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I BestHoME I Editorial

OS CEM ANOS DA
I GUERRA MUNDIAL E A

GOVERNANCA DO PTANETA

Aìberi EinsÌeln, que, alérn dos imbaiiveis méritos que legou à hurnânidade no campo da
f is ica,dânrâtemáticaedoestudodoprópriounlverso,deÌxouiarnbémlncont iveisaÍrmaçòes
de sabedoda.

Certa vez, questionado sobÌe como seria a Tercejra Guerra ]\,4undlal, poÌs o Plan€ta estaw
sob ã ameaça de úm confllto atônìlco qlobalizadc,saiu-se com esta respogtã: Comosefá, ter-
ceira nào seiexatamente, mas a quarta Ìenho absoluta certeza de que será com pa!se pedíâsi

Esse fato fessurqe poÌs este ano de 2014 fegisl|a o centenário do inicio da I GueÍa lvlun-
dial, em 28 dejunho quando um exiremisiã assassÌnou o ârqLrÌduque Fr.ncisco Ferdinando,
herdeiro do entâo lmpério ALlstío-Húngaro.

Foi o ríopim de lrll conÍlito que envolve! o conÌinenie euíopeu com rÌrilhões d.vítirnas
faÌaÌs na querra das trincheiras que se estendiam do Íì,lar do NoÍte até a fronteira suiç, e que
se pfolonqou até 1918, com a assinatura do ârmÌstícìo.

Pouco rnals de 20;nos depois de terminar esse corfllto, eclodi! em 1939, ÌrovarÍenle
.a cJ opd, Fas oessa /ez qlobalzaroo-se aÌë a À ".  o no..e oa À ' icd. o Sroeste AsiáÌ ico e
envolvendocombatentes de todos oscontinentes, a llGueíâ lVundial, iniciada com a invêsão
da Polônia pelas íoÍças nâzl5tãs, expÌÌcadâ peo goveÍno tirano que domlnava a Alemânha
como um revìde a Lrm posterìorm€nte compÍowdo fulso ataque a seussoÌdados,

Eml945,comaasslnatufadarendiçàópelôspâísesdoEixôsôbaégidedon.t i falc lsmo.
a querÍa lefminou ra Eu.op;,  r í rssoríente en agosto na Asia. seg! i fam-se corf l l tosarma-
do5 regionalizados, mmÕ â revoluçâo chinesê, na Coreia e no Vietnã, e os Ínovimentos de
independËncia de possessôes, francesas principalmente, e ouÍos focos de rebeliões, alguns
rnâis antigos e outÍos mais novos.

0 que temo5 hoj€? Pelo rnedo da mça humana, estamos em um rÌìÌsto d€ stand by e de
by-pass das ogivas atômicas, e suÍgem com malorviolêncla os confrontos urbanos.5im, a
su€rra veìo na mcnor escôla c localÌzou-se em cidades, e comprÕvãndo em mLrilos casos o
que Einsteìn hâvia previsto, um grande númefo das ar[ìas empfeqadas é de pedras e pêL]s,
mês que também celfam vidase animalizam o pÌ3neta com âlgumas imagens lembIando o
tempo dos troqlodltas e dasc?veínas

Surge €nÌâo a pãlavra que demonstra qu€ democracia, além de l;befdade, tem vários
componentes, entÍeosquais íesponsabilidades e !m ouÍo que pode condu?irè excelência,
que secnarna governanç4.

0 porquè dessâs ÍeÍexoes? Dois dos rna ores corí1ltos que dizirÌlaÍarn ürnpo5, tldrdc5
e vidas se oÍigirârarír em incÌdentes que se pode aíiÍmar como pfá-fabÍlcados pelo hornem

E oque precis, surglr no hofizonte? Decoíente do aprendizãdodô pãss.do para a cons'
Ìrução de um fLrturo fundamentado em vaìor€s no qual, em ámbito de goveÍnos e do setol
privado, com os critérios de gestão, constrLra-se a governênça a nível de excelêncìê.

