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A implementação de uma gestão de qualidade — que envolve a integração de todos os 
departamentos da companhia, atrelada aos resultados financeiros e ao acompanhamento 
constante do desempenho e do planejamento estratégico —, é pauta prioritária em empresas 
como Petrobras , Serasa , ThyssenKrupp , Camargo Correa , CPFL e Natura .  
 
Como é o caso do executivo Milton Luis Pereira, superintendente de desenvolvimento humano da 
Serasa, responsável pela gestão da empresa que ganhou três vezes o prêmio oferecido pela 
Fundação Nacional de Qualidade (FNQ), aposta no aprimoramento de novas ações corporativas 
para 2006, incluindo programas que dão ênfase ao aprendizado de todos os 2,3 mil colaboradores 
e acompanhamento constante de resultados.  
 
Pereira acredita que uma gestão de qualidade está baseada na avaliação de oito critérios básicos: 
liderança; estratégias e planos; clientes; sociedade; informações e conhecimento; pessoas; 
processos; e resultados — propostos pela FNQ.  
 
Na Serasa, os executivos-líderes se reúnem anualmente com o objetivo de realizar um relatório 
de avaliação dos critérios. “Fazemos um diagnóstico por áreas e avaliamos quais são as nossas 
possibilidades de evolução para conquistar a excelência em gestão. Levamos em média dois 
meses para apurar as informações”, diz.  
 
Desde 2001 a empresa adota esta metodologia para a manutenção de uma gestão de qualidade. 
“Ao longo dos anos evoluímos e hoje contamos com programas de reconhecimento de qualidade 
que contemplam os funcionários que atingem as metas definidas”, diz.  
Como exemplo, o executivo cita o programa CompetiSer, jogo que testa o conhecimento dos 
funcionários em relação as práticas de qualidade.  
 
Internacionalização 
 
Já Paulo Sérgio Valladares, consultor de negócios da Petrobras , afirmou que o maior desafio das 
corporações é fazer com que a gestão supra a demanda de crescimento. “A Petrobras, desde 
1992, conquistou o prêmio em excelência em gestão, mas seu maior desafio é desdobrar as suas 
estratégias corporativas com a sua expansão internacional”, avalia.  
 
A empresa elabora um calendário anual que define todas as datas das reuniões estratégicas 
realizadas. Os executivos da Petrobras contam com um sistema que no final de cada reunião 
define o responsável pela execução de cada atividade. “Os executivos recebem mensagens 
virtuais com alertas para seus deveres, pois já na próxima reunião devem apresentar resultados 
concretos”, diz 
 
A Petrobras aposta na liderança em pares como um fator fundamental para a qualidade. “O 
executivo conta com um assessor para executar suas estratégicas. As duplas são responsáveis 
pelo acompanhamento de desempenho para garantir a precisão nas próximas reuniões”, diz.  
 
O portal corporativo mostra o percentual de desempenho dos executivos, que podem diariamente 
acompanhar a evolução nos resultados. “A implementação de um processo como este de gestão 
de qualidade leva cerca de dois anos, pois contamos com a precisão de dados e objetividade dos 
executivos”, conclui. 
 
A unidade colombiana da empresa já ganhou um prêmio de qualidade em gestão. “Nos Estados 
Unidos e Argentina ainda vivemos o desafio da implementação”, afirma Valladares.  
 



Antonio Okabayashi, consultor de qualidade responsável pelo processo de avaliação da Camargo 
Correa, também vê as reuniões de acompanhamento como melhor forma de garantir o 
envolvimento de todas as áreas com o programa de excelência em gestão das empresas e 
ressalta que no caso de uma empresa de construção civil, o cumprimento de prazos é prioridade. 
“Na Camargo Correa, os líderes realizam reuniões diárias com suas equipes operacionais para 
avaliação de desempenho”, diz.  
 
O consultor explica que no ano passado a empresa realizou um processo de avaliação baseada 
nos oito critérios propostos pela FNQ. “A diretoria sentiu a necessidade de avaliar o seu 
desempenho. Não havia a intenção de se inscrever em prêmios, mas sim entender seu modelo de 
gestão”, conta.  
 
Um fator destacado por Okabayashi foi a disposição da empresa para comparar seus moldes de 
gestão com os de outras companhias. “A empresa já contava com uma gestão de qualidade, mas 
foi importante avaliar para poder se preparar para a expansão em outras áreas de negócio”, diz.  
O executivo Nicola Martini Neto, gerente de gestão de qualidade da CPFL, também afirma que a 
comprovação da excelência em gestão gera lucratividade para a empresa. “Os acionistas 
valorizam uma empresa com gestão sustentável”, diz.  
 
Difusão 
 
A CPFL, que recebeu em 2005 o Prêmio Nacional de Qualidade, inclui a avaliação dos critérios da 
FNQ para a qualidade na pauta das reuniões trimestrais realizadas com a cúpula executiva. 
“Priorizamos a difusão do conceito de qualidade para mais de cinco mil colaboradores. Através do 
nosso portal corporativo, deixamos toda a equipe, e principalmente, os eletricistas informados 
sobre o desempenho e metas”.  
 
Para Roberto Zuardo, diretor de serviços aos clientes da Natura, a auto-avaliação é o grande 
segredo para a conquista da qualidade. “Anualmente elegemos oito executivos que ficam 
responsáveis pela avaliação dos critérios de qualidade. Em cerca de dois meses realizamos um 
diagnóstico e definimos novos projetos que são delegamos para área específicas da empresa”, diz.  
 
Através do programa de qualidade a empresa já implementou ações que viraram referência no 
mercado como o seu sistema de comunicação interna integrada e a avaliação por competências. 
“Sempre temos que garantir a difusão das metas e desempenho para os funcionários e ao mesmo 
tempo avaliar os casos de sucesso de gestão encontrados no mercado”, diz 
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