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GESPÚBLICA: A PARTICIPAÇÃO DO COMANDO DA 9ª REGIÃO MILITAR NO 
PRÊMIO QUALIDADE DA GESTÃO DO MATO GROSSO DO SUL – PQG/MS 

  
GESPÚBLICA: THE PARTICIPATION OF THE COMMAND OF THE 9TH 

MILITARY REGION IN THE MATO GROSSO DO SUL MANAGEMENT QUALITY 
AWARD - PQG / MS 

  
  

Enilton Pinheiro Flôr [1] 

RESUMO 

  
Este trabalho descreve a participação do Comando da 9ª Região Militar nos Prêmios do 

GESPÚBLICA. Tal abordagem se justifica pela importância de se verificar as principais contribuições 
desse intercâmbio entre as empresas civis e o Exército Brasileiro na melhoria do Sistema de Gestão 
da Força Terrestre. O objetivo deste trabalho é descrever as etapas do preparo do Comando da 9ª 
Região Militar (Cmdo 9ª RM) para participar do Prêmio estadual do GESPÚBLICA do Mato Grosso do 
Sul no ano de 2012 (Prêmio Qualidade da Gestão do Mato Grosso Do Sul – PQG/MS - 2012) 
identificando vantagens e desvantagens para a Organização Militar (OM) e seus integrantes. Este 
intento foi conseguido mediante uma pesquisa exploratória e qualitativa seguida de um estudo de caso. 
O estudo demonstrou que a participação do Cmdo 9ª RM no PQG/MS-2012 trouxe enormes benefícios 
para o Exército, pois, além do reconhecimento dos empresários e demais participantes sul-mato-
grossenses, resultou no aumento da confiança do Exército Brasileiro a esse Grande Comando 
Administrativo, culminando com a descentralização de créditos para a implantação de 2 (dois) Projetos 
Estratégicos da Força: a Criação da Base de Administração e Apoio do Complexo do Comando Militar 
do Oeste e a Criação do 9º Grupamento Logístico. 
Palavras-chave: GESPÚBLICA. Fundação Nacional da Qualidade. MS Competitivo. 
 

ABSTRACT 
 

This paper describes the participation of Military Organizations in the GESPUBLICA Awards. 
Such approach is justified by the importance of verifying the main contributions of this exchange 
between the civil companies and the Brazilian Army in the improvement of the Ground Force 
Management System. The objective of this paper is to describe the stages of the 
preparation of the Command of the 9th Military Region (Cmdo 9th RM) to participate in the GESPUBLICA 
Mato Grosso do Sul State Award in 2012 (Mato Grosso do Sul Management Quality Award - PQG / MS 
- 2012) identifying advantages and disadvantages for the OM and 
its members. This was achieved through exploratory and qualitative research followed by a case study. 
The study showed that the participation of Cmdo 9ª RM in the PQG / MS-2012 enormous benefits to the 
Army, as, besides the recognition of entrepreneurs and other participants from Mato Grosso do Sul, 
resulted in increased confidence of the Brazilian Army to this Great Administrative Command, 
culminating in the decentralization of credits for the implementation of two (2) Force Strategic Projects: 
the Creation of the Administration Base and Support of the Military Command Complex of the West and 
the Creation of the 9th Logistic Group. 
Keywords: GESPUBLICA. National Quality Foundation. Competitive MS. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos dias de hoje, ao assistirmos os noticiários televisivos, ao lermos os jornais 

ou as mídias eletrônicas que tratam da economia Mundial e, mais especificamente, 

da Brasileira, verifica-se a necessidade da eficiência na gestão dos recursos. As 

empresas privadas elevam essa importância ao grau máximo, pois uma gestão 

inadequada/ineficiente fatalmente as levará à falência. 

Para estimular o desenvolvimento de uma cultura de Excelência Gerencial, o 

Governo criou Prêmios de Qualidade de Gestão, que permitem que cada 

empresa/organização participante seja classificada pela sua eficiência gerencial e, 

mais importante ainda, possibilitam a troca de experiências e uma crítica construtiva 

externa sobre como melhorar o Sistema de gestão de cada uma. O Exército Brasileiro, 

no caso deste Artigo Científico, o Comando da 9ª Região Militar (Campo Grande - 

MS), percebeu essa oportunidade ímpar de crescimento na qualidade do 

gerenciamento de seus recursos, sejam eles: financeiros, materiais e/ou pessoais e, 

prontamente, se inscreveu para participar do Prêmio de Qualidade no estado onde 

está sediado. 

O presente trabalho buscou informações no Guia de Estudos Gestão 

Estratégica da Qualidade na Administração Pública (UNIS, 2015), no Artigo Científico 

intitulado “(Im)Possibilidades da aplicação do Modelo de Excelência em Gestão 

Pública (MEGP)” (Revista de Administração Pública, 2016) e no Artigo Científico 

“Análise dos Resultados da Implantação do Programa GESPÚBLICA na Fundação 

Oswaldo Cruz” (ANPAD, 2014). Este Artigo, embasado em autores consagrados da 

Literatura Administrativa, tais como MACHADO-DA-SILVA, AMBONI E CUNHA, 1989; 

FISCHER, 1984, 1993; KEINERT e LAPORTA, 1994; KEINERT e VAZ, 1994 e 

SOUZA, 1998); SOUZA e ARAÚJO (2003); BARZELAY (1994), ABRÚCIO (1997), 

BRESSER PEREIRA (2008, 2009), BRESSER PEREIRA; SPINK (1998, 2001), dentre 

outros, foi reconhecido pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração e apresentado no XXXVIII Encontro da ANPAD (EnANPAD), ocorrido 

no Rio de Janeiro, no período de 13 a 17 de setembro de 2014, com a presença de 

um público seleto e especializado em Administração. 

