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MANUAL DE CANDIDATURA – PRÊMIO DA EXCELÊNCIA EM 

GESTÃO DE GOIÁS - PEGG 

 

 

1 – O Prêmio 

 

PEGG – Prêmio da Excelência em Gestão de Goiás é um reconhecimento promovido pelo 

Movimento Goiás Competitivo – MGC e apoio técnico da Fundação Nacional da 

Qualidade - FNQ e tem como objetivo promover o reconhecimento das organizações de 

todos os portes e segmentos seja públicas ou privadas, que se destaquem em suas práticas 

de gestão. baseado no Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) da Fundação Nacional da 

Qualidade – FNQ, visa realizar um diagnóstico da maturidade da organização.  

 

1.1- Benefícios à Candidata ao PEGG 

 Reconhecimento público e notório á excelência da qualidade de gestão das 

organizações; 

 Preparação evolutiva direcionada aos critérios do Prêmio Nacional da 

Qualidade – PNQ®; 

 Recebimento de um Relatório de Avaliação – RA com diagnóstico contendo 

pontos fortes e oportunidades de melhoria, possibilitando elaboração de um 

plano de ação para aperfeiçoamento da gestão; 

 Obter reconhecimento como organização com sistema de gestão alinhado aos 

Critérios da Excelência; 

  Utilizar-se da condição de premiada para publicidade em benefício da 

organização; 

 Disponibilizar suas práticas bem sucedidas de gestão para benchmarking; 

 Submeter o sistema de gestão a uma avaliação externa e independente, que tem 

como metodologia critérios reconhecido internacionalmente, executado por 

profissionais competentes, com investimento mínimo, viabilizando ações 

objetivas de melhoria da gestão; 



5 

 

 Proporcionar auto-avaliação; 

 

 Esta envolvida em um objetivo comum, o qual participa organizações de vários 

segmentos e estados; 

 Diagnóstico realizado por profissionais preparados pelo MGC e FNQ. 

 

1.2 - BENEFÍCIOS AOS EXAMINADORES 

 

 Fazer parte de uma rede de voluntários que tem como base os Critérios da 

Excelência; 

 Participação em um curso anual de preparação, ou de atualização; 

 Exercício da cidadania; 

 Aumento da empregabilidade; 

 Desenvolvimento da capacidade Gerencial. 

 



6 

 

 

 

 

 

Nível II -500 

pontos 

Pontuação 

Nível I - 250 

pontos 
 

1. 3 - Correlação entre os níveis de Avaliação do Prêmio das Micro e Pequenas 
Empresas – MPE Brasil  e o Prêmio da Excelência em Gestão de Goiás – PEGG  

 

 

 
 

Rumo a Excelência 

Compromisso com a 

Excelência 

n 

Prêmio MPE Brasil  
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1.4- NÍVEIS DE RECONHECIMENTO DO PEGG 

 

Instrumento de Avaliação            Pontuação   Reconhecimento 

 

*Critérios compromisso   151- 250    Placa 

   com a Excelência     

 

 

*Critérios Rumo à Excelência    251- 300  Troféu BronzeTrofé 

     301- 400  Troféu Prata 

    401- 500  Troféu Ouro 

 

*Instrumento de avaliação elaborado pela FNQ 

 

2 - INSTRUÇÕES GERAIS DE CANDIDATURA 

 

2.1- Elegibilidade  

 

a) Condições Gerais 

São elegíveis ao PEGG todas as organizações legalmente constituídas, sem impedimentos 

ou restrições de atuação, e que atendam aos seguintes requisitos: 

 Organizações públicas, privadas, capital misto, nacional ou estrangeiro ou sem fins 

lucrativos, de qualquer porte ou segmento; 

 Data de fundação anterior a dois anos do ciclo do prêmio, para candidatas ao 

Compromisso com a Excelência e anterior a três anos para candidatas ao Rumo à 

Excelência; 

 Partes autônomas de uma organização, aqui denominadas unidades autônomas, 

também chamadas externamente como subsidiárias, unidades operacionais, divisões ou 

outras denominações similares, desde que observadas as restrições para este tipo de 

candidata. 

b) Restrições Gerais à Elegibilidade 

Serão consideradas inelegíveis as organizações: 
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 Que se caracterizarem como associações com fins religiosos ou político-partidários; 

 Com cinqüenta por cento ou mais da força de trabalho da organização ou unidade 

autônoma situada fora do Brasil; 

 Com cinqüenta por cento ou mais dos bens materiais da organização ou unidade 

autônoma situados fora do Brasil; 

 Que não possam caracterizar seu atendimento a um público externo à própria 

organização; 

 Que no ano de participação no PEGG tenham restrições de qualquer natureza junto 

aos órgãos de defesa do consumidor e/ou perante as instituições públicas federais 

e/ou estaduais e/ou municipais; 

 Candidatas ao nível II que tenham sido reconhecidas com troféu ouro num intervalo 

inferior a três ciclos de premiação; 

 Candidatas ao nível I que tenham sido reconhecidas com placa ouro num intervalo 

inferior a três ciclos de premiação. 

