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"E Deus disse: "Faça-se a luz". E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das 
trevas". Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 3. 
 
O texto acima, retirado da bíblia sagrada, permite-nos inferir que a noção do bom e do ruim 
surgiu antes mesmo da noção do bem e do mal. O bom e o ruim é, assim, um conceito 
fundamental da própria natureza tendo sido enunciado, no sentido bíblico, antes mesmo do 
surgimento da humanidade. O conceito do bem e do mal, ou certo e errado, surgiria logo em 
seguida com o homem, a mulher, a cobra e a maçã. Mas esta é outra história. 
 
O fato é que o conceito do bom e do ruim tem permeado toda a história da humanidade 
direcionando, de várias maneiras, a ação humana. Retornando ao presente, podemos dizer 
que no ambiente das empresas e organizações, estes conceitos evoluíram muito e ganharam 
denominações próprias quais sejam: qualidade, produtividade, geração de valor, dentre 
outras. Existe a boa qualidade, a má qualidade, a geração de valor, que é bom ou a sua 
destruição, que é ruim. E assim por diante. 
 
No Brasil, a dicotomia do bom e do ruim passou por ciclos distintos, dos quais vale a pena 
ressaltar os mais recentes. Nos anos 70, deu-se início aos movimentos pela qualidade, 
capitaneados por alguns segmentos industriais mais avançados como o automobilístico, 
eletroeletrônico, petroleiro e os incipientes militar e aeroespacial. Foram momentos nos quais 
algumas ferramentas como controle estatístico do processo (CEP) e círculos de controle da 
qualidade (CCQs) ganharam destaque. Houve avanços e decepções, mas a consciência para a 
qualidade estava se formando de maneira inexorável. 
 
Nos anos 80, a freada do crescimento econômico que se seguiu às duas crises do petróleo da 
década antecedente trouxe mais pragmatismo ao movimento pela qualidade no país. Os 
programas em andamento tornaram-se mais consistentes e as organizações buscaram 
referências mundiais para suas ações. Neste momento, as indústrias japonesas eram o 
benchmark máximo e as missões técnicas àquele país se multiplicavam, competindo, 
obviamente com objetivos distintos, com as peregrinações à Meca ou à Santiago de 
Compostela. 
 
O acontecimento mais marcante dos anos 90 foi, certamente, o surgimento das normas ISO 
série 9000 no país. Lançadas mundialmente em 1987 e poucos anos depois no Brasil, estas 
normas trouxeram uma visão mais sistêmica à abordagem do tema qualidade. Havia, 
entretanto, uma falha conceitual na aplicação das mesmas. A qualidade ainda era tratada 
como uma disciplina específica sob a responsabilidade do departamento da qualidade e, na 
maior parte das vezes, desvinculada da gestão das organizações. 
 
Como conseqüência, seu conteúdo não foi plenamente absorvido pela alta direção das 
empresas, as quais transcuraram o seu poder transformador e fortemente direcionador de 
melhorias do resultado empresarial. De fato, sempre foi rara a presença de altos executivos de 
empresas em eventos formativos para as normas ISO. Exemplar deste fato foram alguns 
episódios que tive a oportunidade de presenciar em uma grande empresa multinacional, na 
fase que a mesma estava implantando seu sistema da qualidade voltado para a obtenção da 
certificação. 
 
Em uma reunião com participação da diretoria e vários executivos, o presidente da empresa 
declarou, em alto e bom tom, "que não se esperassem milagres advindos da implantação do 
sistema", no que estava certo, "já que a norma ISO 9000 apenas servia para uma organização 
produzir biscoitinhos (na verdade, o termo utilizado foi outro) sempre iguais", no que estava 
errado. Apenas alguns dias depois, o diretor de recursos humanos desta mesma empresa, em 
encontro com uma parcela significativa de executivos e funcionários do escalão intermediário, 
fez coro e afirmou que "as normas ISO tinham como conseqüência imediata a geração de mais 
papel e aumento da burocracia". 
 