Este trabalho descreve a participação do Comando da 9ª Região Militar nos 

Prêmios do GESPÚBLICA, identificando vantagens e desvantagens advindas desse 
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ato para a OM e seus integrantes, a fim de concluir pela continuidade ou não dessa 

parceria. 

Tal abordagem se justifica pela importância de se verificar as principais 

contribuições desse intercâmbio entre as empresas civis e o Exército Brasileiro na 

melhoria do Sistema de Gestão da Força Terrestre.  

É importante ressaltar a importância do trabalho para todas as Organizações 

Militares do Exército. 

O objetivo deste trabalho é descrever as etapas do preparo do Comando da 9ª 

Região Militar (Cmdo 9ª RM) para participar do Prêmio estadual do GESPÚBLICA do 

Mato Grosso do Sul no ano de 2012 (Prêmio Qualidade da Gestão do Mato Grosso 

Do Sul – PQG/MS - 2012) e analisar os resultados colhidos ao término dessa 

participação. 

Este intento será conseguido mediante um estudo de caso, de finalidade básica 

e natureza qualitativa. Já quanto aos objetivos propostos, possui caráter exploratório, 

tendo em vista proporcionar maior familiaridade com o problema. 

 

  2 GESTÃO DA QUALIDADE 

 

A gestão da qualidade em serviços apresenta diferenças significativas em 

relação à gestão da qualidade de produtos. 

Para Kotler (1991 apud LUCINDA, 2010, p.27) a distinção entre produtos e 

serviços apresenta características específicas a saber: 

1) Intangibilidade: os serviços não podem ser tocados, sentidos, provados 

antes de serem comprados pelo cliente. O juízo de valor que fazemos sobre o serviço 

que recebemos somente é possível no momento que o serviço é prestado. Não é 

alguma coisa material que nos é entregue, mas uma sensação de “boa” ou “má” que 

nos é causada. Os serviços, geralmente, utilizam-se de recursos materiais para serem 

prestados, mas o seu produto final é algo intangível. 

2) Inseparabilidade: os serviços são consumidos ao mesmo tempo em que são 

produzidos. Essa característica obriga os prestadores de serviço a conceder especial 

atenção a questões como planejamento, treinamento e acompanhamento do serviço 

caso pretendam atender, de forma eficaz, a expectativa do cliente. 

3) Variabilidade: um único serviço nunca é prestado exatamente de uma 

mesma maneira. 
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4) Perecibilidade: serviços não podem ser estocados. A entrega é sempre 

imediata e a produção é sempre acionada pelo cliente. 

Na área da Administração Pública a preocupação com a qualidade está 

relacionada com a questão de cidadania. A função da Administração Pública é prover 

a sociedade dos bens e serviços de que necessita. Os cidadãos, que mantêm a 

máquina do governo através do pagamento de impostos, taxas e contribuições, 

esperam, em contrapartida, receber serviços públicos de qualidade equivalentes à 

contribuição feita. Nas sociedades democráticas o fortalecimento da cidadania tem 

levado as pessoas a abandonarem a posição passiva em relação às ações do governo 

e a se organizarem para exigir maior eficiência/eficácia da Administração Pública. 

Como exemplo, podemos destacar o lançamento em nível nacional em 2012 do 

Programa Cidades Sustentáveis, iniciativa da Rede Nossa São Paulo, do Instituto 

Ethos de Empresas e Responsabilidade Social e Rede Social Brasileira por Cidades 

Justas e Sustentáveis, com o objetivo de sensibilizar, mobilizar e oferecer ferramentas 

para que as cidades brasileiras se desenvolvam de forma econômica, social e 

ambientalmente sustentável. (BARBOSA JUNIOR, 2012, p.11) 

O que se torna comum em qualquer segmento são os “steps” para implantação 

de um programa de qualidade. O sucesso de qualquer implantação depende 

diretamente: 1) do comprometimento da alta liderança; 2) envolvimento dos 

funcionários para um processo de aprendizagem e 3) criar a estrutura para a 

aprendizagem organizacional. Ou seja, liderar o processo, estimular a criatividade e 

encorajar o compartilhamento de ideias. 

A implantação da qualidade passou por três grandes fases: a era da inspeção, 

a era do controle estatístico e a era da qualidade total – TQC (Total Quality Control) 

(LUCINDA, 2010, p.5). 

Segundo Longo (1996), iniciada um pouco antes e intensificada durante a 

Revolução Industrial, a Era da Inspeção (1ª fase da implantação da qualidade) 

caracterizou-se pela particularidade de que a verificação do produto era realizada pelo 

cliente e pelo produtor; sendo os artesãos, os principais responsáveis pela inspeção. 

Sem metodologia definida para essa tarefa, apenas objetivavam encontrar defeitos na 

fabricação dos diversos produtos. 

Com a expansão do mercado e a sua consequente busca maior por produtos 

manufaturados, constatou-se a impossibilidade da verificação produto a produto, 

conforme ocorria da Era da Inspeção. Dessa forma, surgiu a inspeção por 
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amostragem, valendo-se da estatística e utilizando-se uma certa quantidade de 

produtos, escolhida aleatoriamente dentro de cada lote, para atestar a qualidade 

deste. Surgia, então a Era do Controle Estatístico (2ª fase da implantação da 

qualidade) que, inicialmente ainda focava no produto, igual à 1ª fase, mas depois 

passou a focar no processo de produção, servindo de base para a implantação da 

Qualidade Total (LONGO, 1996). 