 

c) Restrições de Unidade Autônoma de uma Organização à Elegibilidade 

Serão consideradas inelegíveis as unidades autônomas que: 

 

 Não puderem ser avaliadas em todos os oito Critérios do Compromisso com a 

Excelência ou do Rumo à Excelência; 

 No ano anterior ao ciclo atual de premiação, não existiam comprovadamente 

(organogramas, manuais, relatórios anuais e outros) como unidades autônomas, isto 

é, não estavam constituídas como um centro de lucro próprio ou não eram 

obrigadas a apresentar resultados próprios; 

 Não forem facilmente identificáveis como unidades discretas de produção ou 

prestadoras de serviços, ou seja, que forem consideradas unidades de apoio da 

organização (distribuição, serviços jurídicos, áreas meio ou outras); 

 Sejam apenas fornecedoras de outras unidades da organização, ou seja, não 

possuam receita bruta advinda de fora da organização à qual pertencem e/ou não 

possam caracterizar seu atendimento a um público externo à própria organização; 

 Tenham candidatura no mesmo ciclo ao Prêmio da Excelência em Gestão de Goiás 

-PEGG, por parte da organização a que pertençam como um todo, ou da 

unidade/empresa do grupo que exerça grau de autoridade superior à candidata; 
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 Sejam consideradas de assessoramento, de apoio, colegiadas ou aquelas com 

estrutura temporária e que exerçam atividades de natureza não permanente. 

OBS: Para as situações não previstas neste Regulamento, cabe ao Gestor do Prêmio de 

Excelência em Goiás tomar as providências cabíveis, de acordo com critérios próprios ou 

em conjunto com o Comitê Técnico do PEGG, condizentes com o Código de Ética. 

 

2.2- Participação 

Para uma Organização ser considerada elegível a participar do processo de Avaliação é 

necessário atender às seguintes condições:  

 -Concretizar pagamento da Taxa de Inscrição: (ver tabela item 2.3) 

 Participar de todas as etapas do Sistema de Premiação no ano de referência do 

Prêmio, sendo que é necessário ter recebido treinamento, através do MGC ou 

organização parceira, para preenchimento do Relatório de Gestão. 

 Disponibilizar de 1 a 3 colaboradores aptos a participar da Banca Examinadora do 

MGC, conforme tabela e requisitos gerais explicitados a seguir. Estes passarão por 

uma seleção, considerando o código de ética no que se refere ao conflito de 

interesses, a sua experiência e nível de capacitação, após o envio de seu Cadastro 

de Candidato a Examinador (modelo no Anexo 4) para: mgc@mgc.org.br Este 

formulário está disponível para download no site do MGC. O original assinado 

deverá ser encaminhado para o MGC quando do envio do Relatório de Gestão - RG 

da candidata (atentar para não encadernar junto com o Relatório). 

O(s) colaborador (es) Auto Avaliadores indicado(s) pela Organização para 

atuar(em) como Examinador(es) do Prêmio deve(m) atender aos seguintes 

requisitos gerais:  

- Ter participado do Curso de Preparação para a Banca Examinadora do Prêmio de 

Excelência em Gestão de Goias – PEGG (Curso EAD-MEG virtual, Pré-Curso e 

Módulo Presencial); 

- Ter realizado o Curso Sensibilização para a Excelência da Gestão da FNQ, on 

line, apresentando o certificado de conclusão; 

mailto:mgc@mgc.org.br
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- Ter e-mail individual e acesso a microcomputador padrão PC; 

- Possuir disponibilidade de agenda de acordo com o cronograma do Ciclo; 

- Ter experiência na área de qualidade; 

- Exercer função gerencial e/ou possuir formação com curso superior completo. 

2.3 - Taxas de Inscrição 

As taxas para candidatura das organizações ao PEGG 2013-2014 estão apresentadas na 

Tabela a seguir:  

CRITÉRIOS DE ENQUADRAMENTO 

Porte Organização Privada 

**Organizações 

Públicas ou sem 

fins lucrativos 

*Valor da 

inscrição 

Micro e Pequena 

empresa 

Faturamento anual ate 2.4 

milhões  

De 11 a 50 

pessoas, força de 

trabalho 

600,00 

Faturamento anual acima 

de 2.4 milhões e ate 3.6 

milhões 

De 51 a 100 

pessoas, força de 

trabalho 

800,00 

Media 

Anual acima de  3,6 

milhões ate de 5 milhões 

De 101 a 200 

pessoas, força de 

trabalho 

1.000,00 

Anual acima de  5 milhões  

ate 10 milhões 

De 201 a 300 

pessoas, força de 

trabalho 

1.300,00 

Grande 

Faturamento anual acima 

de 10 milhões 

Acima de 300 

pessoas, força de 

trabalho 

***2.000,00 

* O valor da inscrição não inclui as despesas com deslocamento, alimentação, salas de 

reuniões e hospedagem dos examinadores, sendo essas de responsabilidade da candidata. 
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** Força de trabalho - inclui diretores, funcionários/servidores, estagiários e terceirizados 

que trabalham sob supervisão direta da organização, podendo haver migrações de porte em 

função de alteração nestes números. 

**A Quantidade de colaboradores disponibilizados para a Banca Examinadora é de acordo 

com cada categoria, micro e pequena empresa, disponibilizar no mínimo 01 colaborador, 

média e grande empresa, disponibilizar no mínimo 02 colaboradores. A organização que 

não disponibilizar colaboradores deverá enviar documento por escrito a organização 

gestora do prêmio justificando o motivo 

*** Este valor dá direito à Organização receber do MGC um volume impresso da 

publicação CRITÉRIOS COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA ou CRITÉRIOS 

RUMO À EXCELÊNCIA, conforme nível da candidatura. Caso deseje outro(s) volume(s) 

impresso(s), poderá ser feita compra de publicação em versão eletrônica ou impressa, 

através do site www.fnq.org.br. 

