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Introdução 
Os Critérios da publicação Extrato Avanços para a Excelência de 750 pontos utilizam as 
mesmas questões do Modelo de 1000 pontos da FNQ, sendo que o Sistema de Pontuação é 
atenuado. Visa a preparar as organizações para utilizar o modelo do PNQ.  
 

SISTEMA DE PONTUAÇÃO 
A pontuação expressa a intensidade da incorporação dos Fundamentos da Excelência no sistema de 
gestão da organização. 
 

O SISTEMA DE PONTUAÇÃO VISA 
DETERMINAR O ESTÁGIO DE 
MATURIDADE DA GESTÃO DA 
ORGANIZAÇÃO NAS DIMENSÕES DE 
PROCESSOS GERENCIAIS E 
RESULTADOS ORGANIZACIONAIS 
POR MEIO DA AVALIAÇÃO DE 
QUATRO FATORES, PARA CADA 
ITEM DOS CRITÉRIOS DE 
EXCELÊNCIA. 
 
 
DIMENSÃO PROCESSOS GERENCIAIS 
 
Nesta dimensão são avaliados os fatores 
ENFOQUE, APLICAÇÃO, APRENDIZADO e 
INTEGRAÇÃO para cada Item dos Critérios de 
1 a 7.  
ENFOQUE: Esse fator refere-se à abordagem 
adotada pela organização na concepção das 
práticas de gestão visando a atender os 
processos gerenciais propostos pelas 
questões, suas particularidades e eventuais 
complementos para a excelência exigidos no 
Item e à existência de proatividade, agilidade, 
continuidade e padrões gerenciais nessas 
práticas.  
 
APLICAÇÃO: Esse fator refere-se ao escopo 
de abrangência das práticas de gestão relativas 
aos processos gerenciais requeridos no Item, 
ao controle aplicado sobre os seus padrões 
gerenciais e à apresentação de algumas 
evidências, quando requeridas. 
 
APRENDIZADO: Esse fator refere-se ao 
aperfeiçoamento, exemplaridade demonstrada 
e inovação incorporada nas práticas de gestão 
relativas aos processos gerenciais requeridos 
no Item. 
 
INTEGRAÇÃO: Esse fator refere-se ao inter-
relacionamento com outras práticas, à 
cooperação entre as áreas e com partes 
interessadas e à coerência com valores, 
princípios, estratégias e objetivos, na 
realização das práticas de gestão relativas aos 
processos gerenciais requeridos no Item. 

 
Para saber mais sobre as informações que 
esses fatores avaliam consulte ESTRUTURA 
DOS ITENS DE PROCESSOS GERENCIAIS 
no Capítulo 1 deste documento. 
 
DIMENSÃO RESULTADOS 
ORGANIZACIONAIS 
 
Nesta dimensão são avaliados os fatores 
RELAVÂNCIA, MELHORIA, COMPETI-
TIVIDADE e COMPROMISSO para cada Item 
do Critério 8. 
 
RELEVÂNCIA: Esse fator refere-se à existência 
de um conjunto de resultados estratégicos e 
operacionais, demonstrados por indicadores 
correspondentes, suficientes para avaliar a 
solicitação do Item. 
 
MELHORIA: Esse fator refere-se à 
demonstração de melhoria contínua ou 
estabilização em nível aceitável, i.e., nível 
suficientemente competitivo ou cumprindo 
compromisso com requisito de parte 
interessada, ou ambos, de forma compatível 
com as estratégias, considerando pelo menos 
os últimos três ciclos ou exercícios, para os 
resultados estratégicos e operacionais 
esperados no Item. 
 
COMPETITIVIDADE: Esse fator refere-se à 
demonstração, no último ciclo ou exercício, de 
níveis de desempenho equivalentes ou 
superiores a referenciais comparativos 
pertinentes para os resultados estratégicos e 
operacionais esperados no Item, comparáveis 
no setor ou no mercado. 
 
COMPROMISSO: Esse fator refere-se à 
demonstração, no último ciclo ou exercício, de 
alcance ou superação de níveis de 
desempenho ou de melhoria esperadas, 
associados a requisitos de partes interessadas 
para os resultados estratégicos e operacionais, 
esperados no Item, que expressem esses 
requisitos. 
 
