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Os benefícios oriundos de qualquer sistema gerido sob os preceitos da qualidade já são velhos 
conhecidos de empreendedores que há cerca de 20 anos resolveram apostar neste campo, 
ainda pouco conhecido em terras brasileiras. Ao longo das últimas duas décadas muitas 
mudanças ocorreram. Novas ferramentas de qualidade surgiram, um maior entendimento 
sobre o assunto foi adquirido e o mais importante fator para a manutenção e desenvolvimento 
da qualidade sob todos os aspectos também evoluiu: o ser humano. 

Drucker, Juran, Garvin, Ishikawa, Maturana e tantos outros pensadores contribuíram, e ainda 
contribuem para fundamentar o comportamento organizacional que hoje praticamos. No 
tocante a parte conceitual, os fundamentos de suas teorias surgiram em países cuja situação 
econômica era bem diferente da realidade brasileira e, embora desenvolvidos sob cenários 
diferenciados, têm perfeitas aplicabilidadese e continuam apresentando resultados práticos 
inquestionáveis. 

Lançado no Brasil há quase uma década, Produtividade no Brasil - A Chave do 
Desenvolvimento Acelerado (Editora Campus - 1999) apresentou um estudo sobre o 
desempenho de economias emergentes como Brasil, Coréia, Rússia e Polônia e a influência de 
diversos fatores sobre o desempenho brasileiro.  O trabalho mostrou a inflação e o 
protecionismo de mercado como os principais responsáveis pelos reduzidos índices de 
produtividade encontrados naquela época, além do reduzido nível de conhecimento dos 
gestores e líderes das organizações em assuntos relacionados à gestão. 

Desde então muitas mudanças ocorreram. A política protecionista do governo (ainda existente 
e alguns setores de nossa economia) reduziu sua atuação, "convidando" as empresas 
brasileiras a participarem do acirrado mercado competitivo. O controle inflacionário tornou-se 
uma realidade na economia brasileira e a percepção de que os gestores e líderes têm enorme 
impacto na condução das empresas tem alterado significativamente a conduta sobre o 
conhecimento e gestão organizacional. Foi a partir deste "nascimento à fórceps", que a 
indústria brasileira também passou a reformular, de maneira mais concreta, seu entendimento 
sobre qualidade, intensificando a busca por mecanismos de organização e gestão, visando 
economia e redução de desperdícios. 

Especialmente nos últimos cinco anos, tem-se dado ênfase ao reconhecimento de que o 
aspecto humano tem cada vez mais influência no comportamento das organizações. Em seu 
livro Criação de Conhecimento na Empresa (Editora Campus - 1997), Nonaka e Takeuchi já 
citavam que a troca de informações e experiências entre as pessoas representa uma condição 
sine qua non para implantação de qualquer mecanismo que valorize a produtividade, incluindo 
aqueles relacionados à qualidade. O livro dá destacado enfoque para  a criação do 
conhecimento e, dentre outros assuntos abordados, a importância do papel das lideranças em 
um modelo que chama de middle-up-down (do meio para as pontas), fazendo com que a 
informação permeie por toda a cadeia de colaboradores da organização. 

Recentemente, a Fundação Nacional da Qualidade apresentou uma interessante pesquisa sobre 
Pensamento Sistêmico, cujo conceito é abordado sob quatro dimensões: 1) Relações internas e 
externas, 2) Aprendizado e Inovação, 3) Visão de futuro e 4) Geração de valor. Em síntese a 
pesquisa mostra que as empresas brasileiras ainda apresentam grandes dificuldades de 
compartilhar informações e valorizar as relações interpessoais, estimular a criatividade, 
incentivar profissionais para que pensem de maneira sistêmica e privilegiar processos que 
gerem valor econômico, ambiental e social para todas as partes interessadas. 



Notadamente percebe-se que o desenvolvimento humano passou a receber uma atenção 
especial. A capacidade de gestão de pessoas assumiu o "status" de competência fundamental 
na construção dos novos modelos de gestão. Adaptar-se ao dinamismo das mudanças e estar 
em constante atualização com relação às tendências do mercado é imperativo, já que o 
desenvolvimento dos conceitos e ferramentas que alimentarão os sistemas de gestão das 
organizações passa, necessariamente, pela informação, troca de experiências e pela interação 
entre as pessoas.  

O tipo de relacionamento desenvolvido entre as pessoas na construção dos modelos de gestão 
é tão expressivo, que estudos já prevêem  as tendências e resultados para as organizações, a 
partir da maneira como o conhecimento é trabalhado. O estabelecimento de diferentes 
alternativas de capacitação torna-se inevitável, já que as pessoas precisam estar em 
permanente mutação, para responder às contínuas e variáveis tendências de gestão. Pense 
nisto! 
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