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reSumo
Este artigo relata a experiência de um programa de capacitação em avaliação da gestão 
para alunos de graduação. O programa foi desenvolvido pela Faculdade Farias Brito em 
parceria com o SEBRAE, tendo por base o MPE Brasil – Prêmio de Competitividade para 
Micro e Pequenas Empresas, no sentido de aprimorar a formação em gestão empresarial 
dos alunos de graduação, por meio da utilização de um modelo de excelência em gestão de 
reconhecimento mundial. O programa contempla formação em sala de aula, trabalho de 
campo para avaliação das práticas profissionais das empresas, elaboração e apresentação 
do relatório de avaliação. Antes da apresentação do caso, é feita uma revisão bibliográfica 
sobre o ensino superior de administração e os modelos de excelência em gestão. Os 
positivos resultados do programa ensejaram sua reedição e ampliação para os próximos 
ciclos de ensino.

palavRAS-cHave: Modelos de excelência em gestão; micro e pequenas empresas;  
ensino superior de administração.

abStRAct
This article reports the experience of a training program in management evaluation 
for undergraduate students. The program was developed by the Farias Brito College in 
partnership with SEBRAE, based on the MPE Brazil – Prize for Competitiveness for Micro 
and Small Enterprises, to enhance the business management training of undergraduate 
students through the use of a model of excellence in management worldwide recognition. 
The program includes classroom training, field work to assess the professional practices of 
companies, preparation and presentation of the evaluation report. Before submitting the 
case, it is realized a literature review about higher education administration and the model 
excellence in management. The positive results of the program offered the oportunity of 
reissue and expansion for the next processes education.

KeYWordS: models of excellence in management; micro and small enterprises; higher 
education.
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1. introduçÃo
Um dos desafios da educação superior é possibilitar uma formação que capacite os 

alunos para a aplicação dos conhecimentos teóricos na vivência prática, quando da sua 
atuação profissional na sociedade. Nos cursos voltados à gestão empresarial, é fundamental 
que a teoria permita aos acadêmicos a compreensão da realidade das organizações. 

Com o intuito de aprimorar o processo de ensino aprendizagem,  aproximando os 
acadêmicos da realidade empresarial, a Faculdade Farias Brito desenvolveu, nos cursos 
de Administração e Marketing, um programa de capacitação em avaliação da gestão das 
micro e pequenas empresas. Para isso, utilizou como modelo o MPE Brasil – Prêmio de 
Competitividade para Micro e Pequenas Empresas, em estreita parceria com o SEBRAE.

Este artigo tem por objetivo apresentar e discutir a experiência dessa faculdade com 
esse programa. Para tanto, é feita uma revisão sobre o ensino na universidade, destacando 
os aspectos relacionados aos métodos de ensino que promovam o saber pensar e fazer e 
a importância de profissionais capacitados no desenvolvimento do país. Em seguida, é 
apresentado o estudo de caso do programa de capacitação da avaliação em gestão e os 
conceitos de gestão da qualidade e dos modelos de excelência em gestão que permitem o 
melhor entendimento do programa. Por fim, são apresentados os resultados alcançados 
com este programa.

2. o enSino na univerSidade 
As atividades desempenhadas pelos professores nas universidades estão, em geral,  

relacionadas com o ensino, a pesquisa e a extensão. Embora a atividade de ensino seja 
priorizada, face às demais, e represente a maior parcela da carga horária dispensada 
pelos professores, não deve estar desvinculada das atividades de pesquisa e extensão, 
principalmente, quando se busca a formação de profissionais que atuarão no mercado. 
O uso de métodos de ensino aliados a atividades de extensão e pesquisa constitui 
um formato interessante e pode substituir as longas aulas teóricas, as quais dificultam 
o aprendizado. Enquanto que na pesquisa, o aluno tem a oportunidade de adquirir 
conhecimentos procedimentais, a extensão lhe possibilita levar seu aprendizado até a 
sociedade, aliando a teoria à prática para resolver os problemas da vida real, por meio da 
tomada de decisão embasada nos conhecimentos procedimentais adquiridos no ambiente 
acadêmico. Nesses casos, a avaliação do aluno também precisa ser atualizada, e não mais 
se limitando ao conhecimento dos conceitos, sendo necessário incluir a verificação da 
capacidade do aluno  aplicar tais conhecimentos no ambiente empresarial. Esta abordagem 
colabora fortemente para que se desenvolva as competências do saber e fazer.

