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RESUMO 

O trabalho tem como objetivo avaliar o critério “Processos” do Modelo de 

Excelência da Gestão (MEG), analisando se as práticas de gestão já adotadas pela organização 

satisfazem os requisitos da ISO 9001. Em seguida são sugeridas melhorias às práticas já 

existentes e a implementação de novas práticas de gestão para a organização, visando 

abranger todos os requisitos do critério “Processos” do MEG. Inicialmente, é realizada uma 

revisão bibliográfica sobre o Modelo de Excelência da Gestão e sobre a ISO 9001, com o 

intuito de destacar as características específicas de cada modelo. Em um segundo momento é 

realizado um estudo de caso em uma fábrica de embalagens de papel e cartão certificada na 

ISO 9001:2008. O estudo demonstra uma grande interação entre os modelos através da 

análise das práticas de gestão que abrangem os requisitos de ambos, mostrando que a empresa 

não enfrentará grandes obstáculos caso decida implantar o critério “Processos” do MEG. 

Palavras-chave: Processo, Modelo de Excelência e Sistema de Gestão da Qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

The purpose of this study is evaluate the criterion "Processes" of "Modelo de 

Excelência da Gestão" (MEG), analyzing whether the management practices already adopted 

by the organization satisfies the requirements of ISO 9001. After that, some improvements to 

existing practices and new management practices to cover all the requirements of the criterion 

"Processes" of MEG are suggested. Initially, it is conducted a literature review on MEG and 

ISO 9001, with the aim of highlighting the specific characteristics of each model. Secondly 

are performed a case study in a factory of packaging paper  and board certified in ISO 

9001:2008. The study demonstrates a great interaction between the models through the 

analysis of management practices that cover the requirements of both, showing that the 

company will not face big problems if it decides to implement the criterion "Processes" of 

MEG. 

 

Keywords: Process, Excellence Model and Quality Management System. 
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1. INTRODUÇÃO  

O desenvolvimento sustentável organizacional requer a capacidade de definir com 

clareza os cenários de atuação da instituição, possibilitando a mesma identificar os requisitos 

de seus processos e traduzir esses requisitos em informações, estratégias, padrões 

implantados, medidos e monitorados, possibilitando análises dos resultados alcançados e 

melhorias em sua capacidade de atender as demandas. Desta forma, surge a necessidade da 

construção de um sistema de gestão organizado e coerente (PEREIRA et al., 2008).  

Os sistemas de gestão podem ser considerados como um conjunto de elementos 

inter-relacionados, sendo estes, construídos com base em políticas e objetivos, que seguidos, 

levam a organização a atingir a qualidade desejada (ABNT, 2000). A introdução de modelos 

de gestão como o Modelo de Excelência da Gestão e normas como a NBR ISO 9001, levam 

as empresas se organizarem e estruturarem da forma adequada, fazendo uso de métodos e 

ferramentas eficazes para a melhoria da qualidade, permitindo se tornarem mais competitivas 

no mercado. 

Na década de 80, o crescente aumento das relações comerciais entre países devido à 

globalização gerou a necessidade da criação de normas internacionais para a garantia da 

qualidade, assim, facilitando o intercâmbio de produtos e serviço entre diferentes países. Para 

sanar tal necessidade, em 1987, a Organização Internacional de Normalização Técnica, 

publicou a série ISO 9000. 

Em 1989, no Brasil, foi formado um grupo de estudos constituído por empresas e 

acadêmicos para a criação de um prêmio brasileiro de qualidade, grupo que mais tarde deu 

origem à Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). Foram tomadas como base, premiações 

existentes no mundo, como o Deming Prize, criado no Japão em 1950, e o Malcolm Baldrige, 

criado em 1988 nos Estados Unidos, dando origem ao Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ). 

A avaliação do prêmio baseia-se em critérios de excelência adotados mundialmente e 

similares aos dos prêmios citados acima, porém adaptados à realidade das empresas 

brasileiras. O principal foco da premiação é incentivar a melhoria contínua nas organizações 

participantes (CARVALHO et al., 2012). 

Os critérios de qualidade foram agrupados e detalhados, dando origem ao Modelo de 

Excelência da Gestão (MEG). A FNQ, com o intuito de disseminar esse modelo, realiza ciclos 

anuais de premiações do PNQ e tem como meta ser um dos principais centros mundiais de 

estudo, debate e irradiação de conhecimento sobre a excelência em gestão (BASSAN et al., 

2010).  
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Conhecer as necessidades e expectativas dos clientes é fundamental para obter um 

produto ou serviço de qualidade. Desta forma, identificar e determinar os processos 

envolvidos na adequação do produto ou serviço às demandas do consumidor, visando o 

melhor custo benefício, torna-se algo imprescindível para o sucesso da organização (VEIGA 

et al., 2008). Portanto, para uma empresa que deseja ser competitiva, é fundamental a 

implantação da ferramenta de controle e monitoramento dos seus processos, assim, tornando 

possível uma visualização integrada da organização que leva à compreensão das causas e 

efeitos dos problemas, além dos impactos ao longo da cadeia e os efeitos percebidos pelos 

clientes (ORTEGA et al., 2011). 

1.1. ESCOPO 

O presente estudo avalia a implementação do critério “Processos” do Modelo de 

Excelência da Gestão (MEG) analisando os benefícios gerados pela certificação ISO 9001 em 

uma fábrica de embalagens de papel e cartão, situada na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais.  

Para a realização do estudo foram levados em consideração a NBR ISO 9001:2008 e 

o MEG na versão “Compromisso com a Excelência”, modelo de 250 (duzentos e cinquenta) 

pontos.  

1.2. ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

O estudo tem como objetivo avaliar a implementação do critério “Processos” do 

Modelo de Excelência da Gestão (MEG), considerando as práticas de gestão já adotadas pela 

organização para satisfazer os requisitos da ISO 9001. Em um segundo momento, sugerir 

melhorias e novas práticas de gestão para a empresa, de forma a abranger todos os requisitos 

do critério de “Processos do” MEG. 

1.3. DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

O presente estudo apresenta uma abordagem qualitativa seguindo a metodologia de 

estudo de caso, com objetivo exploratório e natureza aplicada.   

Segundo Toulmin apud Freitas (2011) a pesquisa qualitativa apresenta alguns 

aspectos essenciais: tendência a formulação de teorias, realização de estudos empíricos e na 
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manifestação da necessidade de dispor os problemas a serem estudados e as soluções a serem 

desenvolvidas dentro de seu contexto e de descrevê-los a partir dele. 

O presente trabalho é classificado como uma pesquisa aplicada, já que possui como 

objetivo a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos para estudo de uma situação 

específica. Quanto aos objetivos, pode ser considerado explicativo, por ter em vista a 

identificação dos fatores que contribuem para ocorrência de um determinado problema. Sua 

forma de abordagem é qualitativa, seguindo a metodologia de um estudo de caso. 

Segundo Gil apud Freitas ( 2011), algumas etapas podem ser seguidas na aplicação 

de um estudo de caso: 

 Formulação do problema, que é a base da pesquisa e requer profunda reflexão 

das várias fontes bibliográficas utilizadas; 

 Definição da unidade-caso, que se refere a um caso base de um determinado 

contexto; 

 Elaboração do protocolo, que aumenta a confiabilidade do caso, pois define 

como será realizada a coleta de dados e sua aplicação; 

 Coleta de dados, que utiliza de entrevistas, documentos e demais meios para 

adquirir as informações desejadas referentes ao assunto; 

 Análise dos dados, que separa os dados coletados em informações úteis e não 

úteis, estruturando as mesmas em formato de relatório. 

1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho está estruturado em quatro capítulos, sendo eles: 

 Capítulo I - Apresenta a justificativa do estudo, o escopo do trabalho, os 

objetivos, a estrutura e a metodologia utilizada.  

 Capítulo II - Traz uma revisão bibliográfica do Modelo de Excelência da 

Gestão e a ISO 9001. 

 Capítulo III - Descreve a empresa estudada e apresenta o estudo de caso. 

 Capítulo IV - Apresenta as conclusões obtidas com o trabalho.  
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2. GESTÃO DA QUALIDADE 

2.1. MODELO DE EXCELÊNCIA DA GESTÃO (MEG) 

A evolução dos conceitos de qualidade na busca pela excelência no desempenho 

organizacional despertou nas organizações a necessidade de alinharem às suas estratégias, não 

só as expectativas dos acionistas, mas de todas as partes interessadas como a sociedade, os 

clientes, os fornecedores, os parceiros e a força de trabalho. Frente a essa demanda surgiram 

os modelos de excelência em gestão organizacional como o intuito de auxiliar as organizações 

a se adequarem e alcançarem a excelência em seu desempenho tornado-as mais competitivas 

nos mercados nacionais e internacionais. Para estimular as organizações a aderirem esses 

modelos, os mesmos se transformaram em prêmios de qualidade. O primeiro prêmio de 

qualidade criado foi no Japão em 1950, conhecido como Prêmio Deming, o qual apresentava 

como um modelo prescritivo e não de forma ampla como os modelos atuais (CARVALHO et 

al., 2012). 

