
 

A IMPORTÂNCIA DA CULTURA DA CERTIFICAÇÃO 
 

 
Um dos principais desafios de uma Organização é obter do trabalho das pessoas resultados 

organizacionais extraordinários. Isso só se alcança quando se tem o conhecimento mais 

próximo das realidades, das possibilidades e necessidades da Organização, e o 

comprometimento dos seus colaboradores. Mas como uma Organização pode se conhecer 

mais de si próprio? 

 

As estratégias organizacionais vêm privilegiando as pessoas como o principal componente 

da transformação, inovação e resultados promissores de uma Organização. 

 

A evolução da estratégia empresarial passou a ser mais visível a partir dos anos 60, quando 

com uma abordagem perspectiva e foco no “como deve ser” que utilizava-se uma matriz 

chamada DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas e ameaças) ou, em inglês, SWOT 

(strenghts, weaknesses, opportunities e threats). 

 

Nos anos 70, a abordagem era o planejamento elaborado com um processo formal. 

Utilizava-se da matriz DOFA e passou a incluir metas e sistemas de controles.  

 

A partir dos anos 80, foi incorporado ao que vinha sendo utilizado e com objetivos 

direcionados a obter maior poder sobre os demais players, obtendo maior força ou 

diminuindo a força de seus oponentes. Como consequência, o processo estratégico vive 

uma superposição de fatos que ocorrem simultaneamente em diversos lugares, sem uma 

coordenação centralizada. 

 

Contudo, de uma maneira geral, pode-se grupar algumas referências estratégicas 

relacionando-as com o seu tempo. Do início do século XX até os anos 30, a estratégia 

contamina, vagarosamente, o ambiente dos negócios, tendo como fonte a experiência 

militar.  Algumas referências que marcaram essa época: Maquiavel, Cal Von Clausewitz, 

Miyamoto Musashi, Sun Tzu, Henry Ford, Alfred Sloan (General Motors), Chester Barnard, 

entre outras. Caracterizada com uma economia de escala e participação no mercado, a 

análise era mais concentrada em pontos fortes e pontos fracos, em comparação com a 

concorrência e segmentação do mercado. 
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Dos anos 30 até meados dos anos 50, influenciada pela Segunda Guerra Mundial, o 

enfoque maior passa ser o financeiro. Foram referências: Joseph Schumpter, Keynes, 

Dupont Corporation, GM Corporation, Otto Bauer, entre outras. Torna-se popular a palavra 

orçamento (budget), que inclui o planejamento de custos e resultados e comparação do 

orçado com o realizado realmente. 

 

Desde meados dos anos 50 até os meados dos anos 70, a estratégia enfatizou o 

crescimento, ainda forte em planejamento financeiro, passando a incluir o longo prazo. 

Surgem vários estudos voltados para a otimização da lucratividade. Foram referências 

marcantes: Peter Drucker, Theodore Levitt, Derek F. Abell, H. Igor Ansoff, George S. 

Odiorne, Kenneth Andrews, Alfred Chandler, Bruce Henderson, McKinsey&Compay, 

General Eletric, Arthur D. Litle, Strategic Planning Institute, John von Neumann, entre 

outras. Caracterizaram essa época a administração por objetivos (APO); a consolidação da 

matriz DOFA como importante ferramenta de diagnóstico; matriz BCG (crescimento X 

participação no mercado); introdução do UEN (unidade estratégica do negócio); matriz 

GE/McKinsey (nove quadrantes); matriz de ciclo de vida; métodos informatizados 

quantitativos; PIMS (Profit Impact of Market Strategies), etc. 

 

Até meados dos anos 80, foi enfatizada a análise sistemática do ambiente, tentativas de 

previsão do futuro e utilização de cenários. Foram referências: George A. Steier, John B. 

Miner, H. Igor Ansoff, Keniche Omae, Pierre Wack, Royal Dutche Schell, Alvin Toffler, John 

Naisbitt, entre outras. Passa ser ressaltado os fatores críticos para o sucesso no 

planejamento estratégico. 

 

Finalizando os anos 80, muitas inovações no planejamento estratégico foram introduzidas.  

A busca da vantagem competitiva passa influenciar a cadeia de valor, a empresa enxuta 

assume vital importância, adoção de referencial comparativo (bencharking) e, 

principalmente, busca da excelência gerencial como única maneira de adaptar-se às 

mudanças do mercado. 

 

Iniciando os aos 90, as fortes influências da década anterior conduziram as organizações 

aperfeiçoarem as suas gestões. As relações com o ambiente externo à organização 

aumentam de valor acompanhada da valorização dos aspectos internos despertando, ainda 
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modestamente, para a importância das pessoas como fonte de aumento de 

competitividade. Foram referências: M. Porter, Hamel e Prahalad, Jordan D. Lewis, Michael 

Y. Yoshino, Robert Porter Lynch, John Kay, ISSO 14.000, Gregory Bateson, S.B. Zaccarelli, 

A.A. Fishermann, R.A.S. Leme, James F. Moore, Charles H. Fine, entre outras. Surgem os 

aglomerados organizacionais (clusters) como gerador de competitividade; alianças 

estratégicas; rede de negócios; impacto da gestão ambiental na estratégia; etc. 

