
4º PNQS - Prêmio Naval de Qualidade e Sustentabilidade Acurcio de Oliveira

Apresentação

O  Prêmio  Naval  de  Qualidade  e  Sustentabilidade  Acurcio  de  Oliveira  (PNQS)  foi  criado  pela
Fundação ARO  e pelo Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore
(SINAVAL),  com  a  finalidade  de  reconhecer  e  difundir  iniciativas  das  empresas  do  setor,
caracterizadas pela ética corporativa e pela geração de valor ambiental, social e econômico.

O 4º PNQS oferece o site oficial www.aro.org.br/premio, através do qual será feita a comunicação de
informações,  bem como a inscrição  e  encaminhamento  dos  dados correspondentes  às  iniciativas
inscritas.
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Segmentação por porte de empresa

O 4º PNQS é segmentado por  porte  de empresas,  contemplando duas  categorias,  as  pequenas  e
médias  e  as  grandes,  conforme  faturamento  observado  no  exercício  anterior.  Para  efeitos  de
enquadramento, são consideradas pequenas e médias empresas aquelas que, no exercício findo em
2012, alcançaram faturamento de até R$ 100 milhões. São consideradas grandes empresas aquelas
em que, no mesmo exercício, o faturamento ultrapassou R$ 100 milhões.

Poderão  inscrever  iniciativas  Sociedades  de  Economia  Mista,  Sociedades  Anônimas  Abertas,
Sociedades  Anônimas  Fechadas,  Sociedades  Empresárias  Limitadas,  Sociedades  Empresárias  em
Nome  Coletivo,  Sociedades  Empresárias  em  Comandita  Simples,  Sociedades  Empresárias  em
Comandita  por  Ações,  Sociedades  de Capital  e  Indústria,  Sociedades  em Conta de Participação,
Cooperativas,  Sociedades  Simples  Puras,  Sociedades  Simples  Limitadas,  Sociedades  Simples  em
Nome Coletivo, Sociedades Simples em Comandita Simples ou Consórcios Simples, da cadeia de
valor da construção e reparação naval e offshore.
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Modalidades

O 4º PNQS é atribuído segundo duas modalidades:  Caminho para a Competitividade (CCom) e
Caminho para a Inovação e Desenvolvimento em Sustentabilidade (CIDeS).

A primeira  modalidade,  Caminho para a Competitividade (CCom),  corresponde à inclusão da
sustentabilidade  em  políticas  ou  processos  organizacionais.  Nesta  modalidade,  a  iniciativa
apresentada pela empresa deve ter como finalidade fortalecer a sua estratégia de competitividade. 

A  outra  modalidade,  Caminho  para  a  Inovação  e  Desenvolvimento  em  Sustentabilidade
(CIDeS), corresponde a programas ou projetos, que representem para a empresa oportunidades de
realizar  iniciativas  de  educação,  saúde,  ou  outras  iniciativas  meritórias,  abertas  também  para  a
comunidade externa, com vistas ao seu engajamento.

Na modalidade (CIDeS), a iniciativa apresentada pela empresa deve ter como finalidade contribuir
para  os  aspectos  da  responsabilidade  socioambiental,  capitulados  na  norma  brasileira  de
responsabilidade social, ABNT NBR 16001:2012, a saber.

Boas práticas de governança;
Combate à pirataria, sonegação, fraude e corrupção;
Práticas leais de concorrência;
Direitos da criança e do adolescente, incluindo o combate ao trabalho infantil;
Direitos  do  trabalhador,  incluindo  o  de  livre  associação,  de  negociação,  a  remuneração  justa  e
benefícios básicos, bem como o combate ao trabalho forçado;
Promoção da diversidade e combate à discriminação;
Compromisso com o desenvolvimento profissional;
Promoção da saúde e segurança;
Promoção  de  padrões  sustentáveis  de  desenvolvimento,  produção,  distribuição  e  consumo,
contemplando fornecedores, prestadores de serviço, entre outros;
Proteção ao meio ambiente e aos direitos das gerações futuras; e
Ações sociais de interesse público.