Cabe destacar que não há mais uma divisão do binômio saber e fazer, devido à mudança 
no perfil dos operários e dos profissionais, decorrente da modernização nos processos de 
trabalho, como afirmam Fogaça  e Eichenberg (1993, p. 37): 

A uma aparente simplificação das rotinas pode corresponder uma 
“complexificação” das tarefas. Melhor dizendo, à medida que se eliminam 
tarefas mecânicas, ou que se diminui o trabalho direto, acrescentam-se 
atividades mais abstratas (...) A dualidade entre fazer e pensar está posta 
em questão (porque) a automação flexível pressupõe nos operários o 
“saber pensar”. 
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Este novo conceito de educação exige, por sua vez, que o profissional de nível 
superior saiba pensar e fazer. E não há como desenvolver estas competências sem uma 
contextualização dos conhecimentos, sem a consideração de situações complexas. 

As propostas apenas instrucionistas não conseguem levar o homem a saber pensar 
e agir adequadamente no seu ambiente profissional. Na verdade, como destaca Luckesi 
(1991), a prática educativa baseada na pedagogia do exame, na qual se deduz que se os 
alunos estão indo bem nas provas é porque em outros aspectos também o estão, suprime 
a preocupação crítica da relação entre ensino e aprendizado do processo educacional. 

Um professor que foca seu ensino e a correspondente avaliação apenas na informação 
pura e simples, na memorização de conceitos, deixando em segundo plano a avaliação de 
habilidades, procedimentos e princípios, dificulta o processo de aprendizagem e torna 
remota a possibilidade de formação de um profissional de qualidade (MURAD, s.l)

O papel do ensino superior e da avaliação da aprendizagem deve estar alinhado com 
o novo conceito de educação. Enquanto os estudos até o ensino médio enfatizam o acesso 
do aluno à universidade, por meio do vestibular, cabe ao ensino superior ajudá-lo no saber 
pensar e fazer, para que esse possa desempenhar adequadamente uma profissão. Isto 
porque, por mais que o aluno possua os conhecimentos relativos aos assuntos estudados, 
as situações da vida real exigirão discernimento e construção de novos conhecimentos, a 
partir do fato concreto a ser tratado. 

O ensino superior desempenha papel estratégico na qualidade da educação. 
Principalmente, se considerado que a grande maioria dos professores que atuam em todos 
os níveis, desde a educação básica até o ensino superior, passou pela universidade, embora 
nem todos tenham a necessária formação pedagógica para o ensino. Assim, a qualidade da 
formação dos professores nas universidades terá um forte reflexo na qualidade do ensino. 

Não obstante a importância do ensino superior na melhoria da qualidade da educação, 
deve-se ressaltar a necessidade de uma melhor preparação do aluno que ingressa na 
universidade, de forma a permitir que este desenvolva as habilidades que o ambiente 
acadêmico proporciona. Conforme Bloom (apud FGV, 2009), a cognição se dá a partir 
de habilidades hierarquizadas segundo o grau de complexidade de processamento, indo 
do conhecimento (nível primário) para a avaliação (nível mais complexo), nessa ordem: 
conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese, avaliação. 

Compete ao professor, em todos os níveis de ensino, possibilitar que essa evolução 
aconteça com os alunos. Não basta exigir a memorização e conhecimento de conteúdos, 
mas cabe destacar que isso constitui a base para as etapas seguintes. O ensino superior 
deve dar destaque às atividades relacionadas às habilidades mais complexas. É necessário 
que o professor possa, ao apresentar os temas, possibilitar aos alunos a identificação de 
aspectos relacionados à sua aplicação e análise. Por exemplo, em um curso de administração 
de empresas, não basta o aluno conhecer os níveis de motivação identificados no modelo 
de Maslow, mas ele também precisa saber relacioná-los às teorias e técnicas para obter 
melhoria da produtividade nas organizações, o que pode exigir conhecimentos de outras 
disciplinas do curso. Identifica-se, a partir daí, outro desafio para o professor: o de fazer 
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com que os alunos desenvolvam uma visão sistêmica dos problemas abordados. Entretanto, 
a falta de conhecimentos básicos, que inclui até mesmo a capacidade de se expressar dos 
alunos, torna muitas vezes, este desafio maior. 

