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MENSAGEM AOS PARTICIPANTES DO PROCESSO DE 
CERTIFICAÇÃO CLASSE MUNDIAL DA CÂMARA 

INTERNACIONAL DA INDÚSTRIA DE TRANSPORTE - CQCIT 
 

O CQCIT representa um marco no movimento em certificação de entidades na rota do desenvolvimento 

sustentável e da competitividade mundial. 

O CQCIT está voltado ao aumento da qualidade e da produtividade, mas também ao desenvolvimento da 

sociedade na qual vivemos e da qual somos parte. 

O CQCIT Busca incentivar a sustentabilidade social, econômica, tecnológica e ambiental de forma 

incorporada à gestão e assumida como compromisso das entidades, começando pelos seus principais 

líderes, provendo uma cultura favorável para materializar o compromisso com as estratégias e tendências 

seguidas pela CIT, que amplia o valor e a competitividade das entidades na busca de seu enquadramento 

em Classe Mundial. 

A CIT evoluiu e está consolidada como um centro de referência mundial para seus países membros, 

participantes da Rede Internacional de Transporte da CIT (CIT Network). 

 

 

 

 

 

 

 

CIT convida as entidades que tenham relação direta ou indireta com o setor de transporte e logística, 

dentro do escopo industrial, operacional, energético, tecnológico, financeiro, acadêmico, entre outros, para 

se integrarem nesta rede por um mundo melhor. 

 

Prof. Dr. Marcelo Augusto, de Felippes 

− Auditor de Classe Mundial 

− Auditor da Fundação Nacional de Qualidade (FNQ) no Brasil 

− Mentor do Programa Excelência Gerencial do Exército Brasileiro (PEG-EB) que certificou 454 organizações militares 

− Auditor do Prêmio de Qualidade do Serviço Público (PQSP – Brasil) 

− Responsável Técnico pela Certificação da Aeronave ADB-3-3 junto à ANAC (Agência Nacional da Aviação Civil do 

Brasil) 
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INTRODUÇÃO 

 

Os Critérios de Certificação CQCIT constituem um modelo sistêmico de gestão adotado por inúmeras 

organizações de Classe Mundial. São construídos sobre uma base de conceitos fundamentais essenciais 

à melhoria contínua e adaptação à incessante mudança no cenário social, tecnológico, ambiental e 

cibernético. 

O CQCIT se desenvolve em um ambiente de ampla flexibilidade e simplicidade de linguagem e, 

principalmente, não se utiliza de ferramentas e práticas de gestão específicas, permitindo a participação 

de qualquer tipo de organização, do setor público ou privado, com ou sem finalidade de lucro, seja de porte 

pequeno, médio ou grande. 
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CQCIT: O QUE A ENTIDADE GANHA? 

Resposta: uma certificação de Classe Mundial emitida pela CIT, desde que consiga atingir a pontuação 

mínima de 600 pontos de um total de 1000 pontos nos critérios de certificação. 

Além disso: 

• amplo entendimento dos requisitos para melhorar o desempenho da gestão e, portanto, a melhoria 

da competitividade, o conhecimento de tendências no transporte e logística para os próximos anos 

e como reagir às constantes mudanças em ambientes e mercados turbulentos, imprecisos e 

incertos; e 

• ampla troca de informações sobre métodos e sistemas de gestão que alcançaram sucesso e sobre 

os benefícios decorrentes da utilização dessas estratégias e a adoção de ambientes e processos 

que busquem permanentemente a inovação de maneira a transformar em resultado que 

favoreçam à entidade e todos àqueles que dela dependem ou se utilizam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CQCIT: COMO É REALIZADO NA PRÁTICA? 

1. Por intermédio de reuniões virtuais com a equipe de auditores; 

2. Todos os participantes são orientados o que devem fazer dentro de prazo pré-definido; 

3. Os auditores enviam questionários que devem ser respondidos e enviados pela entidade 

candidata à certificação para os auditores CQCIT; 

4. Os auditores selecionam alguns pontos e agendam reuniões virtuais para verificar a evidência do 

que foi respondido no questionário; 

5. Após todas as respostas terem sido finalmente respondidas, o conselho de certificação CQCIT 

promulgará o resultado 
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FUNDAMENTOS DA CERTIFICAÇÃO 

Os Fundamentos da Certificação expressam conceitos reconhecidos internacionalmente e que se 

traduzem em práticas ou fatores de desempenho encontrados em organizações líderes de Classe Mundial, 

que buscam constantemente se aperfeiçoar e se adaptar às mudanças globais. Os Fundamentos da 

Certificação são: 

1. Pensamento sistêmico 

2. Aprendizado organizacional 

3. Cultura de inovação 

4. Liderança e constância de propósitos 

5. Orientação por processos e informações 

6. Visão de futuro 

7. Geração de valor 

8. Valorização das pessoas 

9. Conhecimento sobre o cliente e o mercado 

10. Desenvolvimento de parcerias 

11. Responsabilidade social 

A seguir, são apresentados os conceitos de cada Fundamento da Certificação CQCIT. 

 

PENSAMENTO SISTÊMICO 

Entendimento das relações de interdependência entre os diversos componentes de uma organização, bem 

como entre a organização e o ambiente externo. 

 

APRENDIZADO ORGANIZACIONAL 

Busca e alcance de um novo patamar de conhecimento para a organização por meio da percepção, 

reflexão, avaliação e compartilhamento de experiências. 

 

CULTURA DE INOVAÇÃO 

Promoção de um ambiente favorável à criatividade, experimentação e implementação de novas ideias que 

possam gerar um diferencial competitivo para a organização. 

 

LIDERANÇA E CONSTÂNCIA DE PROPÓSITOS 

Atuação de forma aberta, democrática, inspiradora e motivadora das pessoas, visando ao 

desenvolvimento da cultura da excelência da qualidade e elevado nível de serviço, à promoção de relações 

em rede de maneira customizada e à proteção dos interesses das partes interessadas. 
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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. 

 

VISÃO DE FUTURO 

Compreensão dos fatores que afetam a organização, seu ecossistema e o ambiente externo no curto, 

médio e longo prazo, visando à sua perenização. 

 

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. 

 

VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS 

Estabelecimento de relações com as pessoas, criando condições para que elas se realizem profissional e 

humanamente, maximizando seu desempenho por meio do comprometimento, desenvolvimento de 

competências e espaço para empreender. 

 

CONHECIMENTO SOBRE O CLIENTE, TECNOLOGIA, TENDÊNCIAS, CIBERNÉTICA, INDÚSTRIA 4.0 
(EM DIANTE) E O MERCADO 

Conhecimento e entendimento desses preceitos, visando à criação de valor de forma sustentada para o 

cliente e, consequentemente, gerando maior competitividade nos mercados. 

 

DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS 

Desenvolvimento de atividades em conjunto com outras organizações, a partir da plena utilização das 

competências essenciais de cada uma, objetivando benefícios para ambas as partes. 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Atuação que se define pela relação ética e transparente da organização com todos os públicos com os 

quais 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. 
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MODELO DE CERTIFICAÇÃO 
O Modelo de Certificação é concebido tendo como base os Fundamentos da Certificação de Classe 

Mundial, sendo constituído por oito critérios: 

1 Liderança 

2 Estratégias e Planos 

3 Clientes 

4 Sociedade 

5 Informações e Conhecimento 

6 Pessoas 

7 Processos 

8 Resultados 

 

No Modelo, os Fundamentos são expressos em características tangíveis (mensuráveis quantitativa ou 

qualitativamente) e distribuídos em requisitos. Estes são agrupamentos cujo objetivo maior é reproduzir 

de forma lógica a condução de temas essenciais de um negócio e que são denominados de Critérios e 

Itens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÃO GERAL 

Os oito critérios constituintes do Modelo de Certificação subdividem-se em 24 itens de avaliação. Dentre 

os itens, há os de processos gerenciais e os de resultados organizacionais: os itens de processos 

gerenciais (1.1 a 7.3) solicitam informações relacionadas ao sistema de gestão da organização, sem 

prescrever práticas, métodos de trabalho ou ferramentas, que respondem à pergunta “Como?” e os de 

resultados organizacionais (8.1 a 8.6) solicitam, conforme o nome indica, a apresentação dos resultados, 

informações comparativas e explicações sobre eventuais tendências ou níveis atuais adversos, 

caracterizando as evidências. 
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Os itens de processos gerenciais são compostos por perguntas que começam com a palavra “Como”, que 

solicita a descrição das práticas de gestão da organização, evidenciando: 

• os respectivos padrões de trabalho (incluindo os responsáveis); 

• os métodos utilizados para o controle (verificação do cumprimento dos padrões de trabalho); 

• o grau de disseminação (processos, produtos e/ou pelas partes interessadas em que as práticas   

estão implementadas); 

• a continuidade (início de uso e periodicidade); e 

• a integração. 

Em alguns casos, as perguntas dos itens de processos gerenciais podem vir acompanhadas de pedidos 

de apresentação de evidências, descrição de metodologias, solicitação de detalhamento de algum aspecto 

considerado relevante para efeitos de avaliação ou, ainda, de esclarecimento sobre determinado ponto. 

Essas solicitações complementam as perguntas, sugerindo, portanto, que na resposta sejam incluídas 

informações para atendê-las. Em casos específicos, a entidade postulante pode requerer ao longo do 

processo certificatório que os auditores compareçam presencialmente em suas instalações para viabilizar 

a comprovação das evidências 

O conjunto das respostas aos requisitos de cada item de processos gerenciais deve demonstrar a 

aplicação integrada das práticas de gestão da organização e comprovar que o mesmo é implementado 

segundo a dinâmica do diagrama da gestão a seguir apresentado, visando ao aprendizado organizacional. 

A descrição das práticas de gestão deve, sempre que possível, ser reforçada com a apresentação de 

exemplos que demonstrem a sua aplicação. É particularmente importante que sejam apresentados 

também exemplos de melhorias em implementação, ou já implantados nos últimos anos, como forma de 

evidenciar o aprendizado organizacional. 

Os itens de resultados organizacionais solicitam a apresentação de dados que permitam fazer 

comparações apropriadas do nível atual alcançado pela organização com dados oriundos de fontes 

externas consideradas pertinentes, assim como a avaliação da tendência. Alguns itens solicitam que os 

resultados sejam apresentados de forma estratificada para permitir uma análise mais detalhada. 

Devem ser explicados também eventuais tendências adversas e níveis atuais de desempenho abaixo das 

informações comparativas pertinentes. 

 

PERFIL, CRITÉRIOS, ITENS E PONTUAÇÕES MÁXIMAS 

O CQCIT se divide em um questionário inicial e 8 questionários específicos. Os prazos máximos para a 

resposta estão na tabela assim como a pontuação. 

Caso o prazo não seja cumprido, a certificação continua e considera penalidade de atraso na pontuação. 

Não recomendável esperar o prazo limite para responder, pois o tempo que não foi utilizado é revertido 

em bônus na pontuação. 