A iniciativa  apresentada  pela  empresa  na  modalidade  CIDeS deve  ter  como finalidade  também
elevar a ocupação e a renda e as condições de bem-estar da população, constantes do Plano Brasil
sem Miséria,  a  exemplo  da  qualificação  da  mão  de  obra  e  a  identificação  de  oportunidades  e
emprego para os mais pobres, abrangendo os seguintes aspectos.

Documentação; Energia elétrica;  Combate ao trabalho infantil; Segurança alimentar e nutricional:
cozinhas comunitárias e bancos de alimentos; Apoio à população em situação de rua, para que saiam
desta condição; Educação infantil; Saúde da Família; Rede Cegonha; Distribuição de medicamentos
para hipertensos e diabéticos; Tratamento dentário; Exames de vista e óculos; e Assistência social.
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Serão admitidas inscrições simultâneas de iniciativas nas modalidades CCom e CIDeS, pela mesma
empresa.

As iniciativas inscritas podem estar inteiramente implantadas ou em implantação. Qualquer que seja
o estágio é necessária a existência de resultados constatáveis, quando confrontados com os objetivos
da iniciativa.
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As  Iniciativas  inscritas  pelas  empresas  serão  avaliadas  e  pontuadas  com  base  no  relato
correspondente. Os membros da Comissão de Avaliação atribuirão nota para cada critério, segundo
os aspectos correspondentes a cada um deles, até o limite de pontos estipulado para cada critério. Do
total  de  pontos  atribuídos  por  modalidade,  será  apurada  a  média  aritmética  simples,  que
corresponderá à nota final de cada Iniciativa relatada.

Critérios e Aspectos da Modalidade Caminho para a Competitividade (CCom)

Critérios Aspectos Ponto
s

1. Ética organizacional Existência expressa e difusão oportuna de
declarações  de  princípios  ou  valores,
missão,  visão  e  regras  de  conduta  diante
das  principais  partes  interessadas,
comprometidos com o bem comum.

Até

10

2. Compromisso  com a
prestação  de  contas
(accountability)

Interação  habitual  entre  a  organização  e
partes  interessadas,  através  de
documentos próprios, como balanço social,
relatórios de sustentabilidade ou análogos,
compreendendo aspectos significativos dos
impactos  decorrentes  do  relacionamento,
prestação  de  contas,  objetivos  e  metas,
bem  como  características  de
verificabilidade e outros atributos  de boas
práticas de relato.

Até

10

3. Liderança  para  a
sustentabilidade

Existência de funções ou atribuições expressas
de  competência,  fóruns  ou  comitês  internos,
distinções ou reconhecimentos de desempenho
e  divulgação  pedagógica,  assim  como
representação  em  instâncias  externas  em
aspectos da sustentabilidade.

Até

10

4. Engajamento  com
partes  interessadas
(“stakeholders”)

Interação  frequente  entre  partes  interessadas
para  a  instituição  de  agenda  de  interesse
comum,  com  o  planejamento,  realização,
conferência e melhoria  contínua de iniciativas
de sustentabilidade.

Até

10

(continua)
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Critérios e Aspectos da Modalidade Caminho para a Competitividade (CCom)

(continuação)
5. Relações de trabalho Compromisso  com  todos  os  colaboradores

(contratados e terceirizados) para a instituição
e  manutenção  de  relações  de  trabalho
caracterizadas  pela  prevenção  e  manutenção
da  saúde  e  segurança,  desenvolvimento
profissional  e  da  empregabilidade,  respeito  à
diversidade,  direito  a  livre  associação,
negociação,  remuneração  justa,  benefícios
trabalhistas,  assim  como  pelo  combate  ao
trabalho  infantil,  ao  trabalho  forçado  e  à
discriminação  (cultural,  de  gênero,  de
raça/etnia,  de  idade,  pessoa  com  deficiência,
naturalidade  ou  nacionalidade,  crenças  ou
religião).