3 - Etapas de Gestão do Prêmio de Excelência em Gestão de 

Goiás – Ciclo 2013/2014 

 

Planejmanto - 
(instituiçao gestora) 

Lançamento - (instituição 
gestora) 

Mobilização -  (instituição 
gestora) 

Curso de Introdução aos 
Critérios da Excelência 

 

Capacitação das 
empresas -  (instituição 

gestora) 

Capacitação dos 
examinadores 

(instituição gestora) 

Inscrição – (candidatas) 

Analise da elegibilidade – 
(comitê técnico) 

Candidatura  entrega do 
RG – (examinadores) 

Designação dos 
examinadores -  (comitê 

técnico) 
AVALIAÇÃO 

Análise individual -  
(examinadores) 

Análise de consenso – 
(examinadores) 

Visita – (examinadores) 

Elaboração Relatório de 
Avaliação – 

(examinadores) 

VALIDAÇÃO DAS 
AVALIAÇÕES -Comitê 

Técnico 

Seleção das Premiadas  - 
(Juizes) 

Cerimônia de premiação - 
( Instituição Gestora) 

Entrega de Relatório de 
Avaliaçaõ - ( Instituiçaõ 

Premio) 

Avaliação dos resultados 
do ciclo ( comitê, 

examinadores, juizes, 
gestao do premio) 

http://www.fnq.org.br/
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Informações sobre as etapas para participação do Prêmio 

 

– Auto Diagnóstico (desejável) 

 

A Organização aplica o Diagnóstico Simplificado da FNQ, disponível no site 

www.fnq.org.br e avalia seu estágio atual de Gestão, definindo se irá participar do PEGG. 

 

– Inscrição e Candidatura 

 

Para se inscrever no PRÊMIO DA EXCELÊNCIA EM GESTÃO DE GOIÁS - PEGG a 

organização deverá preencher o Formulário de Inscrição (modelo no Anexo 1) e a 

Declaração de Idoneidade (modelo no Anexo 2), disponíveis para download no site do 

MGC, e encaminhar por e-mail para os endereços: mgc@mgc.org.br, juntamente com a 

seguinte documentação: 

-Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

-Certidão Negativa de Débito ou Positiva com efeito de Negativo do INSS; 

-Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa do FGTS; 

-Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

-Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativo da Secretaria da Receita Estadual; 

-Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa da Secretaria da Receita Municipal; 

-Recibo de entrega da Declaração da RAIS – Relação Anual de Informações Sociais 

(último exercício). 

 

Os originais dos formulários assinados deverão ser encaminhados para o MGC quando do 

envio do Relatório de Gestão. 

 

O MGC analisa o Formulário de Inscrição e a documentação encaminhada, e dá retorno via 

email e por telefone à Organização definindo sua situação como elegível ou não para o 

PEGG. Após confirmação de sua elegibilidade, efetuar o pagamento da Taxa de Inscrição 

(valores indicados no item 2.2 - Participação) que deve ser feita através de depósito 

identificado, em nome de: 

Movimento Goiás Competitivo 

Banco do Brasil  Agência 1269-6  Conta Corrente 29.651-1 

http://www.fnq.org.br/
mailto:mgc@mgc.org.br


13 

 

A partir deste momento a organização é considerada Inscrita ao PEGG, sendo informada 

por email de sua situação. 

Para efetivação da candidatura, a organização deverá enviar o Relatório de Gestão no prazo 

estabelecido. CONTATO 

 

– Elaboração do Relatório de Gestão 

 

Após o treinamento, a Organização irá gerar o seu Relatório de Gestão (Auto Avaliação), 

que contém as informações para os Examinadores avaliarem a gestão da Candidata em 

relação aos critérios do PEGG.  

No prazo previsto no Cronograma do Processo de Avaliação e Premiação do PEGG Ciclo 

2013/2014, a Candidata enviará ao MGC 05 (cinco) vias impressas do Relatório de 

Gestão (RG), junto com 01 (uma) via da Tabela de Pontuação da Auto-avaliação 

preenchida. 

 

– Treinamento  

 

Serão disponibilizados 03 tipos de treinamentos pelo MGC: 

 

a) Curso de Elaboração de Relatório de Gestão para as Candidatas. Cada 

Organização terá direito a uma vaga neste evento. Caso tenha interesse em 

inscrever colaborador(es) adicional(is), deverá realizar pagamento de R$ 

100,00(cem reais) por pessoa. 

b) Curso de Preparação para a Banca Examinadora para os examinadores 

voluntários. 

c) Curso de Introdução aos Critérios de Excelência. 

 

É recomendável que o treinando tenha efetuado o curso à distância de Sensibilização para 

a Excelência da Gestão, disponível gratuitamente, no site www.fnq.org.br, sendo 

indispensável para os que desejarem atuar como Examinadores, apresentar o Certificado 

de Conclusão do Curso expedido pela FNQ. Ficam isentos desta necessidade os que 

comprovarem sua atuação como examinadores em prêmios que utilizem o MEG como 

referência. 

http://www.fnq.org.br/
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As orientações para elaboração do RG são as seguintes: 

 

a) Quanto à Estrutura 

O RG deve ter a seguinte estrutura (nesta ordem): 

•Primeira capa em branco, sem qualquer identificação da candidata para evitar a 

identificação visual;  

•Capa especificando o nome da candidata e o Nível em que está concorrendo (I ou II); 

•Via original do Formulário de Inscrição assinada (modelo no Anexo 1) e da Declaração de 

Idoneidade (modelo no Anexo 2); 

•Sumário (índice); 

•Perfil da Organização (conforme orientações da publicação CRITÉRIOS 

COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA ou CRITÉRIOS RUMO À EXCELÊNCIA da 

FNQ); 

•Respostas aos Requisitos da Avaliação conforme detalhado na publicação 

supramencionada. 

