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PRÊMIO QUALIDADE RS - CATEGORIA EXEMPLARIDADE - 2019   

 
 

 

 

Incentivar, fomentar e reconhecer as Boas Práticas de Gestão que demonstrem 

exemplaridade e promovam a competitividade das organizações do estado do Rio 

Grande do Sul. Utilizando como base duas metodologias Os Critérios de Avaliação e/ou 

os Fundamentos da Excelência, ambos, do MEG – Modelo de Excelência em Gestão. 

 

 
 
Exemplaridade significa ter processos e padrões de atendimento na aplicação dos 
conceitos descritos nos Critérios e Fundamentos, podendo os processos serem 
utilizados/aplicados por outras organizações como referência para melhoria ou inovação 
do seu sistema de gestão. 
 

Na forma simplificada: 

Exemplaridade: Qualidade do que é exemplar, que serve ou pode servir de exemplo. 
 

 
 
Organizações constituídas legalmente (CNPJ) de pequeno, médio ou grande porte, sem 
impedimentos ou restrições de atuação. 
 

 

 

 

4.1 Cada organização poderá inscrever até 02(dois) cases, porém somente (01) um por 

Critério ou Fundamento apresentados nos itens 10.1 e 10.2 deste regulamento. 

4.2 A organização enviará ao PGQP através do e-mail comites@qualidade-rs.org.br a 

ficha de inscrição (página 6) informando qual(ais) Critérios e/ou Fundamento(s) deseja 

participar e o nome do(s) case(s). 

4.3 Após confirmação da inscrição, por telefone 51 3092 2560, a candidata enviará para 

o PGQP através do e-mail comites@qualidade-rs.org.br: 

-   Comprovante do pagamento de inscrição. 

-   Um descritivo do case através do formulário padrão em até duas páginas. 

REGULAMENTO 

 

1. PROPÓSITO 

2. CONCEITO 

3. PÚBLICO ALVO 

4. COMO PARTICIPAR 

https://pt.wiktionary.org/wiki/servir
https://pt.wiktionary.org/wiki/poder
https://pt.wiktionary.org/wiki/servir
https://pt.wiktionary.org/wiki/exemplo
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-  Um vídeo de até 3 minutos com o depoimento do principal executivo da organização, 
onde o mesmo, responda o seguinte questionamento:  

“Como você faz a gestão do seu negócio?” ou 
“Qual a importância da gestão da qualidade para sua organização?” 

Dica: o vídeo não precisa de produção ou edição e poderá ser feito pelo celular. 
 
4.4 Uma banca técnica irá analisar os cases e selecionar aqueles que deverão ser 
apresentados presencialmente. A organização terá 15min para apresentação e 5 min 
para perguntas. 
 

 

 

 

 

5.1 A taxa de inscrição, por case, para participar deste processo é: 

 
 

5.2 Abrangência da inscrição: Um CNPJ por inscrição.  

 

5.3 Para organizações que desejam concorrer como Rede ou Área Corporativa, valores 

diferenciados de acordo com a sua estrutura. Consulte a secretaria do PGQP e informe-

se. 

 

5.4 Pagamento: 

Banrisul  

Agência 040  

Conta Corrente nº 068554800-4  

CNPJ: 03.013.052/0001-90 

 

 

 

O uso completo do método PDCL e os resultados com aplicação da prática.  

O case deve estar relacionado aos Critérios e/ou Fundamentos da Excelência. 

 

P (Plan) – Planejar: Como a prática foi planejada, quais os objetivos, qual a metodologia, 

qual a meta a ser atingida com a execução da prática. 
 

D (Do) – Fazer: Como foi implantado a prática e como foi monitorado a sua execução. 
 

C (Check) – Avaliar: Analisar se o que foi planejado foi executado, os objetivos e metas 

foram alcançados? 

L (Learn) – Aprender: O que foi aprendido com a execução da prática, qual aprendizado, 

qual melhoria?  

Organizações com PGQP Digital Organizações com TA - Termo de Adesão Organizações sem TA - Termo de Adesão

01 até 10 colaboradores: R$600,00 01 até 10 colaboradores: R$800,00 01 até 10 colaboradores: R$1000,00

11 até 50 colaboradores: R$1100,00 11 até 50 colaboradores: R$1400,00 11 até 50 colaboradores: R$1500,00

51 até 300 colaboradores: R$2000,00 51 até 300 colaboradores: R$2500,00 51 até 300 colaboradores: R$2800,00

Mais de 300 colaboradores: R$3000,00 Mais de 300 colaboradores: R$3500,00 Mais de 300 colaboradores: R$3800,00

5. TAXA DE INSCRIÇÃO 

6. METODOLOGIA 
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7.1. Serão selecionados um número indeterminado de cases por Critério e/ou 

Fundamento para fins de premiação, desde que atendam os ditames do presente 

regulamento, sendo que cada organização candidata PODE CONCORRER COM ATÉ 02 

CASES em categorias diferentes. O mesmo case não poderá ser inscrito em categorias 

diferentes.  

