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APRESENTAÇÃO  

OBJETIVO DAS INSTRUÇÕES PARA A CANDIDATURA  

Esta publicação tem por objetivo fornecer instruções para a candidatura ao reconhecimento no 
Prêmio Qualidade RS – PGQP e orientar sobre o preenchimento da autoavaliação e de 
informações complementares, bem como sobre o envio de documentos obrigatórios para fins de 
candidatura.  

A FNQ  

Criada em 1991, por um grupo de representantes dos setores público e privado, a Fundação 
Nacional da Qualidade (FNQ) procura gerar valor às organizações e outras partes interessadas por 
meio do apoio à busca permanente da excelência da gestão.  

Para tanto, dissemina o Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) como instrumento essencial 
voltado ao desenvolvimento da competitividade, sustentabilidade, ética e inovação das 
organizações no Brasil e promove o reconhecimento Melhores em Gestão®, que é a mais 
importante distinção à qualidade das práticas de gestão e do desempenho das organizações no 
País, sendo o único a avaliar e reconhecer as organizações pela gestão como um todo, abrangendo 
todos os temas do Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) – 21ª edição.  

A REDE QPC 

A Rede de Qualidade, Produtividade e Competitividade - Rede QPC formada pelos Programas 
Estaduais, tem como função atuar de forma alinhada para disseminar os Fundamentos da 
Excelência da Gestão, em parceria com a FNQ, para organizações públicas e privadas, de portes e 
segmentos diversos. 

Os Programas Estaduais que fazem parte da Rede QPC estão relacionados a seguir:  

 Instituto MS Competitivo; 
 Instituto Paulista de Excelência da Gestão (IPEG); 
 Movimento Alagoas Competitiva (MAC); 
 Movimento Catarinense pela Excelência (ExcelênciaSC); 
 Movimento Competitivo Sergipe (MCS); 
 Movimento Goiás Competitivo (MGC); 
 Movimento Mato Grosso Competitivo (MMTC); 
 Movimento Paraná Competitivo; 
 Programa de Competitividade Sistêmica do Estado do Espírito Santo – (Compete-ES); 
 Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade (PGQP); 
 Programa Paraibano da Qualidade (PPQ); 
 Programa Pernambucano da Qualidade (Propeq); 
 Programa Qualidade Amazonas (PQA); 
 Programa Qualidade Rio (PQ-RIO); 
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QUALIDADE RS - PGQP 

Criado em 15 de outubro de 1992, o PGQP ultrapassou 1,3 milhão de pessoas envolvidas, mais de 
11 mil organizações que aderiram ao Programa, mais de 300 mil pessoas capacitadas e uma rede 
de mais de 70 comitês setoriais e regionais focados no desenvolvimento da qualidade, 
sustentabilidade e inovação. 
 

O MEG  

O Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) é um modelo de referência e aprendizado que serve 
para todo tipo e porte de empresa.  

Possui um conceito de aprendizado e melhoria contínua, pois seu funcionamento é inspirado no 
ciclo do PDCL (Plan, Do, Check, Learn).  

O MEG é considerado um modelo não prescritivo. Tem como foco estimular a organização para a 
implementação de práticas de gestão que respeitem a cultura existente e busquem o alinhamento 
aos conceitos de uma empresa classe mundial, voltadas à geração de resultados que a tornem 
mais competitiva 

O Modelo estimula o alinhamento, a integração, o compartilhamento e o direcionamento em toda 
a organização, para que atue com excelência na cadeia de valor e gere resultados a todas as partes 
interessadas. 

Além disso, ao adotar o MEG, os vários elementos da organização e as partes interessadas 
interagem de forma harmônica nas estratégias e resultados, estabelecendo uma orientação 
integrada e interdependente de gerenciamento. 

Os Fundamentos da Gestão para Excelência revelam padrões culturais internalizados nas 
organizações consideradas classe mundial, expressos por meio de seus processos gerenciais e 
consequentes resultados.  

A 21ª edição do MEG traz oito Fundamentos da Gestão para Excelência:  

1. Pensamento sistêmico;  

2. Compromisso com as partes interessadas;  

3. Aprendizado organizacional e inovação;  

4. Adaptabilidade;  

5. Liderança transformadora;  

6. Desenvolvimento sustentável;  

7. Orientação por processos;  

8. Geração de valor.  
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O PRÊMIO QUALIDADE RS 

O PQRS - Prêmio Qualidade RS da associação Qualidade RS - PGQP é um reconhecimento às 
organizações que se destacam na busca pela melhoria contínua do seu sistema de gestão através 
da adoção de práticas de gestão alinhadas aos Fundamentos da Excelência, obtendo 
consequentemente, resultados que atendam às necessidades das partes interessadas (clientes, 
força de trabalho, acionistas, fornecedores e sociedade). 

MODALIDADES DE PREMIAÇÃO 

A figura a seguir demonstra a trajetória de reconhecimento da gestão, baseado em modelos de 
avaliação com a aplicação do Modelo de Excelência da Gestão. Os níveis Compromisso e Rumo 
com a Excelência e Exemplaridade são administrados e premiados pela associação Qualidade RS-
PGQP, o de Classe Mundial refere-se ao Melhores em Gestão, o qual é administrado pela FNQ – 
Fundação Nacional da Qualidade. 

 

NOTAS IMPORTANTES SOBRE AS MODALIDADES DE PREMIAÇÃO: 

  Uma organização pode ser reconhecida/premiada até duas vezes, no máximo, nas 
modalidades Medalha Bronze, Troféu Bronze e Prata, dentro do período de 3 anos da última 
premiação, através das seguintes situações: 

 Por estar inscrita na mesma modalidade já conquistada em alguma das edições anteriores 
do Prêmio Qualidade RS. 