Até

10

6. Relações com 
fornecedores,
clientes e 
concorrentes

Existência de políticas, processos ou atividades
de relações com fornecedores,  concorrentes e
clientes,  em  que  sejam  expressamente
recomendadas  práticas  leais,  práticas  de  fair
trade,  de comércio  justo,  padrões ou critérios
sociais  e  ambientais  para  orientar  os
relacionamentos.

Até

10

7. Impacto ambiental Conhecimento  e  aferição  sobre  os  impactos
ambientais de processos,  produtos e serviços,
ciclo  de  vida  e  disposição  final  de  resíduos,
referentes  ao  uso  da  água,  da  energia,  à
emissão de gases relacionados ao efeito estufa
e  à  camada  de  ozônio,  como  inventário  de
emissões, redução, neutralização ou mitigação.

Até

10

8. Processo ambiental Adoção  e  desenvolvimento  de  práticas
ambientais no projeto de produtos e serviços,
produção,  distribuição,  comercialização  e
disposição  final,  a  exemplo  da  redução,
reutilização,  reciclagem  ou  refinamento  e
outros relacionados.

Até

10

(continua)
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Critérios e Aspectos da Modalidade Caminho para a Competitividade (CCom)

(continuação)
9. Impacto social Conhecimento  e  aferição  sobre  os  impactos

sociais  de  processos,  produtos  ou  serviços,
através  do  efeito  das  externalidades  na
precificação de insumos e produtos.

Até
10

10.Processo social Adoção e desenvolvimento de práticas sociais
inclusivas  no  projeto  de  produtos  e  serviços,
produção,  distribuição,  comercialização  ou
disposição final, a exemplo da priorização dos
habitantes  das  comunidades  diretamente
impactadas  na  oferta  de  empregos  ou
ocupações  e  na  aquisição  de  insumos  e
serviços,  bem  como  no  reposicionamento
intencional da estratégia corporativa quanto ao
emprego de recursos ou insumos ou à redução
da extrema pobreza.

Até

10

11.Impacto econômico Conhecimento  e  aferição  sobre  os  impactos
econômicos de processos, produtos ou serviços,
através da apuração do valor adicionado, bem
como  do  equilíbrio  entre  lucro,  investimento,
risco e patrimônio.

Até
10

12.Processo econômico Adoção  e  desenvolvimento  de  práticas
econômicas,  com  o  estabelecimento  de
objetivos  e  metas,  para  melhorar  distribuição
do  valor  adicionado,  como  a  dividendos  ou
lucros,  pagamento  de  juros,  remuneração  de
pessoal,  aquisições  de  produtos  e  serviços,
recolhimento  de  tributos,  inclusive  encargos
trabalhistas e ações sociais.

Até

10

Total 120

Ao se candidatar nesta modalidade, a empresa deverá apresentar as informações referentes a Nome
da  Empresa;  Porte,  segundo o  faturamento  do  exercício  anterior;  Cidade  e  Estado  em que está
sediada; Nome, Cargo, telefone e endereço eletrônico para acesso aos responsáveis pelo relato; e
Questionário correspondente, devidamente preenchido.
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Critérios e Aspectos da Modalidade Caminho para a Competitividade (CCom)

Deverá apresentar também breve Relato sobre a iniciativa, incluindo uma Introdução em que conste
a  denominação da iniciativa relatada,  objetivos,  início e estágio atual  de implantação,  resultados
esperados e resultados constatados e outras informações, a critério da empresa.

O relato assim encaminhado poderá integrar o Banco de Práticas, a ser disponibilizado no site do
PNQS,  por  tempo  indeterminado,  podendo  ser  ajustado  quanto  à  ortografia  ou  sintaxe,
eventualmente.

Cada empresa inscreverá apenas uma Iniciativa nesta categoria.