 

NOTA: A Tabela de Pontuação da Auto-Avaliação deve ser enviada  anexa à 

correspondência de envio do RG e não encadernada junto ao RELATÓRIO. 

 

b) Quanto ao Formato  

•A quantidade máxima de páginas permitida para o RG é de 45 páginas para Nível I e 65 

páginas para Nível II, fonte nº 10 ou maior e em papel A4, podendo ser em uma ou duas 

colunas; 

•Não serão contadas no limite máximo de páginas: o Perfil, o Organograma, o Glossário e 

páginas divisórias dos Critérios do RG (desde que não contenham qualquer informação 

sobre o sistema de gestão da organização); 

•O Perfil da Organização é limitado a 05 páginas; 

•Para as figuras e tabelas, desde que legíveis, pode ser usado tamanho de fonte menor 

(limite: nº 6); 

•As páginas contendo as respostas aos critérios e itens devem ter numeração seqüencial; 

•A descrição das evidências para os Critérios ou Itens deve manter a mesma seqüência e as 

mesmas identificações utilizadas no Caderno CRITÉRIOS - COMPROMISSO COM A 

EXCELÊNCIA E RUMO À EXCELÊNCIA; 

•Recomenda-se a impressão frente e verso das folhas; 
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•A encadernação deve ser em espiral para facilitar o manuseio pelos Examinadores; 

• Para se evitar a identificação visual da Candidata, recomenda-se que não seja utilizada a 

logomarca da empresa nos cabeçalhos e rodapés do RG; 

•Não devem ser anexados outros documentos ao RG; 

•Não deverão ser enviadas: cópias de fitas de áudio / vídeo, CD´s (ou qualquer tipo de 

mídia similar), catálogos, folhetos ou outras informações diferentes das especificadas neste 

Regulamento; 

• Relatórios de Gestão- RG devem ser encadernados individualmente. 

É importante destacar a necessidade da candidata já elaborar seu plano de melhorias da 

gestão assim que concluir o RG, o qual deverá ser aprimorado ao receber o RA – Relatório 

de Avaliação preparado pelos Examinadores, após a divulgação das vencedoras. 

 

- Análise do RG 

 

O MGC selecionará até 03 (três) examinadores, sendo um líder da equipe (Sênior), 

considerando as regras de conflitos de interesse do Código de Ética. 

 

Os examinadores irão individualmente analisar o RG e elaborar comentários contendo 

Pontos Fortes (PF) e Oportunidades para Melhorias (OM). Posteriormente as análises 

individuais serão integradas num consenso, sendo gerado então o Relatório de Avaliação. 

 

Os examinadores não terão acesso à pontuação da auto-avaliação interna. O seu envio ao 

MGC tem por objetivo a análise comparativa para o PDCA do processo. 

 

Nesta fase, o Comitê Técnico examinará todos os Relatórios de Avaliação emitidos pelos 

examinadores e determinará quais as Organizações que serão visitadas com base na linha 

de corte das pontuações obtidas. 

 

– Visita às Candidatas 

 

Sendo a organização classificada para esta etapa, irá receber a visita dos Examinadores que 

irão validar a sua pontuação e o seu RG, confirmando as informações incluídas no 
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Relatório e esclarecendo dúvidas surgidas oriundas de sua análise. A visita possibilita 

também uma visão global in loco da gestão da Candidata. 

 

Não é permitida visitas às instalações dos clientes e fornecedores das Candidatas. 

 

Em caso de organizações que possuem Unidades, as mesmas poderão ser visitadas pelos 

examinadores. 

 

A data da visita é definida em comum acordo com cada Candidata, que ao tomar 

conhecimento dos nomes dos Examinadores, poderá solicitar a substituição de algum (ns)  

deles, desde que existam justificativas plausíveis e aceitas pelo MGC. 

 

Após a visita às instalações, os Examinadores elaboram o Relatório de Avaliação, 

contendo as conclusões da visita e as pontuações de consenso, que é enviado ao MGC para 

análise pelo Comitê Técnico. 

 

As despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem (se houver) dos examinadores 

serão custeadas ou providas pela organização visitada. 

 

– Análise dos Relatórios de Avaliação Pós-Visita 

 

Todos os Relatórios de Avaliação são revisados minuciosamente pelo Comitê Técnico, de 

forma a se obter uma linearidade nos comentários antes de submetê-los ao julgamento da 

Banca de Juízes. 

 

– Decisão sobre o Reconhecimento e Divulgação dos Resultados 

 

Para decisão das organizações reconhecidas, é composta uma Banca de Juízes, formada por 

profissionais de renome e comprovada experiência em processos de avaliação. A mesma 

delibera sobre a premiação considerando as análises estatísticas do desempenho das 

Candidatas (pontuação total e por Item/Critério) e pela linha de corte a ser adotada em 

função do desempenho de todas as Candidatas por Nível (I e II). 
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A candidata que no Ciclo anterior tiver algum reconhecimento com Troféu ou Placa, só 

poderá ter novo reconhecimento se houver evolução na faixa de pontuação (ex: se for 

reconhecida com troféu bronze, só terá novo reconhecimento se for troféu prata ou ouro).  

 

A decisão sobre possíveis premiadas, além da avaliação do sistema de gestão, envolve uma 

apreciação sobre a reputação das mesmas, a fim de assegurar que a integridade da 

premiação seja preservada.  

