SE A CONDIÇAO DE MEMBRO:
Renúncia, formal e escrita;
Conclusão, trancamento, abandono ou jubilamento do curso;
Por decisão da maioria dos membros do Conselho Administrativo
Disseminação:
Todos os membros devem ler os documentos ao entrarem na empresa e uma apresentação ressaltando os
pontos mais importantes é para os novos membros, e os compromissos éticos assumidos são cobrados
constantemente pela Presidência da empresa.
Periodicidade:
A leitura por parte dos novos membros é realizada e cobrada semestralmente e a Presidência cobra
constantemente os compromissos éticos
Desde quando:
O Estatuto Social e Regimento Interno existem desde a fundação da empresa.
Responsável:
Área de Administrativo-Financeiro.
Método de Controle:
Leitura dos documentos e realização da apresentação.
Método de Aprendizado:

Garantimos que o Estatuto Social e Regimento Interno estejam sempre atualizados; portanto, sempre
que há alguma modificação em nomenclatura ou mesmo de entendimento dos membros com relação a alguma
mudança, é feita uma atualização desses documentos em cada mudança de gestão.
Melhorias:
As melhorias são realizadas de acordo com as mudanças organizacionais que necessitam de
embasamento legal para serem mantidas na empresa, como por exemplo a definição de que algumas decisões
precisarem de maioria composta para serem validadas, assim como outras que visam maior democratização das
decisões.
Integração - coerência com as estratégias:
Essas práticas estão alinhadas com a estratégia da empresa, pois decidimos que queremos “ter uma
cultura sólida e disseminada ente os membros agindo da forma correta durante o nosso crescimento”
Integração: inter - relacionamento com outras práticas:
Não há inter-relacionamento evidente entre as práticas, mas as consideramos base para a conduta
interna dos membros da empresa.
Integração: cooperação = colaboração entre áreas e organização:
Há colaboração de todos com relação à prática, pois todos se comprometem a estudar e a se adaptarem
aos conceitos propostos ao entrarem na empresa

Marcador d
Prática de Gestão:
Consultoria Social
Padrões de Trabalho:
Acreditamos que a participação das empresas diretamente na sociedade, trabalhando para sua melhoria,
é muito importante para seu desenvolvimento. Fazemos isso através da prestação de consultorias sociais que são
realizadas gratuitamente a entidades carentes e/ou beneficentes, como orfanatos, albergues e hospitais. Esta
consultoria segue os moldes de qualquer outra consultoria prestada pela EJEP; porém, para esta, embora os
gastos operacionais sejam pagos pela EJEP, selecionamos consultores dispostos a trabalhar gratuitamente em
troca da oportunidade dele unir o aprendizado teórico de Engenharia de Produção à prática e dinamismo da
prestação de um serviço de consultoria.

Disseminação:
A consultoria social é realizada como um treinamento do Processo Trainee. Esta possui, então, um
caráter de aprendizado em gerenciamento de consultorias por parte dos novos membros de Projetos. A equipe de
consultores, na grande maioria das vezes, é constituída por ex-membros da empresa, e isto é muito interessante
para a empresa, pois dessa forma mantemos os ex-membros mais um período de tempo na empresa, facilitando a
troca de conhecimento com os demais membros.
Periodicidade:
A consultoria social é realizada uma vez por semestre.
Desde quando:
A consultoria social é realizada desde o ano de 2005.
Responsável:
Área de Projetos.
Método de Controle:
O método de controle da qualidade da consultoria social é realizado através do controle do
planejamento e prazo das etapas, assim como uma consultoria normal da empresa.
Método de Aprendizado:

O método de aprendizado segue aos moldes das demais consultorias da EJEP, através de reuniões de
melhoria contínua, na qual são discutido erros, acertos e aprendizados do gerenciamento das consultorias.
Melhorias:
As melhorias da consultoria social são as mesmas da consultoria de mercado da empresa.
Integração - coerência com as estratégias:
Essa prática está alinhada as nossas estratégias na medida em que pretendemos “conscientizar os
membros sobre nossas responsabilidades sociais”.
Integração: inter - relacionamento com outras práticas:
Há inter-relação com as atitudes de integração com os ex-membros e também com o Processo Trainee.
Integração: cooperação = colaboração entre áreas e organização:
A consultoria é realizada por ex-membros da EJEP que estejam dispostos e é gerenciada por um trainee
da área de Projetos, auxiliado pelas áreas de Marketing e Administrativo-Financeiro, nos moldes de uma
consultoria normal.

Marcador e
Padrões de Trabalho:
O estimulo fornecido pela EJEP para que sua força de trabalho atue em trabalhos sociais é dado através
do reconhecimento que os membros demonstram para equipe da consultoria social e da capacitação que estes
recebem ao trabalhar em uma consultoria na área de atuação da Engenharia de Produção.
* Os demais tópicos seguem as descrições do item "d".
Marcador f
Prática de Gestão:
Estatuto Social
Padrões de Trabalho:
As políticas não discriminatórias são trabalhadas através do Estatuto da Empresa, o qual proíbe
qualquer tipo de atitude discriminatória de um membro em relação aos demais. Isto se tornou uma cultura da
empresa.
- Asseguramos o não uso do trabalho infantil na medida em que os membros da Diretoria Executiva são
graduandos da UFSC, sendo todos maiores de 17 anos.
* Os demais tópicos seguem a descrição do item “c”

5. Informações e Conhecimento
Marcador a
Prática de Gestão:
Informações de Apoio
Padrões de Trabalho:
As necessidades de informações são identificadas a partir da percepção dos membros ou por sugestão
das partes interessadas. Já os sistemas de informações são definidos a partir de um projeto, com o objetivo de
suprir a necessidade de informações da parte interessada, ou por atitude e disponibilidade de um membro que
desenvolva o sistema.
Os principais sistemas de informações são:
- Sistema de Informação de Consultoria (SIC): que visa agrupar os indicadores e dados extraídos de todas as
consultorias já realizadas pela empresa e disponibilizá-las de forma a gerar informações para as operações das
áreas de Marketing e Projetos, tais como a região de que vem a maioria dos nossos clientes, a qual setor pertence
a maioria dos nossos clientes, qual a média de preço das consultorias em determinadas áreas de atuação, índice
de aceitação de proposta por área de atuação e diversas outras.
- Informações a partir da Gestão de Portfólio: na Gestão de Portfólio controlamos o andamento de todos os
projetos internos da empresa e, a partir desse controle, identificamos e classificamos os projetos por duas
vertentes: práticas padrões de gerenciamento de projetos internos, na qual verificamos se elas estão sendo