Além dos conhecimentos conceituais, cabe aqui apresentar os outros tipos de 
conhecimento que compõem um currículo: procedimentais e atitudinais (CESAR COLL 
apud MURAD, s.l). Os dois primeiros estão relacionados, principalmente, ao saber e ao 
fazer e o terceiro, aos valores, atitudes e normas. Cabe ao ensino superior (e também aos 
outros níveis) atender e avaliar esses conhecimentos, pois, embora não haja dúvidas que o 
aumento do nível de instrução colabora fortemente para a empregabilidade do indivíduo, 
apenas possuir o diploma não a garante. Aspectos relacionados a atitude também são 
determinantes neste processo. 

Além dos elementos já abordados e que mostram o papel estratégico que o 
ensino superior tem para a educação, pode-se ainda destacar a influência deste para o 
desenvolvimento de um país, sobretudo para os países emergentes. José Fernando Perez, 
diretor científico da FAPESP entre 1993 e 2005, afirma que o Brasil precisa formar mais 
profissionais ou a falta de recursos humanos será um gargalo sério para o desenvolvimento 
(MARQUES, 2010).

Dados mostram que a quantidade de engenheiros para um país em desenvolvimento 
está em torno de 25 para cada grupo de 100.000 habitantes, o dobro do necessário para os 
países mais ricos. Considerando este indicador, o Brasil está bem abaixo de outros países 
emergentes, com um número de 6 engenheiros para cada 100.000 habitantes, enquanto 
China, Coreia do Sul e Índia possuem, respectivamente, 25, 25 e 22, (CNI, CONFEA e 
OCDE apud TODESCHINI, 2007).  Em trinta anos, a China conseguiu posicionar duas 
universidades entre as melhores do mundo e ter mais de 1,2 milhão de pesquisadores 
com doutorado (VALE, 2007). Entre 1980 e 1997, a Coreia do Sul aumentou sua taxa 
de matrícula universitária em 353%, enquanto a China passou de 6% matriculados na 
universidade em 1999 para 22% em 2006. Já o Brasil, entre 1980 e 1997, o aumento do 
número de matrículas no ensino superior foi de, apenas, 36% (IOSCHPE, 2008). 

Estes números mostram que além de uma preocupação com a qualidade dos 
métodos de ensino e da formação acadêmica, ainda há no Brasil um déficit do número de 
profissionais, face às necessidades do mercado. 

O estudo de caso descrito a seguir apresenta um exemplo de sucesso, na mudança das 
práticas de ensino relacionadas ao tema “avaliação da gestão” em um curso de Administração 
e Marketing, onde se busca aliar a atividade de ensino à pesquisa e extensão, com o objetivo 
de transmitir aos discentes conhecimentos conceituais, técnicos e atitudinais.

3.  o proGRAma de capacitaçÃo em avaliaçÃo da GeStÃo paRA oS 
alunoS da GRAduaçÃo

Visando aprimorar os métodos de ensino e promover o desenvolvimento de 
habilidades técnicas e atitudinais dos alunos, no que concerne aos temas de avaliação 
de gestão, foi desenvolvido com os alunos do curso de Administração e Marketing, 
da faculdade Farias Brito, localizada em Fortaleza-CE, um programa de formação de 
avaliadores da gestão das micro e pequenas empresas. Este programa foi desenvolvido 
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por meio de uma parceria com o SEBRAE, a partir da estrutura já existente no estado do 
Ceará. O Prêmio de Competitividade para Micro e Pequenas Empresas é adotado pelo 
SEBRAE no Ceará há cerca de cinco anos, também estando presente em quase todos os 
estados do Brasil, contando com milhares de empresas participantes.

O programa da faculdade tinha como objetivo discutir o modelo de excelência em 
gestão para micro e pequenas empresas, tendo como referência o Prêmio MPE Brasil 
(Prêmio de Competitividade para Micro e Pequenas Empresas), possibilitando aos 
participantes a compreensão teórica e prática dos critérios de excelência.