Os aspectos solicitados que não forem aplicáveis à entidade postulante à Certificação CQCIT devem 

receber como resposta NA (não aplicável) e não há penalidade na pontuação. 
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Em princípio, a entidade postulante deve responder o questionário como entende o tema e de acordo com 

sua realidade. 

Ao longo do processo, os auditores emitirão considerações e recomendações tão somente visando à 

melhoria contínua da entidade, assim como a preparação para as tendências pelos próximos 10 anos, a 

conta da data do início da certificação. 

 

1. QUESTIONÁRIO INCIAIL (1 semana) 

 O perfil da organização é o primeiro questionário a ser respondido, que são as seguintes questões:  

P1 DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

P2 CONCORRÊNCIA E AMBIENTE COMPETITIVO 

P3 ASPECTOS RELEVANTES 

P4 HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO 

P5 ORGANOGRAMA MACRO ORGANIZACIONAL 

 

2. QUESTIONÁRIO CQCIT por critérios e itens 

CRITÉRIOS E ITENS  PONTUAÇÃO MÁXIMA 
1. Liderança – Q1 – 1 semana 110 

1.1 Sistema de liderança 40 
1.2 Cultura da excelência 40 
1.3 Análise do desempenho da organização 30 

2. Estratégias e Planos – Q2 – 1 semana 60 
   2.1 Formulação das estratégias 30 
   2.2 Implementação das estratégias 30 
3. Clientes – Q3 – 1 semana 60 

3.1 Imagem e conhecimento de mercado 30 
3.2 Relacionamento com clientes 30 

4. Sociedade – Q4 – 1 semana 60 
4.1 Responsabilidade socioambiental 30 
4.2 Ética e desenvolvimento social 30 

5. Informações e Conhecimento – Q5 – 1 semana 60 
5.1 Informações da organização 20 
5.2 Informações comparativas 20 
5.3 Ativos intangíveis 20 

6. Pessoas – Q6 – 2 semanas 90 
6.1 Sistemas de trabalho 30 
6.2 Capacitação e desenvolvimento 30 
6.3 Qualidade de vida 30 

7. Processos – Q7 – 2 semanas 110 
7.1 Processos principais do negócio e processos de apoio 50 
7.2 Processos de relacionamento com os fornecedores 30 
7.3 Processos econômico-financeiros 30 

8. Resultados – Q8 – 3 semanas 450 
8.1 Resultados econômico-financeiros 100 
8.2 Resultados relativos aos clientes e ao mercado 100 
8.3 Resultados relativos à sociedade 60 
8.4 Resultados relativos às pessoas 60 
8.5 Resultados dos processos principais do negócio e dos processos de apoio 100 
8.6 Resultados relativos aos fornecedores 30 

  
Total de pontos possíveis 1000 
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P – PERFIL DA ORGANIZAÇÃO 

O Perfil é uma apresentação geral da organização. Evidencia aspectos relevantes do processo de 

transformação de insumos em produtos e serviços com valor agregado, por meio de recursos disponíveis, 

para atender a mercados-alvo. 

Deve propiciar uma visão global da organização, do seu negócio ou ramo de atuação e seus principais 

desafios. Inclui aspectos sobre o relacionamento da organização com suas partes interessadas e um 

histórico da busca da excelência. Sob a forma de redação livre, figuras ou tabelas devem ser apresentados, 

considerando a itemização que segue. Nele, a descrição de práticas de gestão e de resultados devem ser 

evitadas. Essas informações devem ser fornecidas nos itens pertinentes, em resposta aos requisitos dos 

critérios. 

 

P1) DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

A) INSTITUIÇÃO, PROPÓSITOS E PORTE DA ORGANIZAÇÃO 

(1) Denominação da organização no relatório; 

(2) Forma de atuação. Capital aberto, Capital fechado, Autarquia, Fundação, Instituto, Unidade 

Autônoma etc. No caso de Unidade Autônoma, informar a denominação e a forma de atuação da 

organização controladora no País e a denominação de eventuais organizações em níveis 

intermediários, abaixo da controladora; 

(3) Data de instituição da organização. Informar um histórico da origem da organização, mencionando 

apenas datas e fatos relevantes (fundação, criação, aquisições, fusões, desmembramentos, 

incorporações, separações, alteração de controle acionário, troca do principal executivo etc.); 

(4) Descrição do negócio, destacando a natureza atual das atividades da organização ou atividade-

fim. Informar o setor de atuação (alimentos, farmacêutico, metalúrgico, construção civil, 

montadoras de automóveis, serviços de saúde, serviços de software, turismo, terceiro setor, 

concessionário de serviços públicos, administração pública e ensino particular); 

(5) Informações sobre o porte da organização, por exemplo: faturamento, número de clientes e de 

transações comerciais, quantidade de instalações, localizações ou outros volumes pertinentes aos 

ramos de atuação. Se a organização for uma unidade autônoma, informar seu relacionamento 

institucional com a controladora a que pertence, indicando as porcentagens de sua força de 

trabalho e da receita bruta global em relação à controladora. 

 

B) PRODUTOS E PROCESSOS 

(1) Principais produtos da organização; 

(2) Descrição sucinta dos processos principais do negócio e de apoio; 

(3) Principais equipamentos, instalações e tecnologias de produção utilizadas pela organização. 

Nota: em muitos casos (como os de Unidades Autônomas ou de empresas integrantes de um conglomerado) é comum que algum 

processo aplicado seja gerenciado parcial ou totalmente pela organização maior (holding ou casa matriz). Exemplos: gerenciamento 



 

12 
 

financeiro, marketing, planejamento estratégico e geração de padrões por área corporativa. Mesmo nesta situação, quando há 

envolvimento de terceiros no gerenciamento, os processos devem ser descritos aqui neste Perfil, e os respectivos requisitos dos 

Critérios de Excelência devem ser respondidos. Numa eventual visita às instalações, seja virtual ou presencial, poderão ser pedidos 

esclarecimentos a todos os envolvidos. 

 

C) FORÇA DE TRABALHO 

(1) Denominação genérica da força de trabalho utilizada internamente (colaboradores, funcionários, 

empregados, servidores ou outro nome específico); 

(2) Composição da força de trabalho, incluindo quantidade de pessoas, percentuais por nível de 

escolaridade, de chefia ou gerenciais, e regime jurídico de vínculo (empregados, servidores, 

cooperados, empregados de terceiros sob a coordenação direta da organização, temporários, 

estagiários, autônomos, comissionados, sócios ou outro regime); 

(3) Mencionar os principais requisitos de segurança e saúde para as pessoas, membros da força de 

trabalho ou não. 

 
D) CLIENTES E MERCADO 

(1) Principais mercados nos ramos de atuação da organização e, se houver, principais segmentos 

desses mercados onde se encontram os clientes-alvo. Incluir eventuais delimitações territoriais, 

estratégicas ou compulsórias dos mercados; 

(2) Citar os principais clientes e clientes-alvo por produto. 

Nota: no caso de candidaturas de Unidades Autônomas elegíveis, devem-se incluir como clientes outras unidades da mesma 

organização controladora no País que também sejam beneficiárias significativas de seus produtos para qualquer finalidade. 

(3) Citar as organizações (distribuidores, revendedores etc.) que se encontram atuando entre a 

organização e seus clientes; 

(4) Principais necessidades (como produto conforme especificação, recebimento no prazo, 

continuidade de fornecimento, pronto atendimento e assistência técnica eficaz) de cada tipo de 

cliente e de cada     organização citada em (3). 

 

E) FORNECEDORES E INSUMOS 

(1) Citar os principais tipos de fornecedores que compõem a cadeia de suprimento da organização, 

incluindo fornecedores diretos e indiretos, quando pertinente. Citar os principais produtos, 

matérias-primas e serviços por eles fornecidos e os valores aproximados de aquisições de cada 

tipo. No caso de fornecedores da mesma organização cujos valores de aquisição sejam 

repassados indiretamente, informar o montante aproximado referente aos mesmos, nem que 

sejam computados por meio de valores contábeis provenientes de rateios, taxas ou operações 

similares; 

(2) Eventuais particularidades e limitações no relacionamento com fornecedores. 
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F) SOCIEDADE 

(1) Principais comunidades com as quais a organização se relaciona e as principais necessidades de 

cada uma delas. Sugere-se que em casos de universidades, o máximo de informações 

consideradas relevantes são muito apropriadas. 
(2) Mencionar os principais impactos negativos potenciais que os produtos, processos e instalações 

da organização causam nas comunidades e na sociedade como um todo, desde o projeto até a 

disposição final. 

 

G) RELACIONAMENTO COM OUTRAS PARTES INTERESSADAS 

(1) Informar a denominação de outras partes interessadas da organização, além das já descritas, 

destacando seus representantes ou interlocutores e seus interesses gerais e/ou específicos. 

(2) Sugere-se ressaltar, caso exista, relacionamento com entes governamentais dos diferentes níveis, 

impressa geral e organizações internacionais. 

 

P2) CONCORRÊNCIA E AMBIENTE COMPETITIVO 

A) AMBIENTE COMPETITIVO 

(1) Informar se há algum tipo de concorrência direta de produtos similares fornecidos por outras 

organizações ou concorrência     indireta por meio da aquisição ou produção de produtos ou 

soluções equivalentes por parte dos clientes em qualquer outra     fonte alternativa que não seja a 

própria organização para alcançar os mesmos benefícios. Citar as organizações concorrentes e a 

sua natureza (pública, privada, nacional ou internacional etc.); 

(2) Informar a parcela de mercado (se organização atuante em mercado competitivo) da organização 

e dos seus principais concorrentes; 

(3) Citar os principais fatores que diferenciam a organização perante os concorrentes; 

(4) Principais mudanças que estão ocorrendo no ambiente competitivo que possam afetar o mercado 

ou a natureza das atividades. 

 

B) DESAFIOS ESTRATÉGICOS 

(1) Principais desafios ou barreiras em relação à manutenção ou aumento da competitividade, tais 

como: alteração da Missão ou abrangência de atuação, entrada em novos mercados ou novos 

segmentos, mudanças de controle ou de estrutura de gestão, adequação a novas exigências da 

sociedade, captação de recursos para investimento e implementação de estratégias específicas; 

(2) Estabelecimento, ampliação ou reconfiguração de parcerias ou alianças estratégicas; 

(3) Estágio da introdução de novas tecnologias importantes, incluindo as da gestão. 
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P3) ASPECTOS RELEVANTES 

(1) Requisitos legais e regulamentares no ambiente da organização, incluindo os relativos à saúde 

ocupacional, segurança, proteção ambiental e os que interferem ou restringem a gestão 

econômico-financeira e dos processos organizacionais; 

(2) Eventuais sanções ou conflitos de qualquer natureza envolvendo obrigações de fazer ou não fazer, 

com decisão pendente ou transitada em julgado impostas nos últimos três anos referentes aos 

requisitos legais, regulamentares, éticos, ambientais, contratuais ou outros, declarando a 

inexistência se for o caso; 

(3) Outros aspectos peculiares da organização. 