Essa mesma escritora afirma, ainda, que hoje em dia, vivemos a Era da 

Qualidade Total (3ª fase), totalmente focada no cliente e buscando atender todas as 

suas demandas. Podemos destacar que esta Era busca o envolvimento de todos os 

funcionários e seções da empresa, a fim de que se conquiste o seu objetivo principal: 

garantir a excelência na qualidade dos produtos e dos serviços por ela prestados. Para 

que isso ocorra, faz-se necessário que se desenvolva uma mentalidade sistêmica dos 

processos de gestão, buscando que haja interdependência e inter-relacionamento em 

todos os níveis, do gerente ao funcionário. Todos devem estar juntos na busca de que 

o cliente fique extremamente satisfeito com o que lhe será entregue (LONGO, 1996). 

A seguir, segue uma tabela, extraída do Guia de Estudos da Qualidade da 

Administração Pública, com os principais especialistas da qualidade e suas 

contribuições: 

 

Tabela 01 – Especialistas da qualidade e suas contribuições 
 

Autor Característica 
Definição de 

Qualidade 
Contribuição 

DEMING 

Fornece lógica 
sistemática e 

funcional; 
Administração 

antecede a 
tecnologia; Liderança 
e motivação; enfatiza 

os métodos 
estatísticos e 
quantitativos; 

diferentes contextos 
do Japão e da 

América do Norte. 

"Qualidade é tudo 
aquilo que melhora 
o produto do ponto 
de vista do cliente". 

Desenvolveu o 
PDCA (Plan, Do, 

Check, Action), ou 
ciclo de Shewhart. 

JURAN 
Necessidade de 
deixar a euforia 
exagerada e os 

"Qualidade é 
ausência de 
deficiências.” 

A gestão da 
Qualidade tem 3 

pontos 
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slogans de qualidade; 
destaca o papel do 

consumidor externo e 
interno; Envolvimento 
e comprometimento 
da administração. 

fundamentais, a 
famosa trilogia: -O 
planejamento da 

qualidade; A 
melhoria da 
qualidade; O 
controle da 
qualidade. 

ISHIKAWA 

Ênfase na 
participação das 

pessoas no processo 
de solução de 

problemas; Técnicas 
estatísticas e de 
orientação para 

pessoas; Círculos de 
controle da qualidade 

"Qualidade é 
desenvolver, 

projetar, produzir e 
comercializar um 

produto de 
qualidade que é 
mais econômico, 

mais útil e sempre 
satisfatório para o 

consumidor." 

Estabeleceu as 7 
ferramentas para o 

controle da 
qualidade: 

Diagrama de 
Pareto; Diagramas 

causa-efeito; 
Histogramas; 

Folhas de 
verificação; gráficos 

de dispersão; 
Fluxograma; Cartas 

de controle 

FEIGENBAU
M 

Foco total no controle 
de qualidade; enfatiza 

a importância da 
administração; inclui 
ideias de sistemas 

sócio-técnicos; 
Participação dos 

funcionários. 

"Qualidade é a 
correção dos 

problemas e de 
suas causas ao 
longo de toda a 
série de fatores 

relacionados com 
marketing, projetos, 

engenharia, 
produção e 

manutenção, que 
exercem influência 
sobre a satisfação 

do usuário." 
 

Idealizador do 
conceito de 
Controle de 

Qualidade Total 
(TQC). 

CROSBY 

Fornece métodos 
claros fáceis de 

seguir; Participação 
do trabalhador; 
Motivação das 

pessoas em iniciar o 
processo de 
qualidade. 

"Qualidade é a 
conformidade do 
produto às suas 

especificações." “As 
necessidades 

devem ser 
especificadas, e a 

qualidade é 
possível quando 

essas 
especificações são 

Crosby definiu a 
política de 

qualidade como o 
estado de espírito 

dos funcionários de 
uma organização 

sobre a forma 
como devem fazer 
o trabalho. Se não 
existir uma política 
formal estabelecida 
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obedecidas sem 
ocorrência de 

defeito.” 

pela gestão da 
qualidade, cada um 
estabelece a sua. 

Fonte: (UNIS, 2015). 
 

No próximo tópico, será abordada a implantação da Gestão da Qualidade no 

Setor Público, destacando a criação dos Programas Estaduais que formam a Rede de 

Qualidade, Produtividade e Competitividade. 

 

3 GESTÃO DA QUALIDADE NO SETOR PÚBLICO 

Criada em 1991, por um grupo de representantes dos setores público e privado, 

a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) procura gerar valor às organizações e 

outras partes interessadas por meio do apoio à busca permanente da excelência da 

gestão. Para tanto, dissemina o Modelo de Excelência da Gestão (MEG) como 

instrumento essencial voltado ao desenvolvimento da competitividade, 

sustentabilidade, ética e inovação das organizações no Brasil e promove o 

reconhecimento Melhores em Gestão, que é a mais importante distinção à qualidade 

das práticas de gestão e do desempenho das organizações no País, sendo o único a 

avaliar e reconhecer as organizações pela gestão como um todo, abrangendo todos 

os temas do Modelo de Excelência da Gestão (MEG) – 21ª edição.  