 Por repetir a premiação, em uma mesma modalidade Troféu Bronze e Prata, se a candidata 
apresentar evidências de progresso em relação ao ciclo anterior, que, mesmo não sendo 
suficientes para justificar uma mudança de modalidade de premiação, sustentam a manutenção 
do status de premiada.  
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VENCEDORAS OURO E DIAMANTE  

Não há limite de reconhecimentos, as vencedoras podem concorrer anualmente buscando o 
reconhecimento já alcançado. 

 

ORGANIZAÇÕES PREMIADAS HÁ MAIS DE 3 ANOS, VENCEDORAS NAS MODALIDADES: TROFÉUS 
BRONZE, PRATA E OURO: 

Se a organização foi reconhecida há mais de 3 anos, em qualquer modalidade, a candidata poderá 
escolher a categoria de premiação que irá se inscrever (seguindo a evolução, na mesma 
modalidade ou a anterior) ex.: Vencedora Troféu Prata poderá seguir a evolução (concorrer Troféu 
Ouro), concorrer na mesma modalidade (Troféu Prata), ou ainda reiniciar o processo (Troféu 
Bronze). No momento da inscrição, a candidata deve mencionar os motivos pelos quais está 
optando por uma modalidade inferior ao seu reconhecimento. 

 

VENCEDORA MELHORES EM GESTÃO: 

Caso existam organizações gaúchas com termo de adesão ao PGQP vencedoras no Melhores em 
Gestão no ano de 2017, serão reconhecidas com o Troféu Diamante no Prêmio Qualidade RS 2018. 

 

NOTAS ESPECÍFICAS PARA CANDIDATAS AO TROFÉU DIAMANTE 

Tem como propósito reconhecer organizações com práticas e resultados em estágio de 
exemplaridade, preparando e estimulando para alcançar reconhecimentos em uma futura 
participação no Melhores em Gestão. 

O instrumento utilizado no processo de avaliação é o Guia de Referência da Gestão para 
Excelência e o Instrumento de Avaliação da Maturidade da Gestão, ambos na 21ª Edição (FNQ).  

Na Reunião da Banca Deliberativa, que define as premiadas, o Orientador e o Avaliador Líder 
realizam uma apresentação sobre a candidata que estão avaliando.  

Após a cerimônia de premiação, um representante da Banca Avaliadora e um representante da SE-
PGQP, realiza uma reunião presencial na organização, com a participação no mínimo do principal 
executivo (indispensável), para apresentar os resultados da avaliação, incluindo o Diagnóstico de 
Maturidade da Gestão – DMG. Esta etapa é opcional, podendo a candidata se manifestar 
previamente pela não realização. Caso opte pela reunião, o agendamento deverá ser feito pela 
candidata junto a SE-PGQP, no prazo previsto no cronograma. 

O objetivo dessa etapa é proporcionar um feedback personalizado para o principal executivo e 
possibilitar à organização uma análise mais aprofundada quanto à maturidade do sistema de 
gestão frente aos conceitos do Nível Exemplaridade. 

 
 
 



 

Revisão 02 – PQRS 2018 7 

Guia para candidatura – PQRS 2018 

BENEFÍCIOS DA ADOÇÃO DO MEG E DA PARTICIPAÇÃO NO 

PROCESSO DE RECONHECIMENTO  

Ao adotar o Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) e participar do processo de avaliação e 
reconhecimento, a organização estrutura seu sistema de gestão, considerando, além dos melhores 
processos gerenciais destacados no MEG, a integração dos diversos modelos aplicados para o 
alcance de resultados mais competitivos e sustentáveis.  

Além disso, destacam-se:  

 a aplicação dos Fundamentos da Gestão para Excelência;  

 a visão sistêmica da organização com foco em resultados;  

 a maior cooperação interna, com a mobilização e o comprometimento das pessoas 
envolvidas;  

 acesso ao Diagnóstico de Maturidade da Gestão – DMG, após o processo de avaliação, 
apontando os principais eixos potencializadores e fragilizadores da gestão;  

 possibilidade de elaboração de um Plano de Melhoria da Gestão – PMG com base no DMG; 

 o reconhecimento do mercado e das partes interessadas. 

 

O PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E 
RECONHECIMENTO  
Ao candidatar-se ao processo de avaliação e reconhecimento do Prêmio Qualidade RS 2018, a 
organização recebe uma avaliação externa e independente, utilizando os Fundamentos do MEG e 
viabilizando ações objetivas de melhoria da gestão. Essa análise proporciona uma profunda 
avaliação da maturidade do sistema da gestão, para que todos na organização tenham foco nos 
mesmos objetivos. O diagnóstico global identifica e reforça os eixos potencializadores e 
fragilizadores, abrindo novos caminhos para melhorar o atendimento às necessidades e 
expectativas das partes interessadas, proporcionando uma clara distinção entre o desempenho 
típico e o de uma organização considerada classe mundial.  Além disso, ao final do processo de 
avaliação, as candidatas recebem o Diagnóstico de Maturidade da Gestão (DMG), que poderá ser 
usado como material para o aprendizado e melhoria contínua do sistema de gestão. 

Inscrição até 06/04/18 

Determinação da elegibilidade até 09/04/18 

Trilha de Capacitação  até 27/04/18 

Envio de Informações Complementares para Candidatura  até 02/05/18 

Visitas dos Avaliadores às instalações das candidatas de 23/05/18 a 26/06/18 

Divulgação 19/07/18 

Cerimônia de Reconhecimento 13/08/18 

Liberação do DMG para candidatas até 30/08/18 
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CANDIDATURA 

FORMA DE PARTICIPAÇÃO  
As organizações que desejam participar do processo de avaliação e reconhecimento no Prêmio 
Qualidade RS deverão realizar a inscrição no prazo previsto no Cronograma, conforme instruções 
do item INSCRIÇÃO. Após a análise da documentação para efetivação da candidatura, a 
organização considerada elegível deverá enviar a autoavaliação e informações complementares 
seguindo as orientações do tópico ENVIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. A participação 
no processo de reconhecimento é aplicável a qualquer organização, independentemente do seu 
porte, setor ou histórico de participação no processo de avaliação, salvo nas situações de 
Restrições Gerais à Elegibilidade, descritas nesta publicação. 
 