Para saber mais sobre as informações que 
esses fatores avaliam consulte ESTRUTURA 
DOS ITENS DE RESULTADOS 
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ORGANIZACIONAIS no Capítulo 1 deste 
documento. 
 
MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DA 
PONTUAÇÃO DE UM ITEM 
 
O método se constitui de duas etapas: uma de 
determinação dos percentuais para os quatro 
fatores de um Item e outra, de cálculo da 
pontuação final do Item, usando a média dos 
percentuais de cada fator. 
 
O percentual preliminar do primeiro fator 
avaliado em um Item (ENFOQUE ou 
RELEVÂNCIA) define o limite superior dos 
percentuais preliminares a serem atribuídos 
aos três outros fatores.  
 
A determinação do percentual de um fator 
baseia-se na escolha de um percentual 
preliminar como resultado da avaliação de uma 
afirmação que, em seguida, pode ser reduzido, 
com base na existência de aspectos que 
restrinjam a pontuação, como resultado da 
avaliação de afirmações complementares. 
 
Etapa 1: DETERMINAÇÃO DO PERCENTUAL 
DOS FATORES DE UM ITEM 
 
Para cada fator, realiza-se as operações a 
seguir. 
 
Passo 1: ESCOLHA DO PERCENTUAL 
PRELIMINAR DE UM FATOR 
 
Cada fator possui uma afirmação básica a ele 
associada no correspondente QUADRO PARA 
PONTUAÇÃO DE FATORES DE 
PROCESSOS GERENCIAIS ou QUADRO 
PARA PONTUAÇÃO DE FATORES DE 
RESULTADOS ORGANIZACIONAIS, para se 
escolher uma Faixa Preliminar e, em seguida, 
se escolher, dentro dela, o Percentual 
Preliminar do fator, que melhor julga a 
afirmação. Esse percentual estabelece o limite 
superior possível do Percentual Final para o 
Item. 
 
Para avaliar a afirmação básica, devem ser 
consideradas as lacunas detectadas na análise 
dos processos gerenciais ou dos resultados 
organizacionais do Item.  
 
 
 
Os Quadros mencionados utilizam conceitos 
associados a percentuais que, quando 
necessário, podem ser interpretados como 
equivalentes a: 
 

Todos: = 100%   
Praticamente todos:  >= 90% e <100% 
Quase todos: >=70% e <90% 
A maioria:  >=50% e <70% 
Muitos: >=30% e <50% 
Mais de um: >=10% e <30% 
 
Passo 2: ESTABELECIMENTO DE FAIXAS 
RESTRITIVAS DO FATOR 
 
Por meio de uma ou mais Afirmações 
complementares, ainda associadas ao fator 
correspondente no Quadro PARA 
PONTUAÇÃO DE FATORES DE 
PROCESSOS GERENCIAIS ou QUADRO 
PARA PONTUAÇÃO DE FATORES DE 
RESULTADOS ORGANIZACIONAIS, escolhe-
se, para cada uma delas, uma Faixa Restritiva 
potencial.  
 
Para avaliar as afirmações complementares, 
devem ser consideradas as lacunas detectadas 
na análise dos processos gerenciais ou dos 
resultados organizacionais do Item.  
 
Passo 3: DETERMINAÇÃO DO PERCENTUAL 
FINAL DE UM FATOR 
 
Verifica-se se há alguma Faixa Restritiva 
escolhida, inferior à Faixa Preliminar 
previamente escolhida no fator.  
 
Se não houver, mantém-se o Percentual 
Preliminar como Percentual Final do fator.  
 
Se houver, escolhe-se o Percentual maior da 
Faixa Restritiva mais baixa que a Faixa 
preliminar, como Percentual Final do fator. 
 
Etapa 2: CÁLCULO DA PONTUAÇÃO FINAL 
DE UM ITEM 
 
Passo 1: CÁLCULO DO PERCENTUAL FINAL 
DE UM ITEM 
 
O Percentual Final de um Item é a média 
aritmética entre os Percentuais Finais dos 
fatores do Item. 
 