JoalT€iteibaum
DiretoÊPresidente do Escritóílode Engenharla JoalÌeÌtelbaum
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Alavancando qualidade em um
mundo em transformação
Leveraging Ouality in a
Changing World
Stephen K. Hacker

A maioÍ iâ dãs pessoâs admite que o mundoesiá mudando,
rnas muiÌas não cornpr€€ndem que a mudança eslá se ace-
lerando. De avanços médÌcos à velocÌdade dos trrnsportes, à
fu ciljtaçào dasconìunlcaçô€s, ao comp3rtilhamento do conhe-
cimento...nós esÌamos vivenciando uma aceleíação da mudança,
É imponante notarque essa mudança é, em sua narufeza, Énro
técnica quanto social. Poíexemplo, nossas manelÍas de interagir
com os outros foìallerada em decorréncia das mudanças Ìec-
nológicase lnovaçõessociaìst pense na internet, mí,Classoc;alJ,
encontrosvirtua:s telefones celuiares e men5aqen5 de texÌo.

Também considere o aumenÌo na complexidade t fazlda
pela mudança.0 cÍescimenio na conecUvidade, interdepen
dêncla diversidade e adaptabilidade ao redor do planeta nos
trouxe muÌÌos benefícios. Nós estamos aptos a colabo.ar com
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l\lost people recognlze the world ischanglng, buì manydo
noÌ grasp Ìhat change is acc€leraÌ ing. From medicaladvances
totransportation sp€eds, Ìo communlcauon ease, to knowledge
shêí ing..we are experlencing an acceleratÌon of change. Ì  ls
lnrpoÍtanl to note this rhange is boÌh technical and socìal in
nalure. Fof in:tance, our way5 of interactÌng witlr each othcr
hav€ shÌf ted due to lechnoogych?ng€s and socia lnnovat ionì
th rkofthe internet,  socìalmedia, onì ine da1in9, cel  phones,
and textÌng.

Also, consider the increase ln cornplexity broughtabout by
change. Growth ln connectlviïy, int€rdependency dlversÌty and
adêpÌabl l i Ìy throughoutthe woí ld has given us many bl€ssÌngs.
Weareabetocol laboraÌewith peopl€a half-a-world sway,bul ld
upon the expertlse of many cultures and brlrg pfoducts 3nd
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pessoas a mejo mundo de distância, a construir com base na
eÍpeaë"cia de í""iÌês.uhuras e a crar p'odJose serv;ços erì
Ln"a velocrdadeve1;q nosa. IVasesses mes.no< Íato'erciaraÍ.ì
grandeconìplexidade. Pen* ílos iÍÌcof lávri5si5tcÍrâ!que leíÌo5
ÍnteíagÍdoemconjuntoao longo de L,im dia comum.Ouando um
desses sistemãs fâlha e tem um desempenho âbãixo do espe-
rado, todo o nossoambìente de trabalhoè afetado, Aperda de
um Ìeìefone celular irã, repeÌìtinâmente, fãzer o se! dia paÍar..
simplesmente incrÍvel.

Então,rom essa acelefaçãoda mudança e com o aumento
da complexldede, como o mundo está se saÌndo? Como nós
estamos nos saindo? Na veídade, bnto a terra quanio seus
habitantes estão sob pressão, E ainda que os argumentos
abundem, noquediz r€speÌto aos atuais níveis de desg:ste,as
pressôes vão aumentaí,dado âo duplo impacÌo da mundança
acelerada e da complexidade adicìonada, Por exemplo, vamos
pegaí o mundo e o impâcto do cÍescimento populacional
isolado. Considerc que, em 1000 a.C., a população do mundo
eía estimada em ceíca de 300 milhõesde pessoar 0 primeiro
bi lhão foiat ingido em 1800,a marca de 2 bi lhòesfoiat ingida
crì 1900.3 bllhori ctrr 1960.6 bilfrôt5 ríi ?000. mai5 de l
bilhôes aqora, € o Fundo de Populaçôes das Naçòes UnÌdas

services lnto creatÌon at mÌnd-spinninq speed. Butthese 5ame
facÌors have greatly ad\€nced complexÌtìr Think of th€ countless
syslems we hrve Ìntemcting together in the course of a normal
day, And when one ofthese sl5iems 5lps and underperforms,
the wholeof ourworking enviíonment is lmpacted.lhe iossof â
.el lphore w l lsuddel y b' ing -r^e dàyÌoà halt . . i r  plyêíâ/ "9.