 

P4) HISTÓRICO DA BUSCA DA EXCELÊNCIA 

Descrever a cronologia e os fatos mais relevantes da jornada da organização rumo à excelência do 

desempenho e da competitividade. 

 

P5) ORGANOGRAMA 

Apresentar o organograma com os nomes dos responsáveis pelas áreas ou funções, bem como o número 

de pessoas alocadas em cada área ou função. Destacar quem faz parte da Direção. Se a organização for 

uma unidade, o organograma deve conter os principais vínculos com a organização principal e com as 

demais unidades. 
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PONTUAÇÃO 
 
1 LIDERANÇA (110 PONTOS) 
Este critério examina o sistema de liderança da organização e o comprometimento pessoal dos membros 

da direção no estabelecimento, disseminação e atualização de valores e princípios organizacionais que 

promovam a cultura da excelência, considerando as necessidades de todas as partes interessadas. 

Também examina como é implementada a governança, como é analisado o desempenho da organização 

e como são implementadas as práticas voltadas para assegurar a consolidação do aprendizado 

organizacional. 

 

1.1 SISTEMA DE LIDERANÇA (40 PONTOS) 

PROCESSOS GERENCIAIS 

Solicita-se informar como a Direção exerce a liderança e interage com as partes interessadas; como é 

implementada a governança; como são gerenciados os riscos empresariais e Logístico; como são tomadas 

as decisões; e como é implementado o desenvolvimento gerencial. 

a. Como a Direção exerce a liderança e interage com as partes interessadas, demonstrando 

comprometimento com os Valores e os Princípios organizacionais estabelecidos e buscando a 

mobilização de todos para o êxito das estratégias Logística, a construção de parcerias e o alcance 

sustentado dos objetivos da organização? 

b) Como é implementada a governança na organização, visando manter a confiança e proteger os 

interesses das partes interessadas? 

• Apresentar a estrutura e demais elementos que compõem a governança da organização. 

c) Como são identificados, classificados, analisados e tratados os riscos empresariais logísticos mais 

significativos que possam afetar a imagem e a capacidade da organização em alcançar os 

objetivos estratégicos e do negócio? 

• Citar os principais riscos empresariais assumidos pela organização diante das incertezas 

inerentes ao negócio e às estratégias Logística. 

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

e) Como as pessoas com potencial de liderança são identificadas, desenvolvidas e preparadas para 

o exercício da liderança? 

f) Como os líderes atuais são avaliados e desenvolvidos em relação às competências desejadas 

pela organização na área da Logística? 

• Apresentar as competências desejadas para os líderes da organização. 

g) Como os líderes utilizam as mídias sociais em benefício da organização 

• Citar as principais 

Nota: 1 Apresentar a composição nominal da Direção da organização no Perfil, parágrafo P5 - Organograma. 
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1.2 CULTURA DA EXCELÊNCIA (40 PONTOS) 

PROCESSOS GERENCIAIS 

Solicita-se informar como são estabelecidos e atualizados os Valores e os Princípios organizacionais, e 

estimuladas as mudanças culturais necessárias para apoiar a concretização das estratégias Logística; e 

como são estabelecidos os principais padrões de trabalho, verificado o seu cumprimento, implementado o 

aprendizado e desenvolvida a inovação. 

a) Como são estabelecidos e atualizados os Valores e os Princípios organizacionais necessários à 

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

• Apresentar os Valores e os Princípios organizacionais. 

b) Como são analisadas e estimuladas as mudanças culturais necessárias para facilitar a 

concretização das estratégias Logística? 

c) Como os Valores e os Princípios organizacionais são comunicados à força de trabalho e, quando 

pertinente, às demais partes interessadas? 

• Descrever os métodos utilizados para assegurar o entendimento dos Valores e dos 

Princípios organizacionais. 

d) Como são estabelecidos os principais padrões de trabalho que orientam a execução adequada 

das práticas de gestão da organização na área da Logística? 

• Apresentar os principais critérios utilizados para estabelecer os padrões de trabalho e os 

seus meios de veiculação na área da Logística. 

e) Como é verificado, de forma global, o cumprimento dos principais padrões de trabalho e tomadas 

as ações corretivas quando necessário? 

f) Como é implementado o aprendizado na organização? 

• Descrever as principais práticas utilizadas para estimular o aprendizado nos processos 

Logísticos gerenciais. 

g) Como é desenvolvida a inovação desde a concepção das novas ideias até a sua implantação de 

modo a apoiar as estratégias? 

• Apresentar as principais inovações implementadas nos últimos três anos. 

 

Notas: 

1. Podem ser apresentados em 1.2a os princípios organizacionais como as declarações da Missão, Visão, políticas e códigos de 

conduta. 

2. Neste item é particularmente importante informar o grau de disseminação das práticas de gestão descritas, considerando que 

os seus requisitos expressam questões como padronização e aprendizado organizacional, que devem permear toda a 

organização. 

3. Este item solicita os métodos empregados para o estabelecimento dos padrões de trabalho utilizados na realização das 

práticas de gestão de todos os Itens de processos gerenciais (1.1 a 7.3).  

4. O conjunto de práticas voltadas para o aprendizado organizacional é usualmente denominado de “sistema de aprendizado”. 
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1.3 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA ORGANIZAÇÃO (30 PONTOS) 

PROCESSOS GERENCIAIS 

Solicita-se informar como é analisado o desempenho da organização e avaliado o alcance das suas 

estratégias e objetivos Logísticos; como são comunicadas as decisões; e como é acompanhada a 

implementação. 

a) Como é analisado o desempenho da organização? 

• Destacar os principais métodos de análise utilizados. 

b) Como são consideradas na análise do desempenho da organização as informações e variáveis 

dos ambientes interno e externo, incluindo informações comparativas pertinentes? 

• Citar os tipos dos resultados analisados e demonstrar a sua abrangência. 

c) Como são avaliados o êxito das estratégias e o alcance dos respectivos objetivos Logísticos da 

organização a partir das conclusões da análise do seu desempenho? 

d) Como as decisões decorrentes da análise do desempenho da organização são comunicadas às 

pessoas da força de trabalho, em todos os níveis da organização e, quando pertinente, às demais 

partes interessadas? 

e) Como é acompanhada a implementação das decisões decorrentes da análise do desempenho da 

organização? 
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2 ESTRATÉGIAS E PLANOS (60 PONTOS) 

Este critério examina, em detalhe, o processo de formulação das estratégias, enfatizando a análise do 

setor de atuação, do macroambiente e do modelo de negócio da organização. Também examina o 

processo de implementação das estratégias, incluindo a definição de indicadores, o desdobramento das 

metas e planos para as diversas áreas da organização e o acompanhamento dos ambientes internos e 

externos. 

 

2.1 FORMULAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS (30 PONTOS) 

PROCESSOS GERENCIAIS 

Solicita-se informar como a organização formula suas estratégias a fim de assegurar o êxito nos 

negócios em longo prazo. 

a) Como são identificadas e analisadas as características do setor Logístico de atuação da 

organização? 

b) Como são analisados o macroambiente e o mercado de atuação Logístico da organização? 

c) Como é realizada a análise do ambiente interno da organização? 

• Destacar de que forma são consideradas nessa análise as competências e os ativos 

intangíveis da organização. 

d) Como são definidas e avaliadas as estratégias da organização? 

• Descrever as metodologias utilizadas para apoiar a definição e avaliação das estratégias; 

e apresentar as principais estratégias e objetivos da organização. 

e) Como é avaliado o modelo de negócio Logístico em relação às perspectivas dos mercados de 

atuação da organização? 

f) Como as diversas áreas da organização e, quando pertinente, às partes interessadas são 

envolvidas nos processos de formulação de estratégias? 

Notas: 

1. A expressão formulação das estratégias refere-se à abordagem (formal ou informal) da organização para se preparar para o 

futuro. O processo pode utilizar vários tipos diferentes de previsões, projeções, opções, cenários ou outras metodologias para se 

criar uma perspectiva do futuro com o propósito de orientar a tomada de decisão e a alocação dos recursos. 

2. A análise do macroambiente requerida em 2.1b é voltada para os aspectos conjunturais, de mercado ou do segmento, 

enquanto que a análise das características do setor de atuação requerida em 2.1a volta-se para os aspectos estruturais do ramo. 

 

2.2 IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS (30 PONTOS) 

PROCESSOS GERENCIAIS 

Solicita-se informar como a organização estabelece e desdobra metas e planos para as diversas áreas 

Logística da organização; monitora a implementação dos principais planos de ação; acompanha os 

ambientes internos e externos; e revisa metas e planos. 
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a) 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 

Logístico? 

• Apresentar os principais indicadores e metas. 

b) Como as metas estabelecidas são desdobradas para as diversas áreas da organização, 

assegurando a coerência entre os indicadores utilizados na avaliação da implementação das 

estratégias e aqueles utilizados na avaliação do desempenho dos processos Logísticos? 

c) Como os planos de ação são desdobrados para as diversas áreas da organização, assegurando 

a coerência entre os respectivos planos Logísticos? 

• Apresentar os principais planos de ação. 

d) Como os recursos são alocados para assegurar a implementação dos planos de ação? 

• Apresentar os principais recursos alocados. 

e) Como são comunicadas as estratégias, as metas e os planos de ação para as pessoas da força 

de trabalho e, quando pertinente, às demais partes interessadas? 

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

g) Como a organização acompanha os ambientes interno e externo e revisa as estratégias, os planos 

de ação e as metas à luz das mudanças percebidas? 

 

Notas: 

1. A implementação das estratégias está fortemente inter-relacionada com outros itens dos critérios. Podem-se destacar, como 

exemplos: 1.2 trata das mudanças culturais visando apoiar a implementação das estratégias; 1.3 trata da análise do desempenho da 

organização em relação aos objetivos e estratégias estabelecidas; e 6.2 que trata da capacitação e desenvolvimento da força de 

trabalho necessária para apoiar o alcance dos objetivos e estratégias da organização. 

2. Os indicadores utilizados na avaliação e monitoramento das estratégias e os utilizados para avaliação do desempenho dos 

processos compõem o que é usualmente denominado de “sistema de medição do desempenho”. 

3. Os indicadores citados em 2.2a devem ter os seus resultados apresentados no critério 8. 
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3 CLIENTES (60 PONTOS) 
 
Este critério examina como a organização identifica, analisa e compreende as necessidades e expectativas 

dos clientes e dos mercados; divulga seus produtos, marcas e ações de melhoria; e estreita seu 

relacionamento com os clientes.  

Também examina como a organização mede e intensifica a satisfação de produtos e marcas, bem como 

avalia a insatisfação. 

 

3.1 IMAGEM E CONHECIMENTO DE MERCADO (30 PONTOS) 

PROCESSOS GERENCIAIS 

Solicita-se informar como a organização identifica, analisa e compreende as necessidades e expectativas 

dos clientes e dos mercados, atuais e potenciais; como divulga seus produtos, marcas e ações de 

melhoria; como avalia os níveis de conhecimento a respeito das marcas e produtos; e como avalia a sua 

imagem perante os clientes e mercados Logísticos. 