utilizadas para gerenciar os projetos, e performance do gerenciamento, na qual avaliamos se os prazos das
entregas estão sendo cumpridos, conseguindo, assim, determinar onde está a falha do gerenciamento e corrigir o
desvio antes que este prejudique os resultados dos projetos.
- Informações dos Mapeamentos: como utilizamos mapeamento de processos como base para a realização de
várias atividades da EJEP, julgamos que as informações contidas nestes também auxiliam a execução das
atividades regulares dos membros, repassando quais são as atividades a serem realizadas por cada integrante do
processo ao longo de sua duração.
Disseminação:
As informações são destinadas para as partes interessadas quando pertinente. Por exemplo: as
informações geradas pelo SIC apóiam as decisões da área de Projetos e de Marketing, que analisa os indicadores
Periodicidade:
SIC: é realizada uma análise semestralmente das informações geradas;
Gestão de Portfólio: mensalmente é feito um acompanhamento por parte da área de Relações Externas e
dado um feedback às áreas;
Mapeamento: durante a execução de determinado processo.
Desde quando:
SIC: foi implementado há um ano;
Gestão de Portfólio: implementado há um ano e meio;
Mapeamento: vem sendo utilizado há um ano e meio.
Responsável:
SIC: Área de Qualidade;
Gestão de Portfólio: Área de Relações Externas;
Mapeamento: Área de Qualidade.
Método de Controle:
SIC: O seu preenchimento é controlado pelo Diretor de Projetos e análise semestral é cobrada pela área
de Qualidade;
Gestão de Portfólio: a área de Relações Externas analisa os dados preenchidos;
Mapeamento: controlado através da utilização dos Registros de Qualidade contido nos mapeamentos.
Método de Aprendizado:
O método de aprendizado é feito através de análise dos dados gerados a partir do SIC e da Gestão de
Portfólio e a necessidade de acrescentar novos indicadores ou novas buscas de informações no SIC é feita pela
área de Projetos, na medida em que temos necessidades de dados mais aprofundados.
Melhorias:
SIC: vem sendo melhorado, ainda faltam ser implementados os feedbacks de consultoria;
Gestão de Portfólio: Já possuímos a versão final; não detectamos mais nenhuma oportunidade de
melhoria;
Mapeamento: Nossa ferramenta de mapeamento de processos passou por uma melhoria recentemente na
qual tinha objetivo de tornar a ferramenta mais prática no que diz respeito à utilização.
Integração - coerência com as estratégias:
Estabelecemos no nosso PE que queremos "ter excelência no processo de gestão de informação ao invés
de não fornecer a informação corretamente".
Integração: inter - relacionamento com outras práticas:
SIC está relacionado com o processo de consultoria, na qual seu preenchimento é uma etapa.
Mapeamento dos processos está relacionado com a Gestão por Processos da EJEP, na qual
identificamos a cadeia de processos e agregação de valor da empresa como um todo.
Integração: cooperação = colaboração entre áreas e organização:
SIC: área de projetos é a responsável por inserir os dados, a análise é feita pelas áreas de Marketing e
Projetos e o controle pela área de Qualidade.
Gestão de Portfólio: todas as equipes que estão realizando projetos internos são responsáveis pelo
preenchimento e a área de RE, pelo acompanhamento.

Mapeamento: todas as áreas são responsáveis por mapear seus processos através da metodologia
repassada pela área de Qualidade e o controle é feito pela mesma.
Marcador b
Prática de Gestão:
Senhas de acesso aos computadores e BackUp
Padrões de Trabalho:
A segurança dos dados armazenados pelos sistemas de informações da EJEP é garantida a partir da
utilização de senhas nos computadores e servidor da empresa e pela realização de BackUps quinzenais no
servidor da empresa.
Disseminação:
Todos os membros utilizam as senhas e um membro de cada área é responsável pelo BackUp dos
arquivos da área.
Periodicidade:
BackUps são feitos quinzenalmente.
Desde quando:
Essas práticas são realizadas desde dois anos atrás, quando o servidor foi implementado.
Responsável:
A área de qualidade é responsável pelas senhas e por suas atualizações semestrais e um membro de cada
área é responsável pelo BackUp dos arquivos de sua respectiva área.
Método de Controle:
Realização das atividades
Método de Aprendizado:
Nenhum
Melhorias:
Estamos substituindo o BackUp por área para um BackUp geral da empresa.
Integração - coerência com as estratégias:
Não há
Integração: inter - relacionamento com outras práticas:
Não há
Integração: cooperação = colaboração entre áreas e organização:
Já citada anteriormente

Marcador c
Além do Benchmarking realizado por todas as EJ’s, não fazemos uso de informações comparativas

Item “d”
Prática de Gestão:
Ativos Intangíveis
Prática Mesa-Redonda
Padrões de Trabalho:
A Mesa-Redonda é um processo que tem como objetivo reunir ex-membros da empresa e professores
do departamento para que possamos ter as opiniões deles nas questões polêmicas da gestão da EJEP. Todo
semestre selecionamos duas áreas interessadas em participar deste processo, respeitando uma ordem de
preferência.

A Mesa-Redonda tem principalmente um caráter integrativo da diretoria atual da empresa e dos exmembros, fazendo-se necessário para manter e proteger um de nossos ativos intangíveis, a interação com exmembros, na medida em que os atualizamos sobre as questões atuais da empresa e podemos ouvir as opiniões
mais experientes deles.
Para o quesito integrativo com os ex-membros, também os convidamos para ministrarem palestras à
atual diretoria executiva como uma forma de gestão e repasse do conhecimento adquirido por eles quando ainda
faziam parte da EJEP.
Os principais ativos intangíveis são:
- Cultura organizacional, que envolve a União entre os membros, Comprometimento e Paixão pela empresa.
- Interação com Ex-membros
Disseminação:
O processo Mesa-Redonda é realizado por um Trainee da área de Qualidade durante o seu período de
treinamento, no qual este é responsável por delegar e cobrar a realização de atividades para as demais áreas,
como elaboração de pautas, organização do coffe-break, pós- evento, entre outras. Há, portanto, um
acompanhamento das atividades por parte do Diretor da área de Qualidade, este com mais experiência auxilia o
Trainee para que nada dê errado no evento.
Periodicidade:
Esta prática é realizada semestralmente
Desde quando:
Esta prática existe desde o ano de 2004
Responsável:
Diretor de Qualidade
Método de Controle:
O controle se dá de acordo com a realização das macro atividades do processo mapeado de MesaRedonda.
Método de Aprendizado:
Após o evento elaboramos um relatório contendo as pautas discutidas durante a reunião junto com os
comentários dos ex-membros e professores analisados pelos Diretores das áreas participantes; preocupamo-nos
também em adicionar as lições aprendidas e melhorias para o processo mapeado. Sempre antes de começar a
organizar outra Mesa-Redonda sugerimos que o responsável leia os últimos relatórios para que tenha, assim, um
maior embasamento ao realizar as atividades.
Melhorias:
As melhorias no processo Mesa Redonda acontecem semestralmente, orientamos os responsáveis pelo
evento no semestre que durante a realização se atentem a melhorias para o processo, e tais melhorias são
implementadas logo após o término do processo. As lições aprendidas dos eventos passados são levadas em
consideração na realização do próximo evento.
Integração - coerência com as estratégias:
A prática está alinhada com as estratégias na medida em que queremos “garantir o armazenamento,
repasse e utilização do conhecimento gerado”
Integração: inter - relacionamento com outras práticas:
Há inter-relacionamento entre o Processo Trainee, pois esta prática é realizada por um trainee da área
Integração: cooperação = colaboração entre áreas e organização:
A cooperação entre as áreas neste processo é muito grande. O responsável praticamente gerencia as
atividades delegadas às demais áreas da empresa. As áreas participantes do dia do evento são responsáveis por
elaborar as pautas e as descrições das mesmas, a área de Marketing responsabiliza-se por divulgar o evento e
convidar os ex-membros e professores e alguma área se responsabiliza pelo coffe-break.