É dispensado o envio de qualquer  documento,  a não ser na eventualidade de ser expressamente
solicitado pela Comissão de Avaliação.
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As  Iniciativas  inscritas  pelas  empresas  serão  avaliadas  e  pontuadas  com  base  no  relato
correspondente. Os membros da Comissão de Avaliação atribuirão nota para cada critério, segundo
os aspectos correspondentes a cada um deles, até o limite de pontos estipulado para cada critério. Do
total  de  pontos  atribuídos  por  modalidade,  será  apurada  a  média  aritmética  simples,  que
corresponderá à nota final de cada iniciativa relatada.

Critérios  e  Aspectos  da  Modalidade  Caminho  para  a  Inovação  e  Desenvolvimento  em
Sustentabilidade (CIDeS)

Critérios Aspectos Ponto
s

1. Caracterização da 
iniciativa

Denominação;
Missão, Visão e Valores;
Objetivos;  Resultados  esperados;  Aspectos  da
realidade  sobre  a  qual  a  iniciativa  pretende
interferir;
Clientela (características e quantidade);
Cronograma de implantação e estágio atual;
Custo  e  Recursos  empregados  (inclusive  não
financeiros);
Parcerias e responsabilidades.

2. Correspondência
com  a  estratégia
organizacional

Estratégias  organizacionais
afetadas/fortalecidas pela iniciativa.

Até
10

3. Metodologia Aspectos peculiares da iniciativa; Instrumentos
de avaliação, indicadores, métricas e condições
de  aplicação;  Engajamento  com  partes
interessadas;  Geração  de  aprendizado  e
potencial  de  replicar  a  iniciativa  em  outras
realidades.

Até

10

4. Correspondência
com a Qualidade

Contribuição  da  iniciativa  para  as  dimensões
objetivas  (conformidade,  desempenho,
durabilidade  e  confiabilidade)  e  para  as
dimensões  subjetivas  (reputação,  resposta,
estética e assistência técnica) da Qualidade.

Até

10

5. Correspondência
com  o  resultado
econômico  da
empresa

Contribuição da iniciativa para o faturamento,
market share,  custos,  produtividade,  acesso a
recursos  financeiros,  prevenção  e  gestão  de
riscos, atração e retenção de talentos humanos,
planejamento  estratégico  e  processos  de
gestão; competitividade.

Até

10

(continua)
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Critérios  e  Aspectos  da  Modalidade  Caminho  para  a  Inovação  e  Desenvolvimento  em
Sustentabilidade (CIDeS)

(continuação)
6. Correspondência

com  o  resultado
ambiental

Contribuição  da  iniciativa  para  a  disposição
final  de  resíduos,  uso  da  água,  da  energia,
emissão de gases relacionados ao efeito estufa
e  à  camada  de  ozônio,  para  a  pedagogia  de
práticas  ambientais  corretas,  a  exemplo  da
redução,  reutilização,  reciclagem  ou
refinamento de recursos e outras relacionadas
que  ajustem  a  relação  entre  utilização  e
reposição de recursos.

Até

10

7. Correspondência
com  o  resultado
social

Contribuição  da iniciativa  para  a  melhoria  de
condições sociais da clientela.

Até
10

Total 60

Ao se candidatar nesta modalidade, a empresa deverá apresentar as informações referentes a Nome
da  Empresa;  Porte,  segundo o  faturamento  do  exercício  anterior;  Cidade  e  Estado  em que está
sediada; Nome, Cargo, telefone e endereço eletrônico para acesso aos responsáveis pelo relato; e
Questionário correspondente, devidamente preenchido.

O relato assim encaminhado poderá integrar o Banco de Práticas, a ser disponibilizado no site do
PNQS,  por  tempo  indeterminado,  podendo  ser  ajustado  quanto  à  ortografia  ou  sintaxe,
eventualmente.

Cada empresa poderá inscrever até três Iniciativas nesta categoria.

É dispensando-se o envio de qualquer documento, a não ser na eventualidade de ser expressamente
solicitado pela Comissão de Avaliação.

