
Qualidade e Inovação: drivers para a sustentabilidade 
 
Segundo a definição presente na Wikipédia, “excelência é o estado ou qualidade de excelente. 
É a superioridade ou o estado de ser bom no mais alto grau. A excelência é considerada como 
um valor para muitas organizações…”. 
  
A excelência não deve ser considerada algo que as organizações alcançam no curto prazo, mas 
sim uma forma de gestão que produzirá os melhores resultados organizacionais a médio e a 
longo prazo e que proporcionará um desenvolvimento sustentado. 
 
Com o objectivo de definir orientações e critérios de avaliação rumo à excelência 
organizacional estão disponíveis diversos modelos, quer nacionais quer internacionais, dos 
quais se destacam o Modelo da EFQM, o Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA), o 
Deming Prize. 
 
Para algumas organizações e profissionais, a Qualidade tem vindo a assumir-se como um 
“programa”. A popularização da norma ISO 9001 é um exemplo disso mesmo, sendo o 
objectivo de muitas empresas a obtenção de um certificado em detrimento da obtenção de 
um conjunto de benefícios organizacionais internos decorrentes da implementação de um 
sistema de gestão da qualidade. No amadurecimento da qualidade torna-se imperativo 
reconhecer que a qualidade vai muito para além de qualquer conjunto de normas. Em muitas 
situações nem será, porventura, essa a forma mais consequente das organizações aderirem à 
qualidade. Para outros, o desenvolvimento de uma abordagem por processos funcionou como 
um “acordar”, permitindo às organizações perceberem que os investimentos efectuados nos 
seus sistemas de gestão se podem traduzir em efectivas vantagens competitivas quantificáveis. 
 
A adopção de modelos de excelência permite a realização de análises comparativas dos níveis 
de excelência entre as organizações que os implementam. Adicionalmente, o benchmarking, 
suportado nos resultados da avaliação de acordo com o modelo adoptado, fomenta a 
identificação de pontos fortes e de áreas de melhoria, bem como o desenvolvimento de 
programas de melhoria.  
 
À medida que os clientes se tornaram mais exigentes e que a implementação de programas de 
melhoria se assumiu como vital para o sucesso das organizações, a qualidade deixou de estar 
focada unicamente no produto para passar a ser vista como um vector organizacional 
estratégico. 
 
Um modelo de excelência não deve ser visto como uma ferramenta e metodologia para a 
resolução da diversidade de problemas com que as organizações diariamente se depararam. A 
vantagem competitiva de cada organização continua a depender, significativamente, do 
contributo individual de cada colaborador e da infra-estrutura organizacional existente e 
nunca poderá ser alcançada enquanto a implementação de um modelo de excelência ou de 
um sistema de gestão da qualidade for encarada como um fim em si mesma. A implementação 
destas práticas de gestão da qualidade deve ser vista e usada como o alicerce para a difusão da 
filosofia Total Quality Management no mercado global.  

 
As organizações devem procurar a Excelência. E como fazer isso? A forma mais simples é 
através da Qualidade, juntando-lhe um ingrediente especial – a Inovação, criando produtos e 
serviços inovadores e que ao mesmo tempo superem as expectativas dos seus clientes e das 
restantes partes interessadas. 
 



Não é fácil atingir a Excelência. Mas se nada fizermos e nos contentarmos com o mínimo, uma 
coisa é certa, nunca vamos ser Excelentes. Uma organização Excelente é aquela que alcança 
resultados superiores através da melhoria contínua dos seus produtos e serviços, que supera 
as expectativas dos seus clientes, que é reconhecida pelos seus pares e que é sustentável. Não 
é fácil ter uma organização Excelente, mas é um desafio que deve ser perseguido por todos os 
Profissionais da Qualidade. 
 
Tornando a Qualidade uma prioridade global, um imperativo organizacional e uma questão de 
ética profissional e pessoal, certamente conseguiremos tornar as nossas organizações 
melhores e culminar num mundo melhor. 
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