6. Pessoas

Marcador A:
Prática de Gestão: Estatuto Social
Padrões de Trabalho:
A empresa tem definido em seu estatuto a função de cada cargo. Os trainees são os novos membros e
estes devem cumprir com o seu treinamento. Os gerentes executam as atividades das áreas (processos, projetos,
etc.); Os diretores exercem a liderança das áreas, ou seja, trabalham, principalmente, com as pessoas; e, por fim,
o presidente e o vice-presidente trabalham com a representatividade, liderança e gestão estratégica da empresa.
Disseminação:
As funções são repassadas num treinamento do processo trainee, no qual os novos membros lêem o
Estatuto Social da empresa. Existe também muita discussão e conseqüente esclarecimento a respeito das funções
de cada membro; contudo, isto é feito informalmente.
Periodicidade:
Semestral
Desde Quando:
Desde o início da empresa, em 1991.
Responsável:
Diretor Administrativo-Financeiro
Método de Controle:
Informal, com a delegação de atividades nas áreas, com o aval de todos os diretores.
Método de Aprendizado:
Melhorias:
O Estatuto Social é discutido quando há alguma mudança organizacional na empresa que necessite
formalizar legalmente, por exemplo, quando a EJ passa por uma reformulação da nomenclatura de cargos.
Integração – Coerência com as Estratégias:
Para executar o plano estratégico, é fundamental exista clareza na função dos membros em seus
respectivos cargos.
Integração – Inter relacionamento com outras práticas:
Todas as práticas são delegadas de acordo com a função dos membros.
Integração: Cooperação = colaboração entre áreas e organização:
Todas as áreas estão definidas neste padrão.
Marcador B:
Prática de Gestão: Destaque do mês
Padrões de Trabalho:
Mensalmente é realizada uma votação na empresa para que se reconheça o trabalho da pessoa que mais
se destacou no mês. Após essa votação, um cartaz, com a foto do membro eleito como destaque do mês, é
elaborado e colocado no mural da empresa. Além disso, estrelas são colocadas sob as fotos dos membros que
ficaram em segundo e terceiro lugar na votação. Na circulação interna, disponibiliza-se um relatório com os
comentários que os membros da empresa fizeram a respeito desses três mais bem votados, possibilitando que
todos vejam quais são os pontos de destaque daquelas pessoas.
Disseminação:
A votação é feita em reunião geral, o que afeta diretamente todas as pessoas.
Periodicidade:
Mensal
Desde Quando:
Há mais de dois anos e meio
Responsável:
Trainee de Recursos Humanos.
Método de Controle:
A própria reunião geral, além dos membros da área de recursos Humanos de maneira interna.
Método de Aprendizado:
Melhorias costumam ser realizadas através de pequenos projetos que a área realiza.
Melhorias:
Após um período de iniciação, a prática já obteve melhorias como a diferenciação de votos entre
diretores e demais membros, pois se parte do pré-suposto que os diretores possuem maior embasamento para
votar em alguém considerando sua proximidade com os membros das áreas. Temos também a divulgação do 2º e
3 º lugar, o que serve de reconhecimento àqueles que também se destacaram.
Integração – Coerência com as Estratégias:

A prática está de acordo com a estratégia de excelência na gestão, traduzida como “ter excelência nos
processos gerenciais”. No que diz respeito a objetivos, a prática impacta diretamente em “ter excelente processo
de gestão de pessoas que visam motivar os membros”.
Integração – Inter relacionamento com outras práticas:
O reconhecimento garante a motivação de membros, o que gera maior qualidade na realização de
atividades.
Integração: Cooperação = colaboração entre áreas e organização:
A votação é feita por todas as pessoas da empresa, sendo que o voto de diretores, presidente e vicepresidente têm maior peso.
Prática de Gestão: Avaliativa 360°
Padrões de Trabalho:
O objetivo da Avaliativa 360° é que se avaliem os membros de acordo com o trabalho realizado no
semestre. Para isso, todos os membros preenchem uma planilha com indicadores de desempenho e deixam
comentários gerais a respeito dos membros. Em seguida, a empresa realiza uma reunião durante um dia todo para
que cada membro receba feedbacks dos demais membros da empresa, garantindo uma melhoria em alguns
pontos detectados, gerando uma grande motivação aos membros e garantindo a união e sinergia entre as pessoas.
Disseminação:
Todos os membros participam da avaliativa: desde o preenchimento de indicadores até o dia dos
feedbacks pessoais.
Periodicidade:
Semestral
Desde Quando:
2005.
Responsável:
Gerente de Recursos Humanos.
Método de Controle:
A área efetua os controles do processo.
Método de Aprendizado:
Sugestões feitas pelos membros que participam do processo.
Melhorias:
Desde o princípio da prática, a Avaliativa 360º mudou sua estrutura, sendo que atualmente, na etapa da
manhã os feedbacks são dos membros da própria área e à tarde, do resto da empresa; diferente de antes em que
todos davam os feedbacks durante toda a reunião de avaliação. Desta forma, o tempo da reunião foi otimizado e
as pessoas continuam recebendo os seus feedbacks de maneira adequada.
Integração – Coerência com as Estratégias:
O processo é alinhado no que diz respeito a objetivos de reconhecimento dos membros, que constam no
PE da empresa.
Integração – Inter relacionamento com outras práticas:
O processo avalia o desempenho dos membros como um todo, executando as suas atividades.
Integração: Cooperação = colaboração entre áreas e organização:
Todos os membros participam da avaliativa.
Além das práticas descritas, existe uma cultura forte de reconhecimento e feedback, que, inclusive, está
explícita como objetivo estratégico.
Marcador c:
Prática de Gestão: Capacitação
Padrão de Trabalho: A empresa utiliza como necessidade de capacitação o que está definido em seu negócio
como “capacitação profissional”. Por capacitação profissional se entende: (i) Gestão Empresarial e (ii)
Habilidades comportamentais. Sendo assim, em Gestão empresarial, os membros aprendem competências
referentes à área da qual participam, tais como gerenciamento de projetos, avaliação de desempenho, etc; As
habilidades comportamentais são trabalhadas em todos os membros, sendo estas consideradas: liderança, visão
empreendedora, profissionalismo, etc. Tais fatores são desenvolvidos no processo trainee e trabalhados durante
todo o período dos membros na empresa. Após levantadas as necessidades de capacitação, são procurados
parceiros e ex-membros que podem ministrar cursos e palestras sobre o assunto.
Disseminação: Esses requisitos são definidos em áreas e em reuniões gerais, garantindo a concordância de toda
a empresa.
Periodicidade: Semanal.
Desde Quando: Desde a reformulação do planejamento estratégico em 2004.
Responsável: Diretores.