INSCRIÇÃO 

Para formalizar a sua participação no Ciclo 2018 do Prêmio Qualidade RS, as candidatas devem 
preencher o Formulário de Inscrição através do link https://qualidade-rs.wixsite.com/pqrs2018.  

No formulário de Inscrição, a candidata deverá informar a semana que deseja receber a visita da 
Banca Avaliadora de acordo com o cronograma. Se a mesma for considerada elegível, o dia da 
visita será agendado posteriormente.  

Dica: Evite escolher a última semana de visita.  

A organização também deverá enviar à Secretaria Executiva do PGQP, para análise da elegibilidade 
a seguinte documentação: 

 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

o Comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ (do site da Receita Federal); 

o Certidão de Regularidade do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF) 

o Certidão Negativa de Débito Estadual (CND); 

o Certidão Negativa de Débito Municipal; 

o Alvará de Localização e Funcionamento; 

o Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

o Recibo de entrega da Declaração da RAIS – Relação Anual de Informações Sociais (último 
exercício); 

A documentação será analisada e a SE/PGQP poderá entrar em contato com o representante da 
candidata, mencionado no preenchimento dos dados da organização, para sanar dúvidas sobre os 
documentos enviados. Após o recebimento da documentação, as candidatas receberão um 
comunicado, por e-mail, informando se são elegíveis ao processo de avaliação no ciclo do ano 
corrente. A organização, também, poderá receber uma notificação por e-mail solicitando ajustes 
na documentação enviada ou documentação complementar, devendo realizar novo envio. Caso os 
documentos obrigatórios não sejam apresentados ou regularizados no prazo estabelecido, a 
organização não será elegível ao processo de avaliação e reconhecimento. 

Após o retorno da análise da elegibilidade, a organização efetua o pagamento da taxa de inscrição, 
através de boleto bancário que será enviado no e-mail de retorno da elegibilidade. 
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* Opcional (novidade) feedback presencial ou virtual, detalhes descrito na página 14 Entrega do DMG. 

* Organizações aderidas ao novo Sistema de Mantenedores do PGQP. Desconto não acumulativos. 

Solicite o desconto através do e-mail financeiro@qualidade-rs.org.br 

Obs: despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação são de responsabilidade da 
candidata. 

NOTA: A taxa da corporação com Unidades candidatas está detalhada no Anexo B. 

Atenção: SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS: Sociedade sem fins lucrativos, IR, PIS/COFINS/CLSS, 
ISSQN. Se for necessário detalhamento da base legal das isenções e declarações contatar com 
financeiro@qualidade-rs.org.br ou pelo telefone 51 3216-8800. 

 

Formas de pagamento: 

 À vista, até o dia 25/03, desconto de 10% no valor da taxa de inscrição. 

 À vista, até o dia 10/04, sem desconto de 5% no valor da taxa de inscrição. 

 Parcelamento em duas vezes, com vencimento da 1ª parcela no dia 10/04 e da 2ª parcela 
dia 25/04. 

 Parcelamento em três vezes, com pagamentos até o dia 10/04 referente à 1ª parcela, até o 
dia 25/04 referente à 2ª parcela e até o dia 10/05 referente à 3ª parcela. 

 

OBS:  

 Desconto não acumulativos. 

 Em caso de cancelamento da inscrição por parte da candidata, não será efetuada a 
devolução do valor da taxa de inscrição. 

 Caso a candidata não tenha efetuado o pagamento da inscrição, estará fora do processo da 
premiação. 

Organizações

Organizações com TA, mas não 

participantes do Sistema de 

Mantenedores do PGQP

Reunião Virtual com 

Líder ou Orientador*

Reunião Presencial 

com Líder ou Orientador*

de 01 até 10 funcionários R$ 2.140,00 R$ 2.620,00 R$ 3.740,00

de 11 até 50 funcionários R$ 4.130,00 R$ 4.610,00 R$ 5.730,00

de 51 até 300 funcionários R$ 6.880,00 R$ 7.360,00 R$ 8.480,00

mais de 300 funcionários R$ 9.950,00 R$ 10.430,00 R$ 11.550,00

Organizações

Organizações com TA, mas não 

participantes do Sistema de 

Mantenedores do PGQP

Reunião Virtual com Líder Reunião Presencial com Líder

Independente do número de

funcionários
R$ 12.600,00 R$ 13.080,00 R$ 14.200,00

Mantenedor Institucional

-15%

Mantenedor Master 

-10%

Mantenedor Smart/Premium 

-5%

Desconto Mantenedores* (para adesões ao novo plano)

2018
Compromisso com a Excelência e Rumo à Excelência

Diamante

Obs.: Caso a organização optar pela Reunião Presencial, as despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação são de 

responsabilidade da candidata.