7.2 Itens de avaliação que serão considerados pela banca julgadora: 

7.2.1 A método do uso correto do PDCL na prática apresentada. 

7.2.2 O preenchimento completo do modelo padrão para descrição do case, (página 7). 

7.2.3 Evidências anexadas na prática apresentada: fotos, documentos, relatórios. 

7.2.4 Apresentação na banca. 

7.2.5 Abrangência e impacto organizacional da prática implantada. 

7.2.6 Resultados qualitativos. 

7.2.7 Resultados quantitativos. 
 

 

  

8.1 As inscrições iniciam dia 13 de agosto de 2019 e encerram às 23h59min do dia 13 de 

setembro 2019, através do e-mail: comites@qualidade-rs.org.br 

8.2 As organizações deverão enviar os cases até o dia 16 de setembro às 23h59min.  

8.3 No dia 25 de setembro o PGQP divulgação as empresas selecionadas que deverão 

apresentar o case. 

8.4 Apresentação dos cases das organizações acontecerá entre os dias de 01 à 05 de 

outubro de 2019. 

8.5 Os cases reconhecidos serão divulgados no dia do aniversário do PGQP dia 15 de 

outubro de 2019.  

8.6 A cerimônia de premiação e reconhecimento dos vencedores ocorrerá no dia 07 de 

novembro, a partir das 17h, juntamente com o 20º Congresso Internacional da Gestão. 

8.7 As organizações vencedoras autorizam, desde já e de forma gratuita, a veiculação de 

seu nome, imagem, sons de voz e materiais próprios enviados à ORGANIZADORA do 

Prêmio, sem limitação de espécie alguma para utilização dos mesmos em fotos, 

cartazes, filmes, spots e em qualquer tipo de mídia e peças promocionais para a 

divulgação da conquista. 

 

Cronograma de prazos Agosto Setembro Outubro Novembro

Realização da inscrição.

Entrega do case. 16

Divulgação das organizações  que apresentarão o case. 25

Apresentação das organizações. 01 à 05

Divulgação das premiadas no aniversário do PGQP. 15

Cerimônia de reconhecimento. 7

13/08 à 13/09

7. SELEÇÃO 

8. DOS PRAZOS 
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WhatsApp (51) 985 020708, disponível para esclarecimento de dúvidas referente ao 

Prêmio Qualidade RS - Categoria Exemplaridade 2019.  

 
 

 

Escolha aqui: um Critério OU um Fundamento para descrição do case. 

10.1 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 

 

1 LIDERANÇA 

Este Critério aborda processos gerenciais relativos à cultura organizacional e desenvolvimento 

da gestão, governança, exercício da liderança e análise do desempenho da organização. 

 

2 ESTRATÉGIAS E PLANOS 

Este Critério aborda processos gerenciais relativos à formulação e implementação das 

estratégias. 

 

3 CLIENTES 

Este Critério aborda processos gerenciais relativos à análise e desenvolvimento de mercado e ao 

relacionamento com clientes. 

 

4 SOCIEDADE 

Este Critério aborda processos gerenciais relativos à responsabilidade socioambiental e ao 

desenvolvimento social. 

 

5 INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO 

Este Critério aborda processos gerenciais relativos às informações da organização e ao 

conhecimento organizacional. 

 
6 PESSOAS 

Este Critério aborda processos gerenciais relativos aos sistemas de trabalho, à capacitação e 

desenvolvimento e à qualidade de vida. 

 
7 PROCESSOS 

Este Critério aborda processos gerenciais relativos aos processos da cadeia de valor, processos 

relativos a fornecedores e processos econômico-financeiros. 

 

9. PLANTÃO 24 HORAS 

10. MEG – MODELO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO 
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8 RESULTADOS 

Este critério aborda a apresentação de resultados estratégicos e operacionais relevantes para a 

organização, na forma de indicadores que permitam avaliar, no conjunto, a melhoria dos 

resultados, o nível de competitividade e o cumprimento de compromissos com requisitos de 

partes interessadas, nas perspectivas econômico-financeira, socioambiental e relativas a clientes 

e mercados, a pessoas e aos processos da cadeia de valor. 

10.2 FUNDAMENTOS DA EXCELÊNCIA: 

 

1 PENSAMENTO SISTÊMICO 

Compreensão e tratamento das relações de interdependência e seus efeitos entre os diversos 

componentes que formam a organização, bem como entre estes e o ambiente com o qual 

interagem. 

