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Os desafios e os novos paradigmas das organizações para o século XXI. 
 
As organizações passam por uma revolução radical neste início de século. Abandonam os 
modelos tradicionais, fechados em seus próprios limites, e transformam-se em redes 
dinâmicas e abertas. Na nova era que já se vislumbra, ampliam seu âmbito de atuação para se 
tornarem agentes do desenvolvimento humano, com responsabilidades e princípios bem 
definidos e o compromisso de criar valor e compartilhá-lo com a sociedade que as abriga. As 
organizações assumem, definitivamente, o papel de multiplicadoras do conhecimento, da 
cultura e do bem-estar social. Na forma de redes organizacionais, operam em autênticos 
ecossistemas, onde seus integrantes investem na qualidade de suas relações. 
 
O contexto das mudanças 
 
O ambiente atual se caracteriza por mudanças velozes e imprevisíveis. A par dessa 
turbulência, o processo de globalização eliminou fronteiras e passou a requerer uma nova 
percepção dos modelos de atuação global. O conhecimento torna-se cada vez mais 
especializado, acessível e essencial para a atividade econômica e social. Aumentou o nível 
intelectual do trabalho, que se tornou mais rico e desafiante. Por fim, a tecnologia da 
comunicação reduziu os custos de processamento, armazenamento e transmissão de dados, 
proporcionando avanços que modificaram profundamente o funcionamento das redes e a 
forma como se trabalha e se gera valor. 
 
Os novos paradigmas 
 
A partir dessas condições, as organizações tornam-se núcleos de competências específicas, 
concentrando-se em sua atividade-fim e terceirizando as demais funções. Estruturadas em 
redes, atuam em sistemas interligados e interdependentes. No lugar das estruturas piramidais, 
baseadas em comando e controle, surgem modelos horizontais e entrelaçados que permitem a 
conexão entre parceiros, colaboradores, fornecedores e clientes. A competição pura se 
transmuda em uma interação mais complexa e colaborativa, pois a interdependência requer 
relações de qualidade. 
 
O líder deve atuar como mentor, focalizador e símbolo. A inovação adota novos moldes e 
permeia toda a organização, além de suas redes internas e externas, e floresce em culturas 
em que haja confiança e aceitação do risco. A educação e o aprendizado deixam de ser 
exclusividade das escolas e se tornam um processo permanente, renovado continuamente ao 
longo da vida. A geração de valor depende cada vez mais de ativos intangíveis, como o 
conhecimento detido pelas pessoas e pela própria organização. A sociedade e o meio ambiente 
deixam de ser vistos como limites à atuação das organizações, para serem encarados como 
dimensões do seu ecossistema.  
 
Conceitos fundamentais 
 
A partir desse contexto e das mudanças de paradigmas, a FNQ entende as organizações como 
integrantes de ecossistemas complexos, com os quais interagem e dos quais dependem. 
Excelência não é um estado absoluto, mas uma disposição intensa, constante e abrangente de 
fazer bem feito. É busca e indagação, é atitude e estado de espírito, contagiante e auto-
estimulante. A busca da excelência é o que constrói o valor de uma organização. 
 
O Modelo de Excelência da Gestão® está alicerçado sobre um conjunto de conceitos 
fundamentais, que podem ser assim sintetizados: 
 
· Pensamento sistêmico: entendimento das relações de interdependência entre os diversos 
componentes de uma organização e com o ambiente externo. 
 



· Aprendizado organizacional: alcance de um novo patamar de conhecimento por meio de 
percepção, reflexão, avaliação e compartilhamento de experiências. 
 
· Cultura de inovação: promoção de um ambiente favorável à criatividade, à experimentação e 
à implementação de idéias capazes de gerar diferenciais competitivos.  
 
· Liderança e constância de propósitos: atuação aberta, democrática, inspiradora e motivadora, 
em busca do desenvolvimento da cultura da excelência, da promoção de relações de qualidade 
e da proteção dos interesses comuns. 
 
· Orientação por processos e informações: compreensão e segmentação do conjunto das 
atividades e dos processos da organização que agreguem valor.  
 
· Visão de futuro: compreensão dos fatores que afetam a organização, seu ecossistema e o 
ambiente externo no curto e no longo prazo, em busca de sua perenização. 
 
· Geração de valor: obtenção de resultados consistentes que assegurem a perenidade da 
organização por meio do aumento de valor tangível e intangível, de forma sustentada. 
 
· Valorização das pessoas: estabelecimento de relações interpessoais que criem condições para 
que todos se realizem no trabalho e na vida, maximizando o desempenho de cada um por 
meio do comprometimento e do desenvolvimento de competências.  
 
· Conhecimento do cliente e do mercado: foco no cliente, para a criação de valor para ambas 
as partes, de forma sustentada.  
 
· Desenvolvimento de parcerias: atividades em conjunto com outras organizações, a partir da 
plena utilização das competências essenciais de cada uma, com o objetivo de obter benefícios 
comuns. 
 
· Responsabilidade social: relação ética e transparente com os públicos com os quais a 
organização se relaciona, preservando recursos ambientais e culturais para gerações futuras, 
respeitando a diversidade e colaborando para a redução das desigualdades sociais. 
 
É nesse contexto de imensos desafios que a FNQ, ao completar 15 anos de promoção contínua 
da Excelência em Gestão, consolida seu objetivo de atuar como centro de irradiação do 
conhecimento. Nesta primeira década do século XXI, as regras do jogo empresarial e 
corporativo estão bem definidas: para se manterem competitivas num mercado com tantos 
requisitos e com mudanças tão velozes, as organizações terão de quebrar paradigmas e atuar 
em redes abertas, dinâmicas e inovadoras. Quem ignorar esses novos conceitos ficará pelo 
caminho.  
 
Fonte: Banas Qualidade, ano. 16, n. 177, p. 56-57, fev. 2007. 
 