Método de Controle: Acompanhamento do desempenho dos membros.
Método de Aprendizado: Avaliações realizadas com os membros.
Melhorias: O modelo passa por melhorias de acordo com as mudanças estratégicas ocorridas. O resultado da
melhoria mais expressiva é o fato da empresa, hoje, ter bem claro que deve desenvolver os seus valores e as
competências das áreas.
Integração
Coerência com as Estratégias: Macro-objetivo “Profissionais Diferenciados”, objetivo “Diretoria Executiva”.
Inter relacionamento com outras práticas: Contato com ex-membros (informal).
Cooperação = colaboração entre áreas e organização: Existe uma discussão entre todas as pessoas e, além
dos valores, as competências são definidas em áreas.
Marcador d:
Prática de Gestão: Processo Trainee.
Padrão de Trabalho:
Após definidas as necessidades de aprendizado dos membros, as áreas e a empresa como um todo definem os
treinamentos específicos que comporão o Processo Trainee. Esse treinamento consiste numa série de atividades
que desenvolvem os membros para que estes estejam aptos a desempenhar as atividades das áreas e da empresa
como um todo, além de contribuir para sua diferenciação profissional. Dentre as atividades, existem estudos das
áreas de atuação, leitura dos manuais de áreas, apresentações, realização de atividades introdutórias que
permitirão a realização dos futuros trabalhos na empresa. Esse treinamento também gera um desenvolvimento de
características pessoais que são exigidas de todos os membros da empresa, tais como: comprometimento,
responsabilidade, profissionalismo, planejamento, etc.
Disseminação: Todos os gerentes e diretores participam da elaboração do treinamento e os novos membros
realizam o treinamento.
Periodicidade: Semestral.
Desde Quando: Desde o segundo semestre de 2003.
Responsável: Diretor de Recursos Humanos.
Método de Controle: Feedbacks que são realizados durante e após o treinamento, além do desempenho dos
trainees que é avaliado de acordo com os indicadores pré estabelecidos.
Método de Aprendizado: No final de cada treinamento, é realizado um relatório geral com feedbacks,
desempenho dos membros, etc. Tal relatório é analisado e utilizado para melhorias.
Melhorias: Desde o início, em 2003, o processo já foi bastante modificado, tendo agora melhorias referentes ao
tempo de duração, ou seja, os membros saem mais preparados em menos tempo. Temos também a criação de
padrões de cobrança e feedback.
Integração
Coerência com as Estratégias: A prática é relacionada com o macro-objetivo “Continuidade”, relacionado ao
objetivo “Gestão do Conhecimento”.
Inter relacionamento com outras práticas: As demais práticas são realizadas por membros que criaram a
competência em realizá-las no treinamento.
Cooperação = colaboração entre áreas e organização: Todos os membros aplicam e avaliam atividades do
treinamento e todos os trainees realizam o treinamento.
Marcador e:
Prática de Gestão: Ginástica Laboral
Padrões de Trabalho: Junto aos computadores da empresa, existem cartões com a descrição de como realizar
alguns exercícios físicos, bem como fotos de membros da empresa realizando-o, que auxiliam, por meio de
exercícios de alongamento e relaxamento, o bem estar dos membros. A idéia é garantir o bem estar físico e
mental, visando o seu conforto e tranqüilidade.
Disseminação: Os exercícios estão “colados” nos computadores da empresa, visíveis aos membros.
Periodicidade: Sempre.
Desde Quando: Desde 2007.
Responsável: Área de Recursos Humanos
Integração
Coerência com as Estratégias: Não existe um alinhamento formal, com o PE da empresa, mas o bem estar e
saúde de seus membros, com certeza é fundamento para a realização de todas as atividades da EJ.
Inter relacionamento com outras práticas: A saúde física e mental dos membros está relacionada a boa
execução das atividades.
Cooperação = colaboração entre áreas e organização: O material está disponível e foi elaborado a todos os
membros da empresa.
Obs: por se tratar de uma Empresa Junior, não temos obrigação de possuir documentos de saúde, por exemplo.

Marcador f:
Prática de Gestão: Pesquisa de clima organizacional
Padrão de Trabalho:
A pesquisa tem por objetivo principal avaliar, por meio de indicadores, a satisfação dos membros, sua motivação
e bem-estar na empresa. No final do documento existe um espaço para que as pessoas escrevam os motivos pelos
quais seu desempenho na empresa tem sido afetado. Por fim, a empresa discute os resultados e insere ações de
maneira formal ou informalmente nas atividades, principalmente, da liderança.
Disseminação: A Pesquisa de Clima Organizacional é realizada com todos os membros da empresa e seus
resultados são apresentados a todos também.
Periodicidade: Semanal.
Desde Quando: Desde 2007.
Responsável: Diretor de Recursos Humanos
Método de Controle: Resultados da pesquisa.
Método de Aprendizado: Feedback e discussões entre diretores, obrigatoriamente.
Melhorias: Refinamento dos indicadores avaliados.
Integração
Coerência com as Estratégias: Está relacionado com a estratégia porque gera indicadores e subsídios para
várias atividades, melhorias, planos de ação, entre outros. Além disso, vincula-se aos macro-objetivos ambiente e
estrutura.
Inter relacionamento com outras práticas: A satisfação dos membros e as condições ergonômicas são fatores
que afetam diretamente a execução de todos os trabalhos.
Cooperação = colaboração entre áreas e organização: Todos os membros participam da pesquisa.