Em meados da década de 80, um grupo de especialistas norte-americanos estudou um 

conjunto de empresas bem sucedidas, conhecidas pela excelência em suas respectivas áreas de 

atuação. As características observadas foram agrupadas em um conjunto de fundamentos, 

considerados básicos para a formação de uma cultura organizacional voltada para resultados. 

Esses fundamentos deram origem aos critérios de avaliação do prêmio norte-americano de 

qualidade, Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) em 1988. Esses 

fundamentos são usados como na base das premiações em excelência da gestão vigentes no 

mundo, inclusive para o Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) (CARVALHO et al., 2012). 

O Modelo de Excelência da Gestão (MEG) foi estruturado pela Fundação Nacional 

da Qualidade (FNQ), que é um centro nacional de estudo, debate e irradiação de 

conhecimento sobre excelência de gestão. Esse modelo foi criado com base nos fundamentos 

da qualidade apontados no Malcolm Baldrige National Quality Award com os devidos ajustes 

à realidade das empresas nacionais. Esses fundamentos são colocados em prática por meio 

dos oito critérios que se subdividem em requisitos (SARTORI et al., 2011). 

O MEG caracteriza-se como um modelo sistêmico de gestão, visto que ele busca 

integrar todos os níveis da organização, além de envolver todas as partes interessadas na 

busca por resultados e na elaboração de estratégias a serem seguidas. A principal 

característica desse modelo é de beneficiar as organizações em sua estrutura e alinhamento de 

seus componentes de gestão (MAZETO et al., 2010). 
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Além disso, o MEG presa pelo aprendizado e melhoria contínua da organização, 

fazendo uso do ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act). A Figura 1 representa a inter-relação 

entre os critérios da qualidade dentro de uma organização, sendo essa “... considerada como 

um sistema orgânico e adaptável ao ambiente externo.” (FNQ, 2008, p. 16). 

 

Figura 1 - Modelo de Excelência da Gestão 

Fonte: FNQ 

A Figura 1 traduz a relação entre os critérios de excelência, transmitindo a idéia de 

que a partir da razão de existir da empresa, clientes e sociedade, os líderes estabelecem as 

diretrizes e valores a serem seguidos por meio de estratégias e planos, que são postos em 

práticas pelas pessoas e por meio dos processos (CARVALHO et al., 2012).  

Os Fundamentos de Excelência da Gestão são, até hoje, adotados por organizações 

respeitadas no cenário internacional pela qualidade de seus produtos e serviços prestados. O 

Quadro 1 apresenta os fundamentos acompanhados de uma breve explicação de como os 

mesmos podem ser colocados em prática pelas organizações. 
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Fundamentos de Excelência da Gestão 

1. Pensamento Sistêmico: Entendimento das relações de interdependência entre os 

diversos componentes de uma de uma organização, bem como entre a organização e o 

ambiente externo. 

2. Aprendizado Organizacional: Busca e alcance de um novo patamar de conhecimento 

para a organização por meio da percepção, reflexão, avaliação e compartilhamento de 

experiências. 

3. Cultura organização de Inovação: Promoção de um ambiente favorável à 

criatividade, experimentação e implementação de novas ideias que possam gerar um 

diferencial competitivo para a organização. 

4. Liderança e Constância de Propósitos: Atuação de forma aberta, democrática, 

inspiradora e motivadora das pessoas, visando o desenvolvimento da cultura da 

excelência, a promoção de relações de qualidade e a proteção dos interesses das partes 

interessadas. 

5.    Orientação por Processos e Informações: Compreensão e segmentação do conjunto 

das atividades e processos da organização que agreguem valor para as partes 

interessadas, sendo que a tomada de decisões e execução de ações deve ter como base a 

medição e análise do desempenho, levando-se em consideração as informações 

disponíveis, além de incluir os riscos identificados. 

6.Visão de Futuro: Compreensão dos fatores que afetam a organização, seu 

ecossistema e o ambiente externo no curto e no longo prazos, visando sua perenização. 

7. Geração de Valor: Alcance de resultados consistentes, assegurando a perenidade da 

organização pelo aumento de valor tangível e intangível de forma sustentada para todas 

as partes interessadas. 

8. Valorização das Pessoas: Estabelecimento de relação com as pessoas, criando 

condições para que elas se realizem profissionalmente e humanamente, maximizando 

seu desempenho por meio de comprometimento, desenvolvimento de competências e 

espaço para empreender. 

9. Conhecimento sobre o Cliente e o Mercado: Conhecimento e entendimento do 

cliente e do mercado, visando a criação de valor de forma sustentada para o cliente e, 

consequentemente, gerando maior competitividade nos mercados. 

10.  Desenvolvimento de Parcerias: Desenvolvimento de atividades em conjunto com 

outras organizações, a partir da plena utilização das competências essenciais de cada 
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uma, objetivando benefícios para ambas as partes. 

11. Responsabilidade Social: Atuação que se define pela relação ética e transparente da 

organização com todos os públicos com os quais ela se relaciona, estando voltada para 

o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e 

culturais para gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das 

desigualdades sociais como parte integrante da estratégia da organização. 

Quadro 1 - Fundamentos da Excelência da Gestão 

Fonte: FNQ (Adaptado) 

A Figura 2 apresenta a inter-relação entre os Fundamentos e Critérios de Excelência. 

 

Figura 2 – Relação entre Fundamentos e Critérios de Excelência 

Fonte: FNQ 

No Brasil, a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) com o intuito de disseminar e 

tornar o MEG mais acessível a todos os tipos de organizações adaptou o modelo em três 

níveis diferentes, sendo eles o Compromisso com a Excelência, Rumo a Excelência e 

Excelência. Em todas as três categorias, todos os fundamentos e critérios foram mantidos, 

apenas havendo modificações número de requisitos. Essa divisão deu origem ao Caminho 

para a Qualidade, mostrado na Figura 3. 
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Figura 3 – Evolução e Maturidade da Gestão 

Fonte: FNQ 

O Quadro 2 apresenta os Critérios de Excelência como os mesmos são apresentados 

para organizações que buscam o Compromisso com a Excelência, seguidos de uma breve 

explicação. Além disso, esta indicada a faze do Ciclo PDCA ao qual o mesmo está 

relacionado. 

Critérios de Excelência 

Critério Descrição do Critério 
Fase do ciclo 

PDCA relacionada  

1. Liderança 

Este critério examina a governança da 

organização, incluindo aspectos relativos à 

transparência, equidade, prestação de contas e 

responsabilidade corporativa. Também 

examina como é exercida a liderança, 

incluindo temas como o controle dos padrões 

de trabalho e aprendizado. O critério aborda a 

análise do desempenho das organizações, 

enfatizando a comparação com o de outras 

organizações e o atendimento aos requisitos 

P (Plan) 
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das partes interessadas. 

2. Estratégias e 

Planos 

Esse critério examina o processo de formação 

das estratégias, enfatizando a análise do 

mercado de atuação e do macro ambiente. 

Também examina o processo de 

implementação das estratégia, incluindo a 

definição de indicadores, o desdobramento 

das metas e planos para as áreas de 

organização e o acompanhamento dos 

ambientes internos e externos 

P (Plan) 

3. Clientes: 

Este critério examina como a organização 

segmenta o mercado e como identifica e trata 

as necessidades e expectativas dos clientes e 

dos mercados; divulga seus produtos e 

marcas; e estreita seu relacionamento com os 

clientes. Também examina como a 

organização avalia a satisfação dos clientes. 

P (Plan) 

4. Sociedade 

Este critério examina o cumprimento da 

responsabilidade socioambiental pela 

organização, destacando ações voltadas para 

o desenvolvimento sustentável. Também 

examina como a organização promove o 

desenvolvimento social, incluindo a 

realização ou apoio a projetos sociais 

voltados para o desenvolvimento nacional, 

regional, local ou setorial. 

P (Plan) 

5. Informações e 

Conhecimentos 

Este critério examina a gestão das 

informações comparativas pertinentes. 

Também examina como a organização 

compartilha, amplia e protege o seu 

conhecimento. 

A (Act) 

6. Pessoas 
Este critério examina os sistemas de trabalho 

da organização, incluindo a organização do 
D (Do) 
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trabalho e os processos relativos à seleção e à 

contratação de pessoas. Também examina os 

processos relativos à capacitação e 

desenvolvimento das pessoas e como a 

organização promove a construção do 

ambiente propício à qualidade de vida das 

pessoas no ambiente de trabalho. 

7. Processos 

Este critério examina como a organização 

identifica, gerencia, analisa e melhora os 

processos principais do negócio e os 

processos de apoio. Também examina como a 

organização gerencia o processo de 

relacionamento com os fornecedores e 

conduz a gestão dos processos econômico-

financeiros, visando à sustentabilidade 

econômica do negócio. 