Alguns conceitos dos modelos de excelência e do Prêmio MPE Brasil são apresentados 
a seguir.

3.1 oS modeloS de eXcelÊncia

A importância da TQM (Total Quality Management) para a gestão das empresas 
fez com que várias instituições criassem prêmios da qualidade. Os três mais conhecidos 
são o Prêmio Deming ( Japão), o Prêmio Malcolm Baldrige (EUA) e o Prêmio Europeu 
da Qualidade. Todos eles contam com critérios para avaliação da gestão, de forma a 
possibilitar uma premiação para aquelas organizações que mais se destacam (SLACK et. 
al, 2002; SLACK et. al, 2008). Esses critérios, uma vez atendidos por meio das práticas 
organizacionais, conduzem a resultados de excelência (CARVALHO et. al, 2005). 
Os modelos de gestão da qualidade significam uma evolução do conceito de TQM, já que 
este é bastante amplo, promovendo a incorporação dos diversos interesses dos stakeholders 
(partes interessadas) de uma organização na busca da excelência em desempenho. 
Os modelos de excelência que compõem um prêmio nacional da qualidade, tais como 
os aqui citados, visam avaliar a gestão de uma organização com relação às práticas por ela 
adotadas e os resultados obtidos. No Brasil, é adotado como referência o Prêmio Nacional 
da Qualidade (PNQ), administrado pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), que 
é uma entidade privada, sem fins lucrativos, criada em 1991 por 39 organizações públicas 
e privadas, tais como IBM, Petrobras, Xerox, Motorola, entre outras. Desde 2004, várias 
organizações venceram o PNQ, dentre as quais Citibank, Alcoa, WEG Motores, Serasa, 
Gerdau, entre outras (CARVALHO et. al, 2005). Este prêmio tem sido um dos caminhos 
utilizados por organizações brasileiras que buscam a excelência empresarial, sendo 
classificado como uma alternativa de reconhecimento internacional das práticas de gestão 
empresarial, por estar estruturado de forma semelhante a outros prêmios de gestão que 
existem no mundo.

O Modelo de Excelência em Gestão (MEG) da Fundação Nacional da Qualidade está 
alicerçado sobre os Fundamentos de Excelência, que podem ser resumidos da seguinte 
maneira: 

– Pensamento sistêmico: entendimento das relações de interdependência entre os 
diversos componentes de uma organização e o ambiente externo;
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– Aprendizado organizacional: busca e alcance de um novo patamar de conhecimento 
para a organização por meio da percepção, reflexão, avaliação e compartilhamento de 
experiências;

– Cultura da inovação: promoção de um ambiente favorável à criatividade, 
experimentação e implementação de novas ideias que possam gerar um diferencial 
competitivo para a organização;

– Liderança e constância de propósitos: atuação de forma aberta, democrática, 
inspiradora e motivadora das pessoas, visando ao desenvolvimento da cultura da excelência, 
à promoção de relações de qualidade e à proteção dos interesses das partes interessadas;

– Orientação por processos e informações: compreensão e segmentação do conjunto 
das atividades e processos da organização que agreguem valor para as partes interessadas, 
sendo que a tomada de decisões e a execução de ações devem ter como base a medição 
e análise do desempenho, levando-se em consideração as informações disponíveis, além 
de incluir os riscos identificados;

– Visão de futuro: compreensão dos fatores que afetam a organização, seu ecossistema 
e o ambiente externo no curto e no longo prazos, visando à sua perenização;

– Geração de valor: alcance de resultados consistentes, assegurando a perenidade 
da organização pelo aumento de valor tangível de forma sustentada para todas as partes 
interessadas;

– Valorização das pessoas: estabelecimento de relações com as pessoas, criando 
condições para que elas se realizem profissional e humanamente, maximizando seu 
desempenho por meio do comprometimento, desenvolvimento de competências e espaço 
para empreender;

– Conhecimento sobre o cliente e o mercado: conhecimento e entendimento do 
cliente e do mercado, visando à criação de valor de forma sustentada para o cliente e, 
consequentemente, gerando maior competitividade nos mercados;

