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Academia Brasileira da Qualidade

A Academia Brasileira da Qualidade (ABQ) é uma organização não 
governamental e sem fins lucrativos, tendo como membros pessoas ex-
perientes e de reconhecida competência profissional adquirida ao longo 
dos anos – nas universidades, nas empresas e em outras organizações 
privadas ou públicas – em atividades relacionadas à engenharia da qua-
lidade, à gestão da qualidade e a excelência na gestão. Tem por missão 
contribuir para o desenvolvimento do conhecimento em qualidade, 
inovação e excelência da gestão para benefício das organizações e da 
sociedade brasileira. Sua atuação se fundamenta em três pilares estraté-
gicos: disseminação e compartilhamento de conhecimento, emissão de 
posicionamentos e mudança de comportamento. Todos estes três pilares 
conduzindo ao fortalecimento e consolidação da cultura da qualidade.

Os Acadêmicos, hoje em número de 50, incluem profissionais da 
qualidade e gestão, ex-ministros de Estado, funções de relevo em órgãos 
públicos, empresários, presidentes de grandes empresas públicas e pri-
vadas, como mostra o sítio.

http://www.abqualidade.org.br/home.php?os-academicos-abq .



Manual ABQ para a Gestão Empresarial: Para 
as Pequenas Empresas e seus Empresários

Quando estudamos o problema da produtividade no Brasil no Gru-
po de Estudo (GE) Produtividade da ABQ, chegamos à conclusão que 
a causa raiz, ou a causa básica, da baixa produtividade está relacionada 
com a cultura do brasileiro, ou da nossa sociedade. Precisamos mudar 
essa cultura, como está registrado no Relatório do GE Produtividade, 
disponível no site da ABQ. 

Mudança de cultura começa na educação e em todos os níveis, bási-
co, intermediário e superior. Essa conclusão levou a emissão do Position 
Paper (PP) Educação Básica que também está disponível no site da ABQ.

A mudança na cultura pela educação é uma proposta de longo prazo, 
para as próximas gerações. É válida, mas não podemos esperar tanto tempo.

Outra ação que propomos no GE Produtividade é um trabalho com 
as pequenas empresas e seus empresários. Elas são responsáveis por par-
celas significativas das receitas e dos empregos gerados e podemos obter 
resultados em prazo bem menor.

Para esta segunda ação identificamos a possibilidade de utilização 
de um manual existente, a ser adaptado, que se denominaria de Ma-
nual ABQ para a Gestão Empresarial. Atualmente, principalmente com 
os efeitos da pandemia, os pequenos empresários precisam de apoio e 
orientação. Antes mesmo da pandemia, já vínhamos observando que a 
gestão das pequenas empresas precisa de aperfeiçoamento.

O material que compõe o Manual ABQ para a Gestão Empresarial 
foi desenvolvido e utilizado no preparo de examinadores e candidatas 
para o Prêmio Mineiro da Qualidade. Está fundamentado nas versões 
Compromisso e Rumo à Excelência do Modelo de Excelência da Gestão 
(MEG) da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), a qual agradecemos.

O MEG oferecia certo desconforto para os empresários porque foi 
criado para avaliação da gestão e não para sua implementação ou aper-
feiçoamento. Para mitigar esse desconforto ou dificuldade, foram criados 



Guias explicando cada critério e cada uma das perguntas que compu-
nham, na época, os manuais da FNQ.

Os Guias foram utilizados não só em pequenas empresas, mas tam-
bém em grandes. Observamos que as grandes entendiam e aceitavam o 
MEG na forma de perguntas, buscando logo na gestão onde atendiam e 
não atendiam. Já os pequenos, tinham dificuldade em lidar com o MEG. 
Os Guias ajudaram no entendimento do MEG e na sua aplicação e fo-
ram utilizados agora na elaboração do referido Manual.

O Manual foi formatado em lições, treze no total, e foca as partes 
interessadas, explicadas já na primeira lição. Em seguida trata dos re-
sultados que precisam ser conseguidos para satisfazer as necessidades 
e expectativas de todas as partes interessadas. Não apenas dos clientes, 
como se costumava insistir.

As lições seguintes tratam de temas básicos e importantes para as 
empresas, planejamento, liderança e ética, Missão, Visão e Valores, o 
sistema de gestão e o programa 5S. Nessas lições procuramos demons-
trar que a gestão é sistêmica e que precisa ser trabalhada e conduzida 
dessa forma.

As outras lições trabalham os processos que vão permitir o atendi-
mento das necessidades e expectativas de cada uma das partes interessa-
das clássicas, aquelas que estão presentes em todas as empresas.

O Manual não mostra e nem busca o “estado da arte da gestão”. Não 
trata da digitalização dos processos, da utilização de aplicativos e mesmo 
as ferramentas da qualidade são mostradas com parcimônia. O Manual 
apresenta e explica os conceitos e práticas básicas para uma adequada 
gestão. Nesse momento é disso que os pequenos empresários precisam. 
Se tomarem gosto pela gestão, e esse é o nosso desejo, poderão aperfei-
çoar os seus processos com técnicas mais modernas e avançadas. Para 
isso o SEBRAE, a FNQ, os consultores em gestão e várias outras entida-
des poderão ajudar.

As lições que tratam dos processos ficaram muito extensas, aumen-
tando o volume do e-book. Para que isso não seja desanimador para o 



empresário, passamos a apresentar as lições dos processos com breve 
introdução e em seguida referenciamos as lições Aplicação que podem 
ser acessadas no síte da ABQ.

Por último, nossa expectativa é que os empresários utilizem o Manu-
al como orientação e apoio para aperfeiçoar a gestão das suas empresas. 
Temos certeza de que os conceitos e práticas apresentados no Manual 
vão garantir, se utilizados corretamente, a qualidade dos produtos e ser-
viços disponibilizados pela empresa, a produtividade dos seus processos 
e a competitividade no seu mercado de atuação. E, dessa forma, fica as-
segurada, também, a sustentabilidade da sua empresa.

Orientações ao empresário para utilização do Manual 
ABQ para a Gestão Empresarial

O Manual ABQ para a Gestão Empresarial foi criado para auxiliar o 
empresário no aprimoramento da gestão da sua empresa que o leve a ter 
melhores resultados.

É composto por treze lições que tratam dos requisitos básicos e fun-
damentais para um adequado sistema de gestão e dos processos que 
permitem o atendimento das necessidades e expectativas das partes in-
teressadas da empresa.

Um sistema de gestão na empresa busca assegurar a qualidade dos 
seus produtos e serviços e a produtividade de seus processos. Dessa for-
ma a competitividade e a sustentabilidade da empresa têm mais possibi-
lidade de êxito e continuidade.

Recomenda-se ao empresário os seguintes procedimentos para uma 
correta utilização do Manual ABQ e a consequente melhoria na gestão 
da empresa:

Crie uma equipe composta pelo empresário e funcionários ligados 
à administração e à operação da empresa. O tamanho da equipe vai 
depender do porte da empresa e da disponibilidade de cada funcioná-
rio para as tarefas apresentadas nas lições.  A escolha dos participantes 



na equipe é definida pelo empresário, mas recomenda-se montar uma 
equipe pequena e com papéis bem definidos.

O empresário e cada membro da equipe devem estudar individual-
mente cada uma das lições do Manual ABQ – as lições no E-book e as 
lições Aplicação disponíveis no site da ABQ. Para o estudo observar a 
ordem numérica das lições, começando na 1ª lição, seguindo com a 2ª 
Lição e assim, sucessivamente, até a 13ª Lição.

Agendar reuniões da equipe com intervalos de 10 a 15 dias. Em 
cada reunião será apresentada e discutida uma única lição do Manual 
ABQ. O empresário deve escolher o melhor dia e horário para essas 
reuniões. Em cada reunião será apresentada e discutida uma das li-
ções, previamente estudadas pelos participantes, definindo as ações e 
respectivos responsáveis para a adequação da gestão da empresa aos 
requisitos apresentados em cada lição. Definidas as ações, responsá-
veis e datas, recomenda-se a elaboração de um Plano de Ação para 
cada lição. Esse plano, além de ordenar a execução das ações, permite 
o seu acompanhamento.

As reuniões das sete primeiras lições, que tratam das bases da gestão 
empresarial, devem ser conduzidas pelo próprio empresário, contando 
com o suporte de um membro da equipe designado por ele. Ele deve 
explicar e deixar bem claro com seus funcionários o que precisa ser feito 
na empresa, definindo as ações necessárias, responsáveis e prazos para 
execução. Os prazos para execução não precisam estar dentro do inter-
valo entre as reuniões da equipe, mas devem ser definidos e acompa-
nhados pelo empresário, observando um calendário macro para a im-
plementação de todas as lições.   

Para a 8ª Lição até a 13ª Lição, que tratam dos processos para atendi-
mento das necessidades e expectativas das partes interessadas, designar, 
para a apresentação da lição, e de seus processos, o funcionário mais 
familiarizado com o tema da lição. O funcionário designado fará a apre-
sentação dos processos com a participação do empresário e dos demais 
membros da equipe. Para essas lições observar o que está mostrado em 



cada lição no E-book – se o processo existe ou não existe na empresa, e 
as ações de melhoria ou implementação decorrentes dessa análise.

Não deve ser esquecido que o aprendizado se consolida na prática, ou 
seja, aplicando os conceitos de cada uma das lições no dia a dia da empresa.

Também, ter em mente que a consolidação da gestão se dá ao longo 
do tempo e que as pessoas precisam ter capacitação e treinamento nas 
mudanças que ocorrerão, sem receio de não saberem claramente todas 
as dúvidas e respostas que, certamente irão surgir.

Como mostrado no procedimento acima, o aprimoramento da ges-
tão empresarial demanda força de vontade, disciplina, comprometimen-
to e participação. É um processo trabalhoso, mas que trará resultados 
compensadores para o empresário, os funcionários e as partes interes-
sadas da empresa.

Boa leitura, bom estudo e ... SUCESSO!

Caio Marcio Becker Soares
Coordenador do GE - Produtividade

Eduardo Vieira da Costa Guaragna
 Diretor-Presidente da ABQ
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Por que esta lição é importante

Uma das principais funções ou obrigações das empresas é a satis-
fação das necessidades e expectativas das suas partes interessadas. As 
empresas que identificam suas partes interessadas, suas necessidades 
e expectativas e as atendem conseguem resultados muito satisfatórios, 
uma tendência de melhoria nesses resultados e um crescimento contí-
nuo nas suas operações.

O que são partes interessadas

Toda empresa tem um conjunto de partes interessadas. São as pesso-
as, físicas ou jurídicas, que têm algum interesse na empresa. Interesse na 
empresa significa, essencialmente, uma necessidade que pode ser aten-
dida pela empresa com os produtos ou serviços que ela disponibiliza.

Associadas às necessidades das partes interessadas existem as expec-
tativas dessas partes. Necessidade é o que a parte interessada precisa e 
expectativa é o que ela espera no atendimento à sua necessidade.  

Por exemplo, uma pessoa que vai viajar para outra cidade neces-
sita de um quarto ou apartamento no hotel para acomodá-la quando 
nesta cidade. O quarto ou apartamento no hotel é a necessidade da 
pessoa. Ao ocupar o quarto a pessoa espera limpeza, ordem, cama 
arrumada com lençóis limpos, sabonetes e toalhas no banheiro. Essas 
são as suas expectativas.

Uma das principais funções ou obrigações das empresas é a satis-
fação das necessidades e expectativas das suas partes interessadas. As 
empresas que identificam suas partes interessadas, suas necessidades 
e expectativas e as atendem conseguem resultados muito satisfatórios, 
uma tendência de melhoria nesses resultados e um crescimento contí-
nuo nas suas operações.