 

As verificações para tal podem incluir o Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita 

Federal, Ministério da Justiça e Órgãos do Poder Judiciário na jurisdição da Candidata 

(inclusive atendimento aos regulamentos referentes à proteção ambiental, saúde 

ocupacional e segurança pública), Polícia Federal, Ministério do Trabalho e suas 

Delegacias Regionais e Órgãos de Defesa do Consumidor. 

 

Após a análise da Banca de Juízes haverá a divulgação dos resultados anunciando as 

reconhecidas. A pontuação final de cada candidata é divulgada no RA.  

 

Não será informado o nome das candidatas, somente das reconhecidas. 

 

Vale ressaltar que a decisão da Banca de Juízes é soberana e irrecorrível. 

 

– Entrega do Relatório de Avaliação  

 

Todas as candidatas, sejam vencedoras ou não, recebem o diagnóstico na forma de RA – 

Relatório de Avaliação, com Pontos Fortes e Oportunidades de Melhorias por Critério, 

emitido pelos Examinadores. 

 

O RA tem a finalidade de abastecer o Plano de Melhoria da Gestão - PMG, de forma a se 

tornar um importante instrumento de melhoria contínua da organização, alavancando cada 

vez mais a sua competitividade e participação no mercado. 
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– Cerimônia de Reconhecimento 

 

O reconhecimento das Organizações ocorrerá durante Cerimônia de Reconhecimento.  

 

 Despesas para realização da cerimônia serão custeadas por patrocinadores, e se não houver 

patrocínios, haverá o rateio das despesas da cerimônia de Reconhecimento pelas 

organizações reconhecidas.  

 

4 – Cronograma do Processo de Avaliação do Prêmio da 

Excelência em Gestão do Estado de Goiás 

 

CRONOGRAMA DAS ETAPAS 

 

Planejamento do Ciclo; (Setembro/Outubro/2012) 

 

Pré  lançamento Encontro de Lideres – 18/10/2012 

 

Mobilização e divulgação: (Fevereiro/2013 a maio/2013) 

 

Lançamento do Prêmio - 15/05/2013 

 

Curso de Introdução aos Critérios de Excelência: (21 de maio/2013) 

 

Capacitação das empresas: (maio/2013 a junho/2013) 

 

Capacitação dos examinadores, (jul/2013) 

 

Inscrição – (maio/julho/2013) 

 

Analise elegibilidade – (maio/julho/2013) 

 

Pagamento taxa de inscrição – ( maio/julho/2013) 
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Entrega do Relatório de Gestão – (Agosto /2013) 

 

Período de avaliação (designação da Banca Examinadora, avaliação individual 

pelos avaliadores, visitas dos examinadores as instalações das candidatas,) – 

(setembro/2013 a janeiro/2014) 

 

Banca de juízes – (fevereiro/2014) 

 

Entrega Relatório de Avaliação – (fev./março/2014) 

 

Cerimônia entrega do Prêmio – (2° quinzena março/2014) 

 

Avaliação dos resultados do ciclo – (abril/2014) 

 

5 - Diretrizes de Publicidade 

 

É facultado às organizações premiadas fazer a divulgação, desde que sejam citados o Ano 

e a Modalidade da premiação.  

 

As organizações premiadas pertencentes a uma cadeia ou rede, onde outras unidades 

forneçam bens ou serviços similares (por exemplo: cadeia ou rede de lojas, agências, 

restaurantes, franquias, etc.) devem explicitar na divulgação que o prêmio foi concedido 

apenas à Unidade e não à organização como um todo.  

 

Divulgação das empresas vencedoras: As contempladas serão comunicadas de sua 

premiação por meio de comunicação formal por escrito, enviada ao endereço indicado no 

formulário de inscrição no Prêmio, pelo e-mail do representante e por telefonema.  

 

Somente após a divulgação pública das vencedoras, os seus nomes poderão ser divulgados 

em entrevistas, anúncios publicitários e no site do MGC. 

 

Cessão de imagens: As vencedoras cederão suas imagens ao Movimento Competitivo - 

MGC de forma gratuita para divulgação do Prêmio da Excelência em Gestão do Estado de 

Goiás, Cerimônia de  Premiação e Seminário de Excelência, por prazo indeterminado. 
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Todas as fotos e imagens captadas durante os eventos promovidos pelo MGC, ligados ao 

processo de Premiação, Avaliação e Seminário passarão a ser de propriedade exclusiva do 

MGC. 

 

6 - Código de ética  

Os membros da Banca Examinadora do Prêmio da Excelência em Gestão de Goiás – 

PEGG (examinadores, examinadores seniores, Comitê Técnico e Juízes) atuam de forma 

voluntária e são designados de acordo com procedimentos rigorosos, principalmente no 

que se refere ao conflito de interesses.  

Todos os membros da Banca Examinadora do PEGG, bem como os demais colaboradores 

do MGC, estão regidos por um Código de Ética, definido sob as mesmas bases do Prêmio 

Nacional da Qualidade - PNQ, onde estes assumem compromissos com princípios éticos 

nas seguintes regras: 

- Regras de conduta 

- Regras de confidencialidade 

- Regras de conflito de interesse 

6.1 - Declaração de Princípios  

 

As pessoas que integram o quadro de colaboradores do MGC, como funcionários ou 

voluntários, permanentes ou temporários, com qualquer tipo de vínculo, em qualquer nível 

da organização, se comprometem a conduzir suas atribuições e responsabilidades com 

elevados padrões profissionais, considerando ética, honestidade, dignidade, veracidade, 

exatidão, imparcialidade, disciplina e sigilo, contribuindo para o aumento do prestígio e da 

credibilidade do Prêmio da Excelência em Gestão de Goiás - PEGG perante todas as partes 

interessadas. Para o alcance desses padrões, incluem-se as regras a seguir discriminadas: 
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6.2 - Regras de Conduta 