A Rede de Qualidade, Produtividade e Competitividade - Rede QPC formada 

pelos Programas Estaduais, tem como função atuar de forma alinhada para 

disseminar os Fundamentos da Excelência da Gestão, em parceria com a FNQ, para 

organizações públicas e privadas, de portes e segmentos diversos. Os Programas 

Estaduais que fazem parte da Rede QPC estão relacionados a seguir:  Instituto MS 

Competitivo (MS Competitivo);  Instituto Paulista de Excelência da Gestão (IPEG);  

Movimento Alagoas Competitiva (MAC);  Movimento Catarinense pela Excelência 

(ExcelênciaSC);  Movimento Competitivo Sergipe (MCS);  Movimento Mato Grosso 

Competitivo (MMTC);  Movimento Paraná Competitivo;  Programa de Competitividade 

Sistêmica do Estado do Espírito Santo – (CompeteES);  Programa Gaúcho da 

Qualidade e Produtividade (PGQP); Programa Paraibano da Qualidade (PPQ);  

Programa Pernambucano da Qualidade (Propeq);  Programa Qualidade Amazonas 

(PQA);  Programa Qualidade Rio (PQ-RIO). 
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Neste trabalho, o foco será no Instituto MS Competitivo (MS Competitivo), 

dando ênfase a sua contribuição dentro do GESPÚBLICA, que será abordada nos 

próximos tópicos. 

 

4 GESPÚBLICA 

Afinal, o que é uma Organização Pública? No que ela se difere de uma 

Organização do Mercado? Para sanar essas dúvidas, nada melhor que o quadro 

comparativo a seguir, extraído do Guia de Estudos da Qualidade da Administração 

Pública: 

Tabela 02 – Comparativo entre Organizações 
 

Organizações do 
Mercado 

Organizações Públicas 

Conduzidas pela 
autonomia da vontade 

privada. 

Regidas pela supremacia do interesse público e pela 
obrigação da continuidade da prestação do serviço 

público. 

Fortemente orientadas 
para a preservação e 

proteção dos interesses 
corporativos (dirigentes e 

acionistas). 

Controle social é requisito essencial para a 
administração pública contemporânea em regimes 

democráticos, o que implica garantia de transparência 
de suas ações e atos; e institucionalização de canais 

de participação social. 

Utilizam estratégias de 
segmentação de 

mercado, estabelecendo 
diferenciais de 

tratamento para clientes 
preferenciais. 

Não pode fazer distinção de pessoas, que devem ser 
tratadas igualmente e com qualidade. O tratamento 

diferenciado restringe-se apenas aos casos previstos 
em lei. 

Buscam o lucro financeiro 
e formas de garantir a 

sustentabilidade do 
negócio. 

Busca gerar valor para a sociedade e formas de 
garantir o desenvolvimento sustentável, sem perder de 

vista a obrigação de utilizar os recursos de modo 
eficiente. 

Financiada com recursos 
de particulares que têm 

legítimos interesses 
capitalistas. 

Financiada com recursos públicos, oriundos de 
contribuições compulsórias de cidadãos e empresas, 
os quais devem ser direcionados para a prestação de 

serviços públicos e a produção do bem comum. 

Tem como destinatários 
de suas ações os clientes 

atuais e os potenciais. 

Tem como destinatários de suas ações os cidadãos, 
sujeitos de direitos, e a sociedade, demandante da 

produção do bem comum e do desenvolvimento 
sustentável. 
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Conceito de partes 
interessadas é menos 

ampliado e mais fácil de 
ser gerenciado. 

Conceito de partes interessadas é bastante ampliado. 

Não possui poder de 
regular e gerar 

obrigações. 

Tem o poder de regular e gerar obrigações e deveres 
para a sociedade, assim, as suas decisões e ações 
normalmente geram efeitos em larga escala para a 

sociedade e em áreas sensíveis. 

Pode fazer tudo 
que não estiver proibido 

por lei. 

Só pode fazer o que a lei permite. 

Fonte: (UNIS, 2015). 
 

O Decreto nº 5.378/05, assinado em 23 de fevereiro de 2005, criou o Programa 

Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA). Este Programa, 

tinha o objetivo de melhorar a qualidade na prestação dos serviços públicos e 

estimular a competitividade, por meio da implantação da melhoria contínua em todos 

os setores. O GESPÚBLICA atuava nas três dimensões: política, social e técnica (esta 

afeta à administração). No dia 17 de julho de 2017, por meio do Decreto nº 9.094/17, 

o GESPÚBLICA foi revogado, pois estava ocorrendo um acúmulo de programas com 

a mesma finalidade de buscar a melhoria da gestão pública no Brasil. 

O GESPÚBLICA teve várias contribuições positivas, tais como: 

desenvolvimento da cultura de capacitação e conscientização da importância da 

busca pela excelência gerencial; mapeamento e modelagem de processos; 

estabelecimento de indicadores de desempenho e referenciais comparativos; 

possibilidade de uma visão geral da Organização e difusão de seus objetivos para 

todos os integrantes; a importância da liderança e de estratégias bem definidas; a 

necessidade de integração entre todos os setores da organização; e a definição de 

como a Organização quer ser reconhecida lá adiante (Visão de Futuro). 

O Programa gerou excelentes resultados. Como exemplo, pode-se citar: a sua 

contribuição para a modernização da gestão em Sorocaba e a agregação de valor 

para a cultura da excelência da Fundação Oswaldo Cruz. 