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

considerando, inclusive, os clientes da concorrência e os clientes e mercados potenciais? 

• Destacar os critérios adotados. 

b) Como as necessidades e expectativas dos clientes, atuais e potenciais, e de ex-clientes são 

identificadas, analisadas e compreendidas? 

• Descrever as metodologias utilizadas na identificação da importância relativa para os clientes, 

atuais e potenciais, das suas necessidades e expectativas. 

c) Como os produtos, marcas e ações de melhoria da organização são divulgadas aos clientes e ao 

mercado Logístico de forma a criar credibilidade, confiança e imagem positiva? 

d) Como é assegurada a clareza, a autenticidade e o conteúdo adequado das mensagens 

divulgadas? 

e) Como são identificados e avaliados os níveis de conhecimento dos clientes e mercados a 

respeito das marcas e dos produtos da organização? 

f) Como é avaliada a imagem da organização perante os clientes e mercados? 

g) Como são utilizadas as mídias (WhatsApp, Telegram, etc) para contatar os clientes 

 
Notas: 

1. Neste item deve-se explicitar como as práticas de gestão variam em função das peculiaridades dos diferentes grupos de clientes 

e segmentos de mercados. 

2. Os resultados dos principais indicadores de desempenho relativos a este item devem ser apresentados em 8.2. 

 

 

3.2 RELACIONAMENTO COM CLIENTES (30 PONTOS) 

PROCESSOS GERENCIAIS 

Solicita-se informar como a organização seleciona e disponibiliza canais de relacionamento; gerencia as 

reclamações ou sugestões; determina o grau de satisfação, insatisfação e fidelidade dos clientes; e busca 
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intensificar a satisfação dos clientes. 

a) Como são definidos e divulgados os canais de relacionamento para os clientes, considerando a 

segmentação do mercado Logístico e o agrupamento de clientes utilizado? 

• Apresentar os canais de relacionamento utilizados. 

b) Como são tratadas as reclamações ou sugestões, formais ou informais, dos clientes a fim de 

assegurar que sejam pronta e eficazmente atendidas ou solucionadas? 

c) Como os resultados da análise das reclamações ou sugestões e as ações implementadas são 

informados aos clientes e repassados às outras áreas da organização? 

d) Como as transações Logísticas com os clientes são acompanhadas de forma a permitir à 

organização uma realimentação rápida, capaz de gerar ações e evitar problemas de 

relacionamento? 

e) Como é realizado o acompanhamento das transações Logísticas recentes com novos clientes e 

novos produtos entregues? 

f) Como são avaliadas e comparadas a satisfação, a fidelidade e a insatisfação dos clientes, inclusive 

em relação aos clientes dos concorrentes? 

g)  Como as informações obtidas dos clientes são utilizadas para intensificar a satisfação, a 

fidelização e aumentar a probabilidade de que recomendem a organização e seus produtos 

Logísticos? 

h) Como são atendidos os clientes por fidelidade? 

 

Notas: 

1. Neste item deve-se explicitar como as práticas de gestão variam em função das peculiaridades dos diferentes grupos de clientes 

e segmentos de mercados Logístico. 

2. Ações de desenvolvimento de parcerias com clientes podem ser relatadas em 3.2g como forma de demonstração da fidelização 

dos clientes. 

3. Os resultados dos principais indicadores de desempenho relativos a este item devem ser apresentados em 8.2. 
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4 SOCIEDADE (60 PONTOS) 

Este critério examina como a organização contribui para o desenvolvimento econômico, social e ambiental 

de forma sustentável - por meio da minimização dos impactos negativos potenciais de seus produtos e 

operações na sociedade – e como interage com a sociedade de forma ética e transparente. 

 

4.1 RESPONSABILIDADE COM O MEIO AMBIENTE (30 PONTOS) 

PROCESSOS GERENCIAIS COM MEIO AMBIENTE 

Solicita-se informar como a organização identifica e trata os impactos de seus produtos e promove ações 

visando ao desenvolvimento sustentável e proteção do meio ambiente: 

a) Como a organização identifica os aspectos e trata os impactos sociais e ambientais de seus 

produtos Logísticos, processos e instalações, desde o projeto até a disposição final, sobre os quais 

tenha influência? 

• Descrever os principais métodos e metas para eliminar ou minimizar os impactos negativos, 

tais como descartes de pneus, combustíveis, peças, motores... 

b) Como os impactos sociais e ambientais dos produtos Logísticos, processos e instalações e outras 

informações relativas à responsabilidade social e ambiental consideradas relevantes são 

comunicados à sociedade? 

c) Como são tratadas as pendências ou eventuais sanções referentes aos requisitos legais, 

regulamentares e contratuais? 

d) Como a organização seleciona e promove as ações que envolvem a preservação dos 

ecossistemas, a conservação de recursos não-renováveis e a minimização do uso de recursos 

renováveis com vistas ao desenvolvimento sustentável e proteção do meio ambiente? 

• Citar as principais ações promovidas. 

e) Como as pessoas da força de trabalho, fornecedores e demais partes interessadas são 

conscientizadas e envolvidas nas questões relativas à responsabilidade com o meio ambiente? 

Notas: 

1. Dentre os impactos sociais citados em 4.1a incluem-se os impactos à segurança e à saúde dos usuários e da população em geral 

que possam advir dos produtos, processos e instalações da organização. 

2. Os resultados dos principais indicadores de desempenho relativos a este item devem ser apresentados em 8.3. 

3. A organização que atingir 20 pontos neste quesito 4.1, poderá solicitar o selo “CIT-GREEN”. 

 

4.2 ÉTICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (30 PONTOS) 

PROCESSOS GERENCIAIS 

Solicita-se informar como a organização gerencia seus negócios Logístico de maneira ética; direciona 

esforços para o fortalecimento da sociedade; implementa políticas não-discriminatórias; e avalia e zela por 

sua imagem perante a sociedade. 

a) Como a organização trata as questões éticas e busca assegurar um relacionamento ético com 

concorrentes e partes interessadas? 
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b) Como é estimulado o comportamento ético das pessoas da força de trabalho? 

• Apresentar os compromissos éticos estabelecidos. 

c) Como são identificadas as necessidades e expectativas das comunidades vizinhas às instalações 

da organização? 

d) Como a organização direciona esforços para o fortalecimento da sociedade, envolvendo e 

incentivando a sua força de trabalho e parceiros, na execução e apoio a projetos Logísticos, sociais 

ou voltados para o desenvolvimento nacional, regional ou setorial? 

• Apresentar os critérios estabelecidos para a seleção dos projetos Logísticos a serem 

implementados ou apoiados; e citar as principais ações implementadas. 

e) Como é avaliado o grau de satisfação das comunidades em relação à organização? 

f) Como a organização adota e implementa políticas não-discriminatórias? 

• Destacar as ações para inserir as minorias na força de trabalho, bem como os mecanismos 

para evitar o uso de trabalho infantil direta e indiretamente. 

g) Como a organização avalia e zela por sua imagem perante a sociedade? 

h) Como está sendo utilizado os conceitos da virtualidade (home office)? 

Notas: 

1. Os resultados dos principais indicadores de desempenho relativos a este item devem ser apresentados em 8.3. 
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5 INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO (60 PONTOS) 
 
Este critério examina a gestão e a utilização das informações da organização e das informações 

comparativas pertinentes, bem como a gestão dos ativos intangíveis. 

 

5.1 INFORMAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO (20 PONTOS) 

PROCESSOS GERENCIAIS 

Solicita-se informar como a organização gerencia e disponibiliza as informações necessárias para apoiar 

as operações diárias, acompanhar o progresso dos planos de ação e subsidiar a tomada de decisão; 

desenvolve sistemas de informação; e gerencia a segurança das informações. 

a) Como são identificadas as necessidades de informações para apoiar as operações Logísticas 

diárias, acompanhar o progresso dos planos de ação e subsidiar a tomada de decisão em todos 

os níveis e áreas da organização? 

b) Como são definidos, desenvolvidos, implantados e melhorados os principais sistemas de 

informação visando atender às necessidades identificadas? 

• Citar os principais sistemas de informação em uso e sua finalidade. 

c)  Como é assegurada a atualização tecnológica dos sistemas desenvolvidos? 

• Citar as principais tecnologias empregadas e destacar as principais soluções adotadas que 

visam à integração das informações e dos sistemas Logísticos. 

d)  Como as informações necessárias são colocadas à disposição dos usuários? 

e)  Como é gerenciada a segurança das informações Logísticas? 

• Destacar os métodos utilizados para garantir a atualização, confidencialidade, integridade e 

disponibilidade das informações Logísticas. 

f) Como a organização internaliza os conhecimentos advindos do mercado, ações educacionais ou 

de outras organizações semelhantes? 

g) Como a organização estrutura o modelo de gestão nos níveis: 

• Estratégico 

• Operacional 

• Tático 

h) Como a organização utiliza os diferentes tipos de modelo de negócios? 

• B2B (Business to Business) 

• SaaS (Software as a servisse) 

• Freemium (serviço que proporciona versão gratuita, porém com menos número de 

funcionalidades, recursos, franquias, e muitos outros) 

• Outros 
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5.2 INFORMAÇÕES COMPARATIVAS (20 PONTOS) 

PROCESSOS GERENCIAIS 

Solicita-se informar como a organização identifica as necessidades e fontes de informações Logísticas 

comparativas; obtém e mantém atualizadas essas informações; e assegura o seu uso para melhorar seus 

processos, produtos e resultados. 

a) Como são identificadas as necessidades de informações Logísticas comparativas para avaliar o 

desempenho e melhorar processos, produtos e resultados da organização? 

• Destacar os critérios utilizados para determinar quais são as informações Logísticas mais 

importantes a serem comparadas; e citar os processos, produtos e indicadores cujos 

resultados são comparados. 

b) Como são identificadas as organizações consideradas como um referencial comparativo 

pertinente? 

• Destacar os critérios utilizados para definir a pertinência das organizações para efeito de 

comparação; e apresentar as principais organizações identificadas. 

c) Como são identificadas as fontes, obtidas e mantidas atualizadas as informações Logísticas 

comparativas? 

• Destacar os critérios utilizados para determinar o método mais apropriado de coleta, 

considerando as fontes das informações Logísticas comparativas identificadas. 

d) Como é assegurado o uso efetivo das informações comparativas obtidas no apoio à melhoria dos 

processos produtos e resultados? 

• Apresentar as principais inovações e melhorias implementadas em decorrência do uso das 

informações comparativas. 

Notas: 

1. Informações comparativas são obtidas para benchmarking e para comparações competitivas/setoriais. Benchmarking refere-se à 

identificação de processos e resultados que representam as melhores práticas e desempenho para atividades similares, dentro ou 

fora do setor de atuação da organização. Comparações competitivas se referem ao desempenho da organização em relação ao dos 

competidores e de outras organizações que fornecem produtos e serviços similares, mas não estão presentes no mercado de atuação 

da organização (competidores potenciais). 

