
GESTÃO PARA EXCELÊNCIA, ESSA É A NOSSA CAUSA.



QUEM SOMOS



Instituição
sem fins lucrativos

Criada em 1991,
por representantes dos 
setores público e privado

Responsável pela organização, 
promoção e avaliação do Prêmio 
Nacional da Qualidade® (PNQ)

Sobre nós

Saiba mais
fnq.org.br

Inspira, capacita e mobiliza as organizações 
para que busquem a excelência por meio 
da melhoria da gestão



Nossa razão de ser

A busca permanente da 
excelência é o que promove a 

evolução das pessoas, a 
perenidade das organizações e a 

construção de uma sociedade
mais engajada, para termos um 

País mais ético, sustentável
e justo.

Inspirar, mobilizar e
capacitar as organizações

para que busquem, 
continuamente, a 

excelência por meio da 
melhoria na sua gestão.

Consolidar-se como centro 
de referência para a 

melhoria da produtividade  
das organizações e da 

competitividade do Brasil.

Nossa aspiração 
2025

Nossa causa

Nossa crença



Gestão da Qualidade Qualidade da Gestão

FNQ 2016 - Foco na gestão do Brasil

1990 1991 2005 2016



FNQ  em números

Downloads de e-books no portal
160 mil+de

Seguidores
20 mil+

Seguidores
13 mil+

de

de

Práticas de gestão 
cadastradas no portal

400+de
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Capacitações presenciais
1,6 mil+de

Inscrições nos cursos e-learning gratuitos 
30 mil+de

*

*

Visitantes no portal/mês
39 mil+

Cadastros no portal
100 mil+

de

de

Matérias publicadas
373

Matérias com foco em veículos 
de relevância nacional (tier 1)

112



Governança FNQ



Parceiros internacionais - Atuação global

Parceiros Regionais

Parceiros Globais

Parceiros Internacionais



Alguns filiados - Mais de 380 organizações

Financeiro Saúde Utilities



MODELO DE 
EXCELÊNCIA DA 
GESTÃO® (MEG)



POR QUE
UM MODELO DE 

EXCELÊNCIA
DA GESTÃO®

Estimular e apoiar
as organizações brasileiras

para o desenvolvimento
e evolução de sua gestão,
por meio da disseminação

dos Fundamentos
e Critérios de Excelência

MISSÃO FNQ



Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) 21ª Ed.

1 Pensamento sistêmico 5 Liderança transformadora

2 Compromisso com as 
partes interessadas

6 Desenvolvimento sustentável

3 Aprendizado organizacional 
e inovação

7 Orientação por processos

4 Adaptabilidade 8 Geração de valor

8
Fundamentos da Excelência



MEG 21 - O TANGRAM

ADAPTABILIDADE GERAÇÃO DE VALOR

DESENVOLVIMETO
SUTENTÁVEL

PENSAMENTO
SISTÊMICO

COMPROMISSO COM AS
PARTES INTERESSADAS

LIDERANÇA
TRANSFORMADORA

ORIENTAÇÃO
POR 

PROCESSOS

APRENDIZADO ORGANIZACIONAL E INOVAÇÃO

APRENDIZADO ORGANIZACIONAL E INOVAÇÃO
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Promoção da competitividade
e sustentabilidade

1

Possibilidade de avaliar
e melhorar a gestão
de forma abrangente

2

Preparação para participar do 
PNQ possibilitando ganhos de 

imagem 

3

Melhoria da compreensão de 
anseios das partes 

interessadas

4

Medição objetiva de 
resultados do negócio

5

Geração de confiança
das partes interessadas

nos Administradores

6

Desenvolvimento
da visão sistêmica

dos executivos

7

Estímulo do 
comprometimento

e da cooperação
entre as pessoas

8

Incorporação
da cultura

da excelência

9

Uniformização
de linguagem

e melhoria
da comunicação 

gerencial

10

Benefícios gerados pela adoção do MEG



Dados comparativos de organizações que adotam o MEG
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Um modelo eclético

O MEG é adaptável a organizações de qualquer porte, 

setor e  natureza, que tenham o objetivo de melhorar 

a sua gestão e contribuir para o desenvolvimento 

sustentável do País.