De um modo geral as seguintes partes interessadas são encontradas 
em todas as empresas: o empresário e seus sócios, os clientes, os funcio-
nários, os fornecedores, órgãos de governo e a sociedade. 
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Empresário e sócios: são os donos da empresa, os empreendedores, 
que tiveram a ideia de sua constituição a partir da identificação de uma 
oportunidade. Usualmente o empresário é o sócio-gerente que lidera as 
atividades da empresa. Os sócios são pessoas que compraram parte do 
capital, fazendo investimentos na empresa e viabilizando a sua cons-
tituição, podendo atuar na empresa juntamente com o empresário. A 
necessidade do empresário e dos sócios é o retorno sobre o capital inves-
tido, o que é conseguido a partir dos lucros obtidos na empresa. Quando 
o empresário e os sócios trabalham na sua empresa, o reconhecimento 
pelo seu esforço e os resultados conseguidos pode ser também uma ne-
cessidade. A expectativa do empresário e dos sócios reside na boa aceita-
ção dos produtos e serviços oferecidos, no sucesso e na sustentabilidade 
da empresa ao longo dos anos.

Clientes: é o usuário ou o comprador dos produtos e serviços ofer-
tados. O cliente procura a empresa porque tem uma necessidade que 
pode ser atendida ou satisfeita pela empresa. Bom atendimento, preço 
justo, gentileza, educação, cumprimento das obrigações combinadas e 
dos prazos acordados são as expectativas comuns aos clientes. É pre-
ciso lembrar sempre que os clientes são a razão de ser das empresas. 
Elas existem porque existem clientes para serem atendidos e são eles, os 
clientes, que geram as receitas que vão garantir os bons resultados e a 
sustentabilidade da empresa.

Funcionários: exceto para as empresas individuais, onde o pro-
prietário trabalha sozinho, a empresa tem funcionários que executam 
tarefas estabelecidas visando o atendimento das necessidades e expec-
tativas dos clientes e das demais partes interessadas. As necessidades 
dos funcionários estão direcionadas para o cumprimento do que foi 
acordado no seu contrato de trabalho, basicamente, o pagamento em 
dia do salário acertado e um ambiente de trabalho seguro e agradável. 
Reconhecimento pelo trabalho realizado, motivação, bem-estar, pers-
pectiva de crescimento profissional, remuneração justa e oportunida-
des para crescimento e promoção dentro da empresa são expectativas 
comuns aos funcionários.
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Fornecedores: são empresas ou pessoas que fornecem os insumos, 
as matérias primas, a mão de obra e outros materiais necessários à ope-
ração da empresa. O fornecedor tem como necessidade básica o forneci-
mento de seu produto ou de seus serviços, isto é, que a empresa compre 
dele. Suas expectativas são: pagamento em dia e nos valores acertados na 
compra, cumprimento de todos os itens previstos na contratação, uma 
avaliação justa e imparcial de seus produtos e serviços e a continuida-
de do fornecimento. Quando o fornecedor disponibiliza mão de obra, e 
esta mão de obra executa processos da empresa, a expectativa reside no 
tratamento igualitário entre os terceirizados e os funcionários regulares 
da empresa; não podem ou não deve haver diferenças de tratamento 
entre as pessoas. 

Órgãos de governo: Toda empresa tem obrigações regulatórias que 
pode ser o pagamento de impostos, atendimentos à legislação, cumpri-
mentos a leis sociais, ambientais etc. As necessidades destes órgãos estão 
no atendimento destas obrigações por parte da empresa. Suas expectati-
vas residem no fato de ter uma empresa sólida, com atendimento aos re-
gulamentos e sem processos jurídicos, fiscais, trabalhistas, tributários etc.

Sociedade: são as pessoas da localidade, ou as localidades, onde a 
empresa está estabelecida. Esta sociedade influencia a empresa na sua 
atuação e a empresa, por sua vez, influencia a sociedade. Necessidades 
básicas da sociedade são os empregos gerados, os impostos pagos e a 
proteção ao meio ambiente em decorrência da atuação da empresa na 
sociedade. As expectativas da sociedade estão relacionadas ao cresci-
mento da empresa, seu apoio aos projetos sociais e culturais e ao seu 
comportamento ético no tratamento com a sociedade bem como com 
todas as demais partes interessadas. Importante considerar dois aspec-
tos: comunidade e sociedade. A comunidade está presente no entorno 
da empresa; são seus vizinhos que são diretamente afetados pelas suas 
operações. A sociedade tem uma abrangência maior, é a cidade, o estado, 
o país e inclui a comunidade.

Outras partes interessadas: as cinco partes apresentadas são consi-
deradas clássicas, uma vez que estão presentes em praticamente todas as 
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empresas. Dependendo do tipo de negócio outras partes interessadas es-
tão presentes além das clássicas. Por exemplo, empresas que trabalham 
na geração e distribuição de energia elétrica, no tratamento de água e 
esgoto, no transporte público podem ter suas atividades regulamenta-
das por agências do Governo. Outros exemplos, dependendo do negó-
cio e da localização, podem ser: imprensa, sindicato, IPHAN – Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico, FUNAI e Associações Comerciais.  
Neste caso essas agências são uma parte interessada com necessidades 
e expectativas em relação à empresa. É muito importante que a empre-
sa identifique essas outras partes interessadas no seu negócio, verifique 
suas necessidades e expectativas e as cumpram.

O que a empresa deve fazer:

O empresário e os seus sócios devem identificar claramente suas ne-
cessidades e expectativas em relação à empresa. Registrar essas necessi-
dades e expectativas.

1) Identificar as demais partes interessadas.

2) Identificar as necessidades e expectativas das suas partes interes-
sadas.

3) Registrar as partes interessadas identificadas e suas respectivas 
necessidades e expectativas.

4) Definir formas de atendimento às necessidades e expectativas 
identificadas.

Como fazer:

Consulte no site da ABQ formas de executar esta lição. 



Segunda Lição
Resultados
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Por que esta lição é importante

Na primeira lição foram tratadas as partes interessadas e suas necessi-
dades e expectativas. O objetivo principal da empresa consiste na satisfação 
dessas necessidades e expectativas. Para isso a empresa define os resultados 
desejados ao atendimento das necessidades e expectativas das partes inte-
ressadas e estabelece os seus processos, visando esses resultados.

Resultado é o que resulta ou resultou de alguma coisa, ou de alguma 
ação; é a consequência, o efeito, ou o produto; é um ganho ou uma per-
da; e, especificamente em relação à gestão, o resultado é a consequência 
dos processos da empresa. 

Os processos são explicados e detalhados na Décima Lição – Proces-
sos principais do negócio e de apoio. Para esclarecimento, nessa lição, 
fazemos a primeira apresentação do conceito dos processos:

O que é um processo: qualquer ação ou atividade que transforme 
uma entrada numa saída é um processo.

Outra definição, mais técnica, mas esclarecedora, é: processo é um 
conjunto de atividades pré-estabelecidas que executadas numa determi-
nada sequência produzirão um resultado esperado.

A figura mostra a representação gráfica de um processso. As entra-
das, cumprindo requisitos especificados, são disponibilizadas pelos for-
necedores do processso ou da empresa. As saídas são os resultados do 
processo, também atendendo a requisitos estabelecidos, e que vão satis-
fazer as necessidades e expectativas dos clientes e das demais partes in-
teressadas. O processo, no centro da figura, representa as atividades pré-
-estabelecidas. O “feedback” ou realimentação consiste na alimentação 
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do processo com amostras das saídas para fazer as correções e ajustes 
necessários. A mesma realimentação aplica-se também para as entradas 
do processo e seus fornecedores. 

Os resultados são muito importantes e precisam ser medidos, re-
gistrados e analisados. A medição é parte integrante do controle dos 
processos e o registro e a análise são feitos a partir de indicadores de 
desempenho.

Indicadores de desempenho são dados ou informações numéricas 
que quantificam, medem ou acompanham o desempenho dos proces-
sos, dos produtos, dos serviços e da empresa como um todo – o desem-
penho global. 

Para cada um dos processos da empresa, bem como para cada um 
dos produtos e serviços, é necessário estabelecer os indicadores de de-
sempenho que registram os resultados em relação à cada processo, pro-
duto ou serviço.

Exemplos:
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A partir do registro dos dados dos indicadores é possível ana-
lisar os resultados com o objetivo de assegurar que os processos 
estão sendo executados corretamente e que os produtos e serviços 
realizados vão assegurar a satisfação dos clientes e das demais par-
tes interessadas.

Para cada resultado e, consequentemente, para cada indicador, é ne-
cessário estabelecer a meta a ser cumprida. Em princípio, a meta de cada 
indicador é o resultado esperado ou necessário do processo associado 
ao indicador.

O que a empresa deve fazer:

Formalizar o seu sistema de indicadores estabelecendo:

•	 Indicadores	para	 registro	 e	monitoramento	das	necessidades	 e	
expectativas das partes interessadas;

•	 Quadro	de	indicadores	para	registro	e	monitoramento	dos	pro-
cessos do sistema de gestão;

•	 Quadro	de	indicadores	para	registro	e	monitoramento	dos	resul-
tados globais da empresa, para avaliação do desempenho.

Ao longo das lições deste programa serão tratadas as partes interes-
sadas e os processos executados com o objetivo de satisfazer as neces-
sidades e expetativas dessas partes. Os indicadores estabelecidos para o 
registro e o monitoramento dos processos vão compor os quadros de 
indicadores. Os quadros e os indicadores serão estabelecidos ao longo 
do desenvolvimento do programa.

Os resultados estão descritos e explicados, com detalhes, no site da 
ABQ na Segunda Lição Aplicação - Resultados. O empresário e as pes-
soas designadas por ele devem estudar com atenção essa lição observan-
do os seguintes aspectos:

•	 A	empresa	já	tem	o	resultado	sugerido?	se	sim,	podemos	melho-
rar a sua apresentação?
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•	 A	empresa	não	tem	o	resultado	sugerido.	Analise	como	esse	re-
sultado ou indicador se aplica à empresa e faça um planejamento 
para a implementação dele.

Não se estipula um prazo para a adequação da gestão da empresa a 
todos os processos e resultados apresentados. Esse prazo deve ser defi-
nido pelo próprio empresário e sua equipe. 

Ponto importante a observar: a implementação correta de todos os 
processos e indicadores dos seus resultados e sua sistemática execução e 
análise, identificando ajustes e melhorias nos processos, vão assegurar a 
satisfação das necessidades e expectativas das partes interessadas, garan-
tindo o bom relacionamento da empresa com essas partes interessadas.

A expectativa da ABQ é que o empresário e sua equipe estejam com-
prometidos com a correta gestão da empresa, garantindo a qualidade de 
seus produtos e serviços e a produtividade dos seus processos. Dessa for-
ma, fica assegurada a competitividade e a sustentabilidade da empresa.

Por último, não deixe de estudar a Segunda Lição Aplicação no site 
da ABQ. Bom estudo e sucesso!



Terceira Lição
Núcleo do Negócio, Missão, 
Visão de futuro e Valores da 

empresa
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Por que esta lição é importante

O Núcleo do Negócio, a Missão, a Visão e os Valores da empresa 
constituem a sua Identidade Organizacional, isto é, a sua “carteira de 
identidade” e orientam o comportamento das pessoas.

Núcleo do Negócio: é o negócio principal da empresa. É o trabalho 
que ela realiza e os produtos e serviços que ela disponibiliza para satis-
fazer as necessidades e expectativas dos seus clientes e das suas demais 
partes interessadas. É definido pelo empreendedor e seus sócios em fun-
ção das oportunidades por eles identificadas.

Por exemplo, para o Mc Donald’s seu Núcleo do Negócio é Ali-
mentação. A Nike produz e comercializa vários produtos, mas seu 
Núcleo do Negócio é o Tênis. A Apple investe em seus produtos 
de maior sucesso, como os Macbooks, iPhone e iPad, seus Núcleos 
do Negócio.

O termo Núcleo do Negócio é também conhecido pela expressão 
inglesa “Core Bussiness”.

Missão: define o propósito para a existência de uma empresa. For-
maliza e registra a razão de ser da empresa.

A Missão deve ser curta e objetiva e na sua elaboração a seguinte 
pergunta deve ser respondida: Por que e para que estamos na sociedade 
ou no mercado?

A Missão canaliza os esforços para o núcleo do seu negócio e orienta 
tudo e a todos na empresa. 