D (Do) 

8. Resultados 

Este critério examina os resultados da 

organização, abrangendo os econômico-

financeiros e os relativos aos clientes e 

mercado, sociedade, pessoas, processos 

principais do negócio e de apoio, assim como 

os relativos ao relacionamento com 

fornecedores. 

C (Check) 

Quadro 2 – Critérios de Excelência 

Fonte: FNQ (Adaptado) 

Os Critérios de Excelência formam um conjunto de oito critérios, que foram 

definidos com base nos Fundamentos de Excelência, servindo como ferramenta para a auto-

avaliação das organizações, bem como avaliação externa por fundações que organizam 

premiações. O Quadro 3 mostra a relação entre os fundamentos e critérios de excelência da 

gestão. 
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Relação entre os fundamentos e critérios de excelência 

         Critérios 

 

Fundamentos 

Lideranç

a 

Estratégi

a e 

Planos 

Cliente

s 

Socieda

de 

Inf. e 

Conhe

c. 

Pessoa

s 

Process

os 

Resultad

os 

Pensamento 

Sistêmico 
X X X X X X X X 

Aprendizado 

organizacional 
X X X X X X X X 

Cultura de 

inovação  
X X X X   X X X 

Liderança e 

constância de 

propósitos 

X 

  

    

    

Orientação por 

processos e 

informações 

    

  
X 

 
X 

  

Visão de futuro   X 
    

    

Geração de 

valor 

    

    

  
X 

Valorização 

das 

pessoas 

    

   
X 

    

Conhecimento 

sobre 

o cliente e o 

mercado 

    

X 
 

X 
 

    

Desenvolvimen

to de 

parcerias 

    

X 
   

X 

  

Responsabilida

de 

social 

    

 
X 

  

    

Quadro 3 - Relação entre os Fundamentos e Critérios de Excelência 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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O Quadro 4 apresenta os marcadores com os requisitos de cada critério conforme o 

Compromisso com a Excelência. 

Compromisso com a Excelência – Requisitos 

1. LIDERANÇA 

a) Como são estabelecidos os valores e os princípios organizacionais necessários à promoção 

da excelência e à criação de valor para todas as partes interessadas? 

• Apresentar os valores e os princípios organizacionais. 

b) Como os valores e os princípios organizacionais são comunicados à força de trabalho e, 

quando pertinentes, às diversas partes interessadas? 

c) Como a organização trata as questões éticas nos relacionamentos internos e externos?  

• Citar os códigos de conduta emitidos. 

d) Como as principais decisões são tomadas, comunicadas e implementadas? 

e) Como a Direção exerce a liderança e interage com as partes interessadas? 

f) Como é verificado o cumprimento dos principais padrões de trabalho? 

g) Como a organização avalia e melhora as práticas de gestão e respectivos padrões de 

trabalho? 

h) Como a Direção analisa o desempenho operacional e estratégico considerando as 

informações comparativas e o atendimento aos principais requisitos das partes interessadas? 

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? 

• Apresentar os principais indicadores, metas e planos de ação. 

c) 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 pertinentes? 

d) Como é realizado o monitoramento da implementação dos planos de ação? 

3. CLIENTES 

a) Como o mercado é segmentado e como são definidos os clientes-alvo nesses segmentos? 

b) Como as necessidades e expectativas dos clientes-alvo são identificadas, analisadas e 

compreendidas? 

c) Como os produtos e marcas da organização são divulgados aos clientes e ao mercado? 
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d) Como são tratadas as reclamações ou sugestões, formais ou informais, dos clientes visando 

a assegurar que sejam pronta e eficazmente atendidas ou solucionadas? 

e) Como é avaliada a satisfação dos clientes e como essas informações são utilizadas para 

promover ações de melhoria? 

4. SOCIEDADE 

a) Como são tratados os impactos sociais e ambientais adversos de produtos, processos e 

instalações? 

b) Como são identificados e analisados os requisitos legais, regulamentares e contratuais 

aplicáveis a questões socioambientais? 

• Destacar de que forma são tratadas as pendências ou eventuais sanções. 

c)  Como as pessoas da força de trabalho são conscientizadas e envolvidas nas questões 

relativas à responsabilidade socioambiental? 

d) Como são selecionados e desenvolvidos projetos sociais voltados para o desenvolvimento 

nacional, regional, local ou setorial? 

• Citar os principais projetos sociais. 

5. INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO 

a) Como os sistemas de informação são definidos, considerando-se as necessidades de 

informações para apoiar as operações diárias e a tomada de decisão em todos os níveis e áreas 

da organização? 

• Citar os principais sistemas de informação 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, 

considerando as fontes das informações comparativas identificadas. 

d) Como são compartilhados e retidos os conhecimentos geradores de diferenciais para a 

organização? 

6. PESSOAS 

a) Como a organização do trabalho é definida e implementada? 

b) Como são selecionadas, interna e externamente, e contratadas pessoas para a força de 

trabalho? 

• Destacar de que forma é realizada a integração dos novos membros da força de trabalho. 

c) Como as necessidades de capacitação e desenvolvimento são identificadas, considerando as 
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estratégias da organização e as necessidades das pessoas? 

d) Como são definidos os 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 a satisfação das pessoas é avaliada? 

7. PROCESSOS 

a) Como são determinados os requisitos aplicáveis aos processos principais do negócio e aos 

processos de apoio, a partir das necessidades e expectativas dos clientes e demais partes 

interessadas? 

• 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 

a 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. 

d) Como os fornecedores são selecionados, considerando requisitos de desempenho? 

e) Como os fornecedores que atuam diretamente nos processos da organização são envolvidos 

e comprometidos com os valores e os princípios organizacionais, incluindo os aspectos 

relativos à segurança e à saúde? 

f) Como é elaborado e controlado o orçamento e mantido o fluxo financeiro equilibrado? 

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. 

Quadro 4 – Compromisso com a Excelência – Requisitos 

Fonte: FNQ (Adaptado) 
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Todos os oito Critérios de Excelência estão intimamente inter-relacionados com o 

intuito de formar uma gestão sólida e adequada a cada organização, assim, proporcionando 

resultados através do atendimento das necessidades e expectativas dos clientes, gerando valor 

para os mesmos. Além disso, as organizações devem buscar entender as necessidades e 

expectativas da sociedade, respeitando as leis, ecossistemas e cooperar para o 

desenvolvimento da comunidade a qual está inseria. Assim, viabilizando a continuidade de 

suas operações em harmonia com o ambiente no qual está inserida (BONFA et al., 2010). 

Os líderes são os principais responsáveis pelos resultados esperados por todas as 

partes interessadas. Os mesmos devem ser exemplo no seguimento das diretrizes e valores 

estabelecidos pela organização, assim, possibilitando a criação de uma cultura de excelência. 

Além disso, os líderes devem ser capazes de definir as estratégias, as quais irão direcionar a 

atuação da organização, possibilitando que a mesma se torne mais competitiva (SANTOS et 

al., 2008).  

As estratégias devem estar ligadas diretamente às diretrizes da empresa e devem ser 

abertas em planos de ação de curto e longo prazos, os quais devem abranger todos os níveis 

da organização. Para que a implantação dessas estratégias ocorra, a organização, dentro de 

suas possibilidades, deve disponibilizar todos os recursos necessários e garantir que eles 

sejam alocados de forma eficaz. As estratégias devem ser medidas e analisadas criticamente, 

possibilitando criar um panorama de sua real efetividade e orientar correções de rumo que 

eventualmente se façam necessárias (BONFA et al., 2010). 

A orientação por processos leva as organizações à compreensão das atividades que 

agregam valor às partes interessadas. Desta forma, é possível gerar as informações necessárias 

para a tomada de decisão correta, podendo avaliar todas as implicações que as mesmas 

venham a gerar (VEIGA et al., 2008).   

A gestão das informações e do conhecimento é um diferencial para o 

desenvolvimento das organizações e dos profissionais. A implementação desse modelo de 

gestão leva a concepção de um ambiente receptível para à geração, disseminação e retenção 

do conhecimento, assim, potencializando o capital intelectual da organização (SANTOS et al., 

2008). 

Outro fator de extrema importância para as organizações que desejam obter 

excelência em suas atividades é a forma como ela se relaciona com sua força de trabalho. 

Capacitar as pessoas, garantir que elas estejam satisfeitas e fornecer um ambiente propício ao 
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desenvolvimento de suas atividades, é algo de fundamental para o desenvolvimento de uma 

cultura de excelência organizacional. 

Desta forma, é possível a organização criar formas adequadas para execução e 

gerenciamento de seus processos, possibilitando a criação de valor para seus clientes e demais 

partes interessadas. Além disso, a organização deve estar atenta aos riscos financeiros 

inerentes à sua atividade, realizando análises e monitoramento contínuos, de forma a reduzir 

quaisquer impactos que os mesmos venham a ter sobre a organização (BONFA et al., 2010). 