2. Devem ser apresentadas no critério 8 as informações comparativas dos indicadores listados em 5.2a advindas de organizações 

consideradas como um referencial comparativo pertinente, conforme 5.2b. 

 

5.3 ATIVOS INTANGÍVEIS (20 PONTOS) 

PROCESSOS GERENCIAIS 

Solicita-se informar como a organização identifica, avalia, desenvolve, mantém e protege seus ativos 

intangíveis; e desenvolve o conhecimento na organização. 

a) Como são identificados os ativos intangíveis que agregam valor ao negócio gerando um 

diferencial competitivo para a organização? 

• Apresentar os principais ativos intangíveis da organização e descrever como são 

avaliados. 
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b) Como os principais ativos intangíveis são desenvolvidos Logisticamente? 

• Descrever os métodos para identificar, desenvolver ou incorporar novas tecnologias. 

c) Como os principais ativos intangíveis são mantidos e protegidos? 

• Descrever os métodos empregados para atrair e reter especialistas. 

d) Como o conhecimento é desenvolvido e preservado na organização? 

• Descrever as práticas existentes para identificar, tratar e compartilhar o conhecimento 

considerado relevante para a agregação de valor ao negócio. 

e) Como a organização quantifica as patentes desenvolvidas no ambiente interno? 

f) Como a organização quantifica os direitos autorais desenvolvidos no ambiente interno? 
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6 PESSOAS (90 PONTOS) 

 
Este critério examina como são proporcionadas as condições necessárias para o desenvolvimento e 

utilização plena do potencial das pessoas que compõem a força de trabalho, em consonância com as 

estratégias organizacionais. Também examina os esforços para criar e manter um ambiente de trabalho e 

um clima organizacional que conduzam à excelência do desempenho, à plena participação e ao 

crescimento das pessoas. 

 

6.1 SISTEMAS DE TRABALHO (30 PONTOS) 

PROCESSOS GERENCIAIS 

Solicita-se informar como a organização do trabalho, a estrutura de cargos, os métodos de seleção e 

contratação de pessoas, as práticas de avaliação de desempenho e as práticas de remuneração, 

reconhecimento e incentivos estimulam a contribuição da força de trabalho para atingir as metas de 

desempenho estipuladas e consolidar a cultura da excelência na organização. 

a)  Como a organização do trabalho e a estrutura de cargos são definidas e implementadas a fim de    

contribuir para o alto desempenho da organização? 

• Destacar de que forma a organização do trabalho e a estrutura de cargos estimulam a 

resposta rápida e o aprendizado organizacional; e descrever o grau de autonomia dos 

diversos níveis de   pessoas da força de trabalho para definir, gerir e melhorar os processos 

Logísticos da organização. 

b) Como são asseguradas a cooperação e a comunicação eficaz entre as pessoas de diferentes 

localidades e áreas? 

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

da organização, levando em conta os requisitos de desempenho, igualdade e justiça perante a 

força de trabalho? 

d) Como é realizada a integração dos novos membros da força de trabalho a fim de prepará-los para 

a execução das suas funções? 

e) Como o desempenho das pessoas da força de trabalho e das equipes é gerenciado, de forma a    

estimular a obtenção de metas de alto desempenho Logístico, a cultura da excelência na 

organização e o desenvolvimento profissional das mesmas? 

f) Como a remuneração, o reconhecimento e os incentivos estimulam o alcance de metas de alto    

desempenho e a cultura de excelência? 

Notas: 

1. Neste Item deve-se explicitar como as práticas de gestão de pessoas levam em conta as diferentes categorias, tais como os   

contratados em tempo integral ou parcial, os temporários, os autônomos e os contratados de terceiros que trabalham sob   supervisão 

direta da organização, procurando esclarecer, quando necessário, as diferenças existentes. 

2. Os termos reconhecimento e incentivos incluem promoções e recompensas, em dinheiro ou não, formais ou informais, individuais 

ou em grupo, que podem ser efetuados com base no desempenho, na aquisição de conhecimentos, habilidades e competências ou 

em outros fatores. 

3. Os resultados dos principais indicadores de desempenho relativos a este Item devem ser apresentados em 8.4. 
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6.2 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO (30 PONTOS) 

PROCESSOS GERENCIAIS 

Solicita-se informar como as necessidades de capacitação e de desenvolvimento da força de trabalho são 

identificadas; e como os programas de capacitação e desenvolvimento são definidos, realizados e 

avaliados em relação à sua eficácia no apoio as estratégias da organização. 

a)  Como as necessidades de capacitação e desenvolvimento são identificadas? 

• Descrever as formas de participação neste processo, dos líderes e das próprias pessoas da 

força de trabalho. 

b) Como as necessidades das pessoas são compatibilizadas com as necessidades operacionais e 

com as estratégias da organização, para efeito da definição dos programas de capacitação e 

desenvolvimento? 

c)  Como os programas de capacitação e o desenvolvimento abordam a cultura da excelência e 

contribuem para consolidar o aprendizado organizacional? 

• Citar os principais temas abordados e o público alcançado. 

d) Como é concebida a forma de realização dos programas de capacitação e de desenvolvimento 

considerando as necessidades gerenciais e das pessoas? 

• Descrever os métodos empregados na capacitação da força de trabalho. 

e) Como a eficácia dos programas de capacitação é avaliada em relação ao alcance dos objetivos 

operacionais e às estratégias da organização? 

f)  Como a força de trabalho é desenvolvida pessoal e profissionalmente? 

• Descrever os métodos de orientação ou aconselhamento, empregabilidade e 

desenvolvimento de carreira adotados na organização. 

g) Como a organização prioriza a ambientação das pessoas para atingir o MPU (Mínimo Produto 

Viável)? 

• Cursos e Treinamentos 

• Consultoria e Assessoramentos 

Notas: 

1. Neste Item deve-se explicitar como as práticas de gestão de pessoas levam em conta as diferentes categorias, tais como os 

contratados em tempo integral ou parcial, os temporários, os autônomos e os contratados de terceiros que trabalham sob supervisão 

direta da organização, procurando esclarecer, quando necessário, as diferenças existentes. 

2. Os resultados dos principais indicadores de desempenho relativos a este Item devem ser apresentados em 8.4. 

 

6.3 QUALIDADE DE VIDA (30 PONTOS) 

PROCESSOS GERENCIAIS 

Solicita-se informar como são identificados e tratados os riscos relacionados à saúde ocupacional, 

segurança e ergonomia; como os fatores relativos ao ambiente de trabalho e ao clima organizacional são 

identificados e tratados; como o clima organizacional é mantido propício ao bem-estar, à satisfação e à 

motivação das pessoas; e como a organização colabora para a qualidade de vida da sua força de trabalho. 
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a) Como são identificados os perigos e tratados os riscos relacionados à saúde ocupacional, 

segurança e ergonomia Logisticamente? 

• Descrever os principais métodos e metas para eliminá-los ou minimizá-los. 

b) Como são identificados os fatores que afetam o bem-estar, a satisfação e a motivação das 

pessoas? 

• Apresentar os fatores identificados. 

c)  Como são tratados os fatores que afetam o bem-estar, a satisfação e a motivação das pessoas e 

mantido um clima organizacional favorável ao elevado desempenho? 

• Citar os principais serviços, benefícios, programas e políticas colocados à disposição da força 

de trabalho, fazendo uma comparação com as práticas de mercado. 

d) Como a organização colabora para a melhoria da qualidade de vida da sua força de trabalho fora 

do ambiente da organização? 

• Citar as principais ações desenvolvidas. 

e) Como o bem-estar, a satisfação e a motivação das pessoas são avaliadas? 

 

Notas: 

1. Neste Item deve-se explicitar como as práticas de gestão de pessoas levam em conta as diferentes categorias, tais como os 

contratados em tempo integral ou parcial, os temporários, os autônomos e os contratados de terceiros que trabalham sob supervisão 

direta da organização, procurando esclarecer, quando necessário, as diferenças existentes. 

2. Os resultados dos principais indicadores de desempenho relativos a este Item devem ser apresentados em 8.4. 
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7 PROCESSOS (110 PONTOS) 
 

Este critério examina como a organização gerencia os seus processos; identifica os processos de 

agregação de valor; e 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. 

 

7.1 PROCESSOS PRINCIPAIS DO NEGÓCIO E PROCESSOS DE APOIO (50 
PONTOS) 

PROCESSOS GERENCIAIS 

Solicita-se informar como a organização identifica os processos de agregação de valor; determina, 

gerencia, analisa e melhora os processos principais do negócio e os processos de apoio. 

a) Como são identificados os processos Logísticos de agregação de valor e determinados aqueles 

considerados como processos principais do negócio e como processos de apoio, em consonância 

com o modelo de negócio da organização? 

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

processos de apoio? 

• Citar os requisitos a serem atendidos e os respectivos indicadores de desempenho. 

c) Como os processos principais do negócio e os processos de apoio são projetados, visando ao 

cumprimento dos requisitos estabelecidos? 

• Destacar os métodos utilizados para a incorporação do conhecimento disponível na 

organização. 

d) Como os processos principais do negócio e os processos de apoio são gerenciados a fim de 

assegurar o atendimento dos requisitos aplicáveis? 

• Destacar os métodos utilizados no tratamento das eventuais não-conformidades 

identificadas. 

e) Como os processos principais do negócio e os processos de apoio são analisados e melhorados? 

• Destacar as principais metodologias utilizadas para reduzir a variabilidade e aumentar a 

confiabilidade, além de apresentar as principais melhorias implantadas nos processos nos 

últimos três anos. 

f) Como os processos de otimização de mecanismo de buscas por clientes são estruturados? 

g) Como são realizadas as campanhas de marketing para aumentar a visibilidade positiva da 

organização? 

h) Como são as atualizações dos processos relacionados no marketplace (monetização de produtos 

ou serviços de parceiros) da organização? 

i) Como são os processos de controle das fontes de receitas? 

j) Como são os processos de controle de despesas? 

k) Como são gerenciados os processos dos recursos: 
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• Financeiros 

• Materiais e patrimoniais 

• Tecnológicos 

• Humanos 

 

Notas: 

1. Os processos principais do negócio e de apoio devem ser descritos no Perfil, parágrafo P1 (b). 

2. Os resultados dos indicadores de desempenho relativos aos processos principais do negócio e de apoio abordados neste Item 

devem ser apresentados em 8.5. 

 

7.2 PROCESSOS DE RELACIONAMENTO COM OS FORNECEDORES (30 PONTOS) 

PROCESSOS GERENCIAIS 

Solicita-se informar como a organização desenvolve a sua cadeia de suprimento; busca assegurar a 

disponibilidade do fornecimento; seleciona e qualifica fornecedores; assegura o atendimento dos seus 

requisitos; minimiza custos associados à gestão do fornecimento; e envolve e busca comprometer os 

fornecedores com os seus Valores e Princípios da organização. 

a) Como a organização identifica potenciais fornecedores e desenvolve a sua cadeia de suprimentos 

visando assegurar a disponibilidade de fornecimento a longo prazo, melhorar o desempenho da 

própria cadeia e agregar valor ao negócio? 

b) Como os fornecedores são qualificados e selecionados? 