Exemplos de Missão:

Mc Donald’s: “Prover aos consumidores um valor superior em re-
feições fora de casa, oferecendo comida rápida, de baixo custo, de boa 
qualidade, em restaurantes limpos e adequados.”

A Kopenhagen, tradicional grife de chocolates finos, tem como mis-
são: “fabricar produtos de altíssima qualidade, preservando seu sabor 
com sofisticação e originalidade”.
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Visão: define os propósitos da empresa em relação ao futuro, é o seu 
posicionamento para o futuro e a maneira pela qual deseja ser vista.

A Visão deve ser algo motivador, tangível e possível de ser alcançado 
de modo a inspirar e orientar o comportamento das pessoas quanto ao 
destino que a empresa quer alcançar.

Exemplos de Visão;

Gerdau: “Ser uma empresa siderúrgica global, entre as mais rentáveis 
do setor”.

Kopenhagen: “Ser um grupo competitivo que atue de forma abran-
gente no segmento alimentício, através de um portfólio de produtos 
com qualidade, representado por marcas fortes, com características e 
propostas únicas”.

Valores organizacionais: formalizam e registram o que é importan-
te para a empresa. São definidos obrigatoriamente pelo empreendedor e 
são, na verdade, os seus próprios valores de vida. 

Os valores organizacionais dão uma personalidade à empresa e esta-
belecem um roteiro para a atuação dos funcionários e da empresa como 
um todo.

A título de orientação os seguintes valores podem ser estabelecidos 
para a empresa: ética nas operações e no relacionamento com as partes 
interessadas, honestidade, transparência, qualidade, valorização das pes-
soas e da sua qualidade de vida, espírito de equipe, respeito ao cliente e 
responsabilidade social e ambiental.

Alguns exemplos de valores organizacionais:

Kopenhagen: Lideranças Interativas; Trabalho em Equipe; Proativi-
dade; Qualidade; Ética e Respeito.

Vale: A vida em primeiro lugar; Valorizar quem faz a nossa empresa; 
Cuidar do nosso planeta; Agir de forma correta; Crescer e evoluir jun-
tos; Fazer acontecer.

Biocor Instituto: A vida como valor.
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O que a empresa deve fazer:

O empresário e seus sócios devem definir*, formalizar** e regis-
trar***:

1) O Núcleo do Negócio da empresa.

2) A Missão da empresa.

3) A Visão da empresa.

4) Os Valores Organizacionais da empresa.

*Definir: significa criar, estabelecer.

**Formalizar: significa tornar formal, oficializar, fazer conhecer.

***Registrar: significa guardar ou reter em algum meio (escrito ou 
virtual, em banners ou em telas de computador).



Quarta Lição
Liderança e Ética na empresa
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Liderança na empresa
Por que esta lição é importante

Uma boa e preparada liderança é uma condição muito importante para 
o sucesso da empresa, pois as diretrizes de negócio e comportamentais que 
impactam na cultura da empresa decorrem normalmente da liderança.

Liderança é a condução do grupo de pessoas que compõem a empre-
sa, transformando-o numa equipe que gera resultados. É a habilidade de 
inspirar, sensibilizar, motivar e influenciar os liderados, de forma ética 
e positiva, para que contribuam com entusiasmo para alcançarem os 
objetivos da equipe e da empresa.

A liderança é exercida pelo Líder que é uma pessoa que dirige e une 
um grupo de pessoas para que juntos possam alcançar os objetivos e os 
resultados esperados e necessários para a empresa.

O Líder diferencia-se do Chefe, que é aquela pessoa encarregada de 
uma tarefa ou atividade da empresa e que, para tal, administra e coman-
da um grupo de pessoas com autoridade para mandar e exigir obediên-
cia em função do seu cargo e posição. 

Um chefe pode ser também um líder e vice versa. Neste caso o líder 
tem as habilidades de liderança mencionadas e tem autoridade devido a 
posição/cargo que ocupa na empresa. 

Dependendo do porte e, principalmente, do número de funcionários, 
mais de um Líder pode estar presente na empresa. Nesta lição estamos 
tratando do Líder principal que é o responsável pela empresa. Pode ser 
o próprio empresário, um de seus sócios, que neste caso é denominado 
Sócio-gerente ou um profissional contratado.

O exercício da liderança pelo Líder deve ser conduzido com profis-
sionalismo, ou seja, o comprometimento com as normas e a ética da em-
presa. Mesmo trabalhando num ambiente descontraído e com amigos, 
o Líder deve colocar as suas obrigações de trabalho acima de qualquer 
laço de amizade ou intimidade, não favorecendo pessoas por essas se-
rem amigas e sim, reconhecendo as suas competências profissionais.
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O que a liderança, ou o Líder, deve fazer sempre:

•	 Aceitar	sugestões,	opiniões	e	ideias:	ouça os seus funcionários, 
considere e analise suas sugestões, opiniões e ideias, aceite as que 
são pertinentes e informe o porque da não aceitação. Reconheça 
e valorize as boas ideias e sugestões.

•	 Saber	o	que	os	seus	funcionários	esperam	de	você:	Converse 
com frequência com os seus funcionários e descubra do que eles 
precisam ou sentem falta: mais capacitação, integração, desafios 
mais inspiradores, reuniões mais frequentes, entender a Missão e 
a Visão da empresa, te conhecer melhor, entre outras. 

•	 Conhecer	e	entender	o	perfil	de	cada	funcionário:	cada pessoa 
tem o seu próprio perfil – Analíticos, trabalham sempre com fa-
tos e dados e raciocinam com lógica; Empreendedores, são sem-
pre motivados pelos desafios; Expressivos, são criativos e sempre 
procuram inspirar as pessoas à sua volta e os Integradores que 
adoram juntar as pessoas e cultivar relacionamentos. Distribua 
as tarefas conforme o perfil de cada funcionário.

•	 Saber	 avaliar	 o	 nível	 de	maturidade	 e	 conhecimento	de sua 
equipe para assumir determinado trabalho ou tarefa, pois isso 
implicará em maior ou menor delegação e envolvimento seu.

•	 Ser	 o	 exemplo:	 se você exige pontualidade, seja o primeiro a 
chegar; se acredita que falta conhecimento técnico no grupo, 
capacite-se você mesmo no que falta. O Líder tem que inspirar 
confiança aos seus subordinados.

•	 Agir	 com	 equilíbrio:	não somente equilíbrio emocional, mas 
equilíbrio ao elogiar bons desempenhos ou criticar erros, equilí-
brio financeiro ao distribuir premiações ou definir orçamentos, 
equilíbrio ao distribuir tarefas e outras situações.

O que a liderança ou o Líder não pode ou não deve fazer:

•	 Nunca assuma as obrigações que delegou a alguém, a menos em 
caso de risco extremo.
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•	 Nunca critique em público.

•	 Nunca perca o equilíbrio emocional.

•	 Nunca use o poder do cargo para liderar.

•	 Não trate seus funcionários como peças que podem ser substitu-
ídas.

•	 Nunca se envolva emocionalmente com um funcionário.

•	 Nunca estipule metas intangíveis.

•	 Não ignore a vida pessoal dos funcionários, mas não se envolva 
com seus problemas particulares.

•	 Não se esqueça de sua família, de seus amigos e de você.

•	 Não abandone seus sonhos.

Em resumo, as atitudes e ações de um Líder devem:

•	 Ser ético.

•	 Dizer a verdade.

•	 Manter e cumprir promessas.

•	 Ser justo.

•	 Ser íntegro

•	 Respeitar as pessoas.

•	 Desenvolver a sua equipe

•	 Ser planejador e organizado no seu trabalho.

Ética na empresa

A Ética trata do comportamento da pessoa em relação à socieda-
de, incluindo a empresa. Ela define como a pessoa deve comportar-se 
diante da sociedade e da empresa, o que garante o bem-estar social e 
na empresa.



| 30

MANUAL ABQ PARA A GESTÃO EMPRESARIAL

É diferente da Moral que é um conjunto de regras, aí incluídas as 
leis, que facilitam e governam o convívio das pessoas na sociedade e na 
própria empresa.

É obrigatório que os Líderes e as pessoas sejam éticos, ou seja, de-
vem agir dentro dos padrões convencionais, cumprir os compromis-
sos assumidos e as leis do país, proceder bem, não prejudicar o próxi-
mo e cumprir os valores estabelecidos pela sociedade e pela empresa. 
Também, a competência, a honestidade, a responsabilidade e outros 
valores definidos individualmente por cada pessoa compõem a sua 
ética pessoal.

Os Líderes na empresa e, principalmente o empresário, devem 
ser o exemplo de ética, cumprindo todos os fatores éticos e da mo-
ral. É inaceitável o descumprimento de qualquer um dos fatores, 
atentando para os problemas atuais de assédio moral e sexual e cor-
rupção. Estes últimos, como os demais, não são e não podem ser 
aceitos na empresa.

Todos os funcionários, inclusive os Líderes, devem ter um compor-
tamento ético que é a maneira de agir das pessoas de forma a observar 
e cumprir os princípios morais com relação à empresa, à sociedade e 
demais partes interessadas.

Os princípios morais são as normas ou regras de boa conduta pelas 
quais os funcionários da empresa orientam sua vida e suas ações e esta, 
a empresa, orienta seus negócios. Os princípios morais da empresa defi-
nem ou limitam o comportamento ético dos funcionários.

Código de Conduta, Código de Ética ou Código de Conduta Éti-
ca: é um documento formal que contém as regras de conduta para os 
empregados da empresa, incluindo os integrantes da Administração 
(pessoal das áreas administrativas, finanças e de suporte). Essas regras 
de conduta estão baseadas nos valores organizacionais (ver terceira 
lição) e nos princípios morais estabelecidos pela empresa. As regras de 
conduta orientam os funcionários nos seus relacionamentos dentro e 
fora da empresa.
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O comportamento ético é obrigatório nos seguintes relacionamen-
tos, entre outros:

•	 Entre	os	funcionários.

•	 Entre	os	Líderes	e	os	liderados.

•	 Com	os	clientes	da	empresa,	principalmente	nas	relações	vende-
dor/cliente.

•	 Com	a	sociedade	em	geral.

•	 Com	os	fornecedores	da	empresa.

•	 Com	órgãos	públicos.

•	 Com	outras	partes	interessadas,	peculiares	a	cada	empresa.

Sugere-se a elaboração de um Código de Conduta para a empresa es-
tabelecendo e descrevendo as responsabilidades para com os funcioná-
rios, seus fornecedores, seus clientes, as comunidades nas quais a empre-
sa atua ou influencia e outras partes interessadas sempre que aplicável.

Para a elaboração do Código de Conduta os seguintes aspectos po-
dem ser observados, entre outros:

•	 Tratar	todos	os	funcionários	de	maneira	igual,	não	discriminan-
do sexo, cor, idade.

•	 Não	admitir	nenhum	tipo	de	assédio.

•	 Utilizar	e	fornecer	apenas	produtos	e	serviços	seguros	e	confiá-
veis.

•	 Não	comprometer	os	princípios	morais	da	empresa	em	nome	do	
lucro.

•	 Não	oferecer	dinheiro	ou	itens	de	valor	a	funcionários	do	gover-
no, de fornecedores, de clientes ou qualquer outra pessoa, para 
influenciar suas decisões.

•	 Não	rasurar	ou	fazer	entradas	falsas,	imprecisas	ou	incompletas	
nos registros da empresa.
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•	 Não	solicitar	aos	funcionários	a	execução	de	ato	ilegal	ou	infra-
ção das políticas e valores adotados pela empresa.

•	 Tratar	todos	os	fornecedores	de	maneira	igual,	sem	discrimina-
ção de qualquer natureza.

•	 Manter	 uma	 comunicação	 aberta	 e	 transparente	 com	 todas	 as	
partes interessadas.

•	 Praticar	a	concorrência	livre	e	legal.

•	 Manter	 um	 tratamento	 honesto,	 claro	 e	 transparente	 com	
seus clientes.

O que a empresa deve fazer:

•	 Elaborar	e	formalizar	o	Código	de	Conduta.