 

2 COMPROMISSO COM AS PARTES INTERESSADAS 

Estabelecimento de pactos com as partes interessadas e suas inter-relações com as estratégias e 

processos numa perspectiva de curto e longo prazos. 

 

3 APRENDIZADO ORGANIZACIONAL E INOVAÇÃO 

Busca e alcance de novos patamares de competência para a organização e sua força de trabalho, 

por meio da percepção, reflexão, avaliação e compartilhamento de conhecimentos, 

promovendo um ambiente favorável à criatividade, experimentação e implementação de novas 

ideias capazes de gerar ganhos sustentáveis para as partes interessadas. 

4 ADAPTABILIDADE 

Flexibilidade e capacidade de mudança em tempo hábil frente a novas demandas das partes 

interessadas e alterações no contexto. 

 

5 LIDERANÇA TRANSFORMADORA 

Atuação dos líderes de forma ética, inspiradora, exemplar e comprometida com a excelência, 

compreendendo os cenários e tendências prováveis do ambiente e dos possíveis efeitos sobre a 

organização e suas partes interessadas, no curto e longo prazos; mobilizando as pessoas em 

torno de valores, princípios e objetivos da organização; explorando as potencialidades das 

culturas presentes; preparando líderes e pessoas; e interagindo com as partes interessadas. 

 

6 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Compromisso da organização em responder pelos impactos de suas decisões e atividades, na 

sociedade e no meio ambiente, e de contribuir para a melhoria das condições de vida, tanto 

atuais quanto para as gerações futuras, por meio de um comportamento ético e transparente. 

 

7 ORIENTAÇÃO POR PROCESSOS 

Reconhecimento de que a organização é um conjunto de processos, que precisam ser 

entendidos de ponta a ponta e considerados na definição das estruturas: organizacional, de 

trabalho e de gestão. Os processos devem ser gerenciados visando à busca da eficiência e da 

eficácia nas atividades, de forma a agregar valor para a organização e as partes interessadas. 
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8 GERAÇÃO DE VALOR 

Alcance de resultados econômicos, sociais e ambientais, bem como de resultados dos processos 

que os potencializam, em níveis de excelência e que atendam às necessidades e expectativas 

das partes interessadas.  

 

 

 

 

 

Qualquer situação divergente a este regulamento será analisada pela Comissão Técnica do 

Prêmio Qualidade RS. 

 

 

 

 

Solicite a “FICHA DE INSCRIÇÃO” na versão Excel para preencher ou baixe, diretamente, 

do hotsite Exemplaridade. Entre em contato com o PGQP por telefone ou e-mail. Fone 

51 3092 2560  E-mail: comites@qualidade-rs.org.br 
 

 

 
 

 

 

 

Organização: 

Sim Não Sim Não Sim Não

Rede Unidade Corporativa

Matriz

Qual a estrutura que está inscrita:

Nome do principal executivo:

Nome do responsável pelo prêmio:

E-mail:

Telefone:

Sim Não

À vista

Parcelado Quantas vezes Coloque: 1, 2 ou 3

Formas de pagamento:

Estrutura da organização:
Filial

Nome do Case

(prática que será apresentada):

Nome do Critério ou Fundamento:

Contatos:

PRÊMIO QUALIDADE RS - CATEGORIA EXEMPLARIDADE - 2019  

A  organização possui: 
PGQP 

DIGITAL

TERMO DE 

ADESÃO
SEM TA

FICHA DE INSCRIÇÃO 

11. GERAL 
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MODELO PADRÃO DESCRIÇÃO DO CASE 
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Sim Não

Sim Não

DECLARAÇÃO

Declaramos que todas as informações relatadas neste case, assim como, os 

resultados apresentados, são íntegras, verdadeiras e contribuíram para a melhoria 

da gestão da organização.

OBSERVAÇÕES: 

 - Nas opções "sim" ou "não" marcar com a letra "X".  

 - Renomear todos os arquivos que serão anexados como evidências, colocando na frente no 

nome do aquivo,  um número sequêncial crescente. Exemplo: 1 - Arquivo XXXX, 2 -Arquivo 

YYYYY, 3 Arquivo ZZZZZ  

 - Todos os arquivos deverão ser enviados em versão PDF.

Existem evidências que comprovam a execução da prática? Caso sim, 

colocar a quantidade de arquivos das evidências.

Quantas

Informações complentares:

Espaço para a organização usar, caso precise, sobre mais informações do case.

Descreva o nome das evidências, as mesmas, deverão acompanhar o case ao enviar para o 

PGQP:

Apresente aqui o(s) indicador(es) de desempenho, com no mínimo dois períodos.

Resultados qualitativos:

Resultados quantitativos:

Descreva aqui os ganhos que a organização conquistou, se os objetivos e metas foram alcançados.