• Destacar os critérios utilizados. 

c) Como é assegurado o atendimento aos requisitos da organização por parte dos fornecedores? 

• Destacar os principais requisitos para os fornecedores. 

• Citar os principais canais de relacionamento com os fornecedores. 

d) Como os fornecedores são avaliados e prontamente informados sobre seu desempenho? 

• Apresentar os indicadores utilizados para monitorar o seu desempenho. 

• Descrever as principais ações executadas pela organização para ajudar e incentivar os 

fornecedores na busca da melhoria de seu desempenho. 

e) Como são minimizados os custos associados à gestão do fornecimento? 

f) 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? 

g) Como a organização vem preparando seus processos para conviver com os seguintes pontos: 

• Eletromobilidade 

• Célula de Combustível 

• Computação Quântica 

• Inteligência Artificial 

• Bateria Estado Sólido 

• Bateria de Grafeno 

• Realidade Aumentada 
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• Internet das Coisas 

• Blockchain 

• Sensibilidade Háptica 

• Metaverso 

• Segurança Cibernética 

• Práticas “Lean” 

• RFID 

• Sistemas de localização em tempo real (RTLS) 

• Big Data Analytics (no gerenciamento e na análise de dados reais) 

• Sistema Embarcadores (equipamentos com eletrônica embarcada para a realização de 

funções específicas) 

• M2M (comunicação entre máquinas) 

• Manufatura Aditiva/Impressão 3D 

• Robótica (aplicada às operações de organização) 

• Controles de Acesso e proteção à rede (firewalls, VPN, outros) 

• Política de backups, cópia de segurança, utilização de nuvens. 

 

Notas: 

1. A pergunta 7.2a trata dos fornecedores envolvidos ou que podem vir a ser envolvidos na sua cadeia de suprimento, fornecendo 

ou podendo vir a fornecer produtos ou prestar serviços, direta ou indiretamente, para a organização ou atuando em nome dela para 

os seus clientes. 

2. Ações de desenvolvimento de parcerias com fornecedores podem ser relatadas em 7.2a como forma de demonstração do 

desenvolvimento da cadeia de suprimentos. 

3. Neste Item deve-se explicitar como as práticas de gestão variam em função das peculiaridades dos diferentes tipos de 

fornecedores. 

4. Os resultados dos principais indicadores de desempenho relativos a este Item devem ser apresentados em 8.6. 

 

 

7.3 PROCESSOS ECONÔMICO-FINANCEIROS (30 PONTOS) 

PROCESSOS GERENCIAIS 

Solicita-se informar como a organização gerencia os aspectos relacionados à sustentabilidade econômica 

do negócio; assegura recursos financeiros para atender às necessidades operacionais; define os recursos 

financeiros para realizar investimentos; quantifica e monitora os riscos financeiros da organização; e 

elabora e gerencia o orçamento. 

a) Como a organização gerencia os aspectos Logísticos que causam impacto na sustentabilidade 

econômica do negócio? 

• Apresentar os parâmetros financeiros utilizados, incluindo aqueles relativos aos grupos de 

estrutura, liquidez, atividade e rentabilidade. 

b) Como a organização assegura os recursos financeiros necessários para atender às necessidades 

operacionais Logísticas? 

• Destacar os critérios usados para a captação de recursos e a concessão de créditos e 
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recebimentos, de modo a manter equilibrado o fluxo financeiro. 

c) Como a organização define os recursos financeiros para realizar os investimentos que possam 

suportar as estratégias e planos de ação? 

• Destacar os critérios e metodologias empregadas para avaliar e definir os investimentos e a 

forma de captação apropriada. 

d) Como são quantificados e monitorados os riscos financeiros da organização? 

• Destacar como são tratados os riscos financeiros mais significativos que possam vir a afetar 

as demonstrações financeiras. 

e) Como é elaborado e gerenciado o orçamento? 

Notas: 

1. Cada organização, em função de seu perfil e estratégias, deve identificar os parâmetros financeiros que devem ser controlados. 

Usualmente, são utilizados indicadores como: estrutura – endividamento (passivo circulante mais exigível de longo prazo dividido 

pelo patrimônio líquido); composição do endividamento (passivo circulante dividido pelo passivo circulante mais exigível de longo 

prazo); endividamento oneroso (recursos onerosos divididos pelo passivo circulante mais exigível de longo prazo); imobilização (ativo 

permanente dividido pelo patrimônio líquido); liquidez – liquidez corrente (ativo circulante dividido pelo passivo circulante); liquidez 

geral (ativo circulante mais realizável de longo prazo dividido pelo passivo circulante mais exigível de longo prazo); atividade – prazo 

médio de recebimento de vendas; prazo médio de renovação de estoques; prazo médio do pagamento de compras; ciclo financeiro 

(prazo médio de recebimento de vendas mais prazo médio de renovação de estoques menos prazo médio do pagamento de 

compras); rentabilidade – giro do ativo (receita líquida dividida pelo ativo); rentabilidade do patrimônio líquido (lucro líquido dividido 

pelo patrimônio líquido); margem bruta (receita de vendas menos o custo dos produtos vendidos, dividido pela receita de vendas); 

vendas (receita de vendas dividida pela receita de vendas prevista); crescimento da receita (total de vendas no período de um ano 

dividido pelas vendas no ano anterior). Ainda podem ser incluídos indicadores como: valor econômico agregado (EVA – lucro líquido 

menos custo de oportunidade do capital empregado); Ebitda; índice de cobertura das despesas financeiras (Ebitda dividido pelas 

despesas financeiras). 

2. Os resultados dos principais indicadores de desempenho relativos a este Item devem ser apresentados em 8.1. 
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8 RESULTADOS (450 PONTOS) 
 
Este critério examina os resultados da organização, abrangendo os aspectos econômico-financeiros e os 

relativos aos clientes e mercados, sociedade, pessoas, processos principais do negócio e de apoio, bem 

como os relativos ao relacionamento com fornecedores. 

 

8.1 RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS (100 PONTOS) 

RESULTADOS ORGANIZACIONAIS 

a)  Apresentar os resultados dos principais indicadores relativos à gestão econômico-financeira, 

classificando-os segundo os grupos de estrutura, liquidez, atividade e rentabilidade; e estratificar 

os resultados por unidades ou filiais quando aplicável. Não informara valores, mas apenas índices 

e indicadores. 

• Incluir informações comparativas pertinentes; explicar resumidamente os resultados 

apresentados, esclarecendo eventuais tendências adversas e níveis atuais de desempenho 

abaixo das informações comparativas pertinentes. 

Notas: 

1. No caso de unidade autônoma cuja apresentação dos resultados financeiros é feita somente no nível corporativo, deve ser 

demonstrada sua contribuição individual para o resultado da corporação. 

2. Devem ser apresentados os resultados dos indicadores de desempenho dos processos citados em 7.3a, assim como os resultados 

dos indicadores utilizados para avaliação da implementação das estratégias relativas à gestão econômico-financeira citados em 2.2a. 

3. Devem ser apresentadas informações comparativas pertinentes para os resultados dos indicadores citados em 5.2a e citadas as 

organizações comparadas conforme 5.2b. 

 

8.2 RESULTADOS REL ATIVOS AOS CLIENTES E AO MERCADO (100 PONTOS) 

RESULTADOS ORGANIZACIONAIS 

Solicita-se informar os resultados relativos aos clientes e aos mercados, incluindo informações dos 

concorrentes e outras informações comparativas pertinentes. 

a) Apresentar os resultados dos principais indicadores relativos aos clientes e aos mercados, 

estratificando por grupos de clientes, segmentos de mercado ou tipos de produtos. 

• Incluir as informações dos concorrentes e outras informações comparativas pertinentes; 

explicar resumidamente os resultados apresentados, esclarecendo eventuais tendências 

adversas e níveis atuais de desempenho abaixo das informações comparativas pertinentes. 

Notas: 

1. Devem ser apresentados os resultados dos indicadores de desempenho dos processos citados no critério 3, assim como os 

resultados dos indicadores utilizados para avaliação da implementação das estratégias relativas aos clientes e mercados citados em 

2.2a. 

2. Devem ser apresentadas informações comparativas pertinentes para os resultados dos indicadores citados em 5.2a e citadas as 

organizações comparadas conforme 5.2b. 
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8.3 RESULTADOS REL ATIVOS À SOCIEDADE (60 PONTOS) 
RESULTADOS ORGANIZACIONAIS 

Solicita-se informar os resultados relativos à sociedade, incluindo informações comparativas pertinentes. 

a) Apresentar os resultados dos principais indicadores relativos à sociedade, incluindo os relativos 

à responsabilidade socioambiental, à ética e ao desenvolvimento social; e estratificar os 

resultados por instalações, se aplicável. 

• Incluir as informações comparativas pertinentes; explicar resumidamente os resultados 

apresentados, esclarecendo eventuais tendências adversas e níveis atuais de desempenho 

abaixo das informações comparativas pertinentes. 

Notas: 

1. Devem ser apresentados os resultados dos indicadores de desempenho de processos citados no critério 4, destacando-se os 

resultados dos indicadores utilizados para avaliação da implementação das estratégias relativas à sociedade citados em 2.2a. 

2. Devem ser apresentadas informações comparativas pertinentes para os resultados dos indicadores citados em 5.2a e citadas as 

organizações comparadas conforme 5.2b. 

 

8.4 RESULTADOS REL ATIVOS ÀS PESSOAS (60 PONTOS) 

RESULTADOS ORGANIZACIONAIS 

Solicita-se informar os resultados relativos às pessoas, incluindo informações comparativas pertinentes. 

a) Apresentar os resultados dos principais indicadores relativos às pessoas, incluindo os relativos 

aos sistemas de trabalho, à capacitação e desenvolvimento e à qualidade de vida; e estratificar 

os resultados por grupos de pessoas da força de trabalho, funções na organização e, quando 

aplicável, por instalações. 

• Incluir as informações comparativas pertinentes; explicar resumidamente os resultados 

apresentados, esclarecendo eventuais tendências adversas e níveis atuais de 

desempenho abaixo das informações comparativas pertinentes. 

 

Notas: 

1. Devem ser apresentados os resultados dos indicadores de desempenho de processos citados no critério 6, assim como os 

resultados dos indicadores utilizados na avaliação da implementação das estratégias relativas às pessoas citados em. 2.2a. 

2. Devem ser apresentadas informações comparativas pertinentes para os resultados dos indicadores citados em 5.2a e citadas as 

organizações comparadas conforme 5.2b. 

 

8.5 RESULTADOS DOS PROCESSOS PRINCIPAIS DO NEGÓCIO E DOS 
PROCESSOS DE APOIO (100 PONTOS) 

RESULTADOS ORGANIZACIONAIS 

Solicita-se informar os resultados relativos aos processos principais do negócio e aos processos de apoio, 

incluindo informações comparativas pertinentes. 
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a) Apresentar os resultados dos indicadores relativos ao produto e à gestão dos processos principais 

do negócio e dos processos de apoio. 