Passo 2: CÁLCULO DA PONTUAÇÃO DE UM 
ITEM 
 
A Pontuação Final de um Item é o resultado do 
seu Percentual Médio Final do Item 
multiplicado pela Pontuação Máxima para a 
Organização para o Item, na Tabela do Perfil 
P6, com arredondamento para número inteiro. 
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QUADRO PARA PONTUAÇÃO DE PROCESSOS GERENCIAIS – NÍVEL III – 750 pontos 

 

ENFOQUE               NÍVEL III – 750 pontos 

PASSO 1: ESCOLHA DO PERCENTUAL PRELIMINAR DO FATOR 

Avaliar a afirmação a seguir considerando todos os processos 
gerenciais exigidos no Item. FAIXA E PERCENTUAL PRELIMINARES 

1. Os processos gerenciais exigidos no Item são atendidos por práticas de 

gestão que realizam, sistematicamente e sem descontinuidade, as 

atividades gerenciais requeridas em cada questão. 

Nota: as atividades gerenciais são expressas nas questões por meio de 
ações e eventuais características específicas requeridas nas questões. 

Nenhum Pelo menos um Muitos A maioria Quase todos 
Todos 

ou 
Praticamente todos 

PERCENTUAL PRELIMINAR PARA O FATOR 
Escolher o percentual que melhor caracteriza a afirmação 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

PASSO 2: ESTABELECIMENTO DE FAIXAS RESTRITIVAS DO FATOR 

Avaliar a afirmações complementares a seguir considerando todos os 
processos gerenciais requeridos no Item. 

FAIXAS RESTRITIVAS 

2. Os complementos para a excelência requeridos para os processos 

gerenciais exigidos no Item estão presentes nas práticas de gestão. 
Menos que muitos Muitos  A maioria  Quase todos  

Todos ou praticamente 
todos 

3. Há proatividade suficiente nos processos gerenciais exigidos no Item, 

incorporada nas práticas de gestão. 
Menos que na maioria Na maioria  Quase todos  

4. Há agilidade suficiente nos processos gerenciais exigidos no Item, 

incorporada nas práticas de gestão. 
Menos que na maioria Na maioria  Quase todos  

5. Há padrões gerenciais suficientes que orientam a execução adequada 

das práticas de gestão, para os processos gerenciais exigidos no Item. 
Menos que para maioria Para maioria  Quase todos  

PASSO 3: DETERMINAÇÃO DO PERCENTUAL FINAL DO FATOR 

PERCENTUAL FINAL PARA O FATOR 
Manter o percentual preliminar se não houver Faixa Restritiva inferior à Faixa 

Preliminar ou, caso contrário, escolher o percentual maior da Faixa Restritiva 

mais baixa 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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APLICAÇÃO               NÍVEL III – 750 pontos 
PASSO 1: ESCOLHA DO PERCENTUAL PRELIMINAR DO FATOR 

Avaliar a afirmação a seguir considerando todos os processos 
gerenciais exigidos no Item. FAIXA E PERCENTUAL PRELIMINARES 

1. Os processos gerenciais exigidos no Item, com eventuais complementos 

para excelência requeridos, são realizados por práticas de gestão que 

abrangem, no conjunto, o escopo necessário e suficiente, de acordo com 

cada questão.  

 Nota: O escopo necessário é inerente a cada questão e pode abranger 
áreas, processos, produtos, partes interessadas, segmentos, tipos de 
informação ou de risco, aspectos analisados, implícitos nas questões, ou 
qualquer outro escopo nelas solicitado explicitamente ou em suas 
orientações. A suficiência do escopo é determinada com base no perfil e 
estratégias, e nas prioridades decorrentes. 

Nenhum Pelo menos um Muitos A maioria Quase todos 
Todos 

ou 
Praticamente todos 

PERCENTUAL PRELIMINAR PARA O FATOR 
Escolher o percentual que melhor caracteriza a afirmação. 

Nota: O conceito da faixa preliminar do percentual escolhido não pode superar o 
conceito da faixa preliminar de Enfoque. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

PASSO 2: ESTABELECIMENTO DE FAIXAS RESTRITIVAS DO FATOR 

Avaliar a afirmações complementares a seguir considerando todos os 
processos gerenciais requeridos no Item. 

FAIXAS RESTRITIVAS 

2. Há controle suficiente, para assegurar a observância aos padrões 

gerenciais das práticas de gestão, aplicado nos processos gerenciais 

exigidos no item. 