•	 Apresentar	e	treinar	todos	os	funcionários	no	Código	de	Conduta.

•	 Observar	continuamente	o	comportamento	dos	funcionários	de	
forma a identificar eventuais desvios em relação ao Código de 
Conduta e adotar as ações necessárias em caso de desvio.

•	 Treinar	os	Líderes	no	que	podem	e	devem	 fazer	e	no	que	não	
podem fazer.

•	 Exigir	as	atitudes	e	ações	dos	Líderes	e	demais	funcionários.

•	 Exigir	de	todos	os	funcionários	o	comportamento	ético	nos	seus	
relacionamentos.

•	 Interagir	continuamente	com	todas	as	partes	interessadas.



Quinta Lição
Planejamento
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Por que esta lição é importante

O planejamento é a base do sucesso para qualquer empresa. Planejar 
é pensar ou raciocinar sobre o que precisa ser feito, definindo objetivos 
e metas a alcançar e ações a serem executadas para gerar os resultados 
necessários para o cumprimento dos objetivos e suas metas.

Efetividade do planejamento:

Um bom planejamento potencializa que a empresa seja efetiva, ou 
seja, eficaz e eficiente nas suas operações.

Ser eficaz é fazer certo as coisas (tem a ver com o atingimento dos 
objetivos). Ser eficiente é fazer as coisas certas nas horas certas (tem a 
ver com uso adequado dos recursos).

Efetividade tem a ver com eficácia e eficiência, ou seja, atingir os ob-
jetivos com o melhor uso dos recursos.

Exemplo clássico: um homem que cava um poço no local correto 
com perfeição e a tempo é eficaz no seu trabalho; um homem que co-
nhece o local correto para cavar o poço e achar água e tem os equipa-
mentos necessários executa seu trabalho com eficiência.

É obrigatório que o planejamento esteja presente em todas as ativi-
dades da empresa, das mais complexas às mais simples. Nas próximas 
lições serão desenvolvidos os processos para o atendimento dos requi-
sitos para uma boa gestão. O trabalho com os processos inicia no seu 
planejamento, como será mostrado nas próximas lições.

Apesar de o planejamento estar presente em todas as atividades, qua-
tro áreas são importantes para uma adequada gestão da empresa:

Plano do Negócio - formaliza o planejamento do negócio registran-
do uma série de informações relevantes com relação ao planejamento 
da empresa.

Resumidamente o Plano do Negócio trata dos seguintes pontos:

a) Com relação aos empreendedores e à empresa:
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•	 Dados	dos	 empreendedores,	 experiência	profissional	 e	 atri-
buições;

•	 Dados	do	empreendimento;

•	 Missão	da	empresa;

•	 Setores	de	atividades;

•	 Forma	jurídica;

•	 Enquadramento	tributário;

•	 Capital	social;

•	 Fontes	de	recurso.

b) Com relação ao negócio:

•	 O	que	é	o	negócio;

•	 Quais	os	principais	produtos	e	serviços;

•	 Quem	serão	os	principais	clientes;

•	 Localização	da	empresa;

•	 Montante	de	capital	a	ser	investido;

•	 Faturamento	mensal;

•	 Lucro	esperado	do	negócio;

•	 Tempo	de	retorno	do	capital	investido.

Para a elaboração do Plano do Negócio recomenda-se a cartilha do 
SEBRAE disponível no Link: https://atendimento.sebraemg.com.br/
biblioteca-digital/content/software-plano-de-negocios

A cartilha para elaboração do Plano do Negócio é um passo-a-passo 
que permite a identificação e registro de um conjunto de informações 
necessárias para o sucesso do empreendimento,

Planejamento	financeiro: trata dos recursos financeiros, essenciais 
para o desenvolvimento das operações da empresa. O planejamento 
desses recursos será tratado na Oitava Lição – processos relativos aos 
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proprietários, acionistas e administradores. Nesta lição serão estabeleci-
dos o orçamento financeiro, o fluxo de caixa e a obtenção dos recursos 
para as operações e as estratégias da empresa.

Planejamento operacional: trata das operações da empresa, princi-
palmente dos processos que geram os produtos e serviços que atendem 
as necessidades e expectativas dos clientes e das demais partes interes-
sadas. É tratado na Décima Lição – Processos principais do negócio e 
processos de apoio.

Planejamento estratégico: trata da definição das estratégias que vão 
permitir à empresa cumprir sua Missão, sua Visão de Futuro (terceira 
lição) e o Plano do Negócio. Estratégias são os caminhos que devem ser 
seguidos para assegurar o cumprimento da Missão, da Visão e dos obje-
tivos fixados pela empresa para a satisfação das necessidades e expecta-
tivas das suas partes interessadas e do seu Plano do Negócio. É tratado 
nesta lição, a seguir.

Definidos o Núcleo do Negócio, a Missão, a Visão de futuro e os Valo-
res da empresa, o planejamento estratégico consiste em definir as ações, 
ou as estratégias, necessárias para que estes fatores sejam efetivamente e 
integralmente cumpridos pela empresa.

O planejamento estratégico deve ser realizado com uma amplitude 
maior, observando o universo fora da empresa e as condições existentes 
dentro da empresa. Esta análise realizada pelo próprio pessoal da em-
presa, com a coordenação do principal executivo, vai mostrar oportu-
nidades e ameaças fora da empresa, e a análise das condições existentes 
dentro da empresa vai apresentar seus pontos fortes e fracos. 

Conhecidas as oportunidades e ameaças externas, os pontos fortes 
e fracos internos, a Missão, a Visão e os Valores da empresa, o planeja-
mento estratégico consiste em definir o que fazer para cumprir de for-
ma eficaz e eficiente todos esses fatores. O que fazer são as estratégias 
da empresa.
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Os objetivos, a Missão, a Visão e outras informações pertinentes devem 
ser registrados no Mapa Estratégico mostrado a seguir como exemplo.
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Exemplo

Missão:

Fornecer com qualidade o suporte necessário, agregando inovação cons-
tante e valor, para empresas e outras entidades com as quais temos contrato. 

Valores:

Respeito

Integridade

Ética

Transparência...., 

Visão:

Ser reconhecida como a melhor opção do mercado na escolha dos 
clientes, alcançando 60% do market share até 2025.  

O que a empresa deve fazer:

•	 O	Plano	do	Negócio	–	nesta	lição

•	 O	planejamento	financeiro	–	na	Oitava	Lição	

•	 O	planejamento	operacional	–	na	Décima	Lição

•	 O	planejamento	estratégico	–	nesta	lição

Para o planejamento estratégico as seguintes ações podem ser realizadas:

1) Olhe para fora da empresa e identifique oportunidades e ame-
aças presentes na sua região de atuação. Oportunidade é tudo 
aquilo que pode trazer resultados positivos para a empresa. 
Ameaça é qualquer situação que coloque a empresa numa con-
dição insegura ou que possa trazer resultados negativos. Novos 
clientes, segmentos de mercado não explorados, a saída de um 
concorrente são exemplos de oportunidades. A entrada de um 
concorrente, uma crise financeira ou sanitária, o aumento de 
impostos, a perda de um fornecedor são exemplos de ameaças. 
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Os resultados de uma pesquisa de satisfação dos clientes, a par-
ticipação em feiras ou congressos, a leitura de revistas especia-
lizadas, visitas a fornecedores e a entidades comunitárias forne-
cem informações que podem indicar oportunidades e ameaças 
para a empresa.

2) Olhe para dentro da empresa e identifique seus pontos fortes e 
seus pontos fracos. Ponto forte é aquilo que distingue a sua em-
presa, que vocês fazem com perfeição, que é apreciado e reconhe-
cido pelos seus clientes e demais partes interessadas. Ponto fraco 
é tudo aquilo que requer melhoria, que é motivo de reclamações, 
que traz perdas e prejuízos para a empresa. 

3) Nesta identificação das oportunidades e ameaças e dos pontos 
fortes e pontos fracos, o empresário deve envolver a sua equipe, 
dando preferência para aquelas pessoas com um perfil empreen-
dedor que são sempre motivadas pelos desafios.

4) Conhecidas as oportunidades e as ameaças e os pontos fortes 
e fracos, discuta com a sua equipe como vocês poderão apro-
veitar as oportunidades e os pontos fortes, como poderão se 
prevenir das ameaças e como poderão corrigir os pontos fra-
cos. Nessa discussão serão definidas ações as quais são as es-
tratégias da empresa. Alguns cuidados devem ser observados: 
o usual é estabelecer um período de um ano para a realização 
das estratégias. Assim, escolha uma quantidade de estratégias 
que possam ser desenvolvidas num período de um ano. As es-
tratégias que foram definidas e não escolhidas devem ser re-
servadas para realização no ano seguinte. A disponibilidade de 
tempo e o tamanho da equipe definem a quantidade de estra-
tégias escolhidas.

5) Para cada estratégia escolhida defina uma meta a ser alcançada, 
o tempo para a realização e um responsável pela condução da 
estratégia. A meta é definida pela oportunidade e o ponto forte 
que a estratégia propõe alcançar, a correção do ponto fraco e a 
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prevenção de uma ameaça. Metas devem ser factíveis: não devem 
ser alcançadas facilmente e nem impossíveis de serem alcança-
das; o tempo estabelecido para a realização da estratégia deve ser 
coerente e possível de ser cumprido.

6) A cada três meses ou antes, se necessário, reúna a equipe e verifi-
que o andamento da realização das estratégias. Faça as correções 
e ajustes que forem necessários. Ao final do período de um ano 
repita todo o procedimento definindo novas estratégias e prorro-
gando as que não foram cumpridas, caso continuem importantes.



Sexta Lição
Sistema de Gestão
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Por que esta lição é importante

O Sistema de gestão é o instrumento que possibilita integrar os re-
quisitos e aspirações da empresa, operar o seu dia a dia e realizar planos 
e projetos na busca dos objetivos e resultados da empresa.

Cada uma das lições apresenta os requisitos para a gestão empresa-
rial. Esses requisitos são o que a empresa precisa ter, cumprir ou imple-
mentar para conseguir uma boa gestão das suas atividades.

O Sistema de Gestão estabelece uma maneira estruturada, organiza-
da e disciplinada para realizar a gestão da empresa.

Identificado e conhecido cada requisito é necessário estabelecer o 
que fazer para o seu cumprimento. O que fazer denomina-se tecnica-
mente um processo da empresa.

Processos e práticas de gestão

Os processos são constituídos por atividades previamente estabe-
lecidas que executadas numa determinada sequência vão produzir um 
resultado necessário, esperado ou desejado. 

Por exemplo, quando se faz uma viagem várias atividades têm 
que ser realizadas para que a viagem efetivamente aconteça com 
segurança, conforto e atingindo seus objetivos. É necessário provi-
denciar a compra das passagens, a reserva dos hotéis, a seleção das 
roupas e objetos que devem ser levados, a arrumação das malas, 
a reserva do taxi, a ida para o aeroporto ou para a rodoviária, o 
deslocamento e assim por diante. Este conjunto de atividades é o 
processo da viagem.

Na empresa muitas atividades precisam ser executadas para a satisfa-
ção das necessidades e expectativas das partes interessadas, tratadas na 
primeira lição, e a consequente obtenção dos resultados da empresa. Ou 
seja, cada empresa contém muitos processos.

As atividades que formam os processos são denominadas Práticas 
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de Gestão. O nome faz sentido, uma vez que executando as atividades e 
realizando os processos estamos praticando a gestão.

Para cada requisito da gestão precisamos estabelecer um processo e 
suas respectivas práticas de gestão. Nesta primeira etapa estamos fazen-
do o planejamento do processo e das práticas de gestão.

O planejamento do processo deve prever como executar o processo 
para cumprir o requisito para o qual foi criado. O como fazer é o Méto-
do do Processo. Além do método é necessário definir a função ou cargo 
na empresa responsável pela sua execução e a maneira como o processo 
será controlado.