 

É rigorosamente vedado a todos os Examinadores, Juízes e Colaboradores, no exercício de 

suas atividades no MGC:  

 Aceitar ou receber, direta ou indiretamente, gratuidades ou vantagens pessoais de 

qualquer natureza que representem valor, provenientes de pessoas físicas ou jurídicas que 

se relacionam com o MGC;  

 Comunicar-se, apresentar-se ou executar qualquer atividade em nome do MGC, ou 

passando a impressão de estar agindo dessa forma, sem estar devidamente autorizado 

para tal, e quando autorizado, apresentar-se apenas na função específica para a qual tenha 

sido designado; 

 Agir de forma indigna, indecorosa, anti-profissional e sem zelo, junto ao público e/ou 

interlocutores que possam de alguma forma, associar sua imagem à do MGC;  

 Usar a logomarca do Prêmio da Excelência em Gestão de Goiás - PEGG ou do MGC 

como identificação de sua condição de examinador ou juiz, assim como a colocação em 

seu cartão de visitas;   

 Informar ou mencionar, para qualquer finalidade, a titulação de funções exercidas ou em 

exercício na Banca Examinadora, sem ter participado efetivamente da avaliação das 

Candidatas, ou sem citar os respectivos anos de designação e, no caso de ciclos 

anteriores, sem ter recebido o certificado de participação. A condição de membro da 

Banca Examinadora deve ser informada da seguinte forma: “Examinador ou Examinador 

Sênior ou Membro do Comitê Técnico ou Juiz – Prêmio da Excelência em Gestão de 

Goiás/PEGG – ciclo  (informar ano)”; 

 Deixar de zelar pela correta aplicação desse Código e omitir-se em consultar ou informar 

ao Comitê Técnico do MGC sobre possíveis ocorrências de violação.  

 

É rigorosamente vedado aos Examinadores:  
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 Aceitar atenções pessoais que representem valor, de Candidatas atuais ou de anos 

anteriores, que possam, de alguma maneira, gerar suspeitas quanto à integridade do 

processo de premiação;   

 Oferecer serviços de consultoria ou qualquer tipo de assessoramento para 

organizações que tenha avaliado, por pelo menos dois anos após o ciclo de 

premiação;  

 Usar informações privilegiadas decorrentes do processo de avaliação ou de 

julgamento, como forma de obter vantagens pessoais ou de oferecer serviços 

profissionais;  

 Utilizar ou reproduzir, em benefício próprio, para fins comerciais ou de 

recebimento de vantagens diretas ou indiretas, sem prévia autorização, quaisquer 

materiais ou publicações, total ou parcialmente, de propriedade do MGC;  

 Comunicar-se com as Candidatas solicitando documentação, informações ou 

esclarecimentos sobre o Relatório da Gestão, o planejamento da visita ou quaisquer 

outros assuntos relativos ao processo de premiação, sem autorização prévia do 

Gestor do Prêmio. 

 

6.3 - Regras de Confidencialidade 

É rigorosamente vedado a todos os Examinadores, Juízes e Colaboradores, no exercício de 

suas atividades no MGC:  

Divulgar, discutir ou utilizar, para qualquer finalidade não autorizada, qualquer informação 

obtida no âmbito no MGC; 

 Revelar, para pessoas não indicadas pelo MGC, informações que tenha 

conhecimento, que possam identificar organizações candidatas de ciclos anteriores, 

atuais e futuros, cuja candidatura não tenha se tornado pública oficialmente.  

 Os Examinadores se obrigam a tomar as seguintes precauções, com o objetivo de 

manter a confidencialidade de todas as informações obtidas durante o processo de 

avaliação: 
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 Salvaguardar as informações recebidas durante o processo de avaliação e/ou 

julgamento, relativas às Candidatas atuais ou de ciclos anteriores, evitando; 

 Discuti-las até mesmo com familiares, pessoas de seu relacionamento, outros 

examinadores e colegas de profissão, exceto quando esta troca de informações fizer 

parte do processo de avaliação ou julgamento; 

 Não reproduzir ou divulgar as informações do Relatório da Gestão ou de qualquer 

outro documento utilizado no processo de avaliação ou de julgamento das 

Candidatas;   

 Omitir às candidatas sua condição de consultor ou sua participação na preparação 

de uma outra Candidata ao PEGG; 

 Revelar ao gestor do Prêmio ou ao Comitê Técnico, seja durante as atividades de 

treinamento ou de avaliação, sua condição de consultor ou sua participação na 

preparação de uma Candidata ao Prêmio da Excelência em Gestão de Goiás- 

PEGG;  

 

6.4 - Regras sobre Conflito de Interesses 

 

Os membros da Banca Examinadora obrigam-se a manifestar a condição de conflito de 

interesses sempre que fatores objetivos ou subjetivos os impedirem de avaliar ou julgar de 

maneira independente e imparcial, ou puderem prejudicar a imagem da instituição gestora 

ou do processo de premiação. 

 

Os fatores objetivos previstos são: 

 Relacionamento direto, quando o Examinador/juiz possui um vínculo empregatício 

ou profissional com a organização avaliada/candidata, ou com um fornecedor ou 

cliente importante para a organização candidata. Inclui-se neste nível a existência 
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de relacionamento familiar (parentes de primeiro grau), pessoal e social com 

funcionários da organização candidata; 

 Propriedade significativa, quando uma parte importante dos bens pessoais do 

Examinador/Juiz é, ou possa vir a ser, influenciada pela organização candidata. 