– Desenvolvimento de parcerias: desenvolvimento de atividade em conjunto com 
outras organizações, a partir da plena utilização das competências essenciais de cada uma, 
objetivando benefícios para ambas as partes;

– Responsabilidade social: relação ética e transparente da organização com todos 
os públicos com os quais ela se relaciona, estando voltada para o desenvolvimento 
sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para gerações futuras, 
respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais como parte 
integrante da estratégia da organização (FNQ, 2009a)

O MEG tem por base esses fundamentos, sendo constituído por oito critérios, 
conforme apresentado na Figura 1 (FNQ, 2009)
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FIGURA  1-  Modelo de Excelência em Gestão (MEG).
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Fonte: FNQ, 2009.

3.2 o mpe bRA Sil
O MPE Brasil foi criado pela Rede de Cooperação Brasil + e é um reconhecimento 

concedido anualmente às micro e pequenas empresas que se destacam em suas categorias, 
cuja atuação possa servir de referência no esforço de mobilização para a melhoria da 
competitividade em seu segmento. Sabe-se que as micro e pequenas empresas têm relevante 
papel na economia nacional, além de serem geradoras de muitos empregos.  

As empresas candidatas são avaliadas pela qualidade da gestão e pela capacidade 
empreendedora do empresário, por meio de um questionário de autoavaliação, elaborado 
com base no Modelo de Excelência da Gestão (MEG) da Fundação Nacional da Qualidade 
(FNQ).

A metodologia é aplicada de forma padronizada em todos os estados do Brasil e para 
que fosse montada sua estrutura de operacionalização, foram analisados criticamente 
diversos fatores, até se chegar ao atual estágio de parceria entre os componentes do 
programa: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), 
Movimento Brasil Competitivo (MBC), Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), Gerdau, 
Petrobras e Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O MPE Brasil representa o primeiro nível de uma escala evolutiva, conforme pode ser 
observado na Figura 2, onde o nível maior é o de excelência (estado avançado), alcançado 
mediante a conquista do Prêmio Nacional da Qualidade. Esse processo evolutivo objetiva 
contemplar organizações de diversos portes e níveis de maturidade da gestão, de tal forma 
a estimular a evolução empresarial e a possibilitar que todas possam ter a oportunidade de 
progredir em sua gestão, utilizando-se de critérios mundialmente aceitos.
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FIGURA 2
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Fonte: MPE Brasil, 2009a.

Os critérios do MEG que são avaliados no MPE Brasil podem ser assim compreendidos:
– Clientes: busca identificar o conhecimento que a empresa tem de seus clientes e 

mercados, da identificação de suas necessidades, do seu grau de satisfação e de como sua 
reclamações são tratadas;

– Sociedade: busca identificar como são tratados os impactos ambientais decorrentes 
das atividades da empresa e como são promovidas as ações de desenvolvimento social, 
incluindo a realização ou apoio a projetos sociais voltados para o desenvolvimento local;

– Liderança: busca identificar como os dirigentes conduzem a gestão da empresa 
e definem os princípios que norteiam o comportamento das pessoas na criação de um 
ambiente voltado à promoção de melhorias. Busca ainda conhecer como é feita a análise do 
desenvolvimento da empresa para verificar se os objetivos e metas estão sendo alcançados;

– Estratégias e planos: busca identificar como são definidas as estratégias para alcançar 
a visão de futuro e como são estabelecidos os indicadores, metas e planos de ação;

– Pessoas: busca identificar como as funções e responsabilidades estão definidas, bem 
como as atividades relativas à gestão de pessoas. Também busca identificar os aspectos 
relativos à capacitação e ao desenvolvimento dos colaboradores e como é promovida a 
construção de um ambiente propício à qualidade de vida das pessoas no ambiente de 
trabalho;

– Processos: busca identificar como os processos principais da empresa são executados, 
e como é feito o gerenciamento dos seus principais fornecedores e dos recursos financeiros 
da empresa;
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– Informações e conhecimento: busca identificar como são utilizadas as informações 
necessárias para a execução das atividades da empresa, incluindo as informações 
comparativas para auxiliar na análise e melhoria do seu desempenho;

– Resultados: busca obter os dados que irão permitir o cálculo de alguns indicadores 
relacionados aos aspectos financeiros, de processos, pessoas e clientes (MPE Brasil, 2009b).