A organização deve ser capaz de auto-avaliar seu desempenho e criar formas de 

melhorar suas fraquezas. Para tanto, a mesma deve mensurar seus resultados relacionados aos 

seus clientes e mercado, fornecedores, pessoas, econômico-financeiro, sociedade, processos 

principais e de apoio do seu negócio. 

2.2. ISO 9001:2008 

A ISO é uma organização internacional sem fins lucrativos composta por 161 países, 

com sede em Genebra, Suíça. Seu principal objetivo é produzir normas técnicas que agreguem 

valor para todos os tipos de negócios em âmbito internacional (BONFA, 2010). 

A série ISO 9000 é considerada uma norma genérica de sistema de gestão da 

qualidade, podendo ser aplicada nos mais diversos tipos de organização. Essa é uma 

característica presente em poucas normas ISO, visto que a grande maioria está focada em 

produtos, materiais ou processo específicos. (MELLO et al., 2009).  

A possibilidade de ser aplicada em diversos setores, tornou a série ISO 9000 um 

sucesso entre as empresas de todo o mundo, chegando à cerca de 1.064.000 de certificações 

em todo o mundo (CARVALHO et al., 2012). 

“O propósito da ISO 9000 é fornecer garantia aos compradores de produtos ou 

serviços de que eles foram produzidos de maneira a atender a suas exigências” Slack et al. 

(2008, p 675). Ainda segundo Slack et al. (2008), para que tal fato ocorra, deve-se construir 

um sistema de controle administrativo que inclua procedimentos e padrões de trabalho 

definidos. Assim, com a utilização do mesmo, a organização possuirá uma ferramenta eficaz 

que contribuirá para a garantia da qualidade, gerando não somente benefícios para a 

organização que o adota, mas principalmente, para os consumidores do seu produto ou 

serviço. Porém, é importante ressaltar que a certificação da organização, não garante a 

qualidade do produto ou serviço entregue ao consumidor.   
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Segundo Mello et al. (2009), após a surgimento, a série ISO 9000 obteve uma grande 

proliferação de suas normas, com mais de 20 normas e documentos na versão publicada em 

1994, o que gerou uma grande preocupação aos seus usuários e clientes. Em virtude de tal 

apreensão, a publicação de 2000 consistiu em quatro normas principais e que são mantidas na 

versão atual, apresentadas no Quadro 5: 

Principais Normas da Série ISO 9000 

Normas e Diretrizes Propósito 

ISO 9000:2005 – Sistema de 

gestão da qualidade – 

Fundamentos e Vocabulário. 

Estabelece um ponto de partida para o entendimento das 

normas e define os termos e definições fundamentais usados 

na Família ISO 9000. 

ISO 9001:2008 – Sistemas 

de Gestão da qualidade – 

Requisitos. 

Contém requisitos a serem utilizados para atender eficazmente 

os requisitos de clientes e regulamentares aplicáveis e para 

aumentar a satisfação do cliente.  

ISO 9004:2009 – Gestão 

para o sucesso sustentado de 

uma organização – uma 

abordagem da gestão da 

qualidade. 

Fornece diretrizes às organizações para atingir o sucesso 

sustentado por meio de um enfoque de gestão da qualidade. É 

aplicável a qualquer organização independente de tamanho, 

tipo ou ramo de atividade. As práticas descritas na ISO 9004, 

se implantadas, permite que o sistema da qualidade de 

organização seja mais eficiente para o atingimento dos 

objetivos da organização.   

ISO 19011:2002 – 

Diretrizes sobre auditoria 

em sistemas de gestão da 

qualidade e/ou ambiental. 

Fornece diretrizes para verificação da capacidade do sistema 

em alcançar os objetivos da qualidade. Pode ser usada para 

auditorias internas ou para auditar fornecedores.  

Quadro 5 –Principais Normas da Série ISO 9000 

Fonte: CARVALHO et al., 2012 (Adaptado)  

Segundo a ISO (2008) apud Mello et al. (2009, p11), o conceito de princípio de 

gestão da qualidade é : 

 “... um princípio de gestão da qualidade é uma cresça ou regra fundamental e 

abrangente para conduzir e operar uma organização, visando melhorar continuamente seu 

desempenho a longo prazo, pela focalização nos clientes e, ao mesmo tempo, encaminhando 

as necessidades de todas as partes interessadas.” 

A Série de Normas ISO 9000:2008 está baseada em oito princípios de gestão da 

qualidade que são consenso dos modelos de maturidade empresarial, os quais também são a 
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base para prêmios de qualidade, como o Malcolm Baldrige nos Estados Unidos e os European 

Quality Award na Europa (CARVALHO et al., 2012). 

O Quadro 6 apresenta os oito  princípios de gestão da qualidade e os benefícios 

desejados com a adoção dos mesmos pela organização.   

Princípio de Gestão da Qualidade 

Princípio de 

gestão da 

qualidade 

Conceito Benefícios 

Foco no Cliente 

As organizações dependem de 

seus clientes e, portanto, é 

recomendável que atendam às 

necessidades atuais e futuras do 

cliente, a seus requisitos e 

procurem exceder suas 

expectativas. 

Propiciar a formulação de estratégias e 

políticas para a gestão do 

relacionamento com os clientes; 

adequar objetivos e metas da qualidade 

à necessidades e expectativas do cliente 

e melhorar o gerenciamento 

operacional e o potencial humano. 

Liderança 

Líderes estabelecem a unidade 

de propósitos e o rumo da 

organização. Convém que eles 

criem e mantenham um 

ambiente interno, no qual as 

pessoas possam estar totalmente 

envolvidas no propósito de 

atingir os objetivos da 

organização. 

Estabelecer e comunicar a visão clara 

do futuro da organização por meio da 

formulação de estratégias e políticas; 

traduzir a visão da organização em 

objetivos e metas mensuráveis; delegar 

poder e envolver as pessoas para 

alcançar os objetivos da organização e 

motivar e capacitar a força de trabalho 

Envolvimento 

das pessoas 

Pessoas de todos os níveis é a 

essência de uma organização e 

seu total envolvimento 

possibilita que suas habilidades 

sejam usadas para o benefício da 

organização. 

Contribuir para melhoria das 

estratégias e políticas da organização; 

compartilhar a propriedade dos 

objetivos da organização; envolver os 

funcionários em decisões apropriadas e 

em processos de melhoria e propiciar o 

desenvolvimento e o crescimento do 

pessoal para o benefício da 

organização. 
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Abordagem de 

processo 

Um resultado desejado é 

alcançado mais eficientemente 

quando as atividades e os 

recursos relacionados são 

gerenciados como um processo. 

Resultados mais previsíveis, melhor 

uso dos recursos, tempos de ciclo mais 

curtos e custos mais baixos; conhecer a 

capacidade do processo permite a 

criação de objetivos e metas 

desafiadoras; prevenção de erros, 

controle de variabilidade, tempos de 

ciclo mais curtos e saídas mais 

previsíveis e estabelecer processos 

eficientes para a gestão de recursos 

humanos, como contratação, educação 

e treinamento, permite o alinhamento 

desses processos com as necessidades 

da organização e produz uma força de 

trabalho mais capaz. 

Abordagem 

sistêmica para a 

gestão 

Identificação, compreender e 

gerenciar os processos inter-

relacionados como um sistema 

contribui para a eficácia e a 

eficiência da organização no 

sentido de esta atingir seus 

objetivos. 

Criar planos desafiadores e abrangentes 

que ligam funções e entradas de 

processos; alinhar objetivos, metas de 

processos individuais com os 

objetivos- chaves da organização; 

permitir visão mais ampla da eficácia 

de processos que conduz ao 

entendimento das causas de problemas 

e oportunas ações de melhorias e 

fornecer melhor entendimento de 

papéis e responsabilidades para 

alcançar objetivos comuns, reduzindo 

barreiras funcionais e melhorando o 

trabalho em equipe. 

Melhoria 

contínua 

A melhoria contínua do 

desempenho global da 

organização deveria ser um 

objetivo permanente. 

Criar planos de negócios mais 

competitivos por meio da interação da 

melhoria contínua com os 

planejamentos de negócios e 
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estratégicos e prover ferramentas, 

oportunidades e estímulo para todas as 

pessoas da organização para melhorar 

produtos, processos e sistemas. 

Abordagem 

factual para a 

tomada de 

decisão 

Decisões eficazes são baseadas 

na análise de dados e 

informações. 

Fundamentar que as estratégias 

baseadas em informações e dados 

importantes são realistas e prováveis e 

consolidar o uso de informações e 

dados como base para a compreensão 

do desempenho de sistemas e 

processos, para orientar as melhorias e 

prevenir problemas futuros. 

Benefícios 

mútuos nas 

relações com os 

fornecedores 

Uma organização e seus 

fornecedores são 

interdependentes, e uma relação 

de benefícios mútuos aumenta a 

capacidade de ambos em agregar 

valor. 

