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1. Base Conceitual

Qualquer empreendimento humano, independentemente do seu porte, setor ou natureza, com ou sem fins 
lucrativos, público ou privado, é responsável por algum processo de transformação de recursos em valor ou 
entregas para a sociedade. Não sendo capaz de cumprir esta tarefa, a sua existência não se justifica. 

A eficiência e a eficácia dos empreendimentos ou organizações, nesse processo de transformação, é papel da 
administração, cuja evolução tem acompanhado as mutações de cenários, desde a Era Agrícola, passando 
pela Era Industrial até a atual Era da Informação. 

Os fatores fundamentais, que devem ser continuamente cultivados para que as organizações, públicas e 
privadas, com ou sem fins de lucro, cumpram com o seu propósito e entreguem resultados, são: a 
Governança, o Método de Gestão e o Modelo de Gestão, tendo as Pessoas como ponto central (Fig.1). 

Fig.1 – Fatores fundamentais para o sucesso de uma organização. 

Governança é o fator que, fundamentado nos valores e princípios organizacionais, estabelece práticas éticas 
visando garantir a consecução dos objetivos socioeconômicos e assegurar a gestão de modo sustentável, 
transparente e ética, em consonância com os interesses das partes interessadas. É ferramenta fundamental 
para o exercício da Liderança. 

Método de Gestão deve ser entendido como “Caminho para o resultado”, segundo diz a própria origem da 
palavra, que vem do grego Meta e Hodós: Meta significa “Resultado a ser atingido” e Hodós, “Caminho”. 
Trata-se, portanto, de uma sequência lógica de ações necessárias para se atingir certo resultado desejado, 

viabilizando a gestão estruturada de uma organização. O Método de Gestão, embora receba várias 
denominações, é único, sendo normalmente representado pelo Ciclo PDCL (Plan, Do, Check e Learn) 
(Fig.2). 
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Fig.2 – O Método de Gestão – o Ciclo PDCL. 

Modelo de Gestão é um conjunto de fundamentos organizados e estruturados em processos de natureza 
gerencial, inter-relacionados e coerentes com os valores e princípios organizacionais, cujo objetivo é gerar 
resultados, pela ação das pessoas nos diversos processos, por meio das estratégias e planos estabelecidos. 

Pessoas são os ativos, detentores de conhecimento, competências e habilidades, por intermédio dos quais a 
Liderança, com uma boa Governança, faz as coisas acontecerem, obtendo resultados, garantindo a 
operacionalização do Método de Gestão e do Modelo de Gestão de forma harmônica e coerente. 

No final da década de 80, motivado pelos avanços da microeletrônica, das telecomunicações, da internet e 
dos meios de transporte, teve início, em nível mundial, um inexorável processo de globalização e integração 
econômica entre os países. Com as fronteiras abertas e com acesso a produtos e serviços de qualquer parte 
do mundo, os consumidores tornaram-se mais exigentes e seletivos. As organizações, por sua vez, visando 
conquistar mais clientes, iniciaram uma busca incessante pela identificação dos seus diferenciais competitivos, 
na época, com mais ênfase em custo, prazo e qualidade. 

Nesse período surgiram as normas e sistemas certificáveis da Série ISO, que evoluíram do foco na qualidade 
dos produtos para o conceito de Qualidade Total. Com o objetivo de mobilizar as organizações, de forma 
sistêmica, os países começaram a estruturar instituições, fundações e associações para desenvolver e lançar 
os seus Programas de Qualidade e Produtividade, bem como os seus Modelos de Gestão, que logo se 
desdobraram em Prêmios Nacionais de Qualidade. Exemplos são o Malcolm Baldrige, nos Estados Unidos; 
EFQM - European Foundation for Quality Management, na Europa; e o PBQP – Programa Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade. 

No Brasil, o PBQP deu origem à FPNQ – Fundação Prêmio Nacional da Qualidade, que mais tarde foi sucedida 
pela FNQ – Fundação Nacional da Qualidade, com atuação não apenas no processo de premiação, mas 
principalmente na mobilização, capacitação, avaliação e orientação às organizações para que busquem 
continuamente a excelência por meio da gestão. 