Marcador h:
Padrão de Trabalho
A satisfação das pessoas é avaliada também na Pesquisa de Clima Organizacional. Essas questões de satisfação
são tratadas com toda a empresa, que sempre busca estabelecer ações para a sua melhoria.
Marcador h:
Prática de Gestão: Processo de divulgação para membros
Padrão de Trabalho
No final de cada semestre, um gerente da área de marketing gerencia o Processo divulgação para
membros. Neste processo, são definidas as estratégias e ações de divulgação da marca da empresa para a
graduação. Tais informações são obtidas por meio de pesquisas na graduação.
Disseminação: O processo divulgação é gerenciado por um gerente de marketing e conta com a participação de
membros das demais áreas, o que garante uma ligação com toda a empresa. No início da divulgação, realiza-se
um repasse em reunião geral, com as metas, procedimentos que os membros devem seguir, etc.
Periodicidade: Semestral.
Desde Quando: Desde 2006.
Responsável: Gerente do Processo
Método de Controle: Indicador do processo: número de inscrito no processo de seleção e para a avaliação de
consultores.
Método de Aprendizado: Relatório ao término do processo; co-gestão entre antigo e novo gerente.
Melhorias: As melhorias realizadas foram referentes à segmentação dentro da graduação, definindo-se o que
apresentar para cada fase do curso. Além de padronizações do material gráfico, maior mobilização da empresa,
entre outros.
Integração
Coerência com as Estratégias: Um alto número de inscritos está relacionado aos macro-objetivos de
continuidade, no objetivo capital humano.
Inter relacionamento com outras práticas: A inter-relação com o processo seletivo se faz clara, pois é o
processo divulgação que recruta pessoas para serem avaliadas. O processo possui relação com o Plano de MKT,
pois identifica as necessidades da graduação. Por fim, está também relacionado a todas as outras práticas, pois a
entrada de novos membros é fundamental para a continuidade da empresa.
Cooperação = colaboração entre áreas e organização: O processo é liderado por Marketing, mas conta com a
participação de um trainee de cada Diretoria. Próximo do processo seletivo, uma sensibilização é feita, em que
todos os membros da empresa são convocados a ajudar na divulgação. O processo conta com a presença de
novos membros de todas as áreas.

Prática de Gestão: Processo seletivo
Padrão de Trabalho:
Para garantir a entrada de novos membros com o perfil da empresa, é realizado, ao início de cada semestre, o
Processo Seletivo. Este processo conta com três etapas: a primeira etapa conta com discussões em conjunto,
além de alguns testes aplicados; na segunda etapa há uma dinâmica de grupo; e, na terceira etapa, são realizadas
entrevistas em grupos de até quatro pessoas. Todo o processo é acompanhado por estudantes de psicologia e ao
seu término são definidos, junto dos diretores, quem serão os novos membros da empresa.
Disseminação: O processo é realizado pelo RH. Contudo, é repassado um status para a empresa durante a
realização dele. Antes da decisão final, realiza-se uma reunião com diretores e, por fim, o resultado é divulgado a
toda a graduação.
Periodicidade: Semestral.
Desde Quando: Desde 2002.
Responsável: Gerente de Recursos Humanos.
Método de Controle: Acompanhamento dos novos membros pra verificar se estes possuem o perfil da empresa.
Número de novos membros efetivados. Indicador do número de inscritos e de pessoa que participam do
processo.
Método de Aprendizado: Relatório que é discutido entre diretores e na área ao final do processo.
Melhorias: Diversas melhorias foram realizadas até que se chegou ao modelo atual de dinâmicas, entrevistas,
etc. Outro ponto de melhoria é a participação dos diretores na decisão final, o que evita possíveis
descontentamentos.
Integração
Coerência com as Estratégias: Ter pessoas capacitadas e com o perfil da empresa, está relacionada a objetivos
de continuidade.
Inter relacionamento com outras práticas: O processo é “cliente” do processo divulgação. Além disso, a
seleção de membros impacta diretamente no Treinamento de novos membros.
Cooperação = colaboração entre áreas e organização: O processo é realizado pelos membros de Recursos
Humanos mais, pelo menos, um(a) estudante de psicologia. Na etapa final os diretores ajudam na decisão de
quem entra na empresa.
7. Processos

Marcador a
Prática de Gestão:
“Projeto de Processos”
Padrões de Trabalho:
Os processos da EJEP na maioria das vezes são projetados a partir de Projetos do Plano de Ação da
empresa para o semestre, no qual é formada uma equipe para desenvolver (projetar) alguma nova ferramenta,
prática ou processo com o intuito de aprimorar a gestão da empresa.
Se a prática já existir na empresa e não estiver formalizada como um processo e identificar-se a
necessidade desta estar documentada, realizamos o mapeamento do processo, no qual um membro que já o tenha
realizado responsabiliza-se pelo mapeamento, contando com o auxílio de um membro da área de qualidade. Este
mapeamento pode ser realizado através da metodologia padrão de mapeamento da EJEP ou em um projeto
inicial do processo, através do MSProject.
Acreditamos que ao fazermos isto, garantimos um mínimo de retenção do conhecimento da realização
do processo e, a partir daí com um processo de análise e melhoria contínua, faremos com que os processos
atendam da melhor maneira os seus objetivos.
- Principais indicadores: Indicador meta financeira do processo "Planejamento e Controle Financeiro" e números
de inscritos do "Processo Seletivo"
- Indicadores de consultoria: índice de aceitação de propostas e nível de satisfação dos clientes
Disseminação:
A disseminação da metodologia de mapeamento de processo será feita para a EJEP como um todo neste
semestre. Até então não havia sido divulgado para todos os membros como esta deveria ser realizada, pois a área
de Qualidade atuava repassando a metodologia apenas para os responsáveis de cada área pelos mapeamentos do
semestre.
Uma vez mapeados, utilizamos regularmente os processos, usando o mapeamento como base para a
realização das atividades.