MEG

Versão para Micro e 
Pequenas Empresas 

em estágio inicial

CRITÉRIOS DO 
PRÊMIO MPE 

BRASIL

MPE Brasil
Estágio para 

MPEs

MEG    
Versão para 

organizações em 
estágio 

intermediário

CRITÉRIOS 
COMPROMISSO 

COM A EXCELÊNCIA

(250 pontos)

COMPROMISSO COM 
A EXCELÊNCIA

Estágio
intermediário

MEG   
Versão para 

organizações em 
estágio 

intermediário    
CRITÉRIOS RUMO À 

EXCELÊNCIA

(500 pontos)

RUMO
A EXCELÊNCIA

Estágio
intermediário

MEG  
Versão para 

organizações em 
estágio avançado

CRITÉRIOS DE 
EXCELÊNCIA

(1000 pontos)

EXCELÊNCIA
Estágio

avançado

MEG    
Versão para 

organizações em 
estágio inicial 

CRITÉRIOS 
PRIMEIROS PASSOS 
PARA A EXCELÊNCIA

(125 pontos)

PRIMEIROS PASSOS 
PARA A EXCELÊNCIA

Estágio
inicial
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Caminho para a excelência - Níveis de maturidade da gestão



INVESTIR EM GESTÃO 
DÁ RESULTADO



ServiçosIndústria

Margem Ebitda - % sobre o Faturamento Líquido



Case Brasal

Para nós, é motivo de muita alegria receber pela segunda vez 
este prêmio máximo, concedido por uma instituição tão 

reconhecida no Brasil, como é a FNQ. Temos orgulho de fazer 
parte do seleto grupo de empresas que são consideradas.”

Osório Adriano Neto, Vice-presidente da Brasal

Premiada pela segunda vez com o PNQ em um período de seis
anos, a Brasal Refrigerantes reafirma seu compromisso com a
excelência da gestão e, a continuar na trilha da evolução
constante, já se apresenta como candidata a receber a nova
categoria Magna Cum Laude.



Case Brasal



Case Volvo

Receber o PNQ pela terceira vez soa para nós como um belo 
reconhecimento de um trabalho que se iniciou há mais de dez 
anos, em 2003, quando adotamos o MEG - modelo de gestão 

crucial em momentos de crise, nos quais é essencial não 
tomar decisões erradas que podem comprometer o futuro da 

organização e também da sociedade.”
Carlos Morassutti, Vice-presidente de RH e Assuntos

Corporativos da Volvo do Brasil

Única montadora de veículos a receber o PNQ três vezes, a
Volvo não se apega aos feitos do passado e, ciente de que o
mundo muda (e evolui) a cada instante, a organização mira
novas práticas e, claro, outras conquistas.



COMO ATUAMOS



As atividades da FNQ e o MEG

Pesquisas

Atuação em rede

Núcleos de estudo

ParceriasFiliação Patrocínio

Portal

Capacitação

Publicações

Programa de 
Excelência

Autoavaliação
Assistida

Premiação

On-line
In company
Turmas FNQ

Boas Práticas
Videoteca

Técnicas/Temáticas
E-books

Avaliação e reconhecimento D
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Relacionamento



Parcerias - FNQ e as instituições

A FNQ estabelece parcerias com instituições que apoiam sua causa e auxiliam o alcance de sua
aspiração por meio da disseminação do Modelo de Excelência da Gestão® (MEG).
Duas instituições que estabeleceram essa relação com a FNQ são a FGV, por meio do desenvolvimento
do conteúdo do Núcleo e do Livro de Inovação e a AMCHAM, por meio da realização de uma
capacitação da FNQ em suas instalações, além da divulgação da instituição nos Comitês realizados.
Além destas, existem as parcerias de cooperação técnica e científica com as universidades Metodista,
Mackenzie e Unicamp.



CONGRESSO FNQ DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO (CEG)
Anualmente, discute temas de vanguarda sobre gestão.

WEBCAST FNQ
Boas práticas de gestão transmitidas ao vivo via internet.

PNQ NA PRÁTICA E MOMENTO DE GESTÃO
Visita às organizações que foram reconhecidas no PNQ
ou que utilizam o MEG como seu modelo referencial de
gestão.

FÓRUM DE BOAS PRÁTICAS
Evento dedicado ao compartilhamento de práticas de
gestão das empresas reconhecidas no PNQ.