• Incluir as informações comparativas pertinentes; explicar resumidamente os resultados 

apresentados, esclarecendo eventuais tendências adversas e níveis atuais de desempenho 

abaixo das informações comparativas pertinentes. 

Notas: 

1. Devem ser apresentados os resultados dos indicadores de desempenho de processos citados em 7.1b, assim como os resultados 

dos indicadores utilizados para avaliação da implementação das estratégias referentes à gestão dos processos principais e de apoio 

citados em 2.2a. 

2. Também devem ser apresentados neste item os resultados dos indicadores dos processos descritos nos critérios 1, 2 e 5, se 

considerados relevantes. 

3. Devem ser apresentadas informações comparativas pertinentes para os resultados dos indicadores citados em 5.2a e citadas as 

organizações comparadas conforme 5.2b. 

 

8.6 RESULTADOS RELATIVOS AOS FORNECEDORES (30 PONTOS) 

RESULTADOS ORGANIZACIONAIS 

Solicita-se informar os resultados relativos aos fornecedores, incluindo informações comparativas 

pertinentes. 

a) Apresentar os resultados dos principais indicadores relativos ao relacionamento com os 

fornecedores; e estratificar os resultados por grupos de fornecedores ou tipos de produtos 

fornecidos. 

• Incluir as informações comparativas pertinentes; explicar resumidamente os resultados 

apresentados, esclarecendo eventuais tendências adversas e níveis atuais de desempenho 

abaixo das informações comparativas pertinentes. 

Notas: 

1. Devem ser apresentados os resultados dos indicadores de desempenho de processos citados em 7.2, assim como os resultados 

dos indicadores utilizados para avaliação da implementação das estratégias relativas ao relacionamento com fornecedores citados 

em 2.2a. 

2. Devem ser apresentadas informações comparativas pertinentes para os resultados dos indicadores citados em 5.2a e citadas as 

organizações comparadas conforme 5.2b. 
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SISTEMA DE PONTUAÇÃO 
 

O sistema de pontuação visa a determinar o estágio de maturidade da gestão da organização nas 

dimensões de processos gerenciais e resultados organizacionais. 

Na dimensão de processos gerenciais são avaliados os fatores Enfoque, Aplicação, Aprendizado e 

Integração, definidos conforme descrito abaixo: 

O fator Enfoque refere-se ao grau em que as práticas de gestão da organização apresentam: 

• Adequação – atendimento aos requisitos do item, incluindo os mecanismos de controle, de forma 

apropriada ao perfil da organização; 

• Proatividade - capacidade de se antecipar aos fatos, a fim de prevenir a ocorrência de situações 

potencialmente indesejáveis e aumentar a confiança e a previsibilidade dos processos. 

O fator Aplicação refere-se ao grau em que as práticas de gestão da organização apresentam: 

• Disseminação – implementação, horizontal e verticalmente, pelas áreas, processos, produtos e/ou 

pelas partes interessadas, conforme pertinente ao item, considerando-se o perfil da organização; 

• Continuidade – utilização periódica e ininterrupta. 

O fator Aprendizado refere-se ao grau em que as práticas de gestão da organização apresentam: 

• Refinamento - aperfeiçoamentos decorrentes do processo de melhorias, o que pode incluir 

eventuais inovações, tanto incrementais quanto de ruptura. 

O fator Integração (ver figura abaixo) refere-se ao grau em que as práticas de gestão da organização 

apresentam: 

• Coerência - relação harmônica com as estratégias e objetivos da organização; 

• Inter-relacionamento - implementação de modo complementar com outras práticas de gestão da 

organização, quando apropriado; 

• Cooperação - colaboração entre as áreas da organização e entre a organização e as suas partes 

interessadas, quando pertinente, na implementação das práticas de gestão. 

Na dimensão de resultados organizacionais são avaliados os fatores Relevância, Tendência, e Nível atual, 

os quais são definidos conforme descrito abaixo: 

• Relevância – importância do resultado para determinação do alcance dos objetivos estratégicos e 

operacionais da organização; 

• Tendência – comportamento ao longo do tempo; 

• Nível atual – comparação do valor atual em relação às informações comparativas pertinentes. 
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DIRETRIZES PARA PONTUAÇÃO 
 
Os itens de processos gerenciais são pontuados segundo as diretrizes da Tabela de Pontuação (%) – 

processos gerenciais e de acordo com a seguinte sequência: 

• Determine o nível que melhor explica o estágio de cada um dos fatores de avaliação Enfoque / 

Aplicação / Aprendizado / Integração; 

• O valor percentual do item é igual ao do fator de menor avaliação, acrescido de 10 pontos 

percentuais caso pelo menos dois outros fatores estejam em estágio superior; 

• Multiplique o percentual encontrado pela pontuação máxima do item (ver Perfil, Critérios, Itens e 

Pontuações Máximas, página 16). A pontuação do item será o valor dessa multiplicação. 

Os Itens de resultados organizacionais são pontuados segundo as diretrizes da Tabela de Pontuação (%) 

– resultados organizacionais e de acordo com a seguinte sequência: 

• Determine o nível que melhor explica o estágio de cada um dos fatores de avaliação Relevância / 

Tendência / Nível atual; 

• O valor percentual do item é igual ao do fator de menor avaliação, acrescido de 10 pontos 

percentuais caso os outros dois fatores estejam em estágio superior; 

• Multiplique o percentual encontrado pela pontuação máxima do item (ver Perfil, Critérios, Itens e 

Pontuações Máximas, página 16). A pontuação do item será o valor dessa multiplicação. 

 

A pontuação final é a soma da pontuação dos Itens. 
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FAIXAS DE PONTUAÇÃO GLOBAL 

 

As faixas de pontuação global são um indicativo do nível de maturidade alcançado pela gestão de uma 

organização. A soma da pontuação dos 24 itens dos critérios gera a pontuação global da organização, 

expressa por um valor de 0 a 1000 que se enquadra numa das seguintes faixas: 

 
Faixa de 

pontuação 
Número 

Descrição da maturidade da Gestão 
Valor da 

pontuação 

9 

Enfoques altamente proativos, refinados, inovadores, totalmente disseminados, com uso continuado, 
sustentados por um aprendizado permanente e plenamente integrados. Tendências favoráveis em todos 
os resultados. Nível atual igual ou superior aos referenciais pertinentes para quase todos os indicadores. 
Liderança no setor reconhecida como “referencial de excelência” na maioria das áreas, processos ou 
produtos. 

851 - 1000 

8 

Enfoques muito refinados, alguns inovadores, proativos, com uso continuado e muito bem disseminados 
pelas áreas, processos, produtos e/ou partes interessadas. O aprendizado promove fortemente a inovação. 
As práticas entre itens e critérios são na maioria integradas. Tendências favoráveis em todos os resultados. 
Nível atual igual ou superior aos referenciais pertinentes para quase todos os resultados, sendo referencial 
de excelência em muitas áreas, processos ou produtos. 

751 - 850 

7 

Enfoques adequados para os requisitos de todos os itens, sendo a maioria refinada a partir de aprendizado 
e inovação para muitos itens. Quase todos os requisitos são atendidos de forma proativa. Uso continuado 
em quase todas as práticas, disseminadas pelas principais áreas, processos, produtos e/ou partes 
interessadas. Existem algumas lacunas na cooperação entre áreas e/ou com partes interessadas, afetando 
eventualmente a integração. Quase todos os resultados apresentam tendência favorável e nenhum 
apresenta tendência desfavorável. Nível atual superior aos referenciais pertinentes para a maioria dos 
resultados, sendo considerado líder do ramo e referencial de excelência em algumas áreas, processos ou 
produtos. 

651 - 750 

6 

Enfoques adequados para os requisitos de todos os itens, sendo alguns refinados e a maioria proativos, 
bem disseminados pelas principais áreas, processos, produtos e/ou partes interessadas. Uso continuado 
em quase todas as práticas. As práticas de gestão são coerentes com as estratégias da organização, o 
refinamento decorre do aprendizado e inovação para muitas práticas do item. Existe inter-relacionamento 
entre as práticas de gestão, mas ainda existem algumas lacunas de cooperação entre áreas e/ou com 
partes interessadas, afetando em parte a integração. Quase todos os resultados apresentam tendência 
favorável. O nível atual é igual ou superior aos referenciais pertinentes para a maioria dos resultados, 
podendo ser considerado líder do ramo. 

551 - 650 

5 

Enfoques adequados para os requisitos de quase todos os itens, sendo vários deles proativos, 
disseminados pelas principais áreas, processos, produtos e/ou partes interessadas. Uso continuado em 
quase todas as práticas, com controles atuantes. Existem algumas inovações e muitos refinamentos 
decorrentes do aprendizado. As práticas de gestão são coerentes com as estratégias da organização, 
existem algumas lacunas no inter-relacionamento entre as práticas de gestão, e existem muitas lacunas de 
cooperação entre áreas e/ou com partes interessadas, afetando regularmente a integração. A maioria dos 
resultados apresenta tendência favorável. Nível atual é igual ou superior aos referenciais pertinentes para 
alguns resultados. 

451 - 550 

4 

Enfoques adequados para os requisitos da maioria dos itens, sendo alguns proativos, disseminados na 
maioria das áreas, processos, produtos e/ou partes interessadas, com controle das práticas para muitos 
itens. Uso continuado para a maioria das práticas. O aprendizado e a integração ocorrem para muitos itens. 
As práticas de gestão são coerentes com a maioria das estratégias da organização, mas existem lacunas 
significativas no inter-relacionamento entre as práticas de gestão. Muitos resultados relevantes são 
apresentados como decorrência da aplicação dos enfoques. Alguns resultados apresentam tendências 
favoráveis. Início de uso de informações comparativas. 

351 - 450 

3 

Enfoques adequados aos requisitos de muitos itens com proatividade, estando disseminados em algumas 
áreas, processos, produtos e/ou partes interessadas. Existem incoerências entre as práticas de gestão e 
as estratégias assim como existem muitas lacunas no inter-relacionamento entre as práticas de gestão. O 
aprendizado, o refinamento e a integração ocorrem para alguns itens. Alguns resultados relevantes 
decorrentes da aplicação dos enfoques, avaliações e melhorias são apresentados com algumas tendências 
favoráveis. 

251 - 350 

2 
Os enfoques se encontram nos primeiros estágios de desenvolvimento para alguns itens, com práticas 
proativas, em consideração aos fundamentos da excelência, existindo lacunas significativas na aplicação 
da maioria deles. Algumas práticas apresentam integração. Começam a aparecer alguns resultados 
relevantes decorrentes da aplicação de enfoques implementados. 

151 -250 

1 

Estágios preliminares de desenvolvimento de enfoques, quase todos reativos, associados aos fundamentos 
da excelência, considerando os requisitos dos Critérios. A aplicação é local, muitas em início de uso, 
apresentando poucos padrões de trabalho associados aos enfoques desenvolvidos. O aprendizado ocorre 
de forma isolada, podendo haver inovação esporádica. Não ocorrem o refinamento e a integração. Ainda 
não existem resultados relevantes decorrentes de enfoques implementados. 