O Controle do processo é a maneira de assegurar que o método de-
finido para o processo será cumprido integralmente, que o responsável 
pelo processo seja o seu executor e que os resultados esperados e neces-
sários serão ou estão sendo conseguidos. Os resultados são medidos e 
registrados por meio de Indicadores. Os indicadores foram explicados 
na Quarta Lição – Planejamento e na Segunda Lição - Resultados.

Padrões de Trabalho para os processos e práticas de gestão

Todas essas informações estabelecidas no planejamento do processo 
precisam ser registradas para que não se percam. Este registro também 
vai permitir o treinamento de novos funcionários na execução do pro-
cesso e, muito importante, a manutenção de um padrão único para o 
processo. 

Esse registo é feito no Padrão	de	Trabalho	do	processo. É um do-
cumento que registra, para cada processo, o método executivo, o cargo 
ou a função responsável pela execução, o método de controle do pro-
cesso, os indicadores para a medida e registro dos resultados e outras 
informações relevantes para o processo. O padrão de trabalho pode ser 
registrado na forma física (papel), em meio eletrônico (vídeo, na memó-
ria de um computador ou outro meio digital), em cartazes afixados nos 
postos de trabalho ou outros meios conforme o desejo de cada empresa. 
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O importante é que cada processo tenha o seu Padrão de Trabalho.

Controle de processo e das práticas de gestão 

Definido o processo e seu padrão de trabalho é necessário, durante 
sua execução, assegurar que o padrão de trabalho é integralmente cum-
prido. Isso é feito por meio do Controle do processo.

Usualmente o controle do processo é feito por meio da observação	
e	 análise	 dos	 indicadores	 do	processo. Os indicadores mostram os 
resultados do processo. A análise dos indicadores consiste em verificar 
se os resultados esperados e necessários e as metas do processo, estão 
sendo conseguidas. Caso se verifique que os resultados gerados pelo 
processo são os requeridos consideramos o processo	 sob	 controle. 
Caso contrário, existe uma não conformidade (a não obtenção dos re-
sultados necessários) e o processo está fora de controle. Ações	corre-
tivas devem ser aplicadas no processo para trazer os resultados a uma 
condição de normalidade.

Auditorias periódicas no processo objetivando verificar o cumpri-
mento do padrão de trabalho, inclusive quanto aos resultados obtidos, 
são outra forma de controle de processo.

Componentes de um processo
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Aprendizado e melhoria dos processos e práticas de gestão 

Por último, um ponto não menos importante a considerar, o Apren-
dizado e a melhoria dos processos e práticas de gestão. Os processos de 
uma empresa são uma escola de gestão pois estão constantemente mos-
trando imperfeições e melhores maneiras de executá-los. A observação 
e o acompanhamento constante dos processos durante a sua realização 
mostram essas oportunidades de melhoria. A adoção dessas melhorias 
nos processos vai assegurar a sua melhoria contínua e a obtenção de re-
sultados cada vez melhores para as partes interessadas e para a empresa. 
Desta maneira está assegurada sua competividade e sua sustentabilida-
de no seu mercado de atuação.

A figura apresenta o PDCA, aplicado como método de gestão de 
processos. Inicia no planejamento dos processos e seus controles, segue 
com a sua execução e verificação e termina com a correção das não con-
formidades e as melhorias nos processos. 

No PDCA o P vem do inglês TO PLAN – PLANEJAR; o D do in-
glês TO DO – FAZER, EXECUTAR; o C de TO CHECK – CHECAR, 
CONTROLAR e o A de TO ACT – AGIR, CORRIGIR, MELHORAR. O 
PDCA foi criado nos Estados Unidos, daí os nomes em inglês.
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O que a empresa deve fazer:

Formalizar o seu Sistema de Gestão estabelecendo:

•	 Os	processos	e	suas	práticas	de	gestão,	priorizando	os	mais	críti-
cos inicialmente.

•	 Os	padrões	de	trabalho	para	os	processos	e	as	práticas	de	gestão	

•	 Os	métodos	de	controle	

•	 Os	métodos	de	aprendizado

Ao longo das próximas lições são apresentados os requisitos que a 
empresa tem que cumprir para uma boa gestão empresarial. O Siste-
ma de Gestão da empresa será formalizado com os processos que vão 
permitir o atendimento de cada um dos requisitos de gestão. A formali-
zação do sistema de gestão significa a definição e o registro formal dos 
processos e suas práticas de gestão, os padrões de trabalho para cada 
processo e ou prática de gestão, os métodos de controle, os indicadores 
utilizados no controle dos processos e a melhoria contínua dos mesmos 
a partir do aprendizado.



Sétima Lição
O Programa 5S
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O Programa 5S tem por objetivo promover a organização da em-
presa, cuidando da arrumação, limpeza e disciplina, servindo de base 
educacional para a prática da qualidade.

Foi desenvolvido no Japão após a Segunda Guerra Mundial. O país 
foi destruído pela guerra e suas empresas e empresários estavam sem 
saber o que fazer. 

A figura é uma representação gráfica do Programa 5S. Está apoiado 
em cinco sensos cujas denominações em japonês começam com a letra 
S, como mostrado na figura. Daí o nome 5S, que no Brasil foi definido 
como 5 Sensos.

Os cinco sensos são:

O 5S, como é mais conhecido, está apoiado em cinco sensos, daí o 
nome 5S. Os cinco sensos são:

Senso Conceito Objetivo

1) Utilização Separar o necessário do desne-
cessário

Eliminar do espaço de trabalho 
o que não é útil

2) Organização Colocar cada coisa em seu de-
vido lugar

Organizar o espaço de trabalho 
de forma eficaz

3) Limpeza Limpar e cuidar do ambiente de 
trabalho

melhorar e manter o nível de 
limpeza

4) Padronização Criar normas e padrões Estabelecer regras a serem se-
guidas

5) Disciplina Cumprir o que foi conseguido 
nos sensos anteriores

manter e incentivar melhorias 
contínuas
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Os seguintes benefícios são conseguidos na empresa com a implan-
tação do Programa 5S:

•	 Maior	produtividade	pela	redução	da	perda	de	tempo	procuran-
do por objetos. Só ficam no ambiente os objetos necessários e ao 
alcance da mão

•	 Redução	de	despesas	e	melhor	aproveitamento	de	materiais.	A	
acumulação excessiva de materiais estimula a desorganização.

•	 Melhoria	da	qualidade	de	produtos	e	serviços

•	 Redução	de	acidentes	do	trabalho

•	 Maior	satisfação	das	pessoas	com	o	trabalho

Para implantação do Programa 5S as seguintes ações podem ser 
desenvolvidas:

Convoque o pessoal da empresa, explique o 5S e informe a decisão 
de fazer a sua implementação. Deixe claro que quem vai implementar o 
programa são as pessoas nos seus postos ou áreas de trabalho. O empre-
sário, além de fazer a implantação do programa na sua área de trabalho 
(seu escritório), deve dar o exemplo e coordenar as ações na empresa.

Senso de Utilização

Solicitar a cada funcionário que identifique no seu posto ou área de 
trabalho materiais, ferramentas, produtos, documentos e outros que não 
têm uso, são desnecessários ou, simplesmente, estão apenas ocupando 
lugar. As pessoas têm uma tendência a não jogar as coisas fora pensando 
que um dia elas poderão ser necessárias novamente. Esse acúmulo de 
coisas inúteis impede a organização do posto ou área de trabalho e não 
contribui para a qualidade e a produtividade do trabalho.

Reservar na empresa um espaço para esse material identificado pelos 
funcionários nos seus postos ou áreas de trabalho. Esse espaço pode ser 
identificado como “Área de Descarte”. Solicitar a cada funcionário que colo-
que nessa Área de Descarte tudo o que foi identificado como sem utilidade.
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Depois de todos os funcionários concluírem a identificação dos ma-
teriais para descarte e a sua colocação na Área de Descarte, marcar um 
dia e hora para que todos façam uma visita à essa área. Nessa visita, 
cada funcionário pode identificar materiais que são necessários no seu 
trabalho e, nesse caso, o funcionário deve recolher o material evitando 
a sua compra.

Concluída essa escolha pelos funcionários descartar, ou jogar no lixo, 
ou vender tudo o que é desnecessário e sem serventia para a empresa.

Manter a Área de Descarte e criar o hábito nos funcionários para 
colocar nessa área tudo que for considerado sem uso nos seus postos ou 
áreas de trabalho. Sempre que tiverem necessidade de alguma coisa para 
o seu trabalho devem verificar na Área de Descarte se não está disponí-
vel, evitando uma compra desnecessária e contribuindo para a redução 
de custos na empresa. A cada seis meses descartar o material que ficou 
sem movimentação na Área de Descarte.

Senso de Organização

Concluído o descarte na etapa anterior, em cada posto ou área de tra-
balho estarão presentes apenas os materiais, ferramentas, produtos, in-
formações e outros que são necessários na realização do trabalho. Nessa 
condição fica fácil organizar o posto de trabalho.

Fazer o seguinte: 

Tudo o que é utilizado com frequência alta no trabalho manter pró-
ximo ao funcionário. Aí se incluem ferramentas, matéria prima, os pa-
drões de trabalho, por exemplo. Organizar essas coisas no “alcance das 
mãos”, evitando deslocamentos desnecessários e cansativos. Parece sim-
ples e bobo, mas isso é extremamente importante para a produtividade e 
a qualidade do trabalho realizado por cada funcionário.

Aquilo que é utilizado com média frequência, por exemplo, uma fer-
ramenta que é utilizada nas manutenções semestrais ou um padrão de 
trabalho necessário apenas na ocorrência de uma não-conformidade. 
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Manter em local visível e identificado, mas que não interfira com as ati-
vidades no trabalho.

Por último, aquilo que é utilizado eventualmente. Por exemplo, uma 
escada para substituir a lâmpada na área de trabalho ou um rolo de ara-
me para desentupir o ralo debaixo da pia existente na área. Essas coi-
sas devem ser guardadas fora da área, por exemplo, no almoxarifado 
da empresa, mas devem estar prontamente disponíveis quando forem 
necessárias. 

Observar que o objetivo principal do senso de organização é estabe-
lecer um lugar para cada coisa e colocar cada coisa no seu lugar.

Senso de Limpeza

Concluídos os dois sensos anteriores, cada posto ou área de trabalho 
estará desimpedido e organizado. Agora precisamos cuidar da limpeza 
desses locais. 

Comece pelas coisas grandes. As paredes, o piso, o teto, as portas e 
janelas. 

As paredes, as portas e as janelas estão sujas, descascadas, com má 
aparência? Pinte-as, observando as cores adequadas. Amarelo ou verde 
claro são cores suaves e que evitam o cansaço ao longo do dia de traba-
lho. Branco ou cinza claro também são adequadas, mas sujam com mais 
facilidade. Evite cores fortes e muito brilhantes.

Existem vidros quebrados, lâmpadas queimadas? substitua. Portas 
emperradas? conserte.

Os pisos mostram imperfeições, buracos, conserte. O teto está sujo, 
descascado? Pinte, e para o teto a tinta branca é a ideal.

Resolvidas as coisas grandes é preciso cuidar das pequenas, mas 
muito importantes. Tirar toda a poeira do chão, das paredes, dos mó-
veis. Isso deve ser feito continuamente e por cada funcionário no res-
pectivo posto ou área de trabalho. Reservar quinze ou vinte minutos no 
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final do expediente para essa limpeza, deixando a área preparada para 
a próxima jornada. Também nesse momento colocar cada coisa no seu 
lugar já estabelecido.

Faxineiros e faxineiras devem cuidar da limpeza grossa e pesada. Os 
funcionários precisam entender que eles são os responsáveis pela limpe-
za e organização das suas áreas de trabalho.

Recomenda-se ao empresário que junto com a implantação do Pro-
grama 5S seja implantada, também, a Coleta Seletiva para o lixo nos 
postos de trabalho. Separar pelos tipos de materiais: metais, vidro, papel, 
componentes eletrônicos e outros. Em cada posto de trabalho colocar 
lixeiras devidamente identificadas para o tipo de material que deve ser 
descartado em cada uma.