Periodicidade:
Sempre que há necessidade de mapear (projetar) os processos da EJEP.
Desde quando:
Trabalhamos com mapeamento de processos a um ano e meio.
Responsável:
Diretor de Qualidade
Método de Controle:
O controle atualmente é realizado a partir do número de processos que cada diretoria se propôs a
mapear no semestre e quantos de fato são mapeados.
Método de Aprendizado:
Não há um método de aprendizado explícito, porém a forma com que mapeávamos os processos da
EJEP não se mostrava eficaz, fazendo com que, neste semestre, a área de Qualidade participe mais ativamente do
mapeamento dos processos e fará um curso sobre mapeamento para que todos os membros saibam mapear os
processos.
Melhorias:
Nossa ferramenta de mapeamento de processos passou por uma melhoria recentemente na qual tinha
objetivo de tornar a ferramenta mais prática de ser usada e adaptar a esta uma forma de levantamento e análise
de indicadores de desempenho em conjunto com a elaboração de ações preventivas e ações corretivas.
Integração - coerência com as estratégias:
Está prática está alinhada a estratégia da EJEP, pois queremos “projetar os processos ao invés de não ter
o devido entendimento sobre os padrões e requisitos”
Integração: inter - relacionamento com outras práticas:
O mapeamento de processos está interligado com a prática de Gestão por Processos, na qual
identificamos a cadeia de processos da EJEP e a interligação dos mesmos.
Integração: cooperação = colaboração entre áreas e organização:
Há colaboração entre as áreas na medida em que os mapeamentos são realizados, isso mostra que as
áreas estão comprometidas com a prática e utilizam os processos mapeados.
Marcador b
Prática de Gestão:
Controle
Padrões de Trabalho:
A execução dos processos da EJEP é controlada a partir do cumprimento das atividades estabelecidas
no mapeamento dos processos junto ao preenchimento dos registros de qualidade contidos em cada um deles. Já
a avaliação do cumprimento dos objetivos dos processos, tanto de apoio quanto de negócio, começará a ser
avaliado a partir de indicadores de desempenho estabelecidos particularmente para cada processo. Alguns
processos já contêm macro- indicadores que avaliam seu resultado final.
Disseminação:
Essa forma de controle é realizada para alguns processos principais da empresa, mas, com a finalização
do sistema de controle dos processos, pretendemos estender esta forma de controle para todos os processos
mapeados da EJEP.
Periodicidade:
Durante e após a realização de cada Processo
Desde quando:
A prática existe desde quando começamos a mapear os processos da EJEP, em 2007.
Responsável:
Hoje este controle é feito pela área responsável pelo processo em execução.

Método de Controle:
Não há controle, mas, através dos indicadores de desempenho, pretendemos controlar todos os
processos
Método de Aprendizado:
No momento não possuímos um método formal de aprendizado desta prática, porém os membros
contribuem com sugestões sempre que é necessário.
Melhorias:
Esta prática é bem recente, e o entendimento da necessidade do controlar os processos está sendo
amadurecida. Estamos criando um sistema de avaliação de desempenho que auxiliará na mensuração dos
resultados dos processos e servirá de base para a melhoria contínua dos mesmos. A implementação deste sistema
pode ser considerada uma melhoria a ser feita no processo "Controle".
Integração - coerência com as estratégias:
A prática tem coerência com a estratégia da EJEP, pois acreditamos que o controle dos processos
assegure a qualidade dos mesmos e temos definido no nosso Planejamento Estratégico que desejamos
"Monitorar e avaliar os Processos"
Integração: inter - relacionamento com outras práticas:
Relacionamento com a prática de mapeamento dos processos, em que a etapa de "controle" está contida
no mapeamento.
Integração: cooperação = colaboração entre áreas e organização:
Atualmente cada área é responsável por controlar seus processos
Marcador c
Prática de Gestão:
“Melhoria”
Padrões de Trabalho:
As melhorias dos processos são identificadas através do felling ou percebemos que devemos alterar os
padrões do processo quando uma falha se torna muito evidente. Temos entendimento que esta não é a melhor
maneira de se identificar pontos de melhoria para os processos e, por isso, estamos desenvolvendo um sistema de
avaliação de desempenho para os processos da EJEP.
A forma que usamos para incorporar melhores práticas de outras empresas, é primeiramente através de
um benchmarking na empresa que possui a prática e posteriormente é formada uma equipe (equipe do projeto)
para adaptar a prática à dinâmica da EJEP.
Tivemos recentemente uma melhoria substancial no Processo PTC, que está citada no tópico melhoria
do item "e" deste critério.
Disseminação:
Até então o processo de melhoria e controle é feito implicitamente e na maioria das vezes pelas áreas
responsáveis pelos processos.
Periodicidade:
Quando identificada a necessidade de alterar o processo para que este cumpra com os seus objetivos.
Desde quando:
Tem se tornado uma cultura da empresa a busca pela qualidade.
Responsável:
Responsável pelo processo.
Método de Controle:
Não há método de controle, pois a prática é feita implicitamente
Método de Aprendizado:

Não há método de aprendizado até o momento, pois a prática é feita implicitamente. Contudo, estamos
desenvolvendo indicadores de desempenho para suprir esta necessidade
Melhorias:
Não há melhorias até o momento, porém estamos trabalhando em um sistema de avaliação de
desempenho para os Processos
Integração - coerência com as estratégias:
Temos claro em nossa estratégia que queremos "analisar e melhorar os processos ao invés de não ter
melhoria contínua dos processos”
Integração: inter - relacionamento com outras práticas:
Sem inter-relacionamento até o momento
Integração: cooperação = colaboração entre áreas e organização:
As áreas cooperam com a prática na medida em que identificamos a necessidade de melhoria do
processo, estas estabelecem um projeto específico para planejar e fazer as alterações nos processos.

