
PATROCINAR A FNQ É INVESTIR NA GESTÃO
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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
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As atividades da FNQ e o MEG
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O Novo 
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A Nova Organização
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A FNQ e os grandes temas | antecipando-se ao futuro
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Práticas de gestão 
cadastradas no portal

450+ de

*Dados referentes até novembro de 2016.

Capacitações presenciais
1,6 mil+ de

Inscrições nos cursos e-learning gratuitos 
30 mil+ de

*

*

Visitantes no portal/mês
45 mil+

Cadastros no portal
110 mil+

de

de

*

*

Matérias publicadas
503

Matérias com foco em tier 1
153

*

*

FNQ em números

Seguidores
21 mil+

Seguidores
13 mil+de de
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Os patrocinadores poderão escolher entre três categorias onde cada uma delas foi dividida de acordo com o 
aporte de investimento:

Categorias de Patrocínio

Organizações que já iniciaram
uma trajetória no 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
empresa num nível elevado de
maturidade.

Organizações que estão
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 da gestão.

R$ 300.000,00

OURO

R$ 100.000,00

PRATA

R$50.000,00

BRONZE
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Disseminação Conhecimento

Eventos Projetos especiais

R$ 100 mil

Portfólio de patrocínio e mídia

R$ 100 mil

R$ 100 mil Valores diversos
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Portal FNQ

Aplicação da 
marca

Fórum de Boas Práticas

Publicações

Início da série de 
e-books

Webcasts

Início do ciclo de webcasts

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Calendário FNQ

Congresso

Compliance Ética 
EmpresarialCapacitação

Aplicação da 
marca
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Um dos principais meios de comunicação da FNQ com seus
públicos, o portal www.fnq.org.br dissemina conteúdos e práticas
relacionadas à 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 e a Comunidade de Boas Práticas.

Disseminação - Portal FNQ

1. Inserção do logo:
• em todas as páginas do portal da 

FNQ, com acesso ao site do 
patrocinador;

• na newsletter quinzenal da FNQ.

CONTRAPARTIDAS - R$ 50 MIL

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/
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Disseminação - Ciclo de webcasts

CONTRAPARTIDAS - R$ 50 MIL

1. Inserção do logo:
• nos e-mails marketing de divulgação;
• no rodapé do vídeo;
• no ambiente virtual de transmissão 

da palestra (portal);
• na videoteca;
• na newsletter quinzenal da FNQ.
2. Agradecimento ao patrocinador no 
encerramento da palestra.
3. Veiculação de vídeo de 30 segundos 
no início dos vídeos on-demand (apenas 
para a categoria Ouro)

Realizados desde 2005, os webcasts reúnem cases de excelência da
gestão, apresentados por lideranças de organizações de destaque.
As palestras são gratuitas e acontecem com transmissão, em
tempo real, pelo Portal da FNQ. As palestras continuam disponíveis
na videoteca do portal.
Cada transmissão espera reunir cerca de 150 participantes virtuais
on-line.
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Com cursos presenciais, on-line e in-company, a FNQ capacita 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.

Conhecimento - Capacitação

• 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.
• Instrumento de avaliação

TEMÁTICOS
• Ferramentas para a gestão
• Planejamento estratégico
• Sistema de indicadores
• Estruturação e melhoria de processos
• Gestão de risco integrado 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.
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Conhecimento - Capacitação

CONTRAPARTIDAS - R$ 50 MIL

1. Inserção do logo:
• na contracapa das apostilas dos cursos;
• nas bolsas dos cursos;
• nos e-mails marketing de divulgação;
• na newsletter quinzenal da FNQ.
2. Dez vagas-cortesia para serem utilizadas nos cursos 
abertos da FNQ em 2017.
3. Possibilidade de distribuição de folder/materiais do 
patrocinador no material dos alunos.



13

Conhecimento - Publicações

E-books

A FNQ disponibiliza e-books para download gratuito sobre assuntos
relacionados à gestão empresarial e, principalmente, sobre o
Modelo de Excelência da Gestão® (MEG). O objetivo dessas
publicações é ajudar aqueles que pretendem fazer um processo de
capacitação na área e, também, querem conhecer o MEG.

Média de 3.000 downloads cada edição  

CONTRAPARTIDAS - R$ 50 MIL

1. Inserção do logo 
• na contracapa dos e-books

temáticos - 10 edições
(somente eletrônico - média de 
3.000 downloads cada edição);

• na newsletter quinzenal da FNQ.
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Eventos - Congresso FNQ de Excelência em Gestão

A FNQ reinventou em 2015 um de seus principais eventos, transformando o seu Seminário Internacional em Busca da
Excelência no Congresso FNQ de Excelência em Gestão.
Com palestrantes de renome e conteúdo de vanguarda, o evento também teve seu formato atualizado. Debate e
networking entre os participantes, construções de novas ideias e soluções farão parte da experiência vivida pelos
participantes.

Público-alvo
Alta e média gerência das áreas 
governança, qualidade, gestão e
sustentabilidade de empresas de     

diversos setores.

Tema: Ética e Governança

Data
Junho de 2017.

participantes
350+de

*Dados referentes a 2016.
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Eventos - Congresso FNQ de Excelência em Gestão

CONTRAPARTIDAS - R$ 50 MIL

1. Inserção do logo:
• nos e-mails marketing de divulgação;
• no hotsite do evento;
• no balcão de credenciamento;
• no banner/toten do foyer;
• no telão do auditório;
• na contracapa do e-book;
• no encerramento dos vídeos de divulgação dos painéis.
2. Possibilidade de distribuição de materiais do patrocinador.
3. Agradecimento pela mestre de cerimônia na abertura do evento.
4. Veiculação de vídeo de 30 segundos na abertura do evento.
5. Dez inscrições-cortesia.
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Evento promovido para proporcionar a troca de experiências, identificar oportunidades de benchmarking e gerar
conhecimento sobre a excelência da gestão. Haverá a apresentação de cases de empresas reconhecidas com o PNQ,
bem como dinâmicas de benchmarking onde o participante vivencia a construção de práticas de gestão.
O conteúdo gerado neste evento será estruturado em um e-book, assim como em alguns vídeos, e será
disponibilizado no portal da FNQ, tornando o conhecimento acessível para toda a comunidade.

Eventos - Fórum de Boas Práticas

Público-alvo
Alta e média gerência de organizações de diversos 

portes e setores, das áreas de planejamento, 
gestão, qualidade, marketing, qualidade, 
sustentabilidade, entre outras, além de 
profissionais autônomos, consultores e 

estudantes de pós graduação.

Data
Outubro de 2017

*Dados referentes a 2016.

participantes
100+de
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Eventos - Fórum de Boas Práticas

CONTRAPARTIDAS - R$ 50 MIL

1. Inserção do logo:
• nos e-mails marketing de divulgação;
• no banner/toten do foyer;
• no telão do auditório;
• na contracapa do e-book;
• no encerramento dos vídeos de divulgação dos cases.
2. Possibilidade de distribuição de materiais do patrocinador.
3. Agradecimento pela mestre de cerimônia na abertura do evento.
4. Veiculação de vídeo de 30 segundos na abertura do evento.
5. Dez inscrições-cortesia.
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A FNQ oferece capacitações, 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.

Projetos especiais
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Nossos patrocinadores - 2016

PRATA

BRONZE



RELACIONAMENTO COM CLIENTES E PARCEIROS

ACESSE NOSSO PORTAL E SAIBA MAIS

Paula Scalco dos Santos
(11) 5509-7711           relacionamento@fnq.org.br

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