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A Fundação Nacional de Qualidade (FNQ) fará das parcerias com as universidades paulistas parte 
de novo ciclo de estratégias para ampliar a atuação na divulgação dos conceitos de excelência em 
gestão. "Começamos com a Universidade Paulista (Unip), com a qual desenvolvemos plano piloto 
desde fevereiro, e agora estamos em negociações com a ESPM e com a Anhembi Morumbi", conta 
o presidente da entidade, Antônio Tadeu Pagliuso. 
 
Ele explica que a iniciativa está baseada no fornecimento de informações aos professores e 
coordenadores dos cursos de administração das instituições de ensino. "São estudos de caso e 
relatórios de empresas premiadas, entre outras ações conjuntas", explica. 
 
Paralelamente a esses projetos a FNQ, que tem sede em São Paulo, promove uma série de 
atividade e eventos, sempre com o objetivo de difundir os fundamentos da excelência. "Essa 
passou a ser a nossa missão em 2003, quando mudamos nosso posicionamento", aponta Pagliuso. 
 
Articuladora  
De acordo com o executivo, quando a entidade foi criada, em 1991, a atuação estava restrita à 
entrega de prêmio às empresas que mais se destavam em gestão. Com as mudanças promovidas 
há três anos, o leque se ampliou e a fundação assumiu o papel de articuladora de movimentos 
similares.  
 
A FNQ não tem fins lucrativos. Foi fundada por 39 organizações, privadas e públicas. Atualmente 
conta com 186 associados e faz parte de um conjunto mundial de 75 instituições, que promovem 
a premiação de empresas geridas sob o conceito de excelência. Pagliuso explica que o objetivo é 
produzir o aumento da competitividade das organizações de empresas e órgãos públicos. 
 
Fundamentos  
Os fundamentos da excelência, na visão da FNQ, expressam conceitos reconhecidos 
internacionalmente e que se traduzem em práticas encontradas em organizações líderes da 
chamada Classe Mundial. As empresas que integram esse grupo devem ter valores percebidos 
como parte da cultura organizacional. A idéia é que sejam praticados por seus líderes e 
profissionais de todos os níveis.  
 
Para a FNQ, a excelência da gestão reflete a experiência, o conhecimento e o trabalho de pesquisa 
de muitas organizações e especialistas. Pagliuso explica que o modelo é útil para avaliação, 
diagnóstico e orientação de qualquer tipo de organização, no setor público ou privado, com ou 
sem finalidade de lucro e de porte pequeno, médio ou grande.  
 
O presidente da FNQ argumenta que já foi o tempo em que a excelência era vista como 
necessária somente ao setor privado. Uma das funções da fundação tem sido justamente fazer 
com que o conceito extrapole o funcionamento das empresas.. "O conceito foi adotado pelo 
Governo de Minas Gerais e pela Prefeitura de Porto Alegre", comenta. 
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