Marcador d
Prática de Gestão:
Programa de Treinamento de Consultores e Seleção do Professor Orientador
Critérios para Consultores:
• Ser graduando da quinta fase em diante do curso de Engenharia de Produção
• Habilidade interpessoais
• Ter cursado a disciplina da área de atuação da consultoria a ser realizada
• Carga horária disponível
• Critérios para Professor Orientador
• Ser professor do Departamento de Engenharia de Produção da UFSC e estar regularmente cadastrado
Padrões de Trabalho:
Temos entendimento que os fornecedores da EJEP são os Consultores, que fornecem conhecimento
técnico na área de Engenharia de Produção para a realização das consultorias, e os Professores do Departamento,
que auxiliam os Consultores para a realização de um trabalho excelente.
A primeira etapa do Programa de Treinamento de Consultores consiste na seleção dos consultores, na
qual é entregue o currículo dos candidatos a serem consultores e é feita uma dinâmica de grupo seguida de um
processo avaliativo feito pelos membros de Recursos Humanos e Projetos. Esta etapa tem como objetivo avaliar
os candidatos a consultores gerando uma descrição completa do perfil de cada consultor (para podermos
posteriormente encaixar os perfis mais indicados na formação da equipe de consultoria) e é dada uma nota para
sua performance, podendo ser "Bom, Médio Mais, Médio, Médio Menos e Insuficiente". Todos os candidatos
vão para o Banco de Dados de Consultores e conforme a demanda de consultoria os candidatos são selecionados
a partir dos seguintes critérios: nota recebida no processo de seleção, matérias cursadas (sendo que o candidato
deve ter cursado a disciplina que aborda a área de atuação da consultoria), carga horária disponível para a
realização dos trabalhos e pelo encaixe dos perfis da equipe.
Já os professores são "selecionados" dependendo das disciplinas ministradas por eles e dos
conhecimentos que os mesmos têm na área de atuação da consultoria, sendo que os professores devem ter plenos
conhecimentos da área de atuação da consultoria e ter disponibilidade para orientar os trabalhos dos consultores.
A partir dessa análise é feito um convite ao professor pelo gerente da consultoria.
Disseminação:
A Seleção dos Consultores e do Professor orientador é realizada em todo começo de consultoria por um
gerente da área de Projetos e que este irá gerenciar a consultoria, esta prática está contida e descrita no Processo
de Consultoria
Periodicidade:
O Programa Treinamento de Consultores é realizado semestralmente e a seleção do consultor é feita ao
se iniciar uma nova consultoria, assim como a seleção do Professor Orientador
Desde quando:
O Programa de Treinamento de Consultores existe desde o ano de 2004

Responsável:
Membros da área de Recursos Humanos com a participação dos gerentes de consultoria da área de
Projetos
Método de Controle:
A empresa trabalha com uma meta para o controle de qualidade do PTC; esta é o número de inscritos
para participar da avaliação. Sendo esta a única meta do processo, a empresa acredita que podemos avaliar o
desempenho desta prática a partir dela.
Método de Aprendizado:
O método de aprendizado é balizado pelo grau atingimento da meta do processo; logo se a meta não for
alcançada e o número de inscritos estiver muito baixo, sabemos que estamos falhando em algum ponto no
processo, e para isso propomos algumas alterações para o próximo PTC. Essas descrições são armazenadas no
relatório de cada realização do PTC.
Melhorias:
Não houve melhorias com relação à seleção do Professor Orientador, visto que os resultados são
satisfatórios.
O Programa de Treinamento de consultores passou por uma reformulação no último semestre, pois não
estávamos alcançando o número de consultores necessários para a realização das consultorias da EJEP. A
melhoria se resumiu em como deixar o programa mais interessante para que pudéssemos ter um maior número
de consultores em nosso Banco de Dados. Tal melhoria já foi implementada e os resultados foram satisfatórios,
tendo em vista que ultrapassamos substancialmente a meta estipulada.
Integração - coerência com as estratégias:
Temos claro em nossa estratégia que queremos "ter novos membros interessados e com perfil para
desenvolver a empresa e prestar bons serviços".
Integração: inter - relacionamento com outras práticas:
Tal prática está diretamente ligada com o Processo de Divulgação para o PTC, cujo objetivo é ressaltar
as vantagens de ser consultor da EJEP e com isso aumentar o número de inscritos no Programa.
Após a seleção dos consultores, durante o semestre, é fornecido a todos treinamentos que os
ambientalizem com os trabalhos realizados na EJEP e os capacitem para realizarem um bom trabalho conosco.
Integração: cooperação = colaboração entre áreas e organização:
Para tal processo há membros da área de RH que são responsáveis pela análise do perfil dos candidatos,
membros da área Projetos que acompanham a seleção e ao aparecer um novo contato selecionam os consultores,
e nos treinamentos fornecidos aos consultores, participam as áreas de Marketing, repassando características
como negociação e relacionamento com o cliente, a área de Projetos, repassando o processo de consultoria da
EJEP e a área de Relações Externas, repassando postura e a ética esperadas para a realização dos trabalhos na
EJEP.

Marcador e
Prática de Gestão:
Feedbacks de Consultoria
Padrões de Trabalho:
A avaliação dos consultores é feita através do acompanhamento dos prazos planejados para as entregas,
feito pelo gerente da consultoria e se for identificado alguma quebra de expectativa com relação ao trabalho dos
consultores, estes são prontamente informados sobre seu desempenho, outra forma de avaliação dos consultores,
esta de uma forma macro, é feita através da aplicação de feedbacks, os quais são aplicados durante e ao final das
consultorias, com o Gerente da consultoria, os demais consultores e o cliente, sendo que os consultores são
informados sobre seu desempenho na reunião de finalização da consultoria.
A avaliação dos Professores é feita também de uma forma macro, na qual é analisada a participação e
qual foi a disponibilidade do professor durante a consultoria. Ao final da consultoria, independentemente de qual
tenha sido o desempenho do professor, este recebe os agradecimentos e um presente dos membros da EJEP
Disseminação:

Esta prática é utilizada por todos os gerentes para todas as consultorias prestadas pela EJEP e suas
etapas de realização estão previstas e descritas no Mapeamento do Processo de Consultoria.
Para que todos os gerentes de consultoria saibam como utilizar esta prática, há um treinamento feito
para todos os trainees da área de Projetos ao entrarem na Empresa, tal treinamento está contido em uma prática
de gestão, o Processo Trainee.
Periodicidade:
Sua periodicidade se limita ao período de duração da consultoria.
Desde quando:
A prática de aplicar feedback durante as consultorias existem desde 1998
Responsável:
Gerentes de Consultoria
Método de Controle:
O controle da realização dos feedbacks e informação sobre o desempenho dos Consultores é feito
através da aplicação de fato dos feedbacks de consultoria e realização da Reunião de Finalização da Consultoria
Método de Aprendizado:
O método de aprendizado é feito através das reuniões de melhoria contínua realizadas quinzenalmente
pela área de Projetos
Melhorias:
As melhorias nos feedbacks de consultoria ocorreram no início de 2006, na qual reformulamos todo o
feedback para que este se adequasse melhor a realidade dos clientes e para que gerasse maiores informações para
a EJEP
Integração - coerência com as estratégias:
Esta prática tem relação com as estratégias da EJEP, pois consta no Planejamento Estratégico da EJEP
que queremos "Gerenciar a capacitação dos consultores"
Integração: inter - relacionamento com outras práticas:
Esta prática de gestão está relacionada com outras práticas como a de gerenciamento das Consultorias
Integração: cooperação = colaboração entre áreas e organização:
Todas as áreas participam colhem indicadores através da aplicação dos Feedbacks de Consultoria, sendo
assim todas estão integradas na elaboração dos feedbacks. Já a aplicação dos Feedbacks com o Cliente é
realizada pelo Gerente de Consultoria, membro da área de Projetos e os Feedbacks com o Gerente e com os
Consultores é realizado por um membro da área de Recursos Humanos da Empresa.