Criar vantagem competitiva por meio 

do desenvolvimento de alianças ou 

parcerias com fornecedores e 

estabelecer relacionamento sistemático 

com os fornecedores que proporcione 

fornecimentos sem defeitos, nos prazos 

combinados e confiáveis. 

Quadro 6 - Princípio de Gestão da Qualidade 

Fonte: Mello et al. (2009) (Adaptado) 

A norma ISO 9001:2008 está dividida em oito capítulos, como mostra o Quadro 7. 

Subdivisões da ISO 9001:2008 

Capítulos Principais pontos abordados 

0. Introdução 
- Estratégias da organização  

- Abordagem de processo 

1. Escopo - Definição do escopo 

2. Referências Normativas 
 - Referências normativas (ISO 

9000:2005) 

3. Termos e Definições - Termos e definições 

4. Sistema de Gestão da Qualidade 

- Requisitos gerais 

- Requisitos de documentação (manual da 

qualidade, controle de documentos, 
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controle de registros)  

5. Responsabilidades da Direção 

- Comprometimento da direção 

- Foco no cliente 

- Política da qualidade 

- Planejamento  

- Responsabilidade, autoridade e 

comunicação  

- Análise crítica pela direção  

6. Gestão de Recursos 

- Provisão de recursos 

- Recursos humanos 

- Infraestrutura 

- Ambiente de trabalho 

7. Realização do Produto 

- Planejamento da realização do produto 

- Processos relacionados a clientes 

- Projeto e desenvolvimento 

- Aquisições  

- Produção e fornecimento de serviços 

8. Medição, Análise e Melhoria 

- Medição e monitoramento 

- Controle de produto não conforme 

- Análise se dados 

- Melhorias 

Quadro 7 – Subdivisões da ISO 9001:2008 

Fonte: CARVALHO et al., 2012 

Segundo Mello et al. (2009), a implementação da norma ISO 9001:2008 segue o 

princípio da abordagem de processo, como mostrado na Figura 4. 
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Figura 4 – Modelo de Abordagem por Processos 

Fonte: ISO (2001a, apud Mello et al. 2002) 

Segundo Nadvi e Kazmi (2001) apud RAMOS (2004), o processo de implantação da 

NBR ISO 9001 é composto de basicamente seis passos, sendo eles: 

1. Atribuir a um membro-chave da alta gestão a responsabilidade pela implementação do 

programa, promovendo um sério comprometimento de toda a empresa com a agenda 

do programa; 

2. Desenvolver um modelo de documentação da qualidade apropriado e que abranja os 

vários elementos do sistema de garantia da qualidade, como responsabilidade da 

gestão do sistema; estabelecimento de um sistema da qualidade documentado; 

desenvolvimento da identificação do produto ou serviço e funções de rastreabilidade; 

estabelecimento de procedimentos para ações preventivas e corretivas; auditoria 

interna da qualidade; e desenvolvimento de procedimentos de treinamento relacionado 

a aspectos da qualidade; 

3. Analisar as lacunas e identificar falhas na documentação e procedimentos existentes 

na empresa; 

4. Eleger uma equipe de auditoria da qualidade própria ou contratar os serviços de uma 

empresa comercial especializada nesta tarefa; 

5. Desenvolver um plano de implementação para o sistema; 

6. Implementar o sistema. 



31 
 

 
 

2.3. RELAÇÃO ENTRE ISO 9001:2008 E O MEG 

A NBR ISO 9001 e o MEG possuem uma relação muito próxima, sendo a principal 

semelhança a busca pela qualidade na gestão da organização. As duas ferramentas baseiam-se 

no ciclo PDCA na busca de melhorias. A ISO 9001 sugere a aplicação do PDCA na busca da 

melhoria contínua nos processos organizacionais, já o MEG recomenda tal ferramenta para 

práticas gerenciais e de controle, prezando sempre pelo aprendizado organizacional, levando 

ao amadurecimento do sistema de gestão da organização (MARTINS, 2011). 

Ambos os sistemas de gestão estão focados em melhorias da qualidade através do 

atendimento de requisitos, criados com base em conceitos fundamentais de sistemas de gestão 

e focados na qualidade dos processos organizacionais (BONFA et al., 2010). 

Uma forma de analisar a compatibilidade entre o MEG e a ISO 9001, pode ser feita 

comparando os fundamentos da excelência nos quais o MEG é baseado com os princípios de 

gestão da qualidade propostos pela ISO 9001:2008, apresentados no Quadro 8. 

Relação entre o MEG e a ISO 9001 

Fundamentos da Excelência Princípios de Gestão da Qualidade 

Pensamento Sistêmico Abordagem Sistêmica para a Gestão 

Aprendizado Organizacional 
Melhoria Contínua 

Cultura de Inovação 

Liderança e Constância de Propósitos Liderança  

Orientação por Processos e Informações 
Abordagem de Processos 

Abordagem Factual para a Tomada de Decisão 

Visão de Futuro Liderança 

Geração de Valor XXX 

Valorização das Pessoas  Envolvimento das Pessoas 

Conhecimento sobre os Clientes e 

Mercados  
Foco no Cliente 

Desenvolvimento de Parcerias 
Benefícios Mútuos nas Relações com os 

Fornecedores 

Responsabilidade Social XXX 

Quadro 8 – Relação entre o MEG e a ISO 9001 

Fonte: Desenvolvido pelo autor  
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Os fundamentos Geração de Valor e Responsabilidade Social não estão presentes na 

ISO 9001:2008, tornando-se características particulares do MEG. Outras diferenças que 

observadas são os critérios Sociedade e Resultados. O critério Sociedade contempla processos 

gerenciais focados no desenvolvimento social e sustentável, fator não observado na ISO 

9001:2008 que está focada apenas no Sistema de Gestão da Qualidade. O critério Resultados 

abordado pelo MEG possui requisitos específicos para medir a gestão da organização, fazendo 

uso de indicadores de desempenho de forma alinhada com as estratégias organizacionais, 

possibilitando análises internas de tendência e nível atual dos mesmos, além de análises 

externas fazendo uso de referenciais comparativos, característica não observada na ISO 

9001:2008, que não possui critérios específicos para a medição de resultados (BONFA et al., 

2010). 

O fundamento Valorização de Pessoas e o princípio Envolvimento das Pessoas 

apresentam baixo grau de relação, visto que o MEG foca nos sistemas de trabalho, geração de 

oportunidade de desenvolvimento profissional e qualidade de vida de seus colaboradores. Já a 

ISO 9001 está focada no comprometimento e qualificação dos colaboradores para a melhoria 

dos processos (MARTINS, 2011). 

O fundamento Desenvolvimento de Parcerias proposto pelo MEG é muito mais 

abrangente que o critério Benefícios Mútuos nas Relações com os Fornecedores. Esse 

fundamento não se restringe somente aos fornecedores, podendo abranger clientes, 

organizações de cunho social ou mesmo concorrentes, desde que tais parcerias estejam 

baseadas em benefícios para abas organizações (BONFA et al., 2010).  

Além dos pontos levantados, pode-se destacar como a principal diferença entre os 

dois modelos de sistema de gestão a abrangência dos mesmos. O MEG está focado na gestão 

da organização como um todo, já a ISO 9001:2008 está focada na gestão de processos que 

levarão ao atendimento das necessidades e expectativas dos clientes. Desta forma, pode-se 

concluir que o MEG permite à organização uma avaliação e um gerenciamento mais efetivo 

de todos os aspectos organizacionais, possibilitando uma visão sistêmica de toda a empresa, 

levando à satisfação das partes interessadas, melhores resultados e competitividade no 

mercado (MARTINS, 2011). 

Um fator interessante à ser observado nos modelos de gestão é a não excludência 

entre os mesmos e, em muitos casos, a utilização conjunta traz grandes benefícios para a 

organização que os adota, como observa-se no caso da ISO 9001:2008 e o MEG. 
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2.4. GESTÃO POR PROCESSOS 

O gerenciamento por processos é um conceito com foco na otimização dos resultados 

das organizações. São utilizados métodos, técnicas e ferramentas para analisar, e controlar 

processos envolvendo recursos humanos, aplicações, documentos e outras fontes de 

informação, na busca por satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes e acionistas 

(CARVALHO et al., 2012). 

Segundo a NBR ISO 9000, processo é o conjunto de atividades inter-relacionadas ou 

interativas que transformam insumos (entradas) em produtos (saídas). Essa norma possui dois 

requisitos diretamente ligados a processos, sendo eles: 

- “Abordagem de processos: um resultado é alcançado mais eficientemente quando 

as atividades e os recursos relacionados são gerenciados como um processo.” (CARVALHO 

et al., 2012). 

-“ Abordagem sistêmica para a gestão: identificar, entender e gerenciar os processos 

inter-relacionados, como um sistema, são fatores que contribuem para a eficácia da 

organização no cumprimento de seus objetivos.” (CARVALHO et al., 2012). 