Dentre outros órgãos públicos que continuam exercendo a qualidade, 

independente do Programa GESPÚBLICA, podemos citar: Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL, Imprensa Nacional – IN, Eletrobrás - Centrais Elétricas 

Brasileiras S.A., Tribunal de Contas da União – TCU, Procuradoria Geral da República 

http://www.gespublica.gov.br/content/ag%C3%AAncia-nacional-de-energia-el%C3%A9trica
http://www.gespublica.gov.br/content/ag%C3%AAncia-nacional-de-energia-el%C3%A9trica
http://www.gespublica.gov.br/content/imprensa-nacional
http://www.gespublica.gov.br/content/eletrobr%C3%A1s-centrais-el%C3%A9tricas-brasileiras-sa
http://www.gespublica.gov.br/content/eletrobr%C3%A1s-centrais-el%C3%A9tricas-brasileiras-sa
http://www.gespublica.gov.br/content/tribunal-de-contas-da-uni%C3%A3o
http://www.gespublica.gov.br/content/procuradoria-geral-da-rep%C3%BAblica
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– PGR, Ministério da Saúde, Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR e Hospital 

das Forças Armadas – HFA. 

O Exército, por meio do Sistema de Excelência do Exército Brasileiro (SE-EB), 

adotou todos os aspectos do GESPÚBLICA, implantando e adaptando, de forma 

gradual, todos os seus critérios nas diversas Organizações Militares (OM). Com isso, 

passou a participar de Prêmios de Qualidade de Gestão nos âmbitos Federal e 

Estadual, fato que permitiu aos seus integrantes serem avaliados por empresas civis, 

bem como participarem de Bancas Examinadoras. Em Campo Grande - MS, por 

exemplo, o Exército participa como Membro e Integrante da Comissão Organizadora 

do Prêmio MS Competitivo, que possibilita avaliar as empresas participantes, bem 

como trocar experiências com o Mundo Civil, buscando aprender cada vez mais e 

implementar algumas práticas nas suas OM. Por ocasião da autoavaliação, cuja 

equipe é composta pelo Assessor de Gestão, Estado-Maior da OM e Comandantes 

de Companhias, os 8 (oito) Critérios da Excelência são essenciais para que a 

Organização atinja os seus objetivos estratégicos. 

Fica evidenciado, no Modelo de Excelência na Gestão Pública para o Exército 

Brasileiro (MEGPEB), os seguintes fundamentos: Pensamento sistêmico; 

Aprendizado organizacional; Cultura da inovação; Liderança e constância de 

propósitos; Gestão baseada em processos e informações; Visão de futuro; Geração 

de valor; Comprometimento das pessoas; Foco no cidadão e na sociedade; 

Desenvolvimento de parcerias; Responsabilidade social;  Controle social; e Gestão 

participativa. 

O principal objetivo do BSC é o alinhamento do Planejamento Estratégico 

Organizacional – PEO que se materializa no Plano de Gestão com as ações 

operacionais da Organização (Processos Finalísticos). Esse objetivo é alcançado 

quando a Organização utiliza seu Plano de Gestão cumprindo todas as etapas 

estabelecidas para o período de vigência do mesmo. O sucesso do BSC deu-se pelo 

fato dele compreender a estratégia da Organização e difundi-la para todos os 

integrantes desta, possibilitando que a mesma alcance a excelência em sua qualidade 

de gestão. 

A seguir, será abordado o MS Competitivo, que é o Prêmio de Qualidade 

Estadual do Mato Grosso do Sul. 

 

5 MS COMPETITIVO 

http://www.gespublica.gov.br/content/minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde
http://www.gespublica.gov.br/content/instituto-brasileiro-de-turismo
http://www.gespublica.gov.br/content/hospital-das-for%C3%A7as-armadas
http://www.gespublica.gov.br/content/hospital-das-for%C3%A7as-armadas
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Criado em 2004, em Campo Grande - MS, o Movimento Mato Grosso do Sul 

Competitivo (MS Competitivo) só foi reconhecido oficialmente em 2005, após a 

consolidação do aporte financeiro realizado pelo SEBRAE, Gerdau, Movimento Brasil 

Competitivo (MBC) e PETROBRAS.   

Tendo por base o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade – PBQP e 

com a finalidade de agregar qualidade de vida aos sul–mato-grossenses, o MS 

Competitivo visa estimular as lideranças das organizações públicas e privadas para 

que busquem a gestão por excelência de seus órgãos/empresas, estimulando a 

competitividade entre as mesmas e a consequente melhoria de seus 

produtos/serviços. 

Sua atuação visa a mobilização e articulação dos agentes representativos da 

sociedade, com ênfase em ações de gestão e melhoria de processos produtivos que 

respeitem o meio ambiente e promovam o desenvolvimento sustentável, em suas 

dimensões econômica, social, ambiental e ética. Serve, também, como orientador na 

criação e implementação da cultura da excelência, suporte técnico: metodologias, 

produtos e projetos dos parceiros detentores desse conhecimento.   

Uma das metas da Organização é despertar o interesse das empresas privadas 

e públicas a se associarem ao Movimento, que também busca consolidar o Prêmio de 

Qualidade MS Competitivo. 

O Prêmio oferece os seguintes benefícios aos participantes:  

● a aplicação dos Fundamentos da Gestão para Excelência; 

● a visão sistêmica da organização com foco em resultados; 

● a maior cooperação interna, com a mobilização e o comprometimento das 

pessoas envolvidas; 

● acesso ao Diagnóstico de Maturidade da Gestão – DMG, após o processo de 

avaliação: 

● apontando os eixos potencializadores e os eixos fragilizadores da gestão; 

● indicando os pontos fortes e oportunidades de melhoria; 

● possibilidade de elaboração de um Plano de Melhoria da Gestão – PMG com 

base no DMG; 

● o reconhecimento do mercado e da sociedade. 

