
Faça parte da Fundação 
Nacional da Qualidade



A BUSCA CONTÍNUA DA EXCELÊNCIA DA 
GESTÃO É O QUE NOS MOVE!

A Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) é uma instituição sem fins lucrativos, que conta com 
uma rede de parceiros, apoiadores e voluntários em torno de sua causa: a busca contínua da 
excelência da gestão e a consequente contribuição para o aumento da produtividade e com-
petitividade das organizações e do País.

Criada em 1991, a FNQ sempre se empenhou em promover, gerar e difundir os conceitos de 
excelência da gestão, transformando-se, ao longo de seus 23 anos, em um dos mais importan-
tes agentes e centros de estudo da gestão na área organizacional.

Neste material, você conhecerá as atividades desenvolvidas pela Fundação e, o mais importan-
te, terá a oportunidade de estreitar os laços que nos unem por meio de filiação e parceiros.

Participe deste movimento conosco.



NOSSA MISSÃO
Estimular e apoiar as organizações para o desenvolvimento e evolução
de sua gestão, por meio da disseminação dos Fundamentos e Critérios
de Excelência, para que se tornem sustentáveis, cooperativas e gerem
valor para a sociedade.

NOSSA ASPIRAÇÃO
Ser reconhecida como o mais importante agente promotor, articulador
e disseminador da cultura e da excelência da gestão no Brasil.

NOSSOS CLIENTES
Organizações de qualquer porte, setor e natureza, que se relacionem
com a FNQ, com o objetivo de melhorar a sua gestão e contribuir para
o aumento da competitividade sustentável do País.



FNQ EM NÚMEROS
23 ANOS DE ATUAÇÃO

36 mil
Pessoas capacitadas por ano
(cursos virtuais e presenciais).

453
Organizações candidatas no PNQ.

153
Organizações reconhecidas no PNQ.

6.000+
DE

12.000+
DE

Seguidores no linkedin.

Fãs no Facebook

Práticas empresariais
cadastradas na Comunidade
de Boas Práticas.

500+
DE



VENHA FAZER PARTE DA COMUNIDADE DE 
ORGANIZAÇÕE QUE APOIAM A CAUSA DA 
EXCELÊNCIA EM GESTÃO
 
A FNQ possui mais de 350 organizações filiadas dos setores público, privado e da sociedade civil, espa-
lhadas por todo Brasil.  



AS ATIVIDADES DA FNQ E O MEG
O trabalho da FNQ é baseado no Modelo de Excelência da Gestão® (MEG), uma metodologia de avaliação, autoavaliação e 
reconhecimento de boas práticas de gestão. Estruturado em Fundamentos e Critérios de Excelência, o MEG define uma base 
teórica e prática para a busca da excelência, alinhada à nova realidade mundial.
Conheça os produtos e serviços da FNQ, todos alinhados ao MEG, que podem transformar a gestão da sua organização.



FILIAÇÃO
A FNQ conta com o apoio de empresas na realização de suas atividades para disseminar o conhecimento sobre Excelência 
em Gestão. Nossos filiados desempenham um grande papel na sustentabilidade da fundação assim como na busca pelo 
desenvolvimento e melhoria da gestão das organizações brasileiras por meio da disseminação dos Fundamentos e Critérios 
de Excelência.  Como mantenedoras, as organizações filiadas apoiam a causa e são beneficiadas com todo o conhecimento 
disponível em projetos, capacitação, seminários, publicações e premiações.



BENEFÍCIOS AO SE FILIAR

Utilização do Selo de Membro da FNQ em seus veículos de comunicação 
institucionais, demonstrando que sua organização é integrante de uma 
comunidade que apoia o movimento em prol da excelência da gestão e 
competitividade no País.

Acesso ao relatório exclusivo sumarizado da maturidade da gestão da 
organização, com indicação de produtos da FNQ que podem ser utilizados, 
de acordo com as oportunidades de melhoria identificadas em cada um 
dos Critérios de Excelência da Gestão.



BENEFÍCIOS AO SE FILIAR

Realização de benchmarking com organizações classe mundial, por meio de 
solicitação à equipe de relacionamento para a identificação de instituições 
referência em determinadas práticas de gestão.
Participação em Encontros de Benchmarking, que promovem o networking e 
debates de práticas de gestão.

Núcleo de Estudos e Temáticos que visam debater questões relacionadas ao 
aperfeiçoamento do MEG e a assuntos em destaque na gestão brasileira.
Participação exclusiva dos filiados, favorecendo o fortalecimento do networking 
da organização. 



Banco de dados com as melhores práticas de organizações classe mundial.
Mais de 500 práticas de gestão sobre Liderança, Estratégias e Planos, Clientes, 
Sociedade (responsabilidade socioambiental), Informações e Conhecimento, 
Pessoas, Processos e Resultados.

Ambiente de aprendizado e troca de conhecimento sobre questões pertinentes 
ao dia a dia da gestão.
Contempla palestras ministradas por lideranças empresariais sobre cases de 
sucesso e práticas de gestão de suas organizações. 

BENEFÍCIOS AO SE FILIAR



Acesso à Biblioteca Digital, com todos os conteúdos eletrônicos das publicações 
técnicas e temáticas.