Segundo a FNQ, toda organização é um sistema, ou seja, funciona como um 

conjunto de processos. A identificação e o mapeamento destes processos apóiam o 

entendimento das necessidades e expectativas dos seus clientes e demais partes interessadas, 

permitindo-se um planejamento adequado das atividades, a definição das responsabilidades 

das pessoas envolvidas e o uso adequado dos recursos disponíveis. Nestas condições, as 

pessoas são envolvidas não somente na execução, mas também no planejamento dos 

processos, na prevenção e solução de problemas, na eliminação de redundâncias e no aumento 

da produtividade. A gestão por processos une as pessoas da organização, criando um ambiente 

agradável, cooperativo e produtivo, o qual assegura os resultados da organização (FNQ, 

2010). 

O MEG apresenta um critério específico para processos: 

- Processos: “Este Critério aborda os processos gerenciais relativos aos processos 

principais do negócio e aos de apoio, tratando separadamente os relativos a fornecedores e os 

econômico-financeiros.” (FNQ, 2010). 

A FNQ (2008) define processos principais e de apoio como: 

 Processos principais do negócio – São aqueles que agregam valor diretamente aos 

clientes da organização. São também denominados “processos fim”, “processos finalísticos” 

ou “processos primários”. Sua natureza e quantidade variam conforme o tipo de negócio da 
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organização. Podem ser classificados em cinco categorias genéricas: logística de entrada, ou 

recebimento de matérias-primas e insumos; operações, ou produção; logística de saída, ou 

expedição de produtos ou serviços; marketing; e vendas e serviços de pós-venda (FNQ, 2010). 

Processos de apoio – São aqueles que apóiam ou suportam os processos principais do 

negócio e a si mesmos, fornecendo produtos, serviços e insumos adquiridos ou comprados, 

equipamentos, tecnologia, softwares, manutenção de equipamentos e instalações, recursos 

humanos, informações e outros, peculiares a cada organização. Podem ser classificados em 

quatro grupos genéricos e comuns à maioria das organizações: suprimento; desenvolvimento 

de tecnologia; gerenciamento de recursos humanos; e gerenciamento da infra-estrutura 

organizacional, ou processos organizacionais (FNQ, 2010). 

A utilização da Gestão por Processos ao longo dos últimos anos vem crescendo de 

forma bastante significativa, dada a utilidade e rapidez com que melhora os processos nas 

empresas onde já foi implantada. As ferramentas utilizadas nos sistemas de gestão por 

processos monitoram o andamento dos negócios de uma forma rápida e menos onerosa. 

Assim, os gestores podem analisar e alterar processos baseados em dados reais, e não apenas 

por intuição. 
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3. ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DE EMBALAGENS 

3.1. O SETOR 

Entre janeiro e setembro de 2012, a indústria gráfica no Brasil mostrou resultado 

negativo de 4,3% referente ao mesmo período de 2011, de acordo com o IBGE. Os segmentos 

que mais contribuíram para essa queda foram os produtos gráficos editoriais e impressos co-

merciais, mostrado no Quadro 9 (ABIGRAF, 2012). 

Produção industrial nos segmentos da indústria gráfica brasileira 

Produção Física 

(ton) 

set12/ 

ago11 

set12/ 

set11 

3º trimestre 12 / 

3º trimestre 11 

No período jan-

set12 /jan-set11 

12 meses 

Out11-set12 / 

out10-set11 

Embalagens 

impressas 
-5,0% -2,9% -1,3% -0,5% 1,1% 

Papel ou papelão -4,2% -1,8% -0,8% 0,03% 1,9% 

Plástico -8,9% -8,4% -3,6% -3,0% -3,0% 

Produto gráfico 

editorial 
6,3% -7,1% -17,0% -7,1% -7,8% 

Jornais -4,8% -4,2% -3,4% -2,9% -4,5% 

Impressos 

comerciais 
-0,2% -8,6% -9,7% -9,9% -5,9% 

Total ABIGRAF 0,1% -5,4% -9,5% -4,3% -4,4% 

Quadro 9 – Produção industrial nos segmentos da indústria gráfica brasileira 

Fonte:  Recorte Especial da PIM-PF/IBGE para a ABIGRAF. Elaboração Websetorial. 

 

A fabricação de embalagens impressas é o segmento que menos impactou no 

declínio do setor. Esse fato ocorreu devido à forte ligação do mesmo com o crescimento da 

renda da população. Ainda dentro desse segmento, percebe-se a maior queda na produção de 

embalagens impressas de plástico, esse fato se deve à alteração nos padrões de consumo da 

população frente às campanhas sócio-ambientais (ABIGRAF, 2012). 

Nos últimos anos, o segmento de embalagens impressas de papel ou papelão de uso 

geral apresenta taxas de crescimento maior que o setor como um todo. Segundo o Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), entre janeiro a outubro de 2012, 

a exportação produtos gráficos brasileiros girou em torno de US$ 248,75 milhões, aumento de 
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12,5% comparado 2011. Já o valor das importações das gráficas brasileiras foi de US$ 455,70 

milhões, o que significou recuo de 0,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. 

Entre as importações de produtos gráficos, destacaram-se os seguintes segmentos 

gráficos: 

 Editorial (livros e revistas) –34,5%, (US$ 157,0 milhões) 

 Embalagens Impressas – 24,2% (US$ 110,1 milhões)  

 Cartões Impressos – 22,2 % ( US$ 101,1 milhões)  

Entre as exportações de produtos gráficos, destacaram-se os seguintes segmentos 

gráficos: 

 Embalagens Impressos – 36,1% (US$ 89,9 milhões) 

 Cartões Impressos – 34,6% (US$ 85,9 milhões) 

 Cadernos – 10,4% (US$ 25,8 milhões) 

Em decorrência do exposto, a balança comercial da indústria gráfica apresentou 

saldo deficitário em US$ 206,95 milhões nos dez meses de 2012. Este saldo, comparado com 

o mesmo período do ano passado (US$ 238,41 milhões), representa queda de 13,2% no déficit 

da balança comercial do setor (ABIGRAF, 2012). 

Conforme dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) (2009), o setor 

gráfico brasileiro é formado por 20.295 empresas e é responsável por 277 mil empregos 

diretos ou 315 mil se também forem considerados os empregos indiretos. O setor é composto 

principalmente por micro e pequenas empresas que representam 88% do número de empresas 

atuantes e 32% da mão de obra empregada. A média de empregados por empresa é de 16 

funcionários e de área industrial é de 1.211m². Em  média, as organizações do setor 

apresentam 18 anos de fundação. 

3.2. A EMPRESA   

A empresa estudada foi criada em março de 1942. Sua produção estava restrita à 

fabricação de artefatos de papelão e ao comércio de ferragens. Em 1951, a empresa foi 

transferida para sua sede própria e passava a atuar apenas no setor de embalagens contando 

com equipamentos de alto rendimento e com as melhores tecnológicas da época para a 

produção de embalagens impressas. No final da década de 90 a empresa passou por 

dificuldades financeiras e teve suas atividades interrompidas em 1997, retornado suas 

atividades em 2001. 



37 
 

 
 

Atualmente, conta com aproximadamente 100 colaboradores, sendo cerca de 70 na 

área produtiva. Sua produção atual gira em torno 200 toneladas de embalagens mensais. 

Conta com diferentes tipos de equipamentos de impressão e de acabamento, o que permite a 

produção de uma alta variedade de produtos, que podem ser adaptados às necessidades e 

desejo de cada um de seus clientes.  

A empresa apresenta o seguinte portfólio de produtos: cartuchos, caixas, sacolas, 

invólucros, cartelas, etiquetas, envelopes, cartazes, impressos, insertos, displays, discos, 

peitilhos e pastas. No entanto, a produção de cartuchos é responsável por 70% do faturamento 

da mesma. 