O questionário do MEG contém 30 questões para avaliação de cada um dos critérios, 
com quatro alternativas cada uma, conforme exemplo da Figura 3, e uma questão para 
resultados (Figura 4). Nas questões de 1 a 30, para alguma delas, caso sejam marcadas 
a alternativas c ou d, são solicitadas informações complementares que devem ser 
consideradas pelo avaliador.

 
FIGURA 3. Exemplo de estrutura das questões 1 a 30 do MEG.

1. como é feito o agrupamento dos clientes e a busca de novos?

O agr upamento dos cl ientes tem  
por objetivo estabelecer os tipos de 
clientes com características similares, 
possibilitando a oferta de serviços ou 
produtos adequados para cada grupo de 
clientes.

Alguns exemplos de critérios para
agrupamento: idade, sexo, etc.

a) Não é feito nenhum agrupamento de 
clientes.
b) O agrupamento é feito intuitivamente 
sem definição clara dos tipos de clientes. 
c) O agrupamento é feito de forma planejada 
utilizando dados dos clientes. 
d) O agrupamento é feito de forma planejada 
e as informações são utilizadas para melhor 
atender aos clientes atuais e captar novos. 

Fonte: MPE Brasil, 2009a.

  FIGURA 4. Questão 31 do MEG – Resultados.

Dado do 
Indicador Explicação

Controla? 
No caso de 

resposta afirmativa, 
indique os valores: 

Sim Não 2006 2007 2008
Receita 

Total 
(R$)

Valor da receita com a venda de 
produtos/serviços.

Despesa 
Total 
(R$)

Valor dos custos relacionados à 
produção/comercialização dos 
produtos e serviços, despesas e 
impostos.
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Índice de
satisfação

% de clientes que se declaram 
sat i s fe i tos  com os  ser v iços/
produtos.  

Nº de
reclama-

ções
Reclamações recebidas e registradas.

Nº de
colabora-

dores

Pessoas que trabalham na empresa 
com vínculo empregatício. 

Rotativi-
dade

Nº anual de pessoas que pedem 
demissão ou são demitidas pelo nº 
total médio de pessoas da empresa.

Nº de
acidentes
com afas-
tamento

Nº de acidentes ocorridos e que 
necessitaram de afastamento do 
trabalho pelo empregado acidentado.

Produção
(descreva

sua
produção)

Volume de produtos comercializados 
ou ser viços prestados ou itens 
produzidos .  

       Fonte: MPE Brasil, 2009a.

3.3 metodoloGia de tRAbalHo adotada
Para participação no programa, a faculdade realizou um processo seletivo, de tal 

forma a dar oportunidade aos alunos que tinham melhor rendimento acadêmico e/ou 
que também estivessem em semestres mais adiantados. Essa conjugação de fatores para 
seleção dos participantes teve por objetivo compor um grupo heterogêneo, de tal forma 
que os alunos dos semestres mais avançados pudessem ajudar aos iniciantes, desde que 
ambos os grupos apresentassem bom rendimento acadêmico. 

O programa foi realizado através de encontros semanais, fora dos horários das aulas, 
nos quais um facilitador explicou como está estruturado o modelo de gestão para micro 
e pequenas empresas. Além disso, o programa também contemplou trabalhos de campo, 
nos quais os participantes fizeram o diagnóstico de uma micro ou pequena empresa, a 
qual serviu como empresa piloto.