OU OU

mailto:financeiro@qualidade-rs.org.br
mailto:financeiro@qualidade-rs.org.br
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TERMOS E CONDIÇÕES PARA A CANDIDATURA 

A candidatura ao reconhecimento Prêmio Qualidade RS implica na concordância, pela candidata, 
ao seguinte:  

 enviar autoavaliação preenchida por meio da ferramenta disponibilizada pelo Prêmio 
Qualidade RS; 

 enviar informações complementares seguindo as orientações do item 2.1 desta publicação; 

 disponibilizar logística para a banca avaliadora na etapa de visita às suas instalações, arcando 
com todas as despesas decorrentes desse processo, a exemplo de deslocamento dos 
integrantes da banca (passagens, taxi, Uber, Cabify), alimentação, hospedagem, aluguel de 
salas de reunião, entre outros, a combinar com o Avaliador Líder; 

 manter sigilo sobre a participação da organização no Prêmio Qualidade RS durante o processo 
de avaliação, abstendo‐se de fazer ou autorizar qualquer tipo de divulgação externa, em 
especial para a mídia; 

 não omitir à Banca Avaliadora informações relevantes para o processo de avaliação e 
reconhecimento; 

 em caso de reconhecimento, disponibilizar o nome da organização para constar na lista de empresas 
reconhecidas, que será divulgada pelo Prêmio Qualidade RS; 

 disponibilização de colaboradores para atuar como avaliadores no ciclo, de acordo com seu 
porte:  

 
 

RECOMENDÁVEL  

Para melhor aproveitamento da capacitação "Formação da Banca Avaliadora", recomendamos 
para quem não tenha participado de algum evento do PGQP onde houve a apresentação do 
MEG21 (F5 ou Workshop), façam uma leitura atenta do e-book #24 NOVO MODELO DE 
EXCELÊNCIA DA GESTÃO® – MEG, disponível no Ambiente Digital do PQRS. 

Outra fonte importante sobre o MEG é o curso on-line, disponibilizado pela FNQ. 
 

RESTRIÇÕES GERAIS À ELEGIBILIDADE 

Não são elegíveis, as organizações ou as unidades independentes (autônomas) que em qualquer 
fase do processo de avaliação, se enquadrar em qualquer uma das situações abaixo: 

▪ Não puder ser avaliada em todos os oito Fundamentos;  

Número de empregados 

1 a 10 

11 a 50 

51 a 300 

mais de 300 

Disponibilizar treinamento (no mínimo) 

1 empregado 

2 empregados 

3 empregados 

4 empregados 
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▪ Em 2017 não existia comprovadamente (organogramas, manuais, relatórios anuais e outros) 
como Unidade Autônoma, isto é, não estava constituída como um centro de lucro próprio ou 
não era obrigada a apresentar resultados próprios;  

▪ For considerada unidade de apoio (meio) da organização (distribuição, vendas, serviços 
jurídicos, áreas meio ou outras) e não possa caracterizar seu atendimento a um público 
externo à própria organização;  

▪ Tenha estrutura temporária e que exerça atividades de natureza não permanente.   

 
NOTAS:  

 É possível a candidatura de mais de 1 (uma) Unidade Autônoma pertencente a uma mesma 
organização. 

 Para as situações não previstas nestas instruções, cabe a SE/PGQP tomar as providências 
cabíveis, de acordo com critérios próprios condizentes com o Código de Ética.  

 As candidatas serão informadas por e-mail do resultado da análise de sua elegibilidade. 

 

AVALIAÇÃO 
O processo de avaliação ocorre conforme as etapas descritas a seguir. 
 

ENVIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Após a confirmação da elegibilidade, para efetivar a candidatura e continuar o processo, a 
organização deverá encaminhar informações que serão utilizadas no processo de avaliação.  

As informações necessárias estão apresentadas a seguir:  

a) Autoavaliação 

A organização deverá realizar o preenchimento da autoavaliação conforme instrumento e 
ferramenta disponibilizada pelo PGQP. 

 

b) Perfil da Organização 

O Perfil da Organização descreve o seu modelo de negócio, visando delimitar o escopo da 
avaliação e ajustar o Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) às especificidades da organização. 
Ele propicia uma visão geral da organização e inclui informações sobre a natureza de suas 
atividades, propósitos, partes interessadas e redes de relacionamento, produtos, processos, 
concorrência e ambiente competitivo, histórico da busca da excelência e estrutura organizacional. 
Para conhecer os requisitos solicitados para preenchimento do Perfil da Organização, consultar a 
publicação “Instrumento de Avaliação da Maturidade da Gestão – 21ª edição”.  

 

c) Resultados Estratégicos e Operacionais  

A organização deverá relacionar quais resultados estratégicos e operacionais de desempenho ela 
possui efetivamente estabelecido, monitorado e analisado, apresentando seus valores e metas 
projetadas para, no mínimo 3 (três) períodos. 
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d) Informações Complementares  

Para a avaliação, serão solicitadas à organização algumas evidências, que deverão ser 
disponibilizadas pela organização conforme planilha específica de cada nível de avaliação.  As 
evidências são solicitadas por Fundamento/Tema da Gestão e deverão ser apresentadas em 
formato de imagem, PDF, texto corrido ou lista. As informações solicitadas visam otimizar o 
Planejamento da Visita pela equipe de Avaliadores. 
 

INFORMAÇÕES PÚBLICAS  

Todas as informações consideradas públicas, geradas pela organização Candidata, poderão ser 
instrumento de análise para os avaliadores. Estes pontos serão verificados durante a visita. 
 

COMPOSIÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS ATUANTES NO CICLO  

O processo de avaliação das candidatas conta com três grupos de voluntários: Avaliadores, 
Orientadores e Banca Deliberativa. Os mesmos são designados de acordo com procedimentos 
específicos, principalmente no que se refere ao conflito de interesses. 

Orientadores – voluntários especialistas e/ou profissionais experientes com atuação comprovada 
no MEG 21.  Eles irão orientar Avaliadores Líderes na análise da candidata e no Plano de Visita. 
Com o retorno dos relatórios dos avaliadores, após a visita, o orientador fará uma análise técnica e 
irá preparar uma recomendação à Banca Deliberativa, com os principais eixos potencializadores e 
fragilizadores da candidata. Para finalizar, irão analisar e aprovar o DMG elaborado pelo Líder. 

Avaliadores Líderes – voluntários experientes, capacitados e habilitados, que contarão com o 
apoio do Orientador. Com base no Plano de Visita recebido do Orientador, irão preparar a visita, 
conduzir a mesma e fazer os devidos apontamentos de pontos fortes e oportunidades de 
melhorias que serão encaminhados aos Orientadores. Ao final do processo, elaborar o DMG com 
as observações do Orientador e suas próprias considerações. 