Inclui-se neste nível a participação acionária. 

 Concorrência, quando o Examinador/juiz está diretamente envolvido com 

concorrentes da organização candidata, através de relações de trabalho, de posse de 

ações, etc 

Os fatores subjetivos previstos são: 

 Ter experiências anteriores importantes relacionando-se com a organização por 

qualquer razão;    

 Possuir opinião formada pela mídia, por terceiros ou qualquer outra fonte de 

informação, ou preconceitos em relação à organização;  

 Estabelecer ou influenciar o estabelecimento, direta ou indiretamente, de relações 

comerciais, com organizações candidatas do ciclo atual e de dois ciclos anteriores 

de premiação, ou mesmo suas controladoras ou coligadas, em cujo processo de 

avaliação para o MGC tenha tido qualquer tipo atuação.  

 

Os casos omissos e de inobservância às regras e princípios aqui estabelecidos serão 

avaliados pelo Gestor e Comitê Técnico do PEGG – Ciclo 2013-2014, que deliberarão 

sobre ações ou sanções cabíveis, que podem incluir a exclusão do Examinador/Juiz dos 

próximos ciclos do PEGG. Até esta deliberação a pessoa permanecerá afastada de suas 

atribuições e/ou atividades. 

 

7 - Rede de Parceiros de Prêmios 

 

Composta por instituições de caráter nacional, regional ou setorial que estão envolvidas na 

governança dos projetos, geralmente como apoio institucional, técnico e/ou econômico e 

não financeiro, afetando positivamente os resultados dos mesmos. 
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Sebrae  -  O Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, trabalha 

desde 1972 pelo desenvolvimento sustentável das empresas de pequeno porte. 

 

MBC Movimento Brasil Competitivo  - O MBC tem como objetivo principal viabilizar 

projetos que visam o aumento da competitividade das organizações e da qualidade de vida 

da população. 

 

Fundação Nacional da Qualidade  - A FNQ - Fundação Nacional da Qualidade é um 

centro brasileiro de estudo, debate e irradiação de conhecimento sobre excelência em 

gestão. 

 

Fórum Nacional dos Programas de Qualidade, Produtividade Competitividade - 

Congrega os Programas Estaduais e Setoriais, definindo ações comuns, disseminando os 

produtos e articulando nacionalmente o movimento da qualidade, produtividade e 

competitividade. 

 

Gespública -  O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – 

GESPÚBLICA é responsável pela disseminação e implantação dos Critérios de Excelência 

nas organizações públicas do país.  
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Anexo 1 

 

 

 

 

CICLO DO PEGG: 

 

1. Identificação 

Razão Social (Organização ou Unidade Autônoma): 

 

Nome Fantasia: 

 

CNPJ : 

 

Data de registro no CNPJ:  

 

Endereço: 

 

Bairro: Cidade: 

 

UF: 

CEP: 

 

Site: 

Nome do Dirigente Responsável: 

 

Cargo:  

 

Telefone Comercial: Celular: 

Fax: e-mail:  

 

Nome do Representante para contato: 

 

Cargo:  

 

Telefone Comercial: Celular: 

Fax: e-mail:  

 

Ficha de Inscrição (rev.0) 
PRÊMIO DA EXCELÊNCIA EM GESTÃO – 

PEGG 
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2. Caracterização da Organização 

 

a) A Candidata tem fins lucrativos? (   ) Sim (   ) Não 

 

b) A Candidata já participou de algum processo de premiação que utiliza os critérios de 

excelência como referencial? 

(   ) Sim. Qual e quando? ______________________________________ (   ) Não 

 

c) Qual a natureza de suas atividades?_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

d) A candidata exerce alguma(s) atividade(s) de natureza não permanente ? 

(   ) Não            (   ) Sim. Qual(is) ? 

________________________________________________  

3. Porte da Candidata: 

a) Força de Trabalho 

 

Nº empregados 

efetivos/Servidores 

Outros (terceiros, 

estagiários etc.) 

Total da força de 

trabalho 

   

 

b) Receita bruta operacional global (ou orçamento – em milhões de R$): 

    (   ) inferior a 1               (   ) 1 a 10               (   ) 11 a 100               (   ) superior a 100 

 

4. Relação das Instalações (Unidades/Setores), em caso de estarem localizadas fora da 

Sede: 

Unidade (Nome) Endereço 
Nº da força de 

trabalho 

   

   

 

5. Identificação de Unidade Autônoma: 
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a) A candidata é uma Unidade Autônoma da Organização?  

(   ) Sim      (   ) Não (Passar para item 6) 

 

b) Dados da organização (no Brasil) à qual a Candidata pertence ou está vinculada: 

 

Razão Social  

 

 

CNPJ : 

Endereço 

 

Bairro: Cidade: 

 

UF: 

CEP: 

 

Site: 

Nome do Dirigente Responsável: 

 

Cargo:  

 

Total da força de trabalho da organização no Brasil: 

 

 

c) A organização a qual pertence a unidade autônoma Candidata pretende se inscrever ao 

PEGG neste ciclo?  

(   ) Sim                   (   ) Não                     (   ) Não sabe 

 

d) Citar o documento que comprova a condição de unidade autônoma da organização 

(anexar cópia do documento): ________________________________________________ 

 

6. A organização está se candidatando ao PRÊMIO DE EXCELÊNCIA EM 

GESTÃO DE GOIÁS – PEGG na modalidade: 

(   ) Nível I Compromisso com a Excelência                  (    ) Nível II Rumo à Excelência 

 

7. Aceitação dos termos e condições: 

Declaramos que: 
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 Estamos cientes de que participaremos do PEGG Ciclo 2013/2014 conforme Nível 

indicado no item 6 deste formulário. 