Menos que na maioria Na maioria Quase todos  

3. As evidências requeridas para os processos gerenciais exigidos no Item 

estão disponíveis, como resultantes de suas práticas de gestão. Menos que muitos Muitos  A maioria  Quase todos  
Todos 

ou 
Praticamente todos 

PASSO 3: DETERMINAÇÃO DO PERCENTUAL FINAL DO FATOR 

PERCENTUAL FINAL PARA O FATOR 
Manter o percentual preliminar se não houver Faixa Restritiva inferior à Faixa 

Preliminar ou, caso contrário, escolher o percentual maior da Faixa Restritiva 

mais baixa 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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APRENDIZADO              NÍVEL III – 750 pontos 
PASSO 1: ESCOLHA DO PERCENTUAL PRELIMINAR DO FATOR 

Avaliar a afirmação a seguir considerando todos os processos 
gerenciais exigidos no Item. FAIXA E PERCENTUAL PRELIMINARES 

1. Os processos gerenciais exigidos no item são realizados por pelo menos 

uma prática de gestão correspondente a cada um, que incorpora ou 

representa um aperfeiçoamento recente (3 anos) visando o aumento da 

eficiência ou eficácia gerencial. 

Nenhum Pelo menos um Mais de um Muitos A maioria Quase todos 

PERCENTUAL PRELIMINAR PARA O FATOR 
Escolher o percentual que melhor caracteriza a afirmação. 

Nota: O conceito da faixa preliminar do percentual escolhido não pode superar o 
conceito da faixa preliminar de Enfoque. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

PASSO 2: ESTABELECIMENTO DE FAIXAS RESTRITIVAS DO FATOR 

Avaliar a afirmações complementares a seguir considerando todos os 

processos gerenciais exigidos no Item. 
FAIXAS RESTRITIVAS 

2. Há práticas de gestão que atendem processos gerenciais exigidos no 

Item de forma exemplar.  

Nota: A forma exemplar significa que pode servir de exemplo para outras 
organizações. 

Nenhuma Pelo menos uma Mais de uma 

3. Há características inovadoras presentes em práticas de gestão relativas 

aos processos gerenciais exigidos no Item.  
Nenhuma Pelo menos uma 

PASSO 3: ESCOLHA DO PERCENTUAL FINAL DO FATOR 

PERCENTUAL FINAL PARA O FATOR 
Manter o percentual preliminar se não houver Faixa Restritiva menor que Faixa 

Preliminar ou, caso contrário, escolher o percentual maior da Faixa Restritiva 

mais baixa 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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INTEGRAÇÃO              NÍVEL III – 750 pontos 
PASSO 1: ESCOLHA DO PERCENTUAL PRELIMINAR DO FATOR 

Avaliar a afirmação a seguir considerando todos os processos 
gerenciais exigidos no Item. FAIXA E PERCENTUAL PRELIMINARES 

1. Os processos gerenciais exigidos no Item são realizados por práticas de 

gestão inter-relacionadas entre si ou com as práticas de outros Itens. 

 Nota: o inter-relacionamento promove uma rede de consequências no 
sistema de gestão, i.e., as práticas de gestão recebem influência de 
outras ou influenciam outras. 

Nenhum Pelo menos um Mais de um Muitos A maioria Quase todos 

PERCENTUAL PRELIMINAR PARA O FATOR 
Escolher o percentual que melhor caracteriza a afirmação. 

Nota: O conceito da faixa preliminar do percentual escolhido não pode superar o 
conceito da faixa preliminar de Enfoque. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

PASSO 2: ESTABELECIMENTO DE FAIXAS RESTRITIVAS DO FATOR 

Avaliar a afirmações complementares a seguir considerando todos os 
processos gerenciais exigidos no Item. 

FAIXAS RESTRITIVAS 

2. Há cooperação entre áreas mais impactadas, no desenvolvimento ou 

realização das práticas de gestão relativas aos processos gerenciais 

exigidos no Item. 

Nenhum Pelo menos um Mais de um Muitos A maioria Quase todos 

3. Há cooperação com as partes interessadas mais impactadas, no 

desenvolvimento ou realização das práticas de gestão relativas aos 

processos gerenciais exigidos no Item. 

Nenhum Pelo menos um Mais de um 

4. Existe coerência com os valores, princípios, estratégias e objetivos 

organizacionais, na realização das práticas de gestão relativas aos 

processos gerenciais exigidos no Item. 