Avaliadores – voluntários capacitados e habilitados que, juntamente com o Avaliador Líder, apoia 
a preparação do plano de visita, participa presencialmente da mesma e auxilia na elaboração do 
relatório pós visita. 

Banca Deliberativa – voluntários experientes, capacitados e habilitados, representantes de grupos 
de organização, que não estejam participando do ciclo. Este grupo será coordenado por um 
voluntário técnico designado pela SE-PGQP. Esta Banca irá analisar as considerações dos 
Orientadores e tomará a decisão sobre o reconhecimento das candidatas. 

Todos os voluntários designados se comprometem com o cumprimento do Código de Ética, 
descrito no Anexo A. 
 

ANÁLISE PRÉVIA   

Os Avaliadores e Orientadores têm acesso à todas as informações preenchidas/enviadas pela 
Candidata. Com posse das informações, analisam as informações, verificam possíveis 
inconsistências, realizam uma análise prévia e planejam a visita.  
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VISITA ÀS INSTALAÇÕES 
Todas as organizações Candidatas ao reconhecimento no Prêmio Qualidade RS devem realizar a 
visita às instalações. Caso não realizem a visita, automaticamente a candidata não será indicada 
para qualquer reconhecimento. Essa medida tem os seguintes objetivos:  

1) conferir credibilidade e integridade ao processo de avaliação, por meio da confirmação das 
informações apresentadas pela Candidata e do esclarecimento de dúvidas surgidas durante a 
análise prévia; 

2) possibilitar um processo de avaliação mais preciso e, consequentemente, um Diagnóstico de 
Maturidade da Gestão (DMG) mais completo e assertivo; 

3) definir a pontuação final da organização por meio de uma visão global in loco. 

Durante todo o processo, o PGQP adota regras rígidas para evitar conflitos de interesse por parte 
dos voluntários.  

IMPORTANTE: toda a comunicação entre candidata e equipe deverá ser feita por meio do 
Avaliador Líder. Para a realização da visita, será encaminhada uma agenda prévia para a 
Candidata. 

A Candidata deverá validar ou sugerir alterações em relação à agenda proposta, as quais deverão 
ser enviadas para o Avaliador Líder, por e-mail. Inicia-se, então, o planejamento da visita, no qual 
o Líder e o representante da Candidata definem, em conjunto, as providências relacionadas à 
logística. Tendo conhecimento de seus nomes e da origem, a Candidata pode solicitar a 
substituição de algum dos avaliadores, desde que existam justificativas plausíveis e aceitas pelo 
PGQP. Todas as despesas decorrentes da etapa de visita às instalações são por conta da 
Candidata.  

IMPORTANTE: Somente serão visitadas as instalações da Candidata, não podendo haver visitas às 
instalações de clientes e fornecedores. Caso a Candidata tenha filiais, pode haver visita, caso a 
banca de Avaliadores julgue pertinente e necessário. 

Encerrada esta etapa, os relatórios finais serão avaliados, sendo o reconhecimento definido pela 
Banca Deliberativa. 
 

PÓS VISITA   

Finalizada a visita, os avaliadores preparam o relatório pós-visita e enviam ao Orientador. Este irá 
analisar, tirar dúvidas, solicitar ajustes a equipe e irá preparar um parecer técnico que será 
subsídio para decisão da Banca Deliberativa. Adicionalmente, a equipe irá elaborar o Diagnóstico 
de Maturidade da Gestão – DMG. 

 

RECONHECIMENTO 
 

DECISÃO E FORMA DE RECONHECIMENTO 

A decisão sobre possíveis reconhecidas, além do parecer técnico dos Orientadores, envolve uma 
apreciação sobre a reputação das candidatas, a fim de assegurar que a integridade do 
reconhecimento seja preservada. As verificações para tal podem incluir o Ministério da Fazenda, 



 

Revisão 02 – PQRS 2018 14 

Guia para candidatura – PQRS 2018 

Secretaria da Receita Federal, Ministério da Justiça e Órgãos do Poder Judiciário na jurisdição da 
Candidata (inclusive atendimento aos regulamentos referentes à proteção ambiental, saúde 
ocupacional e segurança pública), Polícia Federal, Ministério do Trabalho e suas Delegacias 
Regionais e Órgãos de Defesa do Consumidor. O Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas 
da União também poderão ser consultados quanto aos questionamentos em relação a órgãos da 
administração pública. Caso seja necessário, a coordenação do PQRS poderá solicitar a atualização 
dos documentos listados no tópico INSCRIÇÃO, para ratificar a regularidade da organização 
perante os órgãos fiscalizadores. 

A Banca Deliberativa define o reconhecimento com uma visão sistêmica, considerando o perfil, o 
segmento e parecer técnico do Orientador. 

Após a decisão da Banca Deliberativa, os nomes das organizações reconhecidas são comunicados 
aos seus gestores. 

IMPORTANTE:  

 A decisão da Banca Deliberativa é soberana e irrecorrível; 

 A qualquer tempo, o PGQP se reserva o direito de reavaliar o reconhecimento, mediante 
algum fato relevante que desabone a credibilidade da organização perante a sociedade. 

 
 

DIVULGAÇÃO DO RECONHECIMENTO 

As organizações participantes receberão o resultado pelos e-mails do contato da qualidade e 
dirigente informados no cadastro. A lista das reconhecidas no PQRS será divulgada em mídias 
sociais, além de receberem a Medalha ou Troféu na Cerimônia do PQRS em agosto. 
 
 

ENTREGA DO DIAGNÓSTICO DA MATURIDADE DA GESTÃO 

(DMG)  

Todas as candidatas inscritas receberão seu Diagnóstico de Maturidade da Gestão – DMG até o dia 
31/08/2018, com comentários por Fundamento, incluindo Eixos Potencializadores, Fragilizadores e 
grau de maturidade. 