A metodologia adotada pela FNQ para formação dos seus avaliadores foi tomada 
como modelo pelo programa desenvolvido na faculdade, sendo utilizado o mesmo material 
didático, o qual foi disponibilizado pelo SEBRAE - CE. Entretanto, por se tratar de um 
repasse para alunos de graduação e não para consultores com experiência no mercado, 
foram necessárias algumas adaptações na metodologia, que passou a contemplar as 
seguintes etapas:
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a) Explanação e compreensão dos critérios de excelência do MPE: o facilitador,  
professor da faculdade com formação e experiência em avaliação com base no MPE,  
apresenta a estrutura do prêmio e todo o processo de avaliação, bem como os critérios 
de excelência;

b) Compreensão da postura do avaliador e dos aspectos éticos envolvidos: é enfatizado 
o comportamento a ser adotado pelos alunos avaliadores com os dirigentes da organização 
na empresa e durante o processo de avaliação, sendo reforçada a importância do sigilo 
referente às informações obtidas;

c) Visita a uma empresa vencedora do Prêmio: é realizada uma visita a uma empresa 
ganhadora do prêmio, para que os alunos possam analisar presencialmente a realidade 
organizacional e conversar com os gestores, relacionando a abordagem dos critérios de 
avaliação, já vistos nas etapas a e b, com as práticas da empresa, conhecendo in loco como 
uma empresa “vencedora” é administrada;

d) Definição das empresas piloto a serem avaliadas: o grupo é dividido em equipes 
com no máximo 4 participantes, para realizar o trabalho prático de avaliação da gestão. 
Trata-se de um dos momentos mais importantes, no qual os alunos podem colocar em 
prática o que foi aprendido no treinamento em sala. Procura-se dividir as equipes de forma 
que sejam compostas por alunos de semestres iniciais e também pelos mais adiantados;

e) Preparação, entrega e apresentação do relatório de diagnóstico para todo o grupo 
participante do programa: os alunos preparam o relatório de gestão, a partir dos resultados 
coletados e o apresentam para todo o grupo de alunos, propiciando o debate. O relatório 
de gestão é entregue ao professor para correção e avaliação.

A formação dos alunos com essa metodologia buscou alcançar os seguintes resultados:
– Aprimoramento do conhecimento em relação aos modelos de excelência em gestão;
–  Aperfeiçoamento do senso crítico relativo à gestão empresarial;
– Desenvolvimento da capacidade de relacionar mais claramente a teoria vista em 

sala de aula com a realidade prática das organizações;
– Desenvolvimento da habilidade de identificação de pontos fortes e oportunidades 

de melhoria da gestão empresarial, bem como da capacidade de propor mudanças 
fundamentadas.   

Como resultado secundário, mas não menos importante, o projeto deu subsídios 
para que os alunos pudessem utilizar em seus trabalhos de final de curso o modelo de 
diagnóstico e de gestão aprendidos.

3.4 deSenvolvimento daS HabilidadeS doS alunoS 
Uma das atividades do programa de capacitação que estimula o exercício da análise 

crítica de gestão é a redação do Relatório de Avaliação (RA). O RA deve apresentar, para 
cada critério do MEG, os pontos fortes (PF) e oportunidades de melhoria (OM). Nesse 
sentido, o aluno é levado a discutir com sua equipe os aspectos abordados em cada um 

ALIANDO A TEORIA À PRÁTICA DA GESTÃO EMPRESARIAL: O CASO DA CAPACITAÇÃO 
DOS ALUNOS DA FACULDADE FARIAS BRITO COMO AVALIADORES 

DA GESTÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPREAS



usinessusinessRevista FFBusiness • Fortaleza • v. 10 • n. 10 • out. 2012

dos critérios, justificando a pontuação dada. O MEG solicita também que, para algumas 
questões, sejam apresentadas evidências que justifiquem a pontuação dada, fazendo com 
que os alunos façam uma criteriosa análise da situação investigada, de forma semelhante 
como acontece no processo de premiação. Esse exercício de análise faz com que os alunos 
desenvolvam sua capacidade de se expressar de forma escrita e também oral, uma vez que 
os RA devem ser apresentados em sala para todo o grupo de alunos, ensejando o debate.

Para avaliação da gestão, os alunos necessitam ter uma base teórica, a qual consta 
nos currículos de graduação dos cursos de Gestão Empresarial. Isso se constitui em uma 
oportunidade para os estudantes terem uma visão sistêmica sobre as diversas áreas da 
administração, com seus relacionamentos e interfaces. Isso vai ao encontro do desejo 
de alguns alunos em saber o porque estarem estudando determinados assuntos e qual a 
ligação entre eles, tudo isso visto de uma maneira aplicada. Cabe destacar que, diferente 
de outras áreas do conhecimento, o grande “laboratório” da gestão são as empresas, onde 
a academia pode observar e analisar os fenômenos como eles acontecem.