 

Terminando os anos 90, aumenta a responsabilidade social (stakehoders) e são impositivos 

a visão e os valores na planificação estratégica organizacional. Destaca-se a ênfase para 

a criação de valor para o cliente e empresa; valorização do foco; indicadores estratégicos 

(BSC – balance scorecards); etc. Foram referências: Warren Bennis John P. Kotter, James 

C. Collins, Jerry Porras, Richard C. Whiteley, Adrian J. Slywotzky, David J. Morrison, 

Stephen H, Rines Mith M. Porter, Al Ries, Robert S. Kaplan, David P. Norton, Henry 

Mintzberg, entre outras. 

 

Ao entrar o terceiro milênio, aumenta o ambiente de incertezas e cresce de importância a 

implantação de inovações e melhorias através de projetos, modelando a estratégia 

contínua. Estão sendo referências: Caros Malthus, Erio B. Zaccarelli, Barry J. Alebuff, Adam 

M. Bradenburg, James F. Moore, H. Igor Ansoff, Paul Campbell Dinsmore, Edgar Morin. 

Destaque para as campanhas de certificações, que por suas dimensões constitui-se em um 

exemplo de desafio a enfrentar nos próximos anos, considerando a falta de conhecimento 

da importância que ela tem dentro de uma organização que oferece produtos ou serviços. 

 

Há vários tipos de certificação organizacional, como por exemplo a ISO 9001, 14001 etc, 

contudo líderes e gestores de muitas organizações desconhecem a sua real importância. 

 

Listar as vantagens de uma certificação não é tão simples, pois algumas são visíveis e 

outras não, apenas sentidas. Algumas delas, certamente, podem ser citadas, tais como:   

− Aumento do prestígio no mercado; 

− Maior destaque entre os demais competidores; 

− Conquista de novos mercados; 

− Grande incentivo ao público interno e aumento da confiança no público externo;  

− Adequações de processos internos fluindo corretamente, entre muitos outros. 
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Um processo de certificação exige a conscientização dos líderes da organização, sobretudo 

o seu apoio direto. E isso tem que ser demonstrado abertamente, a fim de criar um ambiente 

favorável a um resultado produtivo. 

 

 A certificação não é apenas um certificado e dificilmente se conseguirá bons resultados, 

muito menos mantê-los, se assim for entendida. 

 

Uma certificação trará propostas de mudanças e isso conta com grande reação daqueles 

que se beneficiam do atual status quo da Organização.  

 

Mas mudanças importantes seguramente ocorrerão.  

 

O CQCIT tem o objetivo de padronizar os processos para atender as necessidades internas 

e principalmente dos clientes externos.  

 

O resultado do trabalho desenvolvido no CQCIT depende da conscientização e colaboração 

de todos os profissionais envolvidos. 

 

Os líderes dos diferentes setores e áreas da Organização assumem fundamental 

importância na contribuição de informações, pois devem esclarecer as dúvidas dos 

auditores e devem se esforçar para serem exemplos e buscar o envolvimento de todos os 

seus colaboradores. 

 

Após o período de grande experiência adquirida com o COVID 19 e a surpresa da guerra 

Rússia – Ucrânia, que balançou com a população e economia mundial, faz-se necessário 

que todas as Organizações olhem para dentro de si e repaginem muito daquilo que ela foi 

até o presente momento, porque o futuro tornou-se ainda mais incerto. 

 

A certificação CQCIT de uma Organização, seja ela de qualquer segmento, não é uma é 

uma tarefa difícil de ser conseguida, mas tem muitos detalhes que exigem melhora contínua 

e muita vontade de querer evoluir a cada dia.  

 

O CQCIT é voltado à gestão dos diferentes processos, sejam intermediários ou finalísticos 

de uma Organização. Entretanto, oferece momentos de reflexão para aquilo que está por 
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vir e que pode, de um dia para outro, mudar as atitudes organizacionais e até mesmo tornar 

uma Organização irrelevante, conduzindo-a ao seu desaparecimento. Exemplos disso não 

faltam. 

 

Se os padrões CQCIT forem mantidos após obter a certificação, e seguindo as orientações 

dos auditores para manter a melhoria sempre contínua junto ao público interno, clientes 

externos, ao mercado e à própria norma CQCIT, os resultados serão 

facilmente perceptíveis e incentivadores para que o ciclo da constante evolução e desejável 

convivência entre todos os envolvidos com a Organização se mantenham vivos. 