Há outras opções de Devolutiva que a candidata poderá contratar (valores descritos na Inscrição): 

- DMG + Reunião Virtual de 2 horas com Orientador ou Avaliador Líder, para explicar e tirar 
dúvidas. 

- DMG + Reunião Presencial (1 turno) com Orientador ou Avaliador líder, para explicar, tirar 
dúvidas e orientar. 

 

COMPROMISSO DAS RECONHECIDAS 

As organizações reconhecidas no PQRS concordam quanto a sua responsabilidade em relação aos 
itens que seguem: 

 Autorização de divulgação do nome da organização pelo PGQP e de suas melhores 
práticas (resguardadas as informações de caráter confidencial); 
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 Disponibilização para visitas técnicas às suas instalações por outras organizações; 

 Divulgação dos seus “cases” em eventos promovidos pelo PGQP; 

 Divulgação do Programa Estadual, a FNQ e o Modelo de Excelência da Gestão® - MEG por 
meio de palestras em eventos dos Programas ou de outras entidades ligadas à FNQ; 

 Continuidade de conduta idônea no que diz respeito à ética, responsabilidade 
socioambiental e obrigações legais, bem como quanto à validade das informações 
disponibilizadas no processo de avaliação. 

 
 

UTILIZAÇÃO DAS MARCAS 

As organizações reconhecidas no PQRS poderão divulgar essa condição, por meio do uso da marca 
com ano, a ser encaminhada logo após o anúncio do reconhecimento, seguindo as orientações de 
aplicação do guia de uso.  

ATENÇÃO: a marca só pode ser utilizada pela Candidata reconhecida, caracterizada na 
Candidatura, ou seja, não deve ser aplicada pelas unidades, holdings ou demais filiais não 
reconhecidas. O ciclo de reconhecimento deve ser destacado. 
 

PRESERVAÇÃO DO SIGILO 

Os nomes das Candidatas, os comentários, os eixos fragilizadores, potencializadores e as 
informações sobre a pontuação obtida durante o processo de avaliação são considerados sigilosos 
e, portanto, tratados de forma confidencial.  

As informações estarão disponíveis somente para aqueles diretamente envolvidos no processo de 
avaliação das Candidatas. A comunicação dos resultados obtidos pelas Candidatas será realizada, 
oficialmente, pela entrega do Diagnóstico de Maturidade da Gestão (DMG), após o término do 
processo de avaliação.  

Outros canais de informação diferentes desse não deverão ser considerados.  

OBSERVAÇÃO: os nomes das organizações reconhecidas PQRS tornam-se públicos ao término do 
processo de avaliação. As demais organizações participantes e não reconhecidas não têm seus 
nomes divulgados. 
 

PENALIDADES 

As organizações Candidatas que não disponibilizarem as informações solicitadas ou não seguirem 
as diretrizes e os prazos definidos neste Guia, estão sujeitas a não poderem dar continuidade à sua 
candidatura no processo de avaliação.  Nestes casos, a taxa de inscrição não será devolvida. 

O Gestor do Prêmio, equipe da SE-PGQP envolvida e membros voluntários participantes das 
equipes avaliadora e deliberativa comprometem-se com o atendimento do Código de Ética do 
PGQP (Anexo A). Em caso de descumprimento de alguma das Regras nele contidas, a penalidade 
está prevista no referido Código. 
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ANEXO A– CÓDIGO DE ÉTICA 
 

REGRAS DE CONDUTA 

É rigorosamente vedado aos membros da Banca Avaliadora (Avaliadores, Juízes, Banca Técnica e 
Gestor do Prêmio): 

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

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

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

 utilizar ou reproduzir, em benefício próprio, para fins comerciais ou de recebimento de 
vantagens diretas ou indiretas sem prévia autorização, quaisquer materiais ou publicações de 
propriedade do PGQP; 

 falar, apresentar-se ou executar qualquer atividade em nome do PGQP, sem estar 
devidamente autorizado para tal. 

 

É rigorosamente vedado aos Avaliadores e Banca Deliberativa: 

 comunicar-se com as organizações avaliadas/candidatas solicitando documentação, 
informações ou esclarecimentos sobre o Perfil, os Bancos de Práticas de Gestão ou de 
Indicadores, o planejamento da visita ou quaisquer outros assuntos relativos ao processo de 
reconhecimento, sem autorização prévia do PGQP; 

 usar a logomarca do PGQP ou do PQRS como identificação de sua condição de 
Avaliador/Orientador, assim como a colocação em seu cartão de visita;  

 identificar-se como Avaliador/Orientador do PQRS sem que tenha participado efetivamente 
da análise da organização candidata daquele ciclo ou sem informar o ano em que isto ocorreu. 
A condição de membro da Banca Avaliadora deve ser informada da seguinte forma: “Avaliador 
ou Avaliador Líder – Ciclo (informar ano) ”; 

 deixar de zelar pela correta aplicação desse Código e omitir-se em consultar ou informar 
Gestor do PQRS sobre possíveis ocorrências de violação.  

 

REGRAS DE CONFIDENCIALIDADE 

Os Avaliadores ou Juízes obrigam-se a tomar as seguintes precauções, com o objetivo de manter a 
confidencialidade de todas as informações obtidas durante o processo de avaliação: 

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

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

 não reproduzir ou divulgar as informações do Perfil, das Práticas de Gestão ou de 
Indicadores ou de qualquer outro documento utilizado no processo de avaliação e/ou de 
julgamento das organizações candidatas; e 

 revelar ao Gestor do Prêmio, seja durante as atividades de treinamento, avaliação ou  
julgamento, sua condição de consultor ou sua participação na preparação de uma candidata ao 
PQRS. 