Buscando estimular que as empresas sul–mato-grossenses adotasse uma 

gestão voltada para a excelência, buscando a continuidade e sustentabilidade na 
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melhoria da qualidade de seus serviços/produtos, foi criado o Prêmio de Qualidade da 

Gestão MS (PQG/MS). 

Organizado pelo Instituto Movimento Mato Grosso do Sul Competitivo (MS 

Competitivo), o PQG/MS destaca as organizações públicas e privadas que buscam a 

melhoria contínua e a gestão por excelência em todos os seus processos, adotando 

os Fundamentos da Excelência previstos pela FNQ. 

Cada organização que se candidata ao referido prêmio é avaliada por uma 

Banca composta por avaliadores externos e independentes que, baseada no MEG, 

analisa profundamente a gestão organizacional, observando aspectos ligados à 

melhoria da gestão, bem como a disseminação dos objetivos organizacionais para 

todos os integrantes da organização. Com base nessa análise, é possível levantar 

futuros clientes, fornecedores e desenvolver parcerias, a fim de elevar o nível da 

empresa nos cenários estadual, nacional e mundial. Findo esse processo, a Banca 

elabora o Diagnóstico de Maturidade da Gestão – DMG, no qual contam todas as 

observações dos avaliadores e servem de base para a melhoria contínua da 

organização, na busca constante pela excelência gerencial.   

O Modelo de Excelência da Gestão (MEG) é um modelo de referência e 

aprendizado que serve para todo tipo e porte de empresa. Possui um conceito de 

aprendizado e melhoria contínua, pois seu funcionamento é inspirado no ciclo do 

PDCL (Plan, Do, Check, Learn). Por meio do MEG, a organização é estimulada a 

implementar as práticas de gestão, alinhando seus conceitos a empresas de nível 

mundial, a fim de torná-la mais competitiva, porém sempre respeitando a sua cultura. 

O MEG estimula a interação harmônica de todas as partes interessadas com os 

integrantes da organização, de modo que todos busquem que as estratégias traçadas 

alcancem os resultados desejados. A sua adoção permite uma interdependência de 

gerenciamento, sempre focando na excelência gerencial. 

O MEG é composto por oito Fundamentos: 1. Pensamento sistêmico; 2. 

Compromisso com as partes interessadas; 3. Aprendizado organizacional e inovação; 

4. Adaptabilidade; 5. Liderança transformadora; 6. Desenvolvimento sustentável; 7. 

Orientação por processos; 8. Geração de valor.  

O próximo tópico abordará o material e o método utilizado neste Artigo 

Científico. 

 

 6 MATERIAL E MÉTODO 
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Sobre o tipo de Pesquisa, este Artigo Científico possui uma Finalidade Básica, 

pois visa gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência, porém, sem 

aplicação prática imediata. Seu processo é mais formalizado e objetivo à 

generalização. Quanto ao Objetivo ela é Exploratória, pois é: flexível e versátil; a 

informação buscada é definida apenas superficialmente; é comum ser a primeira 

etapa de projetos conclusivos; a análise qualitativa; a amostra é pequena e 

estatisticamente não representativa; e os resultados são hipóteses, tentativas. No que 

se refere ao Procedimento, ela é um Estudo de Caso, pois de acordo com Yin (1981, 

p. 23) o estudo de caso é “um estudo empírico que investiga um fenômeno atual dentro 

do seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não 

são claramente definidas no qual são utilizadas várias fontes de evidências”.  Quanto 

à Natureza ela é Qualitativa, pois busca-se por aspectos que não podem ser 

mensurados. Os fenômenos são descritos e analisados por meio de seu significado 

simbólico, semântico e contextual. 

A seguir, será evidenciado os resultados colhidos neste Artigo Científico.  

  

7 RESULTADO E DISCUSSÃO 

          A participação no Prêmio teve início com a Diretriz do Cmt 9ª RM e posterior 

inscrição deste Grande Comando Administrativo (G Cmdo Adm) no Instituto MS 

Competitivo. 

Após realizada a Inscrição e ter sido considerado elegível para concorrer na 

modalidade Compromisso com a Excelência (250 pontos), o Cmdo 9ª RM preencheu 

a declaração de idoneidade, onde declarou, para os fins de direito, que cumpre 

plenamente todas as obrigações societárias, estatutárias, ambientais, tributárias, 

previdenciárias, trabalhistas, contratuais ou de qualquer natureza que, de forma 

líquida e certa, lhes são legalmente exigidas, concordando ainda com todas as 

condições e compromissos expressos nas Instruções para Candidatura ao Prêmio.  

Com isso, desencadeou-se as demais ações subsequentes, iniciando com a 

Capacitação pelo MS Competitivo deste militar, à época Assessor de Gestão do Cmdo 

9ª RM e responsável por redigir o Perfil, Relatório de Gestão (RG) e realizar a 

Autoavaliação da referida Organização Militar. 