Menos que a maioria 
 ou  

Há incoerência grave 

A maioria 
e 

Inexiste incoerência grave 

Quase todos 
e 

Inexiste incoerência grave 

PASSO 3: ESCOLHA DO PERCENTUAL FINAL DO FATOR 

PERCENTUAL FINAL PARA O FATOR 
Manter o percentual preliminar se não houver Faixa Restritiva menor que Faixa 

Preliminar ou, caso contrário, escolher o percentual maior da Faixa Restritiva 

mais baixa 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

. 
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QUADRO PARA PONTUAÇÃO DE RESULTADOS ORGANIZACIONAIS – NÍVEL III – 750 pontos 

 

RELEVÂNCIA              NÍVEL III – 750 pontos 

PASSO 1: ESCOLHA DO PERCENTUAL PRELIMINAR DO FATOR 

Avaliar a afirmação a seguir considerando todos os resultados 
organizacionais exigidos e esperados no Item. FAIXA E PERCENTUAL PRELIMINARES 

1. Os resultados esperados para avaliar o desempenho são demonstrados 

por meio de indicadores compatíveis com o Perfil, estratégias e 

processos gerenciais da organização. 

Nenhum 
 

Pelo menos um Muitos A maioria Quase todos 
Todos 

ou 
Praticamente todos 

PERCENTUAL PRELIMINAR PARA O FATOR 
Escolher o percentual que melhor caracteriza a afirmação 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

PASSO 2: ESTABELECIMENTO DE FAIXA RESTRITIVA DO FATOR 

Avaliar a afirmação complementar a seguir considerando todos os 
resultados organizacionais exigidos e esperados no Item. 

FAIXAS RESTRITIVAS 

2. As classes e estratificações de resultados, quando requeridas, são 

suficientemente demonstradas. Menos que quase todas Quase todas 
Todas  

ou  
Praticamente todos 

3. Os resultados estratégicos necessários são demonstrados por meio de 

indicadores correspondentes. 
Menos que mais de um Mais de um Muitos  A maioria  Quase todos  

PASSO 3: DETERMINAÇÃO DO PERCENTUAL FINAL DO FATOR 

PERCENTUAL FINAL PARA O FATOR 
Manter o percentual preliminar se não houver Faixa Restritiva menor que Faixa 

Preliminar ou, caso contrário, escolher o percentual maior da Faixa   Restritiva 

mais baixa 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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MELHORIA               NÍVEL III – 750 pontos 

PASSO 1: ESCOLHA DO PERCENTUAL PRELIMINAR DO FATOR 

Avaliar a afirmação a seguir considerando todos os resultados 
organizacionais exigidos e esperados no Item para avaliar a melhoria. FAIXAS E PERCENTUAL PRELIMINAR 

1. Os resultados esperados para avaliar o desempenho demonstram 

melhoria ou estabilização em nível aceitável, nos três últimos exercícios 

ou ciclos de avaliação, da seguinte maneira: 

 melhoria contínua do nível de desempenho ou  

 ampliação do diferencial competitivo ou  

 estabilização em níveis de  liderança ou excelência ou 

 estabilização em nível aceitável: igual ou melhor que o referencial 

comparativo pertinente e atendendo ou superando requisito de parte 

interessada, ou um deles se não houver o outro, de forma compatível 

com as estratégias. 

Nenhum Pelo menos um Muitos A maioria Quase todos 
Todos 

ou 
Praticamente todos 

PERCENTUAL PRELIMINAR PARA O FATOR 
Escolher o percentual que melhor caracteriza a afirmação. 

Nota: O conceito da faixa preliminar do percentual escolhido não pode superar o 
conceito da faixa preliminar de Relevância. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

PASSO 2: ESTABELECIMENTO DE FAIXA RESTRITIVA DO FATOR 

Avaliar a afirmação complementar a seguir considerando todos os 
resultados organizacionais exigidos e esperados no Item para avaliar a 
melhoria. 