 

REGRAS SOBRE CONFLITO DE INTERESSES 

Os membros da Banca Avaliadora (Avaliadores, Juízes, Orientadores e Gestor do Prêmio) obrigam-
se a manifestar a condição de conflito de interesses sempre que fatores objetivos ou subjetivos 
(estreito relacionamento, experiências passadas ou preconceitos em relação a organização 
candidata) os impedirem de avaliar ou julgar de maneira independente e imparcial, ou puderem 
prejudicar a imagem do PGQP ou do processo de reconhecimento. 

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

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

 propriedade significativa, quando uma parte importante dos bens pessoais do membro 
da Banca Avaliadora é, ou possa vir a ser, influenciada pela organização candidata. Inclui-se 
neste nível a participação acionária. 

 concorrência, quando o membro da Banca Avaliadora está diretamente envolvido com 
concorrentes da organização candidata, através de relações de trabalho, de posse de 
ações, etc. 

A não observação do código de ética implica no afastamento do membro da Banca Avaliadora no 
ciclo atual e sua exclusão dos próximos ciclos do PQRS. 

 

 

 

 

 

 

Código de Ética usado como referência: Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) 
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ANEXO B – REGRAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADES 
CORPORAÇÃO SESI, SENAI, SESC, SENAC e CORSAN 

Autoavaliação – Corporação e Unidades: 

 A corporação deverá apresentar os indicadores que são corporativos. 

 As unidades devem considerar por completo as práticas corporativas e locais. 
Possibilitando assim à Banca Avaliadora, identificar claramente as práticas que são específicas da 
unidade e aquelas que são corporativas. 

 Corporação deve entregar juntamente com a planilha, uma lista das unidades que são 
utilizadas como referenciais comparativos, incluindo os resultados dos indicadores de 
desempenho considerados referenciais.  

 

Participação e avaliação de unidades e/ou corporações: 

 Não há limites de quantidades de unidades autônomas candidatas ao Prêmio Qualidade 
RS. A restrição é de uma unidade por gestor. 

 As candidaturas das unidades autônomas somente são possíveis, caso a corporação não 
esteja concorrendo, no mesmo ciclo de premiação. 

 A corporação tem a opção de concorrer ao Prêmio Qualidade RS em qualquer ciclo, 
obedecendo às modalidades de premiação. A quantidade de unidades (amostragem) a 
serem visitadas é determinada pela Banca de Avaliadora.  

 A avaliação final da unidade considera os processos corporativos (com base na visita dos 
avaliadores) e aqueles especificas da unidade, gerando um DMG por unidade candidata. 

 

Taxa de despesas de avaliadores: 

 A corporação é responsável pelo reembolso das despesas dos avaliadores que avaliam as 
unidades candidatas. O valor médio das despesas dos avaliadores está incluso nas taxas abaixo.  

 Se as despesas dos avaliadores ultrapassarem o valor médio, no final do processo o PGQP 
entrará em contato com a corporação para informar a necessidade de complementação do 
valor e emitir a nota fiscal para reembolso. 

 O valor referente à taxa da corporação responsável pelas unidades candidatas é definido 
de acordo com o número de unidades participantes: 

Nº  Unidades Valores 

01 a 05 R$     9.250,00 

06 a 10 R$   14.540,00 

11 a 15 R$   19.830,00 

16 a 20 R$   26.450,00 

21 a 25 R$   33.060,00 

26 a 30 R$   39.675,00 

acima de 30 consultar 

 Forma de pagamento: 

o Unidades – a mesma condição 
apresentada no item Inscrição, deste 
documento. 

o Taxa da corporação: pagamento à vista 
com vencimento até 25/04. 
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ORGANIZAÇÕES RECONHECIDAS NO CICLO 2017 
O reconhecimento diz respeito às Organizações que atenderam a todos os Fundamentos de Excelência 
avaliados, demonstrando excepcionais resultados no desempenho de sua gestão, podendo ser 
consideradas como referenciais de excelência em quase todas as práticas e resultados. 
 

Troféu Diamante 

SENAC ADM. REG. DO RIO GRANDE DO SUL PORTO ALEGRE 

Troféu Ouro 

FACULDADE SENAC PORTO ALEGRE PORTO ALEGRE 

HOTEL SESC TORRES TORRES 

SENAC CANOAS CANOAS 

SENAC ERECHIM ERECHIM 

SENAC TAQUARA TAQUARA 

Troféu Prata 

ESCRITÓRIO BENINCÁ S/S LTDA ERECHIM 

FECOMÉRCIO-RS PORTO ALEGRE 

HOTEL SESC GRAMADO  GRAMADO 

PHARMACONTROL LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE PORTO ALEGRE 