So, with this acceleÉtion oÍchange rnd incf Êaçed cômplexity,
how is our world turÌnq? How are we faring? ln truth, both the
eanh and iÌs Ìnhabitan6 are under pressu re. And although aí9ü-
menÌ5abound concerning the actual strain level giventhedoLrble
ìripact of acceleraied change and added complexity, pressures
will?mplií.. For instance,lets take the wofld ênd the impactof
population gÍowth alone- ConsideÍ that Ìn 1000 AD the wodd's
population was$timated ro be aÍound 300 milion.Thef rst bilion
was Íeached in 1800,ihe second billion mark in 1900,3 blllion in
1960,6biìlÌon in 2000, oveí 7 billion now and the UnÌted Nations
fupulaïlon Fund (UNFPA) estimates wo d populatÌon olalmost
I billion ln 2040. GÍowlh has not taken a real holiday sÌnce the
blâckdeeth of 1400's AD.]he population has more than doubled
ìnjlst my llfetÌme. Not to take away from eÍfoat5 to decrease our
ecologicallootprinton tfì€ ea.tlì, bul the numbeÍ olÍooLprirL5or
this€aÍth is5oaring and creating a 9r€ateí burden dâily.
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{tlriled Nations Popul?tion Fund - lJNFPA]estima a populaçào
mundÌal em quêse 9 bilhões em 2040. 0 crescÍmento nào iirou
uma folgâ realdesde a Peste Negra dosanos 1400.A popula-

ção maìs do que duplìcou durante a minha vidê. Sen quercÍ
esrnoÍecer osesfofços para ÍedLr2ir? nossa pegada amblenial
no planeta |]ìas o número de pegâdas ne55a ierla é altissimo
e crÍa uríì fardo maior diaíìamente.

P;ra o indìvíduo, a mudanF acelefâda e o ounìento da
complexidade esião gerando gfandes levantes sociaìs, alguns
desejados, ouÍos não. 0 indìvÍduo está no meio de umâ tem-
pestade, frequentemente se sentindo tonio e sem podef. Umê
grande tempestade composta de dlstúrblos sociais, r€esÍu-
lurâção social  regiona, d l€renças kcrológicas, desaÍos na
educação, alterâção das requisiçôes para a força de tlabalho e
L" 'b" ler c;d econônlca. A qurl id.de de v oa esra en ' isco pa è
multos, m€smo djante dos avanços conquistadog

Agoaa, eu não sou pessimÌsÌa.0sseres humanossãodotados

For the lrdividual acce erated chanqe and ifcrease com
plexity is generating massive sociâl uphea k, sorn€ desÌred
and sorn€ noÌ-Ìhe indlvldual ls ln the midÍof a tempesl of ten
feellng dlzzyand dìsempowered. A massiv€ storm comprised of
societal unrest, regional social restfucturing, technology gaps,
educatlon challenges, changirg woÍkfoÍce requjremenïs, and
economlc tuÍbulerce. 0u€llq/ of lif€ i5 under the weather fof
many €v€n in th€ lace oí accomplÈhed advance5.

Now, l'ÍÌ not pessiÍìGtlc. Humans are endowed with cre-
,a\ i ry a'd \r ! i l l .  We ca. - tove o a s"sìà -dble \ra-ce I  o-
f ìn te world ard forwaíd q!â iW of l i Íe.  Solut iorr  l ie ln Ìhree
dlfíeíent approaches to change, that together pÍomoie quality

Stãndãídizâtion - sEndardizaÌlon sÌrlves lof predlcÌable
system outpuls as wofk Ì5 devoÌed to the esÌablishment of
repeãtabÌe processes which produce the curfent best resulÌ9

d€ crlatÌvidade e r òitriô Nós Ex: moles incllde world-wÌde
pode mos nos mov€Í pê ra uma , , sÌaniards (SOl and efforìs