SOLENIDADE DE ENTREGA DO PNQ
Evento destinado a celebrar o maior reconhecimento à 
Gestão para Excelência das organizações brasileiras. 

Eventos - Networking e conhecimento

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



Capacitação - Preparando para a gestão 

• Modelo de Excelência da Gestão - 20ª ed.

• Excelência em liderança
• Desenvolvimento de estratégias e planos
• Gestão de clientes
• Gestão socioambiental corporativa
• Gestão de informação e conhecimento 

organizacional
• Gestão de pessoas
• Processos gerenciais
• Interpretação de indicadores organizacionais

TÉCNICOS
• Modelo de Excelência da Gestão - 21ª ed.

TEMÁTICOS
• Ferramentas para a gestão
• Planejamento estratégico
• Sistema de indicadores
• Estruturação e melhoria de processos
• Gestão de risco integrada ao sistema de 

compliance

CURSOS ON-LINECURSOS PRESENCIAIS CURSOS IN COMPANY

Formatados de acordo com as
necessidades das organizações,
abordam conteúdos dos cursos
presenciais técnicos e temáticos.

Os cursos da FNQ capacitam os participantes nos principais temas da gestão organizacional de vanguarda, utilizando
como base os preceitos do Modelo de Excelência da Gestão® (MEG), reconhecido nacional e internacionalmente pela
sua abrangência sobre os processos gerenciais e a geração de resultados para as organizações que o utilizam com o
intuito de melhorar o desempenho e a produtividade.

(gratuito)



Um dos principais meios de comunicação da FNQ com seus públicos, o portal www.fnq.org.br dissemina conteúdos e
práticas relacionadas à Gestão para Excelência.
A partir dele é possível acompanhar as capacitações, os eventos, as palestras, as enquetes, as notícias e demais
atividades realizadas pela FNQ, com destaque para os webcasts e a Comunidade de Boas Práticas.

Portal FNQ - Interatividade e excelência

www.fnq.org.br
Resultados portal FNQ 

(média mensal) 

35 mil visitantes por mês
3 páginas por visita

40 mil usuários cadastrados

http://www.fnq.org.br/


Publicações - Produzindo conhecimento

Revistas E-books Livros Temáticos

A FNQ coloca à disposição publicações sobre excelência em gestão organizacional.
São revistas, e-books e livros sobre conceitos e práticas nos diversos temas da gestão.



A FNQ é uma organização sem fins lucrativos que conta com uma rede de parceiros, apoiadores e patrocinadores em
torno de sua causa: a busca contínua da excelência da gestão e a consequente contribuição para o aumento da
produtividade das organizações e competitividade do Brasil. Conheça nossas atividades e saiba como fomentar o
trabalho da FNQ através de patrocínio:

Patrocínio - Patrocinar a FNQ é investir na gestão para excelência

Organizações que já iniciaram o
caminho rumo à excelência em gestão
e estão solidificando as suas bases
para atingir patamares de excelência.

Organizações que buscam, cada vez
mais, aprofundar seu conhecimento e
práticas no tema da gestão para
excelência incorporando-o em um
maior número de ações de suas
estratégias de negócio colocando-a
num nível elevado de maturidade.

Organizações conscientes da
importância que o tema da gestão
para excelência tem para a sociedade
e para os negócios do País, e
desejam amadurecer a sua gestão,
conhecer e compartilhar práticas que
elevem o seu nível de maturidade.

R$ 300.000,00

OURO

R$ 100.000,00

PRATA

R$50.000,00

BRONZE



Nível avançado
Metodologia pensada 
para evolução 
permanente das 
organizações, com 
integração de 
autoavaliação e 
capacitação de 
multiplicadores

Programa de 
Excelência em Gestão

Como diagnosticar a gestão da organização?

Pré-diagnóstico
Autoavaliação

Expressa

Primeiros Passos
Avaliação gratuita on-
line para organizações 
de qualquer porte

Oficina de 
Gestão 

Autoavaliação
Assistida

Primeiros Passos
Workshop presencial 
para grupos de micro 
e pequenas

Nível intermediário
Diagnóstico 
simplificado para uma 
rápida identificação 
das oportunidades de 
melhoria

Nível avançado
Diagnóstico assistido e 
robusto para uma 
análise profunda da 
gestão com capacitação 
de multiplicadores



Pré-diagnóstico on-line - Devolutiva sumarizada

A FNQ oferece aos filiados um relatório exclusivo sumarizado da maturidade da gestão, com indicação de produtos que

podem ser utilizados de acordo com as oportunidades de melhoria identificadas em cada um dos critérios do Modelo de

Excelência da Gestão® (MEG).