Por ocasião da confecção do Relatório de Gestão, este militar se deparou com 

o 1º desafio: quebrar o paradigma de que o Assessor de Gestão é o único responsável 
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pelos assuntos afetos à gestão, dentro de uma Organização Militar. Infelizmente, a 

maioria dos militares mais antigos não consegue visualizar a importância da gestão 

no Exército Brasileiro, tampouco dimensionam os impactos positivos e negativos 

advindos dela. Tal postura, prejudica muito o sucesso da busca pela excelência 

gerencial. Foi necessário um desgastante processo de convencimento da participação 

do prêmio e dos benefícios que seriam colhidos, caso nossa OM fosse premiada como 

sendo um dos destaques em Gestão no âmbito do estado do Mato Grosso do Sul. Em 

todas as Reuniões possíveis, era destacado pelo Cmt 9ª RM a finalidade do Prêmio e 

que o êxito só seria alcançado com o comprometimento de todos os integrantes da 

OM. Do Soldado mais moderno ao General. Com muito esforço, conseguiu-se os 

indicadores estratégicos e operacionais necessários para que fosse escrito o RG 

explicitando evidências, que, posteriormente seriam analisadas pelos avaliadores e 

confrontadas por ocasião da visita, caso o RG atingisse a pontuação mínima 

necessária para que esta ocorresse. Três vias do RG foram entregues impressas ao 

MS Competitivo e, em mídia, o RG foi disponibilizado na intranet da OM, a fim de que 

todos se familiarizassem, haja vista não ter nenhum dado sigiloso. Muito pelo 

contrário, ali estava relatado o dia a dia da OM e os nossos Objetivos e Metas que 

deveria ser, teoricamente, do conhecimento e domínio de todos. 

Por mais que se busque a isenção, o relator do RG e responsável pela 

autoavaliação tende a considerar e relevar muita coisa, impactando, fatalmente, em 

uma pontuação alta ao final do processo. Cabe ao avaliador externo ter a percepção 

do que foi escrito pelo relator do RG e a realidade do que é praticado na OM. Esse 

trabalho é realizado com base no Caderno de Critérios de Compromisso com a 

Excelência - Avaliação e Diagnóstico da Gestão Organizacional, confeccionado pela 

FNQ. Todos os casos de dúvidas, devem ser anotados e confrontados por ocasião da 

visita. 

Os avaliadores consideraram o Cmdo 9ª RM apto a ser visitado, tomando por 

base o RG. Ato contínuo, entraram em contato com este militar, a fim de agendar a 

data da visita, ratificando a importância de que, no dia marcado, todo o “staff” do Cmdo 

9ª RM estivesse presente. Após Reunião com o Cmt 9ª RM e o Chefe do Estado-

Maior, foi definida a data e repassada para os avaliadores. Tínhamos um mês para 

nos preparar e ficar em condições de apresentar todas as evidências solicitadas. Este 

oficial confeccionou uma Ordem de Serviço, com o objetivo de tornar público a data 

da visita e como ela iria se desenvolver, atribuindo responsabilidades para quem de 
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direito. Destaca-se que, com uma visita de avaliadores civis, buscava-se: apresentar 

à banca examinadora do MS Competitivo as evidências solicitadas, assim como as 

melhores práticas do Comando da 9ª Região Militar; mas o mais importante era colher 

orientações da banca do MS Competitivo. 

Neste momento este militar se deparou com o 2º desafio de vulto: convencer o 

pessoal mais antigo que é muito importante para um OM a opinião do público externo 

capacitado em gestão sobre os nossos pontos fracos, a fim de evidenciarmos e 

trabalharmos nas Oportunidades de Melhorias, bem como ratificarmos os nossos 

pontos fortes, na busca da excelência gerencial de tudo, não só de recursos 

financeiros, mas de pessoas, meio ambiente, materiais, competências etc. Para isto, 

foram necessárias mais palestras e intervenção do Cmt. Buscou-se mostrar que um 

gráfico bem elaborado com os indicadores de desempenho não serve para enfeitar 

um mural, mas sim para que qualquer um, diariamente, veja e consiga tirar conclusões 

de como está a situação de determinado assunto, verificando se está alinhado com o 

objetivo da OM e se será atingido a meta definida pelo gestor. Caso negativo, sabe-

se que tem que intervir para realinhar processos, de modo que o resultado seja o 

esperado/desejado. Neste contexto, foi verificada a importância da correta definição 

de um indicador. 

A fim de realmente despertar o comprometimento de todos, este militar sugeriu 

ao Cmt 9ª RM que cada Chefe de Seção apresentasse o capítulo afeto à sua missão 

na OM, e assim foi feito: o Critério 1 - Liderança ficou a cargo do próprio Cmt; o Critério 

2 - Estratégias e Planos ficou a cargo do Chefe do Estado-Maior; o Critério 3 - Clientes 

e o Critério 4 - Sociedade ficaram a cargo do Chefe da Comunicação Social; o Critério 

5 - Informações e Conhecimento ficou a cargo do Chefe da Divisão de Informática; o 

Critério 6 - Pessoas ficou a cargo do Chefe do Escalão de Pessoal; e o Critério 7 - 

Processos ficou a cargo deste Assessor de Gestão. Após as apresentações, foram 

solicitadas as documentações comprobatórias de algumas evidências elencadas 

pelos avaliadores e, logo em seguida, os mesmos foram visitar as instalações da OM, 

a fim de comprovar partes práticas redigidas no RG. Terminada essa parte, houve 

uma Reunião final com os avaliadores e Estado-Maior da OM, onde foram passadas 

algumas orientações e enfatizado que a avaliação da visita e a pontuação final da OM 

no Prêmio seriam entregues por escrito, por ocasião da confecção da Avaliação Pós-

Visita. 
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O Cmdo 9ª RM recebeu o Troféu Prata do PQG/MS-2012, a maior premiação 

recebida por aquela OM no âmbito do estado do Mato Grosso do Sul, em Solenidade 

que contou com a presença de todos os Generais da Guarnição, além de diversas 

autoridades Civis e Empresários sul-mato-grossenses pertencentes aos mais variados 

ramos de negócios. 