: o  o o c u m e n r  a n 0  m a n s q e
ïïfff#;ïf:",'"i"ï:ïl I I o que você está criando? business p,ocesses sran-
qLra idade de v dâ. As soluçòer O qUe VOCê está trazendo à daÍdization works to redu-
hrseêÍì-reentaqdile'entes '  ce L.úrrÌed ,a.ar'on, rnd
âbordaqens pãra a mudarça, exlslenGla? arìonq oth€r benefits thís
que.j"" s..poo.í p.ono/e, What are VOU Creatinq? h.ro' .eo. :o. o sa\r..
aÌ-êridade co"ìo in t"Ì"'o 

what are yóu teading úto 
t;;,:::ïJi,r; 'J:';iH

existênce? I I oos -raÌe,
Padrcnìrâção - a padÍo- , ,  wasted..abour t .3bl l l lonrons

nizaçãobusc, pofferramenÌrs peí year. Understanding and
pam sìstemas previsiveis um tandardizing upon th€ b€st
v€z que seu trabalho almeja o estabelecimento de processos approaclìes to storing distfibuUng and pr€s€Ívifg food would
Íepetitìvos que produzem os melhores resultados. Exemplos have a. enorrnous beneít in reduclnq wa!t€.
inciuem os padÍóes mundiais (150) e esforços para documentar
€ admlnlsÍaf proc€ssos de negócios. A pãdroni,açâo trâbalha ContinLrous lmprovement y€s,pÌoblemsâbound.gutÍor
p3Ía rcduzifvariaçóes Índesrjadas e, entreoltros beneflcios, isso d€cades Ìhe systenatic m€thodologies to effective problem
ajuda na reduç:o d€ perdas. Poí exernplo, é estimado que cerca solvinq has been refìned. Appro;ches 5uch âs Six Sjqna Lean,
de um lerço da prod!ção mundi€l de alimentos pós-colheita é ÌoÌalProductlve Managementand Kaizen conÌain the pathsand
desperdiçado... cerca de 1,3 bilhão de toneladas por ano. 0 co- taols to brEak th€bar:k ofíLrbborr pÍoblems. WateÍ íllÍaiior,
nhecimento e a padronização paÉ garantir o melhoí meio para housìnqconstruction,energyoptlmization,andhealthcafedelÌ-
a estocagem, disvibuição e preseNação dos alimentos teria um very have been challenges rrretandaddressed usingconlinuous
grande impacto po5itivo na redução dodÈscarre. qualily iírprovemrrl

MeÌhorias Contínuas - s ir Í ì ,  pÍoblemas abundâm mas, Ì fân5fofmation-radicalchange,discont inuouschanqes
pordécadas, houveo refìnamento das meÌodoloqias sistemã about breaking with past pÍact ices and m€ntal  models.  l t
t icas de soluçãoefet ivâ dos problemâs. AbordagenscomoSix al lowsformassiveshif tséndthecfeat ionoíÌhenew.Cur-
SÌgma, Lean, Total  Product ive l \ lanagement e Kaizen contêm rent problem s€1s ar€ transc€nded when creaUvity tãkes us
os caminhos e as ferramenÌas para deÌonaf os problemas beyond ex:st i rg approaches. Breakthrouqh change is being
mais pefsistentes. Fi l t€gem de água, construção de casas, exp€f ienced as seen with rnafkel  aval lable energy souíc€s,
ot imizaçâo de energia e disponibi l idade de sistemã de saú- communÌty Ìnvolvement models,  u5€ of 3-D pr lnt ing and
de têm sìdo desaf ios conhecidos e abordados utì l izando as nanotechnology, on- l Ìne €ducat ion, and health diagnostÌc
melhoriés de qual idrde contínua. equlpment znd t featments.
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Trãnsformação - mudança radical, as mLrdanças descon-
tinuadas ertão em vias de forfpef com pfállcas pãssadag e
"1ode o\ -rer la , .  I  \o p.r- i te g a^de5 "1,da'rçcr e a c.  açào
do novo. Problemas atuals transcendem qlrando a cílaÌívldade
nosleva alemda5abordagensex!stenìes.A mud2nça inovado|a
esü sendo experienciada com fontes de en€rgÌa disponíveis,
modeos de envolvirn€nto da comunidade uso de impressoras
3D e nanot€cnolôg]3, edüc3çào vi tual  eqLrip€mentos de diag
nóstico5 de saúde e üatamenÌos,