O questionário pode ser preenchido gratuitamente no portal da FNQ www.fnq.org.br e a organização receberá a devolutiva

em 10 dias no máximo.

http://www.fnq.org.br/


Oficina da Gestão - Pré-diagnóstico e plano de ação

A FNQ, sempre buscando as melhores formas de suprir as necessidades de seus filiados e do mercado em geral, apresenta

outro novo produto - a Oficina de Gestão, uma solução com ótimo custo-benefício para pequenas empresas que buscam

resultados rápidos e concretos.

A Oficina é realizada por um especialista e um grupo de pequenas empresas em um único dia. Pela manhã acontece a

capacitação teórica e a realização do pré-diagnóstico e de tarde, o desenvolvimento do plano de ação.



Autoavaliação Assistida Expressa - Diagnóstico simplificado da gestão

A FNQ, sempre buscando as melhores formas de suprir as necessidades de seus filiados e do mercado em geral, apresenta seu

novo produto - a Avaliação Assistida Expressa (AAE), uma solução ágil, pragmática, executável em curto espaço de tempo e de

eficiência comprovada para as organizações que buscam identificar as oportunidades de melhorias em suas práticas de gestão

e implantar um plano de ação imediato.

A AAE é realizada por um especialista, que faz a identificação das práticas e a sinalização das oportunidades de melhoria em

um dia ou dois dias (de acordo com o porte da empresa), fornecendo um diagnóstico posterior com ressalvas importantes

para a implementação de ações assertivas pela organização.



Autoavaliação Assistida - Diagnóstico aprofundado da gestão

É um programa de capacitação prática para autoavaliação da gestão das organizações que desejam aprimorar os seus

processos gerenciais, melhorar os seus resultados, aumentar a produtividade e efetividade das suas ações por meio de um

diagnóstico aprofundado da gestão. É baseado em um modelo de gestão sistêmico e integrado, que considera a cultura e o

aprendizado presentes nas organizações - o Modelo de Excelência da Gestão® (MEG).

O programa desenvolve competências em líderes multiplicadores de todo conhecimento presente nas organizações para

atuarem de forma colaborativa e aumentarem a percepção de valor para as partes interessadas. E é composto por cinco

etapas, com duração aproximada de três a quatro meses. No final do processo, as organizações recebem um Relatório de

Autoavaliação, construído e compartilhado pela equipe, com os pontos fortes e as oportunidades de melhoria.

Kick-off Workshop  
Levantamento 

de práticas  
Avaliação   Resultados   Oportunidades 

de melhoria  



Programa de Excelência em Gestão - Etapas

Missão

Valores

Cultura da 
Excelência

Autoavaliação Assistida

Workshop de planos de melhoria

Sensibilização

Implementação de práticas

Reconhecimento

Workshops de acompanhamento

Planejamento

O objetivo do programa é

implementar uma metodologia

de autoavaliação e capacitação

que estimule as organizações a

investir na melhoria da sua

gestão organizacional, com base

no MEG.



Visão sistêmica da gestão 
com foco nos resultados

Capacitação no Modelo 
de Excelência da Gestão®

Aumento da 
produtividade e 
competitividade

Compartilhamento de 
informações, aprendizado 

e benchmarking

Reconhecimento e 
valorização das melhores

práticas
Maior cooperação interna

Identificação de pontos 
fortes e oportunidades 

para melhoria

Reconhecimento do 
mercado e da sociedade

1 2 3

4 5 6

7 8

Benefícios de um Programa de Excelência em Gestão



Premiação - Reconhecimento da gestão excelente

Realizado anualmente, o ciclo de avaliação do Prêmio Nacional da Qualidade® (PNQ) reconhece empresas nível classe mundial

e ocupa uma posição central na missão da FNQ, de estimular e apoiar as organizações para o desenvolvimento e a evolução

de sua gestão, por meio da disseminação do Modelo de Excelência da Gestão® (MEG), para que se tornem sustentáveis,

cooperativas e gerem valor para a sociedade.