O Quadro 1 apresenta o relacionamento entre os critérios que são analisados com 
o MEG, alguns aspectos teóricos necessários e as disciplinas que normalmente são 
encontradas nos cursos de Gestão Empresarial que abordam esses aspectos. Nesse quando 
pode-se observar a visão sistêmica em termos de gestão que o programa de capacitação 
possibilita.

QUADRO 1. Relacionamento entre os critérios do MEG, algumas das bases teóricas 
necessárias e disciplinas contemplam esses assuntos. 

critério base teórica necessária disciplinas dos cursos de Gestão

Clientes

Relacionamento com o 
mercado, comunicação com 
os clientes, segmentação 
de mercado, divulgação de 
produtos e marcas

Administração mercadológica, Gestão 
da Qualidade

Sociedade

R e s p o n s a b i l i d a d e 
socioambiental, aspectos 
e impactos ambientais, 
legislação ambiental

Responsabilidade social corporativa, 
gestão ambiental, Introdução ao 
Direito

Liderença

Cultura organizacional, 
estratégia empresarial , 
comunicação interna e 
externa, ética nos negócios, 
l iderança  de  equipes , 
benchmarking

Introdução à administração, Teoria 
Geral da Administração,  Planejamento 
Estratégico, Comunicação Empresarial, 
Ética Empresarial, Gestão de Pessoas, 
Gestão da Qualidade
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Estratégias e
planos

P l a n e j a m e n t o 
estratégico, análise dos 
am b i ente s  i nter n o s  e 
externos, indicadores de 
desempenho, comunicação 
interna 

Planejamento Estratégico, Avaliação 
do Desempenho, Comunicação 
Empresarial

Pessoas

Organização do trabalho, 
recrutamento e seleção de 
pessoal, integração de novos 
funcionários, levantamento 
d a s  n e c e s s i d a d e s  d e 
treinamento, estruturação 
d e  p r o g r a m a s  d e 
t re i na m e n to,  s aú d e  e 
segurança do trabalho, 
d i ag n ó s t i c o  d e  c l i m a 
organizacional

Gestão de Pessoas, Administração 
de Recursos Humanos, Ergonomia, 
Segurança do Trabalho

Processos

I d e n t i f i c a ç ã o  d a s 
n e c e s s i d a d e s  d o s 
clientes e demais partes 
interessadas, indicadores de 
desempenho, mapeamento 
e análise de processos, 
planejamento e controle 
da qualidade, avaliação e 
seleção de fornecedores

Gestão da Qualidade, Gestão de 
Processos, Logística

Informações e
conhecimento

Sistema de informações 
g e r e n c i a i s ,  E R P , 
benchmarking, gestão do 
conhecimento

Sistema de informações gerenciais, 
Gestão da qualidade

Resultados
I n d i c a d o r e s  d e 
desempenho, indicadores 
financeiros

Avaliação do desempenho empresarial, 
Administração financeira
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4. conSideRAçõeS finaiS
A adoção de práticas de ensino que contribuam para a melhor formação em gestão 

empresarial, tal como a que foi aqui apresentada, constitui-se em uma alternativa para 
possibilitar uma nova dinâmica no processo ensino-aprendizagem, servindo também 
como um aspecto motivador para os estudantes. Nesse sentido, a busca de parcerias, como 
a que foi estabelecida com o SEBRAE, possibilita uma vivência empresarial sem a qual os 
professores, têm dificuldade de conduzir os alunos à prática profissional, por mais que se 
esforcem e sejam qualificados, pois o ambiente onde se dá a transferência de conteúdos 
continua sendo a sala de aula.

Essa pioneira experiência será repetida em 2010/2011, com a participação dos 
alunos capacitados para realizarem atividades de consultoria às empresas que desejam se 
candidatar ao MPE, favorecendo a inserção daqueles no ambiente empresarial.   Embora a 
experiência tenha ocorrido nas turmas de Administração e Marketing, poderá ser aplicada 
aos cursos de Engenharia de Produção ou áreas correlatas.
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