A qualldade pìnta o quadro de urn meio d€ vÌda sustentável e
p'oÍole '1el lo :a de;das.Asrés. a 'e rs n lDadds pa a c ;
qualidade [pâdfonização rnelhor]a contínuaeíansformaçaol já
mostra râ m seu desempen ho lm bêtivel. Elr s sâo estirn u lãd as por
orqanjzaçòescomoa ASO {SocÌedade Arn€ rìcana da Oualldade),
que se|Ve 3 maÌs de 70 mil  pÌof issiona s da qu2l idãde €nì 140
países. 05 aprendiz?dos estão aÍ para serem seguldos- Nós só
precisamos compreendeÍ a u.sênci: e âplicá-los.

Potanto eu não esÌou iÌìïimldado pela mudança acelefada
e pelo aumento da complexidade. Sabera apl lcaçao do corpodo
conhecimentoconcernente àqualÌdade podefuzera di ferença;
o futLrro ainda pode ser mo dado poÍ nós. Entíetanto, Lrrna
ldúrnça co.ajosa ó necessárla.  Êu olereço a dennição de um
lider vansfofmador:

"Lídercs 3ào arquitctose eÌìgenhelros-chefe de novos sistc-
rnas baseadosem uma visão lnspirada. Eles despertam oulfosa
se juntaí no proces5o de cílação ã adotarpens?nìentos produ-
tivos e a deselarser o 'não existente:"

0 que você está criando? 0 que você eíá Ìrêzendo à exis-
tência? Nosso rnundo pÍecisa de lid€res em todos os nívels,
ala\€ncandoa qlal idad€ para consvuir  um mundosustentável
que fLrncione e que funcÌone pâaa todos nele. È1

0uêlÌ Ìy paints the picture oÍa sustalnab e wayof l lv lnq and
promoles lmproved llves. The Ìhree ways used 10 build q{ra ity
{standardizatÌon, contìnuo!s inìprovernent and iransíormauon)
have proven pelformance recofds. They are advanced by orga
nizaiions such a5 A5O, whlch seryrs mofe ìhaÍr 70,000 quaìiÌy
prof€ssional5 ln 140 coLrntries. Ìhe learnlnqs are ihere íor the
takinq. Welust n€ed to 5e€ Ìh€ urqency and ?ppÌy

Íhereíore, |  !m not lnumid€ted by lccele.sted change and
ncr€âs€d complexilj. Knowinq the app ication of Ìhe body of
l .ouledge co,c€ ,  .9 q.r l  q c,1 -r te .r .e d í í€,e, ce. ÌLìe
fuÌure is st l l l  ours for the making. Howevef,  bod Ieade|ship
s reql j l f rd.  r f fer Ìhe drfn t lon oía trarsforrnâ1ioíâl  ear ief l

' L p r o e .  
a , e ,  r i e  r J . - i P {  r \ r '  o  e '  g  n p e . ,  o  I  e v r  s , ì , e - 1 .

based upon ail inspÌ€d vision. Ìh€y awake others toloin ln Ìhe
creâ1Ìon process, âdopt producuve mÌndsets, ánd 1o wil inlo
belng the non-exlst€nt. "

WhêÌ are you creaÌif g? What are you leading nto existence?
0!r woíd needs leâdeÁ âÌ âll leve s leleÉgin9 quallty to buiÌd
a susialnab e world th?t works and works for all Ìn lt. ,&

Stephen K. Hackeréo atr.ia Presidenteda socÌedadeAmerÌ-
crna d, oualidade{AS0slgla em jnglêsl,CEodoTransformãtion
Sysiem5 Internat ional eautorseu maìs recentc l ivro é"Howto
Coach Indlvlduah, TerÍns ênd 0rganizatlons Ìo [,4a5terÌransfof -
matlonal Chan!e:sLrrf inqÌsunamis, pLrbl icadopelê Expe PIesç

Stephen K. HackeÍ is the currentChair ofAS0, CEo ofÌmns-
formation SyÍenìs International and author. His most recenl
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