Fruto da Premiação conquistada no PQG/MS, o Cmdo 9ª RM teve seu nome 

elevado no cenário do Exército Brasileiro, resultando na descentralização dos 

recursos necessários para a implantação de dois importantes Projetos no âmbito da 

Força: a Criação da Base de Administração e Apoio do Complexo do Comando Militar 

do Oeste (visando centralizar toda a parte administrativa das OM pertencentes àquele 

“condomínio”) e a Criação do 9º Grupamento Logístico (a fim de centralizar todas as 

atividades logísticas dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e que, 

futuramente, serviria de modelo para ser implantado nos demais Comandos Militares 

de Áreas). 

  

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste momento, resta evidente que a participação do Cmdo 9ª RM no PQG-

MS/2012 só trouxe vantagens para a OM. A manutenção de sua participação nas 

próximas edições do Prêmio é vital para que a cultura de Gestão permaneça arraigada 

em seus quadros e em constante evolução e atualização. 

A implantação da qualidade passou por três grandes fases: a era da inspeção, 

a era do controle estatístico e a era da qualidade total (atual); e o sucesso na 

implantação de cada uma dessas eras exigiu: liderança no processo, estímulo à 

criatividade e encorajamento para o compartilhamento de ideias.  

Desde 1991, a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) estimula a busca 

constante pela Excelência Gerencial, disseminando o Modelo de Excelência Gerencial 

(MEG), que incentiva a competitividade e padroniza os critérios para a escolha das 

Empresas/Organizações Melhores de Gestão. A capilaridade da FNQ é sustentada 

pela Rede de Qualidade, Produtividade e Competitividade - Rede QPC, que é formada 

pelos Programas Estaduais, dentre eles o Instituto MS Competitivo (MS Competitivo). 

Em que pese o fato do GESPÚBLICA ter sido revogado, em 17 de julho de 

2017, por meio do Decreto nº 9.094/17, as suas contribuições permanecem ativas nas 

Organizações Públicas nacionais e, em especial, nas Organizações Militares do 
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Exército Brasileiro. Atualmente, nenhum Comandante toma qualquer Decisão sem 

antes se certificar que ela está alinhada com os objetivos estratégicos de seu Escalão 

Superior, com a Missão e a Visão de futuro de sua Organização Militar. Palavras como 

Programa, Projeto e Processos passaram a ser constantemente usadas em conversas 

na Caserna. 

Criado em 2004, em Campo Grande - MS, o Movimento Mato Grosso do Sul 

Competitivo (MS Competitivo) tem como uma de suas despertar o interesse das 

empresas/organizações privadas e públicas a se associarem ao Movimento, 

buscando consolidar o Prêmio de Qualidade MS Competitivo, que estimula as 

empresas sul-mato-grossenses a adotarem uma gestão voltada para a excelência, 

com continuidade e sustentabilidade aplicadas na melhoria da qualidade de seus 

serviços/produtos. 

No ano de 2012, o Cmdo 9ª RM decidiu participar do referido Prêmio. Para isto, 

foi necessário capacitar os militares em função de Chefia e mobilizar todos os 

integrantes da OM, a fim de conseguir o comprometimento da totalidade de seus 

quadros. Ficou evidenciada a dificuldade em tirar as pessoas de suas respectivas 

zonas de conforto e quebrar paradigmas sobre a visão crítica e construtiva de um civil 

sobre os processos rotineiramente realizados por militares. Porém, a conquista do 

Troféu Prata do PQG/MS-2012 despertou o interesse dos militares da OM em 

desenvolver uma mentalidade de excelência gerencial, além de destacar o Cmdo 9ª 

RM no âmbito do Exército Brasileiro, conquistando a confiança do Comandante do 

Exército. 

Pode-se afirmar que a participação do Cmdo 9ª RM no PQG/MS – 2012 e a 

sua respectiva premiação foi decisiva para que ela recebesse a Missão e os recursos 

necessários para a implantar dois importantes Projetos no âmbito da Força: a Criação 

da Base de Administração e Apoio do Complexo do Comando Militar do Oeste e a 

Criação do 9º Grupamento Logístico. Essas duas OM revolucionaram os conceitos de 

Administração Militar e Apoio Logístico do Exército Brasileiro, tanto em tempos de Paz 

como perfeitamente aplicáveis em tempos de Guerra. 

Este artigo não tem a pretensão de esgotar o assunto e demanda um maior 

aprofundamento na criação de um grupo de trabalho para se pensar uma legislação 

que defina cursos e estágios obrigatórios ao Assessor de Gestão de uma Organização 

Militar, visando uma melhor eficiência no desempenho de suas funções e, por 

consequência, o alinhamento com a busca pela Excelência Gerencial de todos os 
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recursos pertencentes à OM. Além disso, o Estado-Maior do Exército poderia montar 

palestras com um linguajar acessível, para divulgação em todos os quartéis, a fim de 

conscientizar, mobilizar e mostrar ao seu público interno, com exemplos reais e não 

teóricos, os resultados positivos e eficazes gerados pelo uso do Sistema de Gestão 

da OM. 
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