Programa de Certificação - Profissionais capacitados no MEG 

Com uma rede de parceiros espalhados por todo o Brasil, a FNQ desenvolveu um Programa de Certificação Profissional

para mensurar e classificar o nível de conhecimento, entendimento e aplicação do Modelo de Excelência da Gestão®

(MEG) entre os profissionais que buscam as melhores práticas de gestão no mercado.

Ao incentivar a certificação, a FNQ promove a formação dos profissionais e traça estratégias para mapear as suas

competências, com o intuito de melhorar o processo de designação para suas atividades. Além disso, estimula mudanças e

melhorias nos processos gerenciais das organizações participantes.



COMO COMEÇAR



Caminhos para implementar o MEG

• Diagnóstico do 
modelo de 
gestão

• Reflexão sobre 
lacunas

• Implantação de 
Plano de 
Melhoria da 
Gestão

• Inventário de 
processos

• Documentação do 
modelo de gestão

• Definição da 
estrutura de projeto

• Caracterização do 
modelo de gestão

P D
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Pré-
Diagnóstico

Portal

*Videoteca

*Biblioteca 
Digital

Capacitação

*Vagas cortesia

*Descontos 
especiais

Benchmarking

*Comunidade de 
Boas Práticas

Networking

*Núcleo de 
Estudos e 

Conhecimento

*Eventos FNQ

*Encontro de 
Filiados

SENSIBILIZAÇÃO - BENEFÍCIOS PARA TODOS OS COLABORADORES

Filiação - Benefícios

Unir-se à FNQ é participar do movimento em prol da melhoria da gestão das organizações brasileiras de
todos os portes e setores, públicas e privadas, por meio do Modelo de Excelência da Gestão® (MEG).
As empresas filiadas à FNQ têm a oportunidade de agregar valor à sua marca ao vincular sua imagem a uma
instituição reconhecida e respeitada no mercado, que desde 1991 empenha-se em promover e disseminar a
cultura da excelência da gestão no Brasil.



Filiação e Relacionamento - Benefícios

Participação em eventos exclusivos, como o Encontro de filiados.
Realização da palestra de sensibilização na sede da organização .

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.



Filiação e Relacionamento - Benefícios

Pré-diagnóstico on-line - 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.

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.



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.

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

Filiação e Relacionamento - Benefícios



Acesso à Biblioteca Digital, com conteúdos eletrônicos das 
publicações técnicas e temáticas, disponíveis para download dos 
filiados, exclusivamente.

Filiação e Relacionamento - Benefícios

Participação em eventos realizados anualmente, tais como o
Congresso FNQ de Excelência em Gestão, Fórum de Boas Práticas e
a Solenidade do PNQ®.



Desconto de 30% nos cursos abertos e a partir de 10% em 
produtos e serviços da FNQ, como cursos in company, 
publicações técnicas e temáticas, eventos, entre outros.

Acesso gratuito aos 8 módulos dos cursos on-line, disponível 
para todos os colaboradores da organização filiada.

Filiação e Relacionamento - Benefícios



Filiação - Investimento

Categoria
Valor da anuidade

Parcela única (7% de desconto)

Valor da anuidade

Parcelado em 3 vezes

MANTENEDOR  

(acima de 501 pessoas)
R$ 11.715,00 R$ 12.600,00

MANTENEDOR I  

(de 51 até 500 pessoas)
R$ 5.860,00 R$ 6.300,00

MANTENEDOR II  

(até 50 pessoas)
R$ 2.440,00 R$ 2.625,00

NOVAS CATEGORIAS

MANTENEDOR - MPE
(Organizações com faturamento bruto de até R$ 

3,6 milhões/ano)

R$ 1.310,00 R$ 1.310,00

MANTENEDOR - MEI
(Organizações com faturamento bruto de até R$ 

60 mil/ano)

R$ 1.000,00 R$ 1.000,00



Contato – Equipe

(11) 5509-7704           relacionamento@fnq.org.br

RELACIONAMENTO COM 
CLIENTES E PARCEIROS

ACESSE NOSSO PORTAL E SAIBA MAIS.

www.fnq.org.br