Cada tipo de embalagem pode passar por processos produtivos diferentes, os 

processos realizados são:  

i) Impressão: possui três tipos de equipamentos diferentes - um deles com capacidade 

para impressão de quatro cores, três com capacidade de impressão de duas cores 

simultaneamente e outro que realiza a impressão de uma cor. Além das tintas,  todos essas 

impressoras podem realizar a aplicação de verniz (material de acabamento para conferir brilho 

e proteção ao material impresso). A utilização de cada equipamento varia de acordo com a 

característica do produto como tamanho, quantidade de cópias e tipo de tinta. 

ii) Vinco: o processo de vincagem consiste em cortar o produto no formato desejado 

e demarcar as linhas de dobra de caixas, cartuchos, displays, etc. A empresa conta com duas 

máquinas de vinco manual e uma  automática. A utilização de um tipo ou de outro varia de 

acordo com o tipo de serviço e com o volume de produção (altos volumes são vincados no 

equipamento automático).  

iii) Hot Stamping: Permite a fixação de imagens, detalhes ou frases de efeito 

metalizado na impressão, sendo fixado através do aquecimento do conteúdo desejado em uma 

tira de material sintético revestida de uma fina camada metálica. Há um equipamento capaz de 

fixar o Hot Stamping, sendo que este pode ser adaptado à vincagem.  

iv) Acoplagem: nesta etapa, o cartão impresso é colado a outro a fim de garantir 

maior resistência e firmeza ao papel. A empresa apresenta dois equipamentos capazes de 

realizar a acoplagem de folhas, ambos com as mesmas características.  

v) Plastificação: é a fixação de uma fina camada de plástico sobre o impresso, para 

lhe garantir brilho, beleza ou resistência à umidade. São três aparelhos, todos com a mesma 

capacidade de produção.  
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vi) Colagem: neste processo, podem ser coladas as laterais de caixas, cartuchos, 

dentre outros. Este processo pode ser realizado de forma automática ou manual, dependendo 

as dimensões e quantidade. Existem três equipamentos de colagem nas instalações da 

empresa, sendo que cada um tem a capacidade de processar produtos de diferentes tamanhos e 

em diferentes velocidades.  

A Figura 5 mostra o fluxograma geral da empresa e como as atividades descritas 

estão integradas: 

 
Figura 5 – Fluxograma 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Atuando no setor de embalagens de papel, cartão e papelão, a empresa concorre com 

outras 1.695 empresas em todo o Brasil, podendo considerá-las como concorrentes potenciais, 

já que a mesma tem capacidade logística para distribuir seus produtos em todo o território 

nacional. Seus clientes estão espalhados em todo o Brasil (como em Feira de Santana, na 

Bahia e Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul), no entanto, o foco principal das vendas está 

em Juiz de Fora e região, além do estado do Rio de Janeiro. Com alta concorrência devido ao 

número de empresas do mesmo ramo atuando no país, é necessária a contínua busca por 

mudanças e inovações. 
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3.3. AVALIAÇÃO DO CRITÉRIO “PROCESSOS” DO MEG 

Para detectar a atual situação da empresa frente ao critério Processos do MEG, foram 

levantadas as práticas envolvidas com cada requisito contido no MEG na versão 

Compromisso com a Excelência. As informações apresentadas foram obtidos por meio de 

entrevistas com representantes da empresa e por análise de documentos relacionados. Para 

cada marcador do critério de Processos foram relatadas as práticas existentes e sugeridas 

novas práticas de gestão com o intuito de atender à todos os requisitos deste critério. 

 “a) Como são determinados os requisitos aplicáveis aos processos principais do 

negócio e aos processos de apoio, a partir das necessidades e expectativas dos clientes e 

demais partes interessadas? 

Apresentar os requisitos a serem atendidos e os respectivos indicadores de 

desempenho.” (FNQ, 2010) 

Prática de gestão advindas da ISO 9001: Os requisitos aplicáveis os processos 

principais e de apoio são identificados e definidos pela diretoria, tendo como base os 

requisitos da Norma ISO 9001. Após definidos, os mesmos são traduzidos em política e 

objetivos da qualidade, os quais são medidos por indicadores de desempenho. A revisão 

ocorre anualmente nas reuniões de análise crítica do sistema de gestão da qualidade da 

empresa. Os requisitos lidados as estratégias são: 

 - Entregar os orçamentos em até 48 horas após solicitações do cliente; 

 - Ter acima de 90% de pedidos entregues no prazo; 

 - Garantir zero reclamação de cliente; 

A definição dos requisitos específicos dos produtos ocorre no contato do 

departamento de vendas com os clientes. Nesse encontro são apresentados os produtos e suas 

características, além de identificar as necessidades e expectativas dos clientes. Após esse 

contato, o vendedor apresenta os requisitos identificados para o departamento de produção 

para análise da viabilidade da confecção do produto.   

Responsável: A diretoria é responsável pela definição dos requisitos globais dos 

processos. Já os requisitos específicos dos produtos são definidos pelos departamentos de 

vendas e produção. 

Métodos de controle: São utilizados indicadores de desempenho com ciclos mensais, 

como: 

 - Orçamentos entregues no prazo; 

 - Entregas no prazo 
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 - Reclamações de clientes 

Sugestões de Melhoria: Para a definição dos requisitos dos processos principais e de 

apoio mais coesa à realidade da empresa, esse processo deveria envolver todas as áreas da 

mesma, não ficando restrito à diretoria. Assim, outros requisitos poderiam ser abordados, 

como os níveis de qualidade no atendimento e satisfação dos clientes, além de medidos e 

monitoradas por indicadores como: 

 - Satisfação dos clientes sobre o produto: a coleta de dados seria realizada por 

entrevistas, feitas por telefone, alguns dias após as entregas. Esse indicador serviria para 

traduzir a reação do cliente sobre o produto comprado. 

 - Satisfação no atendimento: a coleta de dados seria realizada por entrevistas, feitas 

por telefone, após finalizado o processo de negociação e englobaria todos os clientes. Esse 

indicador serviria para aprimorar o processo de abordagem do cliente, além de possibilitar a 

empresa conhecer como o cliente está sendo tratado pelos vendedores. 

“b) Como os processos principais do negócio e os processos de apoio são 

controlados, visando a assegurar o atendimento dos requisitos aplicáveis?” (FNQ, 2010). 

Prática de gestão advindas da ISO 9001: Mensalmente é feita a medição dos 

indicadores citados no marcador “a” e divulgados no quadro de gestão a vista para todos os 

funcionários da empresa. Além desses indicadores, são divulgados indicadores de 

produtividade de cada setor. Caso os indicadores não apresentem os resultados esperados, são 

traçados planos de ação pela diretoria, os quais entrarão em vigor no mês seguinte.  

Após o fechamento do negócio, todos os requisitos do produto são explicitados na 

ordem se serviço (OS). Esse documento fica arquivado no sistema e uma cópia do mesmo, 

acompanha o produto durante todo o seu processamento. A OS possibilita que todos os 

funcionários, antes de iniciar o processamento, conheçam os requisitos específicos aplicáveis 

ao produto. 

Responsável: A diretoria é responsável pelo acompanhamento dos indicadores de 

desempenho e pela definição de planos de ação, quando cabíveis. Já os requisitos específicos 

dos produtos são de responsabilidade do controle de qualidade e funcionários ligados à 

operação. 

Métodos de controle: O processo de controle se dá desde a chegada da matéria prima, 

até a entrega do produto acabado. Antes de iniciar o processo de impressão, o controle de 

qualidade confere se as dimensões, gramatura e flexibilidade do cartão estão de acordo com as 

especificações estão de acordo com o descrito na OS. Também antes do início da impressão, o 
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controle de qualidade e o departamento de arte conferem de forma detalhada se a chapa de 

impressão está exatamente igual ao modelo aprovado pelo cliente. Os funcionários são 

instruídos para que quaisquer falhas observadas no produto, entrem em contato com o 

representante do controle de qualidade, para que o mesmo tome as medidas cabíveis. 

Sugestões de Melhoria: A definição de planos de ação coesos e eficazes necessita de 

uma visão global do negócio. Portanto, a empresa precisa do envolvimento de todas as áreas 

para garantir uma tomada de decisão correta. Nesse contexto, poderiam ser realizadas 

reuniões mensais para a discussão dos índices dos indicadores de desempenho e geração de 

planos de ação que venham a agregar melhorias para a organização. Desta forma, a 

organização conseguiria controlar de forma mais efetiva seus processos principais e de apoio. 

Outra prática interessante seria a criação de um check list para o controle dos 

requisitos do produto durante o processo produtivo. Esse formulário conteria todos os 

requisitos que devem ser avaliados e controlados durante o desenvolvimento e manufatura do 

produto, garantindo que todos sejam controlados, evitando quaisquer desvios que possam 

ocorrer. O preenchimento desse formulário seria de responsabilidade do Controle de 

Qualidade e seria criado logo após a elaboração da OS e finalizado após a entrega do produto. 

“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.” (FNQ, 2010). 

Prática de gestão advindas da ISO 9001: Anualmente são realizadas auditorias 

internas pelo Controle de Qualidade com o objetivo de analisar o cumprimento dos 

procedimentos do sistema de gestão da qualidade. Durantes esse processo são levantadas 

oportunidades de melhoria junto aos representantes de cada área, que são analisados e 

implantados, quando viáveis.  

A empresa está sempre atenta às inovações que surgem no mercado referente ao seu 

setor de atuação, sendo elas de cunho técnico ou gerencial. Essas atualizações ocorrem 

principalmente através da participação em eventos como feiras e seminários ligados à 

produção gráfica. 

Responsável: Controle de qualidade. 