Orientar cada funcionário para que o lixo gerado no seu posto de 
trabalho seja descartado corretamente nas lixeiras identificadas. Por 
exemplo, rebarbas de alumínio vão para a lixeira identificada Metais. 
Restos de fita crepe ou papel de embalagem vão para a lixeira Papel.

Orientar as faxineiras para o recolhimento das lixeiras sem misturar 
os materiais já separados. Na área de recolhimento do lixo da empresa 
colocar tambores ou caçambas identificadas para cada tipo de material 
– Metais, Vidro, Papel, Componentes Eletrônicos e Outros. Descarregar 
as lixeiras nesses tambores ou caçambas sem misturar os materiais. 

Verificar com a prefeitura da sua localidade se existe um sistema 
de Coleta Seletiva do Lixo. Se positivo, agendar a coleta seletiva na 
sua empresa. Se a prefeitura não dispõe desse serviço, verifique na sua 
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localidade ONGs ou empresas processadoras de lixo. Essas empresas 
fazem a coleta seletiva.

A Coleta Seletiva pode e deve ser estendida para toda a empresa - es-
critórios e outras áreas. Seria muito conveniente implantá-la em toda a 
empresa. A comunidade e o meio ambiente agradecem!

Senso de Saúde e Higiene

Com os postos de trabalho organizados e limpos, agora precisamos 
cuidar das pessoas.

Certifique que a forma como o posto de trabalho está estrutura-
do não contribui para possíveis acidentes com o funcionário. O piso é 
adequado, não é escorregadio? A iluminação está adequada? Os EPIs 
(Equipamentos de Proteção Individual) necessários estão disponíveis? 
Os funcionários usam os EPIs? 

O ideal é que a empresa forneça uniformes para os funcionários 
para utilização durante o expediente de trabalho. Exija que esses uni-
formes sejam trocados regularmente, que sejam lavados com frequencia 
e consertados quando necessário. Existem banheiros suficientes para 
os funcionários? separados para homens e mulheres? Os banheiros são 
mantidos limpos? O ideal é manter vestiários, masculino e feminino 
separados. Os vestiários são mantidos limpos e arrumados? São bem 
iluminados e ventilados?

Dependendo do número de funcionários, a empresa deve disponi-
bilizar um médico e um técnico de segurança no trabalho. Essa é uma 
obrigação legal e está sendo cumprida pela empresa?

Senso de Autodisciplina

Na sexta lição, Sistema de Gestão, foram apresentados os padrões de 
trabalho para as atividades da empresa. Ao implantar as etapas do 5S vá-
rias regras ou procedimentos serão estabelecidas. Para que essas regras 
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não se percam é preciso formalizá-las em padrões de trabalho ou procedi-
mentos. Recomenda-se registrar essas regras em procedimentos escritos, 
redigidos de forma simples, clara e objetiva, e que podem ser afixados nas 
áreas de trabalho. Nada impede que esses documentos sejam disponibili-
zados na forma virtual, nos computadores da empresa. 

Assim, crie um procedimento definindo o descarte de materiais in-
servíveis, o local de guarda e a utilização desses materiais pelos funcio-
nários. Um procedimento formalizando as regras para a limpeza nas 
áreas deixando claro o que é responsabilidade de cada funcionário e 
o que é responsabilidade da faxineira. Seria interessante elaborar para 
cada posto ou área de trabalho um procedimento mostrando o local de 
guarda das ferramentas, materiais e outros insumos utilizados na execu-
ção do trabalho, registrando que a manutenção da ordem nas áreas de 
trabalho é responsabilidade de cada funcionário. Outros procedimentos 
conforme necessidades específicas de cada empresa.

Cumpridos os sensos de utilização, organização, limpeza, saúde e hi-
giene a empresa estará perfeitamente arrumada o que vai contribuir for-
temente para a qualidade de seus produtos e serviços e a produtividade 
do trabalho, ou dos processos da empresa.

No primeiro momento todos sentem os efeitos dessa arrumação e 
gostam do resultado conseguido. Mas, com o passar do tempo, o entu-
siasmo vai diminuindo e os funcionários tendem a relaxar nas regras e 
procedimentos que foram implementados com o 5S.

Cabe ao empresário manter o entusiasmo dos funcionários, con-
versando com eles e cobrando os procedimentos estabelecidos. Uma 
forma de manter o entusiasmo e incorporar as regras do 5S na cultura 
da empresa é criar um concurso premiando: a área com melhor lim-
peza; a área mais organizada; a área com menos não conformidades, 
tipo vidros sujos ou quebrados, lâmpadas queimadas, funcionários 
malvestidos e ou com roupas sujas etc. Os critérios para a avaliação no 
concurso podem ser estabelecidos pelo empresário com a participação 
de alguns funcionários, os quais farão a avaliação a cada seis meses, 
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por exemplo, nos postos e áreas de trabalho. Para os vencedores entre-
gar um troféu que será orgulhosamente colocado no posto ou área de 
trabalho. O troféu não precisa ser sofisticado, pode ser comprado em 
lojas de material de esportes.

Recomendação importante

Por mais limpa e organizada que seja a empresa, sempre pode me-
lhorar. É muito importante que o empresário trabalhe o 5S na empre-
sa, não só para a melhoria do ambiente, mas também como preparação 
para as lições que virão a seguir.

O que a empresa deve fazer:

Implementar o Programa 5S adotando os seus cinco sensos. 

Esta lição apresenta, explica e mostra como implementar as cinco 
etapas do Programa 5S.

A Sétima Lição Aplicação – O Programa 5S, disponível no site da 
ABQ, mostra de forma lúdica e com ilustrações o 5S e sua implementa-
ção na empresa.

Na aplicação do 5S na empresa recomenda-se ao empresário utilizar 
as duas lições uma vez que elas são complementares.



Oitava Lição
Processos relativos aos 

Proprietários, Acionistas e 
Administradores
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Porque essa lição é importante

A boa gestão inicia pelo topo e ela se dá através de responsabilidades 
por processos de alto nível, conduzidos pela pessoa que lidera a empresa.

Essa lição trata das responsabilidades da pessoa que lidera a empresa, 
seu presidente, gerente geral ou outra designação conforme estabelecida 
na empresa.

Essa liderança pode ser exercida pelo proprietário da empresa, por 
um de seus sócios, nesse caso designado como sócio-gerente, ou por um 
administrador contratado pelo proprietário para exercer essa função.

A seguir estão listadas as responsabilidades do Líder.	Sua	atuação	
e	atenção	a essas responsabilidades são fundamentais para o sucesso 
da empresa. 

1) Interação da Direção com as partes interessadas

2) Comunicação com os clientes, funcionários e demais partes inte-
ressadas

3) Estabelecimento dos padrões de trabalho

4) Obtenção e utilização de informações comparativas e de boas 
práticas de gestão de outras empresas

5) Identificação e tratamento de riscos na empresa

6) Orçamento financeiro

7) Fluxo de Caixa

8) Recursos financeiros para as operações da empresa

9) Recursos financeiros para a implementação das estratégias da 
empresa

10) Análise do desempenho estratégico e operacional da empresa

11) Prestação de contas da empresa
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O que a empresa deve fazer:

Todas essas atividades, ou esses processos, estão descritos e expli-
cados no site da ABQ na Oitava Lição Aplicação - Processos relativos 
aos Proprietários, Acionistas e Administradores. O termo processo 
está descrito e explicado na Décima Lição, são as atividades executa-
das na empresa para a sua gestão. Assim, as atividades listadas como 
responsabilidade do líder e executadas por ele são os seus processos de 
gestão na empresa.

 O empresário e as pessoas designadas por ele devem estudar com 
atenção essa lição observando os seguintes aspectos:

•	 A	empresa	já	tem	o	processo?	Nesse	caso,	podemos	melhorá-lo?

•	 A	empresa	não	tem	o	processo?		Analise	como	esse	processo	se	
aplica à empresa e faça um planejamento para implementá-lo.

Não se estipula um prazo para a adequação da gestão da empresa a 
todas as responsabilidades e processos apresentados. Esse prazo deve ser 
definido pelo próprio empresário e sua equipe. 

Ponto importante a observar: a implementação correta de todos os 
processos e sua sistemática execução vão assegurar a correta gestão da 
empresa, garantindo o bom relacionamento com os clientes e demais 
partes interessadas.

A expectativa da ABQ é que o empresário e sua equipe estejam com-
prometidos com a correta gestão da empresa, garantindo a qualidade de 
seus produtos e serviços e a produtividade dos seus processos. Dessa for-
ma, fica assegurada a competitividade e a sustentabilidade da empresa.

Por último, não deixe de estudar a Oitava Lição Aplicação – Pro-
cessos relativos aos Proprietários, Acionistas e Administradores no site 
da ABQ. 

Bom estudo e sucesso!



Nona lição
Processos relativos aos clientes



| 60

MANUAL ABQ PARA A GESTÃO EMPRESARIAL

Por que esta lição é importante

Esta lição trata dos clientes da empresa. Está baseada no conceito – 
conhecimento sobre o cliente e o mercado. São os clientes que de fato 
compram os serviços e produtos, razão pela qual conhecê-los e atendê-los 
pode fazer toda a diferença ao sucesso do negócio.

O que são clientes da empresa? São os destinatários ou usuários dos 
produtos ou serviços produzidos ou disponibilizados pela empresa. Po-
dem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que compõem a sociedade 
ou o mercado no qual a empresa atua, e que se utilizam dos produtos ou 
serviços oferecidos. O cliente é quem adquire (comprador) ou utiliza o 
produto ou serviço (usuário ou consumidor).

A lição aborda a identificação, análise e compreensão das necessi-
dades dos clientes e do mercado, atendendo e, também, antecipando-se 
a estas necessidades. Trata da divulgação dos produtos, da marca e das 
ações de melhoria da empresa. Mede e intensifica a satisfação dos clientes 
em relação aos seus produtos, serviços e marcas e estreita seu relaciona-
mento com eles.

O que é mercado? Com relação aos clientes da empresa, ou às suas 
atividades comerciais, é a região geográfica ou o ambiente onde a em-
presa exerce as suas atividades e na qual estão inseridas as pessoas físicas 
e ou jurídicas – clientes da empresa - que utilizam os produtos e ou os 
serviços disponibilizados por ela.

É importante observar que o mercado contém os clientes atuais e os 
clientes potenciais da empresa.

O que são clientes atuais da empresa? São as pessoas físicas ou jurídi-
cas que já compram ou utilizam os produtos e serviços disponibilizados 
pela empresa. Os clientes atuais são muito importantes, uma vez que 
geram o faturamento ou as receitas da empresa.

O que são clientes potenciais da empresa? São as pessoas físicas 
ou jurídicas que ainda não são clientes da empresa, ou seja, que não 
utilizam os seus produtos ou serviços, mas que podem vir a utilizar 
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estes produtos ou serviços, pois têm o potencial de se tornarem clien-
tes atuais da empresa. Por exemplo, os clientes de um concorrente são 
seus clientes potenciais. As pessoas físicas ou jurídicas, que não se uti-
lizam dos produtos ou serviços da empresa, mas que necessitam dos 
mesmos, são clientes potenciais, e poderão se converter, no futuro, em 
clientes atuais.

Os clientes atuais e os potenciais compõem os clientes-alvo da empresa.

O que são clientes-alvo? São os clientes que estão no foco de in-
teresse da empresa para o fornecimento de seus produtos e servi-
ços. Além dos clientes atuais e potenciais citados, os clientes da con-
corrência, os ex-clientes e os usuários de soluções alternativas aos 
serviços ou produtos da empresa também se incluem no grupo dos 
clientes-alvo.