FAIXA RESTRITIVA 

2. Os resultados estratégicos demonstram melhoria ou estabilização em 

nível aceitável. 
Nenhum Pelo menos um Mais de um Muitos  A maioria  

PASSO 3: DETERMINAÇÃO DO PERCENTUAL FINAL DO FATOR 

PERCENTUAL FINAL PARA O FATOR 
Manter o percentual preliminar se não houver Faixa Restritiva menor que a Faixa 

Preliminar ou, caso contrário, escolher o percentual maior da Faixa Restritiva 

mais baixa  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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COMPETITIVIDADE             NÍVEL III – 750 pontos 

PASSO 1: ESCOLHA DO PERCENTUAL PRELIMINAR DO FATOR 

Avaliar a afirmação a seguir considerando todos os resultados 
organizacionais exigidos e esperados no Item para avaliar a 
competitividade. 

FAIXA E PERCENTUAL PRELIMINAR 

1. Os resultados esperados para avaliar o desempenho, que permitem 

comparações com referenciais comparativos pertinentes, demonstram, 

no último exercício ou ciclo, ser equivalentes ou superiores a esses 

referenciais. 

Nenhum 
 

Pelo menos um Muitos A maioria Quase todos 
Todos 

ou 
Praticamente todos 

PERCENTUAL PRELIMINAR PARA O FATOR 
Escolher o percentual que melhor caracteriza a afirmação. 

Nota: O conceito da faixa preliminar do percentual escolhido não pode superar o 
conceito da faixa preliminar de Relevância. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

PASSO 2: ESTABELECIMENTO DE FAIXA RESTRITIVA DO FATOR 

Avaliar a afirmação complementar a seguir considerando todos os 
resultados organizacionais exigidos e esperados no Item para avaliar a 
competitividade. 

FAIXAS RESTRITIVAS 

2. Os resultados estratégicos comparáveis demonstram ser equivalentes 

ou superiores aos referenciais comparativos pertinentes. 
Nenhum Pelo menos um Muitos 

3. Há demonstração de haver resultado estratégico em nível de liderança 

no setor ou no mercado. 
Nenhum Pelo menos um 

PASSO 3: DETERMINAÇÃO DO PERCENTUAL FINAL DO FATOR 

PERCENTUAL FINAL PARA O FATOR 
Manter o percentual preliminar se não houver Faixa Restritiva menor que Faixa 

Preliminar ou, caso contrário, escolher o percentual maior da Faixa Restritiva 

mais baixa  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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COMPROMISSO              NÍVEL III – 750 pontos 

PASSO 1: ESCOLHA DO PERCENTUAL PRELIMINAR DO FATOR 

Avaliar a afirmação a seguir considerando todos os resultados 
organizacionais exigidos e esperados no Item para avaliar o 
comprometimento com partes interessadas. 

FAIXA E PERCENTUAL PRELIMINAR 

1. Os resultados estratégicos e os resultados operacionais, suficientes para 

avaliar o desempenho relativo a requisitos de partes interessadas, 

demonstram, no último exercício ou ciclo, atender a esses requisitos em 

termos de nível alcançado ou superado ou de melhoria esperada obtida. 

Nenhum 
 

Pelo menos um Muitos A maioria Quase todos 
Todos 

ou 
Praticamente todos 

PERCENTUAL PRELIMINAR PARA O FATOR 
Escolher o percentual que melhor caracteriza a afirmação. 

Nota: O conceito da faixa preliminar do percentual escolhido não pode superar o 
conceito da faixa preliminar de Relevância. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

PASSO 2: ESTABELECIMENTO DE FAIXA RESTRITIVA DO FATOR 

Avaliar a afirmação complementar a seguir considerando todos os 
resultados organizacionais exigidos e esperados no Item para avaliar o 
comprometimento com partes interessadas. 

FAIXA RESTRITIVA 

2. Os resultados estratégicos demonstram atender ou superar níveis de 

desempenho associados a requisitos de partes interessadas. 
Nenhum Pelo menos um 

PASSO 3: DETERMINAÇÃO DO PERCENTUAL FINAL DO FATOR 

PERCENTUAL FINAL PARA O FATOR 
Manter o percentual preliminar se não houver Faixa Restritiva menor que a Faixa 

Preliminar ou, caso contrário, escolher o percentual maior da Faixa Restritiva 

mais baixa  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

. 
 
 
 

Em caso de dúvida contatar o IPEG 
ppqg@ppqg.org.br 

(11) 3141-1588 
 
 