Métodos de controle: Auditorias anuais. 
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Sugestões de Melhoria: Mensalmente a empresa poderia realizar uma reunião de 

análise crítica, com a participação de representantes de todas as áreas da empresa, para 

discussão dos resultados dos indicadores de desempenho do mês anterior. Nessa, seriam 

traçados planos de ação, assim como designados os responsáveis e estipulados os prazos a 

serem seguidos. Outra pauta seria o repasse do andamento dos planos de ação (projetos) em 

andamento, possibilitando trocas de informações entre as áreas de forma a agregar 

conhecimento e gerar melhores resultados. 

Uma forma interessante de melhorar os processos da organização seria a realização 

de benchmarking com outras empresas do mesmo setor. Existem vários segmentos que não 

são concorrentes diretos da empresa, apesar de apresentarem processos semelhantes, o que 

torna a aproximação mais fácil. Dessa forma, poderia ser montado um calendário para a busca 

de melhorias, que intercalando visitas às outras empresas e participação em eventos, manteria 

a empresa sempre atualizada sobre o que está acontecendo no mercado. 

“d) Como os fornecedores são selecionados, considerando requisitos de 

desempenho?” (FNQ, 2010) 

Prática de gestão advindas da ISO 9001: A organização possui um banco de 

fornecedores cadastrados com o histórico de avaliação feito após cada negociação. São 

levados em consideração os requisitos preço, formas de pagamento, qualidade, velocidade e 

pontualidade na entrega. Para os novos fornecedores, a empresa coleta informações sobre o 

mesmo no mercado, levando em consideração os requisitos citados anteriormente. Para cada 

produto ou serviço considerado essencial para o negócio, o banco é composto, no mínimo, por 

cinco empresas. O fornecedor que obtiver a melhor avaliação será o primeiro a ser acionado, 

porém caso o negócio não seja firmado, o próximo fornecedor com a melhor avaliação será 

selecionado e assim sucessivamente. 

Responsável: Departamento de compras. 

Métodos de controle: Como descrito anteriormente, após cada negociação, os 

fornecedores são avaliados e suas notas armazenadas na planilha de avaliação de 

fornecedores. 

Sugestões de Melhoria: O processo descrito acima, mantém a avaliação atualizada, 

apenas dos fornecedores que estão em constante negociação com a empresa. Para que os 

fornecedores cadastrados estejam com suas avaliações em dia, sugere-se a formalização de 

uma avaliação semestral dos fornecedores que não realizaram negociação com a empresa 

nesse período. Junto a esse processo, poderiam ser feitas buscas por outros fornecedores. 
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Desta forma o banco de fornecedores estaria sempre atualizado com as empresas que 

fornecem as melhores condições e benefícios para o negócio. 

“e) Como os fornecedores que atuam diretamente nos processos da organização são 

envolvidos e comprometidos com os valores e os princípios organizacionais, incluindo os 

aspectos relativos à segurança e à saúde?” (FNQ, 2010). 

Prática de gestão: Ao entrar em contato com os fornecedores, o departamento de 

compras repassa, de forma informal, os valores da empresa e os princípios organizacionais. 

Responsável: Departamento de compras. 

Métodos de controle: Não possui. 

Sugestões de Melhoria: A empresa precisa formalizar o repasse dos valores e 

princípios organizacionais para seus fornecedores, podendo os valores e os princípios 

organizacionais serem descritos no contrato do fornecimento de serviços e/ou produtos. Para 

reforçar esses pontos, os mesmos poderiam ser enviados juntos aos emails de solicitações de 

serviços e/ou produtos. Para manter os fornecedores envolvidos e comprometidos com os 

valores e os princípios organizacionais, incluindo os aspectos relativos à segurança e à saúde, 

a empresa poderia fazer visitas aos estabelecimentos dos mesmos para avaliação das 

condições de segurança e saúde dos funcionários, além de repassar os valores e princípios 

organizacionais. Essa visita seria feita por uma equipe multidisciplinar, com integrantes das 

áreas de segurança do trabalho e saúde ocupacional, operação, entre outros. Após a visita, 

seria gerado um relatório com os pontos fortes e oportunidades de melhoria identificadas, que 

após enviado ao fornecedor visitado, serviria como estímulo para o aprimoramento dos 

mesmo. 

“f) Como é elaborado e controlado o orçamento e mantido o fluxo financeiro 

equilibrado?” (FNQ, 2010) 

Prática de gestão: Com o intuito de sempre se manter em dia com suas contas, o 

departamento financeiro realiza mensalmente a previsão dos gastos e receitas que terá para o 

mês seguinte. Caso o volume de gastos seja maior que as receitas, a mesma entra em contato 

com os fornecedores para renegociar o pagamento. 

Responsável: Departamento financeiro. 

Métodos de controle: São elaboradas e apresentadas para a direção planilhas mensais 

descrevendo a situação financeira da empresa. 

Sugestões de Melhoria: Como pode-se perceber, não existe um plano financeiro de 

longo prazo dificultando a manutenção equilibrada do fluxo financeiro da organização, além 
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de dificultar o planejamento de investimento de forma segura e eficaz. A criação de um 

planejamento financeiro de longo prazo, alinhado ao planejamento estratégico, possibilitaria 

maior segurança e equilíbrio financeiro da mesma. Esse planejamento deveria ser revisto 

anualmente e reformulado após as revisões feitas ao fim de cada ciclo do planejamento 

estratégico.  

Resumo da avaliação do critério “Processos” do MEG 

Marcador Práticas existentes Sugestões de Melhoria 

a. - Os requisitos aplicáveis aos processos 

são traduzidos em política e objetivos da 

qualidade que são medidos por 

indicadores de desempenho. 

- Identificação dos requisitos dos produtos 

em contato direto com o cliente. 

- Englobar toda a empresa na 

definição da Política e Objetivos da 

Qualidade. 

- Criar indicadores para medir a 

satisfação do cliente sobre a proposta 

e produtos.  

b. - Controle mensal dos indicadores e 

divulgação no quadro de gestão a vista. 

- Descrição dos requisitos do produto na 

ordem de serviço. 

- Reunião mensal de análise crítica 

dos indicadores com representantes 

de cada área para definição de planos 

de ação. 

-Check list de produto. 

c. - Auditorias da qualidade internas e 

externas. 

- Participação em eventos relacionados ao 

setor. 

- Reunião mensal de análise crítica. 

- Benchmarking com outras 

empresas do mesmo setor. 

d. - Banco de cadastro de fornecedor. 

- Avaliação dos fornecedores após 

negociações 

- Avaliação periódica de todos os 

fornecedores cadastrados. 

e. - Repasse dos valores e os princípios 

organizacionais aos fornecedores feitos de 

forma informal. 

- Inserir os valores e os princípios 

organizacionais nos contratos e 

emails de requisição de produtos 
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e/ou serviços. 

- Auditoria de fornecedores. 

f. - Previsão de gastos e receitas. - Elaboração de um plano financeiro 

de médio e longo prazo. 

- Plano de investimento alinhado ao 

planejamento estratégico. 

Quadro 10 - Resumo da avaliação do critério “Processos” do MEG 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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4. CONCLUSÃO 

A ISO 9001:2008 e o Modelo de Excelência de Gestão são dois métodos com 

abordagens distintas, mas com a mesma essência: ambos se baseiam em foco no cliente, 

abordagem por processos, visão sistêmica da organização, decisão baseada em fatos e 

melhoria contínua. Além de serem complementares, pois não somente ajudam a desenvolver a 

gestão nas organizações, mas também contribuem para a evolução contínua da gestão da 

qualidade. Ambos os modelos visam à gestão da qualidade, sendo compatíveis e usados em 

conjunto muitas vezes, como no caso da empresa estuda, caso a mesma viesse a implantar o 

MEG.  

Inserida no setor gráfico, o qual apresenta alta competitividade, ponto que está 

grandemente evidenciado no mercado devido ao período de crise. Neste contexto, percebe-se 

a necessidade de uma gestão que apresente o menor número de falhas e que esteja pronta para 

alterações impostas pelo mercado. Dessa forma, a implantação do MEG proporcionaria um 

diferencial competitivo para a organização. 

A avaliação do critério “Processos" do MEG na empresa demonstrou que cinco dos 

seis marcadores deste critério foram atendidos de forma parcial ou integral por práticas de 

gestão adotadas ou adaptadas pela organização para atenderem aos requisitos da ISO 9001. O 

único marcador que não apresentou práticas relacionadas foi o marcador “f”, que trata da área 

financeira da organização, ponto que não é abordado pela ISO 9001. Dessa forma percebeu-se 

uma grande interface entre os dois modelos e os benefícios trazidos pela certificação ISO 

9001 para a implantação do critério “Processos" do MEG. 

O estudo mostrou que a empresa não teria grandes dificuldades em implantar o 

critério “Processos" do MEG. A principal oportunidade de melhoria observada é integração 

das diversas áreas da empresa na busca por melhorias, que no estava centralizada na diretoria. 

O envolvimento de representantes de cada área possibilitaria uma visão mais ampla do 

negócio e, consequentemente, evidenciaria melhor os pontos que deveriam ser desenvolvidos.  
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