 Concordamos que o Relatório da Gestão seja analisado criticamente por membros da 

Banca Examinadora do PEGG. 

 Concordamos em submeter à apreciação do MGC as justificativas para a 

discordância eventual sobre a participação de algum(ns) do(s) Examinador(es) 

designados para compor a Banca Examinadora do PEGG, e acatar a decisão tomada 

pela entidade. 

 No caso de sermos visitados, concordamos em facilitar uma avaliação aberta e 

imparcial e em arcar com todas as despesas de deslocamento, hospedagem e 

alimentação dos Examinadores. 

 No caso de sermos premiadas, concordamos em divulgar amplamente o modelo de 

gestão adotado por nossa organização e em participar, caso seja necessário, das 

despesas para realização da cerimônia de premiação promovida pelo MGC. 

 Aceitamos e concordamos com todos os termos e condições contidos no 

Regulamento do PEGG Ciclo _______________. 

 

 

Goiânia(GO)_____ de _____________________ de _________ 

 

_____________________________________ 

    Assinatura do Dirigente ou Responsável 
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PARA USO DO MGC 

Determinação da Elegibilidade ao PEGG Ciclo ____________ 

ITENS 

VERIFICADOS 

E INDICAÇÃO 

DA SITUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO (      ) Elegível                                         (      ) Não Elegível 

COMENTÁRIOS 

 

 

 

DATA: 

 

GESTOR DO PEGG: 

DATA: 

 

GERENTE EXECUTIVO DO MGC: 
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Anexo - 2 
 

1 – Declaração de Idoneidade:  
 

(Utilizar papel timbrado da organização candidata)  

 

 

 

Declaração de Idoneidade  

 

 

Organizações privadas  

 

_____________________________________ (nome da organização), por seu representante 

legal abaixo-assinado declara, para os fins de direito, que cumpre plenamente todas as obrigações 

societárias, estatutárias, ambientais, tributárias, previdenciárias, trabalhistas, contratuais ou de 

qualquer natureza que, de forma líquida e certa, lhes são legalmente exigidas.  

 

___________________________________       _______________________________  

             (local e data)                                                               (assinatura)  

 

 

 

 

2– Declaração de Idoneidade para órgãos da Administração Pública:  
 

(Utilizar papel timbrado do órgão que está se candidatando)  

 

 

 

Declaração de Idoneidade  

 

 

Órgãos da Administração Pública  

 

_____________________________________ (nome do órgão público), por seu representante 

legal abaixo-assinado declara, para os fins de direito, que inexiste qualquer débito em mora ou 

situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração 

Pública Federal, Estadual e Municipal, e que cumpre plenamente as determinações legais a que 

está submetido, bem como as exigências dos órgãos de fiscalização e controle.  

 

 

__________________________________          _______________________________  

                     (local e data)                                                              (assinatura) 
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Anexo – 3 

   Avaliação do Prêmio pela Candidata       
               
Avaliar o Processo do Prêmio a partir das perguntas abaixo, de acordo com a 
seguinte legenda: 
0 - não atendeu 2 - atendeu plenamente 
1 - atendeu parcialmente 3 - superou o atendimento 
        

Processo 0 1 2 3 

Os Critérios Rumo à Excelência 2013-2014 e o Guia da Candidatura 
ofereceram informações claras e suficientes para a participação no 
Prêmio?         

O método de avaliação permite uma visão completa da gestão da 
organização?         

O valor da taxa de inscrição ao Prêmio é justo e adequado?         

A equipe da instituição gestora forneceu todas as informações 
necessárias sobre a realização do processo de avaliação?         

O processo de planejamento da visita (definição de datas, envio da 
agenda, orientações à candidata) foi adequado?         

Equipe examinadora 0 1 2 3 

A equipe examinadora manteve um processo de comunicação cordial 
e efetivo com os colaboradores quando da visita?         

Os questionamentos realizados pela equipe foram pertinentes e 
relacionados às práticas de gestão e aos critérios de avaliação?          

A equipe examinadora incentivou a manifestação dos entrevistados, 
utilizando uma linguagem apropriada ao público?         

A equipe examinadora utilizou uma linguagem apropriada ao público? 
        

A equipe examinadora agiu dentro do previsto no código de ética do 
Prêmio?         

Relatório de Avaliação 0 1 2 3 

A apresentação gráfica (editoração) é adequada?         

A conclusão geral é pertinente, completa e proporciona uma visão 
ampla do resultado da avaliação realizada?         

Os comentários são pertinentes, agregando valor à organização e 
permitindo a geração de ações?         

O texto é coerente como um todo, ou seja, conclusão, comentários e 
pontuação?         

O texto é apresentado de forma correta (ortografia e gramática)?         

Comentários e Sugestões Adicionais 
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Anexo – 4 

Cadastro de Candidato a Examinador 
 

 

 

1.  Nome: 
 

2. Data Nascimento: 

 

3. RG: 

 

4. CPF: 

 

5. Endereço completo: 
 

6. Telefone: 
 

7. e-mail: 

 

8. Experiência como examinador: 

 

9. Empresa em que trabalha: 
 

10. Formação Universitária: 
 

11. Pós-graduação: 

 

12. Especialidades tituladas: 

 

13. Experiência profissional: 
 

14. Motivo do voluntariado: 
 

 

15. Qual nível você se sente confortável para avaliar?  

 

16. Sente-se confortável para ser sênior? 
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