10/13



4º PNQS - Prêmio Naval de Qualidade e Sustentabilidade Acurcio de Oliveira

Candidaturas e Condições de Participação

As Iniciativas candidatas serão inscritas exclusivamente pela Internet, através do endereço próprio:
www.aro.org.br/premio

Inicialmente, a empresa deve declarar o completo conhecimento do Regulamento; e a incondicional,
plena e irretratável  concordância  com todas  as suas disposições,  sendo esta condição liminar  de
participação.

Será  excluída  da  participação  neste  certame a  empresa  descumprir  qualquer  das  disposições  do
Regulamento ou que oferecer informações incorretas, inverídicas ou não comprováveis.

A  Comissão  de  Avaliação  examinará  as  condições  de  inscrição  e  elegibilidade  das
Empresas/Iniciativas,  podendo  solicitar  esclarecimentos  aos  inscritos  ou  realizar  verificações  no
local das Iniciativas. Nesta eventualidade, caberá às empresas disponibilizar os dados no tempo e
condições solicitados.

As  inscrições  serão  gratuitas  e  todo  ônus  para  a  participação  neste  certame,  ou  dela  derivado,
incluído o comparecimento à sessão de premiação, competirá exclusivamente à empresa participante.
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Cronograma

A premiação será dia 1º de dezembro, às 17h30, na Symbol Gourmet (Av. Almirante Barroso, 139 F -
Centro - Rio de Janeiro).

Etapas:

• Julgamento dos casos inscritos – 1ª fase (17 a 21 de novembro/2014)
• Julgamento dos casos inscritos – 2ª fase (24 a 26 de novembro/2014)
• Definição dos casos premiados - (27 de outubro/2014)
• Festa de premiação no Rio de Janeiro – RJ (1º de dezembro/2014)
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Avaliação dos Relatos e Premiação

A avaliação das iniciativas será feita pela Comissão de Avaliação, integrada por profissionais com
notório conhecimento sobre Sustentabilidade, Ética Corporativa, Responsabilidade Social, Qualidade
e sobre a Indústria de construção e reparos navais e offshore.

A determinação dos contemplados com o 4º PNQS será obtida através do ordenamento decrescente
das médias aritméticas simples, apuradas a partir das notas atribuídas a cada contemplado por, pelo
menos, três jurados.

Um representante do SINAVAL e outro da Fundação ARO integrarão a Comissão de Avaliação, sem
atribuição de votar, mas com as atribuições de coordenar e de cuidar do processo de avaliação.

As deliberações da Comissão de Avaliação são soberanas e irrecorríveis.

Serão  atribuídos  até  quatro  prêmios,  sendo  dois  por  modalidade  (CCom  e  CIDeS)  e  dois  por
categorias de porte de empresas participantes (grande empresa ou pequena e média empresa).

A critério  da Comissão de Avaliação,  poderão ser suprimidas  premiações,  tanto por modalidade,
quanto  por  categoria.  Também  poderão  ser  atribuídas  Menções  Honrosas  a  Iniciativas  não
contempladas na premiação, a pessoas, instituições ou casos especiais e exemplares de contribuição
para a ética empresarial, a sustentabilidade, a qualidade, a responsabilidade social, a inovação ou a
erradicação da pobreza extrema.

Todos os inscritos elegíveis serão notificados do resultado da avaliação da(s) Iniciativa(s) e receberão
um certificado de empresa participante.

As  empresas  com  Iniciativas  contempladas  receberão  o  Troféu  4º  PNQS  da  modalidade
correspondente, Certificado e Selo.

O Selo 4º PNQS poderá ser utilizado pela empresa contemplada em seu material de comunicação
durante o período de um ano, a contar da data da outorga.

O SINAVAL e a Fundação ARO poderão difundir, na íntegra ou em parte,  os Relatos elegíveis,
premiados ou não, assim como exibi-los pela Internet, por prazo indeterminado.

Aspectos  referentes  ao  4º  PNQS não  contemplados  neste  Regulamento,  bem como os  aspectos
sujeitos a interpretação ou que possam contribuir para o aperfeiçoamento do PNQS, serão apreciados
e decididos pela Comissão Organizadora.
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