Para atendimento das necessidades e expectativas da parte interes-
sada cliente os seguintes processos devem ser trabalhados na empresa:

1) Segmentação do mercado atual e potencial e identificação dos 
clientes-alvo

2) Identificação das necessidades, expectativas e comportamentos 
dos clientes e sua tradução em requisitos de desempenho para os 
produtos, serviços e processos da empresa

3) Desenvolvimento das marcas da empresa no mercado

4) Divulgação dos produtos e serviços aos clientes e ao mercado

5) Avaliação da imagem da empresa perante os clientes e o mercado

6) Definição dos canais de interação ou de relacionamento com os 
clientes

7) Tratamento de solicitações, reclamações e sugestões dos clientes

8) Acompanhamento de transações com os clientes

9) Inserção de novos produtos e serviços no mercado

10) Avaliação da satisfação, da insatisfação e da fidelidade dos clientes
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Todos esses processos estão descritos e explicados no site da ABQ na 
Nona lição – Processos relativos aos clientes. O empresário e as pessoas 
designadas por ele devem estudar com atenção essa lição observando os 
seguintes aspectos:

•	 A	empresa	já	tem	o	processo?	Nesse	caso,	podemos	melhorá-lo?

•	 A	empresa	não	tem	o	processo?	Analise	como	esse	processo	se	apli-
ca à empresa e faça um planejamento para a implementação dele.

•	 Implemente	o	processo,	após	o	planejamento.

Não se estipula um prazo para a adequação da gestão da empresa a 
todos os processos apresentados. Esse prazo deve ser definido pelo pró-
prio empresário e sua equipe. 

Ponto importante a observar: a implementação correta de todos os 
processos e sua sistemática execução vão assegurar a satisfação das ne-
cessidades e expectativas dos clientes, garantindo o bom relacionamen-
to da empresa com essa parte interessada.

A expectativa da ABQ é que o empresário e sua equipe estejam com-
prometidos com a correta gestão da empresa, garantindo a qualidade de 
seus produtos e serviços e a produtividade dos seus processos. Dessa for-
ma, fica assegurada a competitividade e a sustentabilidade da empresa.

Por último, não deixe de estudar a Nona Lição Aplicação – Processos 
relativos aos clientes no site da ABQ. Bom estudo e sucesso!



Décima Lição
Processos principais do negócio 

e processos de apoio
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Por que esta lição é importante

A gestão eficaz acontece por processos, pois são os processos uma 
forma consagrada na realização de atividades na busca dos resultados e 
sua continuidade com consistência.

Esta lição trata dos processos principais do negócio e dos processos 
de apoio da empresa, em relação ao projeto, execução e entrega de seus 
produtos ou serviços, considerando, sempre, as necessidades e expecta-
tivas de seus clientes. 

Os processos tratados nas outras lições do Manual são também con-
siderados processos de apoio, considerando as peculiaridades de cada 
empresa. Dependendo da empresa, o processo de comercialização, tra-
tado na Nona Lição – Processos relativo aos Clientes pode, por exemplo, 
ser considerado um processo principal do negócio ou um processo de 
apoio. Estes processos estudados nas lições são considerados, ou deno-
minados, também, processos gerenciais ou processos de gestão.

O que é um processo? Qualquer ação ou atividade que transfor-
me uma entrada numa saída é um processo. Normalmente se trata 
de um conjunto de ações ou atividades, executadas de forma se-
quencial e integrada.

Por exemplo, na feitura de um bolo de chocolate, os diversos ingre-
dientes necessários para fazer o bolo de chocolate constituem as entra-
das para as atividades necessárias para a produção do bolo, tais como 
fazer a massa, bater e colocar os ovos, misturar o chocolate e ingrediente, 
etc. e fazer o bolo propriamente dito. O bolo é a saída do processo de 
fabricação deste bolo de chocolate, ou seja, seu produto.

Então, esta definição mais técnica pode ser usada: processo é um 
conjunto de atividades pré-estabelecidas que executadas numa determi-
nada sequência produzirão um resultado esperado.

Todo processo exige, necessariamente, entradas ou insumos que são 
disponibilizados pelos fornecedores do processo, as atividades de pro-
cessamento desses insumos, as quais vão produzir as saídas, os produtos 
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ou serviços, que são disponibilizados para os clientes do processo. A fi-
gura a seguir mostra esse conceito de forma esquemática.

Conceito de processo

FORNECEDOR CLIENTE

ENTRADAS

INSUMOS

SAÍDAS

PRODUTOS

PROCESSO

O que são processos da empresa? Conjunto de todos os processos 
necessários à operação da empresa com o objetivo de atender as neces-
sidades e expectativas de todas as suas partes interessadas.

Os Processos da Empresa e seu relacionamento com as Partes 
Interessadas

FO

CE

S

AC

FO

FO

EMPRESA

CI/FU CI/FU CI/FU

CI/FU CI/FU

LEGENDA:

CLIENTE EXTERNO | CLIENTE INTERNO | FORNECEDOR

FUNCIONÁRIO | ACIONISTA | SOCIEDADE

(CE) (CI) (FO)

(FU) (AC) (S)

Todo processo deve, necessariamente, agregar valor na percepção 
dos clientes do processo. Agregar valor significa que a saída do processo 
tem maior valor que as suas entradas consideradas individualmente, ou 
no seu conjunto. Este valor maior na saída é a percepção do cliente com 
relação à agregação de valor no processo. Esta agregação de valor leva ao 
conceito de processos de agregação de valor.

O que são processos de agregação de valor? São os processos por 
meio dos quais uma empresa gera benefícios para seus clientes e para o 
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negócio da empresa, usualmente classificados em processos principais 
do negócio e processos de apoio e de gestão.

O que são processos principais do negócio? São os processos que agre-
gam valor diretamente para os clientes, ou seja, os processos que geram os 
produtos ou serviços que a empresa disponibiliza ou entrega para os seus 
clientes. Dependendo das características peculiares de cada empresa, são 
considerados processos principais do negócio os processos de produção, 
de logística para transporte e entrega dos produtos aos clientes, a assistên-
cia após a venda e a disposição final dos produtos, quando aplicável.

Os processos principais do negócio são denominados, também, pro-
cessos fim, processos finalísticos ou processos primários.

O que são processos de apoio? São os processos que sustentam os 
processos principais do negócio e a si mesmos, fornecendo produtos 
e insumos, equipamentos, tecnologia, softwares, recursos humanos 
e informações.

Os processos de apoio, tais como, manutenção de equipamentos, ser-
viços de laboratório para inspeção final de produtos e controle de qua-
lidade de produção suportam diretamente os processos de produção.

Os processos principais do negócio e os processos de apoio são estu-
dados nesta Lição.

O que são processos gerenciais ou processos de gestão? São os pro-
cessos tratados nas lições, a saber:

•	 Processos relativos aos Proprietários, Acionistas e Administra-
dores (Oitava Lição).

•	 Processo de planejamento estratégico (Quinta Lição – Planeja-
mento).

•	 Processo comercial ou de comercialização de produtos e serviços 
(Nona Lição – Processos relativos aos clientes).

•	 Processos de relacionamento com a sociedade (Décima Terceira 
lição – Processos relativos à sociedade).
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•	 Processos	relativos	aos	recursos	humanos,	ou	às	pessoas/fun-
cionários (Décima primeira lição – Processos relativos aos 
funcionários).

•	 Processos principais do negócio (estudados nessa lição)

•	 Processos relativos aos fornecedores (Décima segunda lição – 
Processos relativos aos fornecedores).

•	 Processos de apoio (estudados nessa lição).

•	 Processos relativos às finanças (Quinta lição – Planejamento 
Financeiro).

É importante observar que a prática de gestão, ou a prática gerencial, 
constitui a efetiva implementação e execução dos processos na empre-
sa, conforme padrões de trabalho estabelecidos. As práticas de gestão, e 
seus correspondentes padrões de trabalho, são as atividades que assegu-
ram a correta execução dos processos na empresa.

Para assegurar o correto gerenciamento dos processos principais do 
negócio e dos processos de apoio e de gestão, os seguintes processos 
devem ser trabalhados na empresa:

1) Identificação dos processos principais do negócio e dos proces-
sos de apoio e de gestão

2) Tradução das necessidades e expectativas dos clientes em requi-
sitos a serem atendidos pelos processos principais do negócio

3) Projeto dos processos principais do negócio e de apoio e de gestão

4) Padrões de trabalho para os processos principais do negócio e os 
processos de apoio e de gestão

5) Métodos de controle para os processos principais do negócio, de 
apoio e demais processos

6) Indicadores para os resultados dos processos principais do negó-
cio e dos processos de apoio e de gestão

7) Revisão e melhoria contínua dos processos
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Todos esses processos estão descritos e explicados no site da ABQ na 
Decima Lição – Processos principais do negócio e processos de apoio. O 
empresário e as pessoas designadas por ele devem estudar com atenção 
essa lição observando os seguintes aspectos:

•	 A	empresa	já	tem	o	processo?	Nesse	caso,	podemos	melhorá-lo?

•	 A	empresa	não	tem	o	processo?		Analise	como	esse	processo	se	apli-
ca à empresa e faça um planejamento para a implementação dele.

•	 Implemente	o	processo,	após	o	planejamento.

Não se estipula um prazo para a adequação da gestão da empresa a 
todos os processos apresentados. Esse prazo deve ser definido pelo pró-
prio empresário e sua equipe. 

Ponto importante a observar: a implementação correta de todos os 
processos e sua sistemática execução vão assegurar a correta realiza-
ção dos processos principais do negócio e dos processos de apoio, ga-
rantindo o bom relacionamento da empresa com os clientes e demais 
partes interessadas.

A expectativa da ABQ é que o empresário e sua equipe estejam com-
prometidos com a correta gestão da empresa, garantindo a qualidade de 
seus produtos e serviços e a produtividade dos seus processos. Dessa for-
ma, fica assegurada a competitividade e a sustentabilidade da empresa.

Por último, não deixe de estudar a Décima Lição Aplicação – Proces-
sos principais do negócio e processos de apoio – no site da ABQ.

Bom estudo e sucesso!



Décima primeira 
Lição

Processos relativos aos 
Funcionários
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Esta lição trata da parte interessada “funcionários”.  

Por que esta lição é importante

Diz o ditado que não poderás satisfazer os teus clientes se os teus 
funcionários não estiverem comprometidos, capacitados e felizes com 
o trabalho que desempenham. Isso é muito importante, principalmente 
em serviços onde as relações pessoais refletem esse comportamento.

Os funcionários são os executores dos processos dentro da empresa. 
Uma empresa sem os funcionários corresponde a um carro sem motor. 
Os funcionários são o “sangue” da empresa e fazem com que ela funcio-
ne de maneira adequada, assegurando o atendimento das necessidades 
e expectativas das suas partes interessadas.

Principalmente para garantir o atendimento das necessidades dos 
clientes, é necessário que os funcionários da empresa estejam motivados 
e satisfeitos, tenham as condições necessárias e adequadas para realizar 
seu trabalho e se sintam seguros e protegidos na execução das suas tare-
fas dentro da empresa.

Para tanto esta lição trata, entre outros temas, dos sistemas de traba-
lho da empresa, da capacitação e desenvolvimento dos funcionários e da 
sua qualidade de vida.

O sistema de trabalho está correlacionado com a forma como a empre-
sa funciona. Contempla sua estrutura organizacional, isto é, a organização 
dos cargos e funções, principalmente quanto às autoridades e responsabili-
dades de cada função. A autoridade numa função compreende o que o seu 
executante pode decidir sem consultar os níveis superiores. A responsabili-
dade na função abrange tudo o que o ocupante da função tem que desem-
penhar ou cumprir para executar a função de forma adequada e completa. 

A capacitação na função se refere à preparação do ocupante para a 
execução das autoridades e responsabilidades da função, ou seja, prover 
o ocupante da função com as competências necessárias para que possa 
realizar corretamente as autoridades e responsabilidades da sua função.
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O desenvolvimento do ocupante da função compreende a sua pre-
paração, posterior à capacitação, para executar melhor as autoridades e 
responsabilidades e se preparar para outras funções de nível mais alto 
dentro da empresa.

Por último, a qualidade de vida está associada à segurança no tra-
balho, estudando e tratando os perigos e riscos relativos à saúde, à 
segurança, à ergonomia e, também, à identificação e tratamento dos 
fatores que afetam o bem-estar, a satisfação e a motivação dos funcio-
nários da empresa.

Nesta lição estamos tratando dos funcionários da empresa. Outras 
denominações são adotadas, tais como colaboradores, empregados ou 
associados e, mais recentemente, gente. O nome adotado é de livre esco-
lha e depende da cultura de cada empresa.