SENAC - CAMAQUÃ CAMAQUÃ 

SENAC 24 HORAS PORTO ALEGRE 

SENAC BENTO GONÇALVES BENTO GONÇALVES 

SENAC COMUNIDADE ZONA NORTE PORTO ALEGRE 

SENAC EAD PORTO ALEGRE 

SENAC GRAMADO GRAMADO 

SENAC IJUÍ IJUÍ 

SENAC INFORMATICA PORTO ALEGRE PORTO ALEGRE 

SENAC PASSO FUNDO PASSO FUNDO 

SENAC SANTANA DO LIVRAMENTO SANTANA DO LIVRAMENTO 

SENAC SÃO LUIZ GONZAGA SÃO LUIZ GONZAGA 

SENAC TRAMANDAI TRAMANDAÍ 

SENAC TRÊS PASSOS TRÊS PASSOS 

SESC ERECHIM ERECHIM 

SESC FARROUPILHA FARROUPILHA 

SESC IJUÍ IJUÍ 

SESC MONTENEGRO MONTENEGRO 

SESC PELOTAS PELOTAS 

SESC TRAMANDAÍ TRAMANDAÍ 

SIMERS PORTO ALEGRE 

UNIMED CENTRAL RS CANOAS 

Troféu Bronze 

CEITEC S.A. PORTO ALEGRE 

INDÚSTRIA DE MÓVEIS FINGER LTDA. SARANDI 

INTUS BUSINESS PASSO FUNDO 

IRANI PORTO ALEGRE 

SENAC FLORESTA  PORTO ALEGRE 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL TORRES  TORRES 

SESC FREDERICO WESTPHALEN FREDERICO WESTPHALEN 

SESC VIAMAO VIAMÃO 

SULPETRO PORTO ALEGRE 

Medalha Bronze 

MEMORIAL VERA CRUZ PASSO FUNDO 

NEXTEER  PORTO ALEGRE 

SAFT EMBALAGENS PAROBÉ 

UNIODONTO PORTO ALEGRE PORTO ALEGRE 
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AVALIADORES DO CICLO 2017 
AVALIADOR LÍDER 
AILTON RODRIGUES DA SILVA 
JUNIOR 
ALBERTO SOUZA SCHMIDT 
ALEXANDRE DARÉ 
ALISSON MATUZALÉM BERNO 
FRÓS 
ANA GIOVANONI DA SILVA 
ANDREIA WEIGERT 
ANGELA MARIA AGUIAR 
BIANCA PRENNA 
CANDIDA ROSA BRUM 
CARLINHO RIZZATTI 
CINTIA GOMES 
CLÁUDIO ROBERTO DA SILVA 
MARTINS 
CRISTIANO PINTO KLINGER 
CRISTIANO SANTOS DA ROSA 
DANIEL ANTONIO KAPPER 
FABRICIO 
DANIEL LUCAS SPERB 
DANIELA DEJANIRA COIMBRA 
CASTANHEIRO 

EDITE ZATTA 
EDUARDO ANTÔNIO BOCKEL 
EVANDRO DALPÍSSOL 
EVERALDO BASTOS CAVALHEIRO 
EVILASIO A. LUVERIAGA FILHO 
HELDER OLIVEIRA 
IRALDO CASTELLI HAESER 
IVONETE PERES ALOS 
JACKSON MATTOS DA ROCHA 
JADERSON RIBEIRO BARATTO 
JERÔNIMO LIMA 
JOÃO MANOEL LÍBIO 
JONAS DA SILVA FERREIRA 
JUARI PERUZZO 
JULIANO MARINI RODRIGUES 
KATIANE DE OLIVEIRA ROXO 
KITTIANA GIOVANONI DAHLKE 
LAURO AUGUSTO 
SCHIEFFERDECKER 
LEO ERALDO PALUDO 
LILIANE QUOOS HOEHNE 

LIZIANE MIERES DOS SANTOS 
LUCAS 
LUÍS ANTÔNIO BRUM SILVEIRA 
LUÍS FERNANDO DA FONSECA 
PARADA 
MARCELO BERNARDES 
MARCI KNEWITZ DA SILVA 
MARIA ADAMOLI 
MÔNICA F. NORDIO CAMPANA 
PATRICIA SOUZA PEREIRA BURITY 
PRISCILA MIRANDA DE OLIVEIRA 
RICARDO KALIL ABUD 
ROBERTA FLORES DE OLIVEIRA 
SANDRA NARA BRANDALISE 
MENEZES 
SCHEILA GRACIELA DE CAMPOS 
SERGIO SCHARDONG FILHO 
SILVANA BATTANOLI ARAUJO 
TAYLOR COELHO DANIEL 
VIVIANE CAPELETO 

 
AVALIADOR  
ADRIANA BIBIANA 
DA CRUZ 
ALESSANDRA MATOSO 
ANA PAULA DE FREITAS BRAZ 
SUAREZ 
ANDREA KARLA BREUNIG DE 
FREITAS 
ANELIZE COSTA DA SILVA 
ARIEL RIZZI 
BÁRBARA BRANDT 
BERENICE PEREIRA DE SOUZA 
KUHN 
BRUNA DE SOUZA FERREIRA 
CARINA DA CRUZ RAMOS 
CRISTIANO MARTINS 
DANIELA MACIEL FERREIRA 
ELOISA DA ROSA 
FABIANA SOUZA OLIVEIRA 
FÁBIO LEITE DA SILVA 
FÁBIO SCHMORANTZ 
FABIO WAGNER 
FABIO WAGNER 

FERNANDA DE SOUZA GUISSO 
FERNANDA REICHERT 
GABRIEL BIANCO 
ISABEL CRISTINA M. DOS REIS 
ISABEL WINOVSKI DORNELES 
JESSICA FRAGA DA SILVA 
JOSÉ AUGUSTO S. RODRIGUES 
JOSE CELSO KUHN 
JULIANA SMANIOTTO 
JULIO CESAR SILVEIRA 
BOIZONAVE 
KRAIANE FEITEN GUEDES 
LAURA NARDI 
LEILA CRISTINA DALAZEN 
LÍGIA MARIA SCHERER 
LISIANE BETIM 
LUANA GIRARDI DE OLIVEIRA 
LUCIMARA ROSA DOS SANTOS 
DA SILVA 
MAGDIEL SILVEIRA 
MARCELO JUNG 

MARIANE ARCE BASTOS 
MARINO ANTONIO PINTO 
MATEUS ANDRÉ BENINCÁ 
MATEUS AUGUSTO FASSINA 
SANTINI 
MATEUS RIBEIRO 
MAURICIO MELLO PALUDO 
MICHELE REIS CORRÊA 
MYRCEA DE SOUZA NUNES 
DELLALIBERA 
NATALIA DA SILVA CARDOSO 
NICOLAS RIZZON PLETSCH 
RAYANA NOLL 
ROSEMARI LIMA VARGAS 
SILVIO DA SILVA SANTOS FILHO 
SIMONE ROSELI GARCIA 
RODRIGUES 
TATIANE BRAGA  
VANDERLEI FERREIRA 
RODRIGUES 
VANESSA PADILHA MACHADO 
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