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Diante das exigências cada vez maiores dos clientes, da elevada carga tributária e das 
margens cada vez menores, quais as opções das organizações brasileiras para se manterem 
competitivas no mercado 
 
As empresas brasileiras vivem num ambiente de elevada competição com a abertura dos 
mercados e a entrada de produtos de diversos países como por exemplo, os produtos chineses 
com preços mais acessíveis, viabilizados especialmente pela baixa carga tributária deste país 
em relação ao custo Brasil. Diante das exigências cada vez maiores dos clientes, da elevada 
carga tributária e das margens cada vez menores, há uma tendência das empresas brasileiras 
de buscarem opções para manterem-se competitivas no mercado. E a opção mais econômica e 
viável para conquistar esta competitividade é implantar um Modelo de Excelência da Gestão. 
 
O Modelo de Excelência da Gestão está disponível na Fundação Nacional da Qualidade e nos 
Programas de Qualidade dos Estados. Este modelo contempla a sistematização das práticas de 
gestão e padrões de trabalho da organização visando ao atendimento das necessidades das 
partes interessadas no negócio. Os programas Estaduais, disponibilizam os modelos 
Compromisso com a Excelência e Rumo à Excelência também disponibilizados pela FNQ para 
orientar as organizações sobre os caminhos para melhoria contínua e busca da excelência. A 
base de todos os Modelos de Excelência da Gestão são os Fundamentos da Excelência que se 
bem compreendidos e internalizados em toda a organização, são facilitadores do processo de 
melhoria contínua e de aumento da competitividade da empresa.  
 
O segredo para implantação deste Modelo de Excelência da Gestão está no comprometimento 
da direção e das lideranças da empresa. As grandes mudanças que estão ocorrendo nos 
mercados, no perfil dos clientes, nas demandas da sociedade e na tecnologia, por exemplo, 
têm exigido o envolvimento e o comprometimento de todas as pessoas que fazem parte da 
organização, direta ou indiretamente. 
 
A organização voltada para a excelência busca o engajamento de todos os líderes, para que 
eles possam sensibilizar todos os demais colaboradores da organização. Neste contexto, o 
exercício da liderança pressupõe que a direção sirva de exemplo para todos, a partir de seu 
comportamento ético e transparente, de suas habilidades de planejamento, comunicação e 
análise. Isso é que estimula as pessoas a buscarem a excelência. Essa atuação inclui a criação 
de um ambiente favorável à participação, à autonomia, à melhoria, à inovação, à pro-atividade 
e ao aprendizado organizacional. A participação pessoal, ativa e continuada da direção é que 
proporciona clareza e unidade a tal propósito. 
 
Para obter sucesso, as organizações devem estabelecer um sistema de liderança que permita 
entender as demandas do negócio e atuar, de forma competitiva, para o alcance dos seus 
objetivos e metas de curto e longo prazos. O Sistema de Liderança define como a liderança é 
exercida na organização de modo a promover o pleno exercício de orientação e de 
direcionamento para os negócios. Esclarece como as principais decisões são tomadas, 
comunicadas e conduzidas em todos os níveis da organização. 
 
A Cultura da Excelência, representada por um conjunto de valores e princípios que são 
utilizados como guia e inspiração para toda a organização na implementação dos processos e 
práticas de gestão, definindo padrões de trabalho e assegurando o seu cumprimento por meio 
de mecanismos de controle estruturados. Também orienta o desenvolvimento de estratégias, 
destaca a gestão das mudanças culturais necessárias ao alinhamento organizacional e à 
concretização das estratégias, descreve o sistema de aprendizado da organização e debate o 
desenvolvimento da inovação. 
 
A Análise Crítica do Desempenho Global, aborda como os líderes analisam o desempenho da 
organização, o que inclui a avaliação do atendimento das necessidades de todas as partes 
interessadas, em alinhamento com a estratégia organizacional.  



O Sistema de Liderança, a Cultura da Excelência e a Análise Crítica do Desempenho Global 
compõem o critério 1, Liderança do Modelo de Excelência da Gestão. Este critério traduz o 
Fundamento da Excelência Liderança e Constância de Propósitos, que preconiza o 
comprometimento dos líderes com os valores e princípios da organização, com as estratégias, 
com o sistema de gestão para a excelência e com a criação de um ambiente organizacional 
que estimule as pessoas a realizar um propósito comum e duradouro. 
 
Agora que você compreendeu a importância da liderança no processo de implantação do 
Modelo de Excelência da Gestão, não deixe de buscar mais informações sobre os critérios 
Estratégias e Planos, Clientes, Sociedade, Informações e Conhecimento, Pessoas, Processos e 
Resultados. A melhor forma de melhorar a competitividade brasileira é tornar as empresas 
mais competitivas e para tornar as empresas mais competitivas só tem uma forma: a decisão 
da direção em implantar um Modelo de Excelência da Gestão. É simples, objetivo e claro, só 
precisa tomar a decisão e liderar o processo com persistência, determinação e constância de 
propósitos. Lembre-se: reclamar do mercado não vai melhorar a performance do seu negócio, 
mas a implantação de um modelo consagrado internacionalmente com resultados concretos, 
com certeza vai fazer a diferença! 
 
Fonte: Banas Qualidade, ano. 16, n. 177, p. 54, fev. 2007. 
 