Para atendimento das necessidades e expectativas da parte interessada 
funcionário os seguintes processos devem ser trabalhados na empresa:

1) Organização do trabalho na empresa

2) Identificação das competências necessárias para o correto exercí-
cio das funções

3) Seleção e contratação dos funcionários

4) Preparação dos novos funcionários para o exercício das funções

5) Avaliação da adequação à função

6) Avaliação do desempenho dos funcionários

7) Remuneração, reconhecimento e incentivos para os funcionários

8) Identificação das necessidades de capacitação para os funcionários

9) Concepção dos programas para capacitação dos funcionários

10) Avaliação da eficácia dos programas de capacitação

11) Identificação e preparação dos funcionários para eventual subs-
tituição dos atuais
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12) Identificação e tratamento dos riscos relacionados à saúde ocu-
pacional e à segurança no trabalho

13) Identificação das necessidades e expectativas dos funcionários 
para o desenvolvimento de programas de pessoal e de benefícios

14) Avaliação e desenvolvimento do bem-estar, da satisfação e do 
comprometimento dos funcionários

15) Promoção e melhoria da qualidade de vida dos funcionários fora 
do ambiente de trabalho

Todos esses processos estão descritos e explicados no site da ABQ na 
Décima Primeira Lição Aplicação - Processos relativos aos funcionários. 
O empresário e as pessoas designadas por ele devem estudar com aten-
ção essa lição observando os seguintes aspectos:

•	 A	empresa	já	tem	o	processo?		Nesse	caso,	podemos	melhorá-lo?

•	 A	empresa	não	tem	o	processo?		Analise	como	esse	processo	se	apli-
ca à empresa e faça um planejamento para a implementação dele.

•	 Implemente	o	processo,	após	o	planejamento.

Não se estipula um prazo para a adequação da gestão da empresa a 
todos os processos apresentados. Esse prazo deve ser definido pelo pró-
prio empresário e sua equipe. 

Ponto importante a observar: a implementação correta de todos os 
processos e sua sistemática execução vão assegurar a satisfação das ne-
cessidades e expectativas dos funcionários, garantindo o bom relaciona-
mento da empresa com essa parte interessada.

A expectativa da ABQ é que o empresário e sua equipe estejam com-
prometidos com a correta gestão da empresa, garantindo a qualidade de 
seus produtos e serviços e a produtividade dos seus processos. Dessa for-
ma, fica assegurada a competitividade e a sustentabilidade da empresa.

Por último, não deixe de estudar a Décima Primeira Lição Apli-
cação - Processos relativos aos funcionários no site da ABQ. Bom 
estudo e sucesso!



Décima segunda 
Lição

Processos relativos aos 
fornecedores
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Por que esta lição é importante

Pela relação direta que os fornecedores têm com a qualidade dos 
produtos e serviços disponibilizados pela empresa, eles devem receber 
uma atenção específica no que se refere à qualidade dos insumos, bens 
ou serviços deles recebidos.

O que é um fornecedor? É qualquer pessoa, física ou jurídica, que 
forneça bens ou serviços à empresa. Este fornecimento pode ocorrer 
em qualquer estágio dentro dos processos da empresa, desde a compra 
de matérias primas e insumos até serviços de pós-venda, por exemplo.

Os fornecedores podem ser classificados ou agrupados como dis-
tribuidores, revendedores, prestadores de serviços terceirizados, trans-
portadores, contratados, franqueados e os que suprem a empresa com 
materiais e equipamentos.

São também considerados fornecedores os prestadores de serviços 
nas áreas de saúde, segurança, treinamento e educação que possam não 
ter influencia direta nos produtos e serviços da empresa. 

Para atendimento das necessidades e expectativas da parte interessa-
da fornecedor os seguintes processos devem ser trabalhados na empresa:

1) Identificação de fornecedores e parceiros para a empresa

2) Tradução das necessidades e expectativas dos fornecedores em 
requisitos de desempenho e definição de políticas e programas 
relativos aos fornecedores

3) Avaliação dos fornecedores em relação aos requisitos de forneci-
mento

4) Comprometimento dos fornecedores com os valores e princípios da 
empresa, a responsabilidade socioambiental, a saúde e a segurança

Todos esses processos estão descritos e explicados no site da ABQ na 
Décima segunda Lição Aplicação - Processos relativos aos fornecedores. 
O empresário e as pessoas designadas por ele devem estudar com aten-
ção essa lição observando os seguintes aspectos:
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•	 A	empresa	já	tem	o	processo?	Nesse	caso,	podemos	melhorá-lo?

•	 A	empresa	não	tem	o	processo?	Analise	como	esse	processo	se	apli-
ca à empresa e faça um planejamento para a implementação dele.

•	 Implemente	o	processo,	após	o	planejamento.

Não se estipula um prazo para a adequação da gestão da empresa a 
todos os processos apresentados. Esse prazo deve ser definido pelo pró-
prio empresário e sua equipe. 

Ponto importante a observar: a implementação correta de todos os 
processos e sua sistemática execução vão assegurar a satisfação das ne-
cessidades e expectativas dos fornecedores, garantindo o bom relaciona-
mento da empresa com essa parte interessada.

A expectativa da ABQ é que o empresário e sua equipe estejam com-
prometidos com a correta gestão da empresa, garantindo a qualidade de 
seus produtos e serviços e a produtividade dos seus processos. Dessa for-
ma, fica assegurada a competitividade e a sustentabilidade da empresa.

Por último, não deixe de estudar a Lição Aplicação no site da ABQ. 
Bom estudo e sucesso!



Décima terceira 
Lição

Processos relativos à sociedade
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Por que esta lição é importante

Uma organização, independente do tamanho, está inserida num 
ecossistema socioambiental. Cada vez mais a sociedade é impactada 
pela organização tanto nos aspectos sociais como ambientais, sendo 
fundamental haver gestão sobre estas ações. Esta lição trata das relações 
entre a empresa e a sociedade na qual ela está inserida e influência com 
seus produtos, serviços e os processos para a geração desses produtos e 
serviços, ou até mesmo impacta de forma não intencional. 

São tratados aspectos relativos à responsabilidade socioambiental e 
ao desenvolvimento social.

A responsabilidade socioambiental compreende o reconhecimen-
to das questões ou aspectos que influenciam ou afetam as pessoas que 
compõem a comunidade - a responsabilidade social - e dos aspectos ou 
questões que afetam o ambiente - a responsabilidade ambiental - e das 
ações desenvolvidas pela empresa para eliminar ou minorar estes aspec-
tos ou questões.

O desenvolvimento social compreende o reconhecimento por par-
te da empresa da sua responsabilidade quanto à proteção e cresci-
mento da sociedade ou comunidade na qual ela está inserida e que 
ela influencia. É o pleno exercício da cidadania por meio de ações 
voltadas para a educação, a beneficência, a cultura, o esporte e o la-
zer. Inclui, também, a participação em ações voltadas para o desen-
volvimento setorial – relativas ao setor ao qual a empresa pertence 
(mecânica, alimentação, comércio etc.), regionais – relativas à região 
na qual a empresa está inserida (município, estado), e nacional – rela-
tivas ao país. O desenvolvimento social engloba, também, a liderança 
da empresa influenciando outras empresas a se envolver nestas ques-
tões sociais e ambientais, bem como o estímulo aos seus funcionários 
para participar de atividades sociais.

Em resumo, a responsabilidade social é o reconhecimento da comu-
nidade e da sociedade como partes interessadas da empresa, com neces-
sidades e expectativas que precisam ser identificadas, compreendidas e 
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atendidas. É a empresa se posicionando em relação à comunidade, crian-
do credibilidade e o reconhecimento desta comunidade e, como conse-
quência, aumentando o valor da empresa.

Ao longo desta lição, bem como em outras lições, as palavras socie-
dade e comunidade são utilizadas continuamente, às vezes em conjunto, 
às vezes separadamente. As palavras são sinônimas, mas, no contexto 
destas lições, a sociedade tem uma significação mais ampla abrangen-
do o conjunto de pessoas que, de alguma forma, são influenciadas ou 
que têm interesse na empresa, ou seja, as suas partes interessadas. Estas 
pessoas são influenciadas principalmente pelos produtos ou serviços 
disponibilizados pela empresa. A comunidade é composta pelas pessoas 
que vivem no entorno da empresa e que são diretamente influenciadas 
principalmente pelas suas operações.

Por exemplo, quando se trata de ações voltadas para o desenvolvi-
mento nacional, o beneficiário destas ações é a sociedade; quando se 
trata de ações para prevenir ruídos gerados na operação da empresa, o 
beneficiário é a comunidade.

Algumas observações sobre a questão da responsabilidade social:

É importante não confundir responsabilidade social com ação social 
ou filantropia. Responsabilidade social precisa estar integrada à gestão. 
“É crescer e fazer a sociedade crescer junto” – Sílvio Olivo, professor 
universitário e examinador do Prêmio Nacional da Qualidade.

“As ações sociais, focadas nas expectativas da comunidade do entor-
no, têm impacto social relevante e contribuem para a melhoria da ima-
gem corporativa” – Petroquímica União, ganhadora do Prêmio Nacional 
da Qualidade em 2005.

De modo geral, os empresários não enxergam a sociedade como uma 
parte interessada na empresa. Na visão dos empresários, os problemas 
relacionados à sociedade e à comunidade, que não são poucos, são de 
responsabilidade do Governo, e a empresa não tem nada a ver com es-
ses problemas. É muito importante que essa visão do empresário seja 
modificada passando a considerar as necessidades e expectativas da so-
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ciedade e da comunidade no entorno da empresa como, também, de sua 
responsabilidade.

Para atendimento das necessidades e expectativas da parte interes-
sada sociedade/comunidade os seguintes processos devem ser trabalha-
dos na empresa:

1) Identificação e tratamento dos impactos sociais e ambientais adver-
sos decorrentes de seus produtos, serviços, processos e instalações

2) Identificação das leis, regulamentos e normas aplicáveis à empre-
sa e sua tradução em requisitos de desempenho

3) Identificação das necessidades e expectativas da sociedade, sua 
tradução em requisitos de desempenho e sua utilização para a 
melhoria da atuação social da empresa

4) Seleção e promoção voluntária de ações com vistas ao desenvol-
vimento sustentável

5) Direcionamento de esforços para o desenvolvimento da sociedade

6) Prevenção de acidentes e resposta à eventuais emergências

7) Acessibilidade aos produtos, serviços, informações e instalações 
da empresa

8) Avaliação do grau de satisfação da sociedade em relação aos pro-
jetos sociais da empresa

9) Avaliação e zelo pela imagem da empresa perante a sociedade

Todos esses processos estão descritos e explicados no site da ABQ 
na Décima terceira Lição Aplicação - Processos relativos à sociedade. O 
empresário e as pessoas designadas por ele devem estudar com atenção 
essa lição observando os seguintes aspectos:

•	 A	empresa	já	tem	o	processo?	Nesse	caso,	podemos	melhorá-lo?

•	 A	empresa	não	tem	o	processo?	Analise	como	esse	processo	se	apli-
ca à empresa e faça um planejamento para a implementação dele.

•	 Implemente	o	processo,	após	o	planejamento.
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Não se estipula um prazo para a adequação da gestão da empresa a 
todos os processos apresentados. Esse prazo deve ser definido pelo pró-
prio empresário e sua equipe. 

Ponto importante a observar: a implementação correta de todos os 
processos e sua sistemática execução vão assegurar a satisfação das ne-
cessidades e expectativas da sociedade e da comunidade, garantindo o 
bom relacionamento da empresa com essa parte interessada.

A expectativa da ABQ é que o empresário e sua equipe estejam com-
prometidos com a correta gestão da empresa, garantindo a qualidade de 
seus produtos e serviços e a produtividade dos seus processos. Dessa for-
ma, fica assegurada a competitividade e a sustentabilidade da empresa.

Por último, não deixe de estudar a Lição Aplicação no site da ABQ. 
Bom estudo e sucesso!