0 - 150 
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GLOSSÁRIO 
 
Os conceitos e definições aqui apresentados apenas refletem o significado dos termos utilizados nos Critérios de Excelência, não 
tendo a pretensão de normalizar terminologia. 
 

Ativos intangíveis 
Bens e direitos não palpáveis reconhecidos pelas partes interessadas como “patrimônio” da organização e considerados relevantes 
para determinar o seu valor.  
Exemplos: a marca, os sistemas e processos da organização. 
 
Atributos do produto Características importantes do produto que, na percepção do cliente, podem influir em sua preferência. 
Exemplos: funcionalidade, disponibilidade, preço e valor para o cliente. 
 
Benchmark 
Ser referencial de excelência. 
 

Benchmarking 

Refere-se à identificação de processos e resultados que representam as melhores práticas e desempenho para atividades similares, 
dentro ou fora do setor de atuação da organização. 
 
Cadeia de suprimento 
Fluxo de informações e de produtos, que vão do fornecedor ao cliente, tendo como contrapartida os fluxos financeiros. 
 
Classe Mundial 
Expressão utilizada para caracterizar uma organização considerada entre as melhores do mundo. 
 
Cliente 
Organização ou pessoa que recebe um produto. 
Exemplos: consumidor, usuário final, varejista, beneficiário e comprador. 
 
Confidencialidade das informações 
Aspecto relacionado à segurança das informações sobre as garantias necessárias para que somente pessoas autorizadas tenham 
acesso à informação. 
 
Desenvolvimento sustentável 
Aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às próprias 
necessidades. A convergência entre os propósitos econômicos, ecológicos e sociais que privilegiam a conservação e perenidade 
dos mesmos constitui a base do desenvolvimento sustentável. 
 
Direção 
Grupo de dirigentes responsável pelo desempenho da organização. 
 
Disponibilidade da informação 
Garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação sempre que necessário. 
 
Ecossistema 
Elementos, vivos ou não-vivos, orgânicos ou inorgânicos, que mantêm uma relação de interdependência contínua e estável para 
formar um todo unificado que realiza trocas de matéria e energia, interna e externamente. É considerado como a unidade ecológica. 
O conjunto de todos os ecossistemas do planeta forma a biosfera, ou seja, a parte do planeta que abriga a vida. 
 
Estratégia 
Caminho escolhido para concentrar esforços com o objetivo de tornar real a visão da organização. 
 
Estrutura de cargos 
Arranjo ordenado de responsabilidades, autonomia e tarefas atribuídas às pessoas, individualmente ou em grupo. Usualmente, 
considera a descrição de cargos, funções e competências requeridas. 
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Força de trabalho 
Pessoas que compõem uma organização e que contribuem para a consecução de suas estratégias, objetivos e metas, tais como 
empregados em tempo integral ou parcial, temporários, autônomos e contratados de terceiros que trabalham sob a coordenação 
direta da organização. 
 
Fornecedor 
Organização ou pessoa que fornece um produto. 
Exemplo: Produtor, distribuidor, varejista ou comerciante de um produto ou prestador de um serviço ou informação. 
 
Governança 
Sistema de gestão e controles exercidos na administração da organização. Compreende as responsabilidades dos acionistas, 
proprietários, conselhos de administração, Diretoria e Presidente. Acordos corporativos, estatutos e políticas documentam os direitos 
e as responsabilidades de cada parte e descrevem como a organização será dirigida e controlada para assegurar:  

a) a prestação de contas aos acionistas, proprietários e outras partes interessadas;  
b) transparência nas operações;  
c) tratamento justo de todas as partes interessadas. O sistema de governança pode incluir processos como aprovação dos objetivos 
estratégicos, avaliação e monitoramento do desempenho do presidente, planejamento da sucessão, auditoria financeira, 
estabelecimento de benefícios e compensações aos executivos, gestão de risco, divulgações e relatos financeiros. Assegurar a 
eficácia da governança é importante para a confiança das partes interessadas e de toda a sociedade, bem como para a eficácia 
organizacional. 

 
Indicadores 
Também denominados de “indicadores de desempenho”, compreendem os dados que quantificam as entradas (recursos ou 
insumos), os processos, as saídas (produtos), o desempenho de fornecedores e a satisfação das partes interessadas. 
 
Informação comparativa pertinente 
Informação comparativa advinda de uma organização considerada como um referencial apropriado para efeitos de comparação 
considerando as estratégias da própria organização que busca a informação. Informações comparativas incluem informações 
advindas de competidores ou de referenciais de excelência. 
 
Integridade da informação 
Aspecto relacionado à segurança das informações que trata da salvaguarda da exatidão e completeza da informação e dos métodos 
de processamento. 
Exemplos de informações passíveis de proteção, em função do perfil da organização e de seu nível requerido de segurança, são 
aquelas: armazenadas em computadores; transmitidas por meio de redes; impressas em meio físico; enviadas por fac-símile; 
armazenadas em fitas ou discos; enviadas por correio eletrônico; e trocadas em conversas telefônicas. 
 
Metas 
Níveis de desempenho pretendidos para determinado período de tempo. 
 
Missão 
Razão de ser de uma organização. Compreende as necessidades sociais a que ela atende e o seu foco fundamental de atividades. 
 
Modelo de negócio 
Concepção estratégica da forma de atuação da organização podendo compreender definições como produtos a serem fabricados, 
local de instalação das suas unidades, seleção de mercados-alvo e clientes-alvo, escolha de parceiros, forma de relacionamento 
com fornecedores e distribuidores e outros aspectos considerados relevantes para o sucesso do negócio. 
 
Organização 
Companhia, corporação, firma, órgão, instituição ou empresa, ou uma unidade destas, pública ou privada, sociedade anônima, 
limitada ou com outra forma estatutária, que tem funções e estruturas administrativas próprias e autônomas, no setor público ou 
privado, com ou sem finalidade de lucro, de porte pequeno, médio ou grande. 
 
Organização do trabalho 
Divisão do trabalho entre unidades, equipes e funções, permanentes ou temporárias, incluindo a definição das suas atribuições e 
vínculos. 
 
Padrão de trabalho 
Regras de funcionamento das práticas de gestão. Podem ser expressas na forma de procedimentos, rotinas de trabalho, normas 
administrativas, fluxogramas, comportamentos coletivos ou qualquer meio que permita orientar a execução das práticas. 
 
Partes interessadas 
Indivíduo ou grupo de indivíduos com interesse comum no desempenho da organização e no ambiente em que opera. A maioria das 
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organizações apresenta as seguintes partes interessadas: clientes; força de trabalho; acionistas e proprietários; fornecedores; e a 
sociedade. A quantidade e a denominação das partes interessadas podem variar em função do perfil da organização. 
 
Prática de gestão (ou prática gerencial) 
Processo gerencial como efetivamente implementado pela organização. 
 
Processo 
Conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam insumos (entradas) em produtos (saídas). 
 
Nota: a) os insumos (entradas) para um processo são geralmente produtos (saídas) de outro processo; e  

  b) os processos em uma organização são geralmente planejados e realizados sob condições controladas para agregar valor. 
 
Processos de agregação de valor 
São os processos por meio dos quais uma organização gera benefícios para os seus clientes e para o negócio da organização. Os 
processos de agregação de valor diferem muito entre as organizações, dependendo de muitos fatores, os quais incluem a natureza 
dos produtos, como são produzidos e entregues, relacionamento com os fornecedores, os clientes e a sociedade, importância da 
pesquisa e desenvolvimento, tecnologia, requisitos ambientais e estratégias de crescimento. 
 
Nota: os processos de agregação de valor usualmente são classificados em processos principais do negócio e processos de apoio. 
 
Processos principais do negócio 
Processos que agregam valor diretamente para os clientes. Estão envolvidos na geração do produto e na sua venda e transferência 
para o comprador, bem como na assistência após a venda e disposição final. 
 
Notas: a) a denominação “processos principais do negócio” é uma adaptação da expressão inglesa primary activities;  

b) os processos principais do negócio são também conhecidos como processos fim ou processos primários. 
 
Processos de apoio 
Processos que sustentam os processos principais do negócio e a si mesmos, fornecendo produtos e insumos adquiridos, 
equipamentos, tecnologia, softwares, recursos humanos e informações. 
 
Nota: Dentre os processos de apoio incluem-se os processos gerenciais relativos aos critérios de 1 a 7. 
 
Processo gerencial (ou processo de gestão) 
Processo de natureza gerencial, não operacional; processo relativo aos critérios de 1 a 7. 
 
Nota: ver também Prática de gestão e Processos de apoio. 
 
Produto 
Resultado de atividades ou processos. 
Considerar que: 
• o termo produto pode incluir serviços, materiais e equipamentos, informações, ou uma combinação desses elementos; 
• um produto pode ser tangível (por exemplo, equipamentos ou materiais) ou intangível (por exemplo, conhecimento ou conceitos), 
ou uma combinação dos dois; e 
• um produto pode ser intencional (por exemplo, oferta aos clientes) ou não intencional (por exemplo, um poluente ou   efeitos 
indesejáveis). 
 
Qualidade 
Totalidade de características de uma entidade (atividade ou processo, produto), organização, ou uma combinação destes, que lhe 
confere a capacidade de satisfazer as necessidades explícitas e implícitas dos clientes e demais partes interessadas. 
 
Recurso não-renovável 
É um recurso que o homem não pode reproduzir ou fabricar como o petróleo e a água. 
 
Recurso renovável 
É um recurso que pode ser reproduzido ou fabricado como a madeira. 
 
Referencial de excelência (ou benchmark) 
Organização, processo, produto ou resultado considerado o melhor da classe. 
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Requisito 
Tradução das necessidades e expectativas dos clientes, ou das demais partes interessadas, expressas de maneira formal ou 
informal, em atributos do produto. 
 
Exemplos: prazo de entrega, tempo de garantia, especificação técnica, tempo de atendimento, qualificação de pessoal, condições 
de pagamento. 
 
Risco 
Combinação da probabilidade de ocorrência e da(s) consequência(s) de um determinado evento não desejado. 
 
Risco empresarial 
Obstáculo potencial à consecução dos objetivos de uma organização, à luz das incertezas do mercado e do setor de atuação da 
organização, do ambiente macroeconômico e dos próprios processos da organização. Considerar que o risco empresarial pode vir 
a ocorrer nas organizações por meio de vários eventos não desejados em função do sentido de avaliação, por exemplo, risco de 
saúde e segurança, risco ambiental, risco financeiro, risco legal, risco do negócio, risco tecnológico, risco operacional, risco externo, 
risco interno, entre outros. 
 
Sistema 
Conjunto de elementos com finalidade comum que se relacionam entre si formando um todo dinâmico. 
 
Sistema de liderança 
Sistema cuja finalidade é mobilizar as pessoas para a realização da visão da organização. 
 
Visão 
Estado que a organização deseja atingir no futuro. A explicitação da visão busca propiciar um direcionamento para a organização. 

 
 
 
 

 

 

 