Uma vaga-cortesia em eventos realizados anualmente, tais como o Congresso FNQ 
de Excelência em Gestão, Fórum de Boas Práticas e a Cerimônia do Prêmio Nacional 
da Qualidade® .
Palestra institucional de sensibilização, realizada na sede da organização.

BENEFÍCIOS AO SE FILIAR



Vaga-cortesia em um dos cursos presenciais realizados pela FNQ.

Desconto de 10% nos produtos e serviços da FNQ, como cursos abertos e 
in company, publicações técnicas e temáticas, eventos, entre outros.

BENEFÍCIOS AO SE FILIAR



ENCONTRO DE FILIADOS
Com o intuito de estreitar o relacionamento entre os filiados, promover o networking e a troca de experiências, a FNQ lançou 
em outubro de 2014 o primeiro Encontro de Filiados - Momento de Gestão. Limitado a 20 participantes, o objetivo do encon-
tro é debater temas relevantes para a gestão destas empresas, tendo sempre um moderador que possa fomentar e direcionar 
as discussões. A série de encontros acontece trimestralmente.



PORTAL
Um dos principais meios de comunicação da FNQ com seus públicos, o portal dissemina conteúdos e práticas relacionados 
aos Fundamentos da Excelência em Gestão.
A partir dele é possível acompanhar os cursos, workshops, seminários, palestras e demais atividades realizadas pela FNQ, com 
destaque para o webcast.
O Portal viabiliza também o acesso à Comunidade de Boas Práticas e a todas as publicações da FNQ.

www.fnq.org.br



CAPACITAÇÃO
Com cursos técnicos e temáticos, on-line e presenciais, a FNQ capacita pessoas a implementarem o Modelo de Excelência da 
Gestão® (MEG), assim como a avaliarem o sistema de gestão de uma organização.

CURSOS TEMÁTICOS
• Sistema de Indicadores;

• Gestão Integrada;

• Estruturação e Melhoria de Processos;

• Gestão de Risco. 

CURSOS TÉCNICOS
• Modelo de Excelência da Gestão - on-line;

• Primeiros Passos para a Excelência - on-line;

• Critérios de Excelência da Gestão;

• Avaliação de Sistemas de Gestão.



EVENTOS
Para cumprir a sua missão de disseminar os Fundamentos da Excelência em Gestão, a FNQ organiza eventos que colocam em 
debate temas de amplo interesse para as organizações, promovem a reflexão e atualizam as tendências do mundo corporativo.

• Congresso FNQ de Excelência em Gestão: Com palestrantes de renome e conteúdo de vanguarda, o evento 
também promove debates e networking entre os participantes, com o objetivo de construir soluções e apresentar novas 
ideias para os diversos segmentos que envolvem a gestão.

• Fórum de Boas Práticas: Dedicado ao compartilhamento de práticas de gestão das empresas reconhecidas no PNQ.

• PNQ na Prática: Visita à  organizações reconhecidas no PNQ.

• PNQ: Cerimônia de entrega do Prêmio Nacional da Qualidade.



INVESTIMENTO ANUAL

Grupo Mantenedor Grupo Mantenedor I Grupo Mantenedor II

Organizações com mais
de 500 pessoas na
força de trabalho.

Organizações com 51 a
500 pessoas na força

de trabalho.

Organizações com até
50 pessoas na força

de trabalho.

Parcela única
7% de desconto

R$ 11.160,00
anuidade

Parcela única
7% de desconto

R$ 5.580,00
anuidade

Parcela única
7% de desconto

R$ 2.325,00
anuidade

Pagamento no dia 15 do mês de filiação. Pagamento no dia 15 do mês de filiação. Pagamento no dia 15 do mês de filiação.

ou R$ 12.000,00
3 Parcelas de R$ 4.000

ou R$ 6.000,00
3 Parcelas de R$ 2.000

ou R$ 2.500,00
3 Parcelas de R$ 833

Parcelas no dia 15 dos meses
subsequentes ao da filiação.

Parcelas no dia 15 dos meses
subsequentes ao da filiação.

Parcelas no dia 15 dos meses
subsequentes ao da filiação.

* Os benefícios de filiado são válidos após a confirmação do pagamento ou, no caso de parcelamento, após a confirmação de quitação da primeira parcela.

** O termo força de trabalho refere-se aos profissionais que trabalham sob coordenação direta da organização e que contribuem para a execução de suas
estratégias, objetivos e metas, tais como: empregados, temporários, autônomos, voluntários, terceiros e outros.



FAÇA PARTE DESTA CAUSA!
A FNQ desenvolve capacitações, promove
eventos, publicações e premiações customizados
para setores e/ou organizações que compartilham
o mesmo propósito da busca da Excelência da Gestão.

Entre em contato com a nossa equipe de
relacionamento para debater projetos 
específicos para a sua organização.

Relacionamento com Clientes e Parceiros
Tel.: (11) 5509-7700
relacionamento@fnq.org.br 
Av. das Nações Unidas, 13.797 - Bloco III - 16º andar 
Morumbi - São Paulo/SP - CEP: 04794-000
www.fnq.org.br