Marcador f
Prática de gestão
Planejamento e Controle Financeiro
Padrões de trabalho
O planejamento e controle financeiro é dividido em quatro etapas: planejamento, elaboração da meta,
sensibilização e acompanhamento.
A primeira consiste no levantamento dos recursos financeiros necessários aos processos, projetos e
desejos de investimento de cada área da empresa, levando em consideração sua necessidade e a vontade de
realização destes. Esse levantamento é realizado através de uma planilha, que cada área preenche duas semanas
antes da realização da revisão do Planejamento Estratégico. Assim que o Administrativo-Financeiro recebe essas
planilhas preenchidas e realiza seu próprio planejamento, uma equipe é formada para verificar a coerência dos
gastos planejados pelas áreas, através de históricos financeiros anteriores, e analisar a prioridade dessas despesas
para o próximo semestre – trabalho este facilitado pelo fato da planilha criar automaticamente uma priorização
das despesas através das necessidades e vontades que foram atribuídas a cada uma delas.
Na próxima etapa, então, uma meta financeira divida em cenários é elaborada para suprir os futuros
gastos da empresa: o cenário pessimista satisfaz somente os gastos operacionais; o intermediário, os gastos
operacionais, de projetos e investimentos urgentes; o otimista, por fim, cobre todas as despesas e investimentos.

Após a elaboração da meta, inicia-se a terceira etapa, que consiste na disseminação do planejamento e
das metas à empresa. Na revisão do planejamento estratégico, realiza-se uma apresentação das alterações feitas
pelo Administrativo-Financeiro e da nova meta semestral, utilizando meios motivacionais, tais como imagens,
descrição de fatos históricos da empresa relacionados ao número de consultorias que ela realizou em um
semestre, reflexões realizadas pelos membros da área e um espaço para toda a empresa interagir e opinar sobre
maneiras e a vontade de alcançá-la.
Formalizada a meta e exposta no mural da empresa, o Administrativo-Financeiro passa a acompanhar
mensalmente a relação entre os gastos orçados e efetivos, bem como a quantidade monetária atingida do alcance
da meta. Nesta etapa, também são realizadas apresentações em reunião geral para deixar todos os membros
cientes disso e criar uma sinergia no sentido de alcançar as metas.
Disseminação
A disseminação da meta e do planejamento dá-se no Planejamento Estratégico, quando ocorre uma
sensibilização que visa atingir todos os membros da empresa. O acompanhamento dos resultados – comparação
entre o valor planejado e o valor gasto e quanto da meta foi atingida – é comunicado à empresa através de
apresentação em reunião geral, exposição no mural da empresa e e-mail a todos os membros.
Periodicidade
O Planejamento e Controle Financeiro ocorre tem um período semestral.
Desde quando
A prática foi implementada na empresa em 2008.2.
Responsável
Área administrativo-financeira, principalmente o diretor.
Método de Controle
O método de controle para o planejamento baseia-se na utilização de dados financeiros históricos e de
pesquisas de preços. A meta é prevista com base nos indicadores da capacidade produtiva da empresa, bem como
no número de consultorias realizadas semestralmente.
No caso da meta ser atingida, a equipe responsável pelo Planejamento e Controle Financeiro reúne-se
com a diretoria da empresa para discutir uma nova meta, levando em consideração, novamente, a capacidade
produtiva da empresa e as estratégias definidas naquele semestre.
Método de Aprendizado
Mensalmente é feito uma comparação entre o valor orçado na fase de planejamento e o gasto real, além
da verificação do quanto da meta financeira estabelecida foi atingida. Com isso, o erro percentual é armazenado
para que, no próximo semestre, a equipe do Planejamento e Controle Financeiro tenha um maior embasamento
para planejar as despesas e elaborar a meta. Vale ressaltar que as lições aprendidas são armazenadas, garantindo
que alguns erros não ocorram novamente e que os acertos se repitam.
Melhorias
Não houve melhoria nesta prática, tendo em vista sua recente aplicação na empresa.
Integração - coerência com as estratégias
O Planejamento e Controle Financeiro visa colaborar com a estratégia da empresa em “garantir
sustentabilidade financeira e otimizar o investimento do capital da empresa”.
Integração: inter - relacionamento com outras práticas
Esta prática colabora para a elaboração da estratégia de Marketing, no que diz respeito à prospecção de
clientes e também se relaciona com as decisões estratégicas relativas à área de Projetos, contribuindo para a
tomada de decisões relativas ao número de gerente de consultoria que a área deve ter durante o semestre.
Integração: cooperação = colaboração entre áreas e organização
O Planejamento e Controle Financeiro tem a colaboração de todas as áreas na etapa do planejamento.

Resultados organizacionais
8 a) Resultados econômicos-financeiros
Indicador

Unidade

Polaridade

R$

↑

Unidade

Polaridade

nº
nº

↑
↑

Unidade

Polaridade

nº

↑

Indicador

Unidade

Polaridade

Turnover
Membros

%
nº

↓
↑

Receita (valor aproximado)

Tendência
Ciclo 1
Ciclo 2
R$ 15000,00 (2007.2) R$ 5000,00 (2008.1)

Referencial
Valor
Nome

Tendência

Referencial
Valor
Nome

8 b) Resultados relativos aos clientes e mercado
Indicador
propostas aceitas
contatos de consultorias

Ciclo 1
2 (2007.2)
10 (2007.2)

Ciclo 2
3 (2008.1)
15(2008.1)

8 c) Resultados relativos à sociedade
Indicador
Nº de entidades beneficiadas (consultoria social)

Tendência
Ciclo 1
6

Ciclo 2
7

Referencial
Valor
Nome

8 d) Resultados relativos às pessoas
Tendência
Ciclo 1
26% (2007)
27 (2007.2)

Ciclo 2
28% (2007)
32 (2008.1)

Referencial
Valor
Nome
9% R1

8 e) Resultados relativos aos processos do negócio e processos de apoio
Indicador
Gestão estratégica - Indicadores de desempenho
candidatos ao processo seletivo

Unidade

Polaridade

existência
nº

↑

Unidade

Polaridade

nº

↑

Tendência
Ciclo 1
não (2007.2)
31 (2007.2)

Ciclo 2
sim (2008.1)
31 (2008.1)

Referencial
Valor
Nome
15 PET EPS

8 f) Resultados relativos aos fornecedores
Indicador
nº de consultores no banco de dados

Tendência
Ciclo 1
37

Ciclo 2
50

Referencial
Valor
Nome