Estes dois eventos ilustram o mal que o desconhecimento do verdadeiro espírito das normas 
ISO pela alta direção pode fazer às empresas. Por não terem estudado minimamente as 
normas, estes senhores prestaram um desserviço à organização à qual serviam e, pelo 
carisma de suas posições, induziram a população interna a compartilhar do mesmo 
preconceito. O fato é que as profecias se autoconcretizaram: esta empresa conseguiu sua 
certificação, passou a gerar uma montanha de papel e... bem, prefiro omitir detalhes sobre os 
biscoitinhos que produziu. 
 
Outro conjunto de normas de igual sucesso é a ISO série 14000, voltada para o gerenciamento 
ambiental. De origem diversa, mas também de ampla aceitação, a norma OHSAS 18000 
(saúde e segurança no trabalho) também passou a fazer parte do portfólio de certificação para 
muitas empresas. Mais recentemente a norma SA 8000, voltada à gestão da responsabilidade 
social, também passou a fazer parte da estratégia de várias empresas que entenderam a 
importância da parte interessada "sociedade" no seu contexto empresarial. 
 
Algumas enxergaram a oportunidade de integrar estas normas em um sistema único, surgindo 
os chamados Sistemas de Gestão Integrada (SGIs). Pode-se afirmar que esta é uma evolução 
salutar tendo em vista que, operacionalmente, o gerenciamento das questões da qualidade, do 
meio ambiente e da saúde e segurança no trabalho ocorrem simultaneamente. Apenas as 
diretrizes possuem fontes distintas, permanecendo distintos também os certificados. Talvez a 
denominação sistema de gestão integrada seja um pouco petulante, haja vista que se 
encontram integrados apenas alguns sistemas de um universo maior de sistemas que 
compõem a empresa. 
 
A verdadeira integração de sistemas teve início no Brasil com o lançamento do Programa 
Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP), em cujo bojo foi criada a Fundação para o 
Prêmio Nacional da Qualidade, cuja missão era implementar e administrar o Prêmio Nacional 
da Qualidade, voltado para a excelência da gestão. Gestão de todos os sistemas e processos 
das organizações, bem entendido. Esta iniciativa procurava repetir no país a experiência bem 
sucedida de programas similares adotados em outros países, notadamente o prêmio americano 
da qualidade, o Malcolm Baldrige National Quality Award. O papel da fundação evoluiu desde 
sua criação, sendo sua missão atual a de "disseminar os fundamentos da excelência em gestão 
para o aumento de competitividade das organizações e do Brasil" (Rumo à Excelência 2007 - 
FNQ, página 2). Como conseqüência, foi rebatizada de Fundação Nacional da Qualidade. 
 
O modelo de gestão desenvolvido pela FNQ foi construído "sobre uma base de conceitos 
fundamentais essenciais à obtenção da excelência do desempenho" (Rumo à Excelência 2007 - 
FNQ, página 5) e integra os vários sistemas de gestão, ou administração, das organizações. 
Com isto, os sistemas da qualidade, meio ambiente e saúde/segurança no trabalho passam a 
fazer parte de um conjunto harmônico de administração, seguindo um pensamento sistêmico. 
Aliás, este é o primeiro fundamento, dentre onze, sobre os quais se baseia o modelo de gestão 
acima mencionado. 
 
Uma simplificação de todo este percurso pode ser resumida na questão com a qual começamos 
este artigo: todas as ações acima mencionadas, do surgimento dos primeiros programas da 
qualidade, passando pelas normas de certificação, até os programas de melhoramento da 
gestão, possuem como objetivo maximizar o bom e minimizar ou eliminar o ruim que existem 
nas empresas e organizações. É necessário trilhar estes caminhos, pois, retornando à nossa 
referência inicial, não resta ao homem outra alternativa que não seja obter o máximo de pão 
(resultado) com seu suor (recursos), tendo em vista que não pode fugir de seu desígnio de 
"comer o pão com o suor de teu rosto..." (Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 19). 
 
Fonte: Banas Qualidade, ano. 16, n. 177, p. 58-59, fev. 2007. 
 