Todas as atividades desenvolvidas pela FNQ estão baseadas no Modelo de Excelência da Gestão (MEG) – uma 
plataforma de avaliação, autoavaliação e reconhecimento das boas práticas de gestão. Estruturado com 
base nos Fundamentos da Excelência, o MEG estabelece uma base teórica e prática para que as 
organizações trilhem o caminho da excelência, acompanhando os desafios e tendências impostos pelos 
cenários em constate mutação. 
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2. O Ciclo PDCL

 A base conceitual do Modelo de Gestão da FNQ incorpora o Ciclo PDCL como Método de Gestão (Fig.2), que 
deve estar presente na organização de forma sistemática. Os processos, definidos de acordo com o perfil da 
organização, são sistematicamente implementados e executados a partir de um planejamento e verificados 
quanto ao cumprimento dos objetivos estabelecidos, desencadeando decisões e ações, preventivas e 
corretivas, à luz dos cenários, em constante mutação. Esta primeira parte do Ciclo PDCL, que vai desde o 
Planejamento (P), passando pela Execução (D), até a Avaliação (C), é convencionalmente denominado de 
Ciclo de Controle. Na sequência, quando um processo requer alterações, identificadas na Análise Crítica 
resultante do ciclo anterior, é iniciada, de forma integrada com os demais processos, a segunda parte do 
ciclo, denominada Ciclo de Aprendizado e Inovação. Dessa forma se incorpora nas organizações o processo 
que gera Melhorias e Inovações – Aprendizado (L), alimentando o que chamamos de Inteligência Competitiva. 

É importante ressaltar que o Ciclo PDCL, além de naturalmente apropriado para a Organização de Classe 
Mundial, deve ser aplicado na execução de processos operacionais, bem como na gestão das atividades do 
dia a dia das empresas, incorporado à Cultura Organizacional, com os seguintes objetivos: 

Etapa P (Planejar – Plan): 

Envolve atividades, processos, sistemas e resultados incluindo produtos, serviços, indicadores de 
desempenho, objetivos, metas, planos, projetos, padrões, ativos tangíveis e intangíveis e outros recursos, à 
luz dos cenários e tendências, internos e externos – estruturados conforme as necessidades e expectativas 
das diferentes partes interessadas, respeitando os princípios éticos e os pilares da sustentabilidade. 

Etapa D (Executar – Do): 

Envolve a realização de atividades e processos de geração de valor para o cumprimento dos objetivos 
planejados, seja nos negócios, relativos a clientes e mercados, na relação com fornecedores, no retorno 
econômico-financeiro, na qualidade das entregas, na gestão da força de trabalho e ainda na responsabilidade 
ética e socioambiental. 

Etapa C (Avaliar – Check): 

Envolve atividades e processos de medição e análise crítica dos resultados e sistemas, em comparação com o 
planejado, incluindo produtos, serviços, indicadores de desempenho, objetivos, metas, planos, projetos, 
processos, ativos tangíveis e intangíveis, entre outros, levando-se em conta ainda as mutações de cenários, 
referenciais comparativos e os requisitos das partes interessadas. 

Etapa L (Aprender – Learn): 

Envolve atividades e processos de entendimento da análise resultante da etapa anterior para identificação das 
oportunidades de melhorias e de inovações incrementais e disruptivas, fazendo com que a organização 
construa a sua Inteligência Competitiva – imperativo para promover o desenvolvimento organizacional de 
curtos, médio e longo prazos (Fig.3). 
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Fig.3 – O círculo virtuoso do Aprendizado e da Inovação. 
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3. Evolução do MEG – Modelo de Excelência da Gestão

Para que possa cumprir com o seu papel de orientar as organizações na jornada da busca da excelência, é 
imprescindível que as plataformas de gestão acompanhem as mudanças de cenários e dos mercados, além de 
estarem alinhadas às tendências mundiais. 

Nesse sentido, o MEG, nos quase 30 anos de atuação da FNQ, passou por diversas atualizações, motivadas 
pelas mutações de cenários e pelos constantes desafios empresariais, sejam de natureza econômica, social, 
ambiental ou tecnológica. 

O primeiro modelo de gestão da FNQ, publicado em 1992, foi baseado nos critérios do Prêmio Malcolm 
Baldrige, dos Estados Unidos, um dos mais respeitados do mundo, por estabelecer critérios, sem prescrição 
de ferramentas específicas. Em 1994, o MEG recebeu a sua primeira atualização, desta vez, alinhado à 
terminologia e conceitos das Normas da Série ISO (Fig. 4). Em 1997 o MEG passa a apresentar nova 
estrutura, desta vez, incorporando tendências mundiais utilizadas pelo Prêmio Canadense de Excelência e 
alinhando melhor aos conceitos da gestão pública, a pedido do governo federal (Fig. 5). EM 1998, em 
decorrência da participação da FNQ na reunião anual de melhoria dos critérios do Prêmio Malcolm Baldrige, o 
MEG passou por nova atualização, incorporando ainda o conceito de aprendizado, por meio do Diagrama de 
Gestão e do Ciclo PDCL (Plan, Do, Check, Learn) (Fig. 6). 

Fig.4. Representação do Modelo de Excelência da FNQ em 1994. 
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Fig.5. O Modelo de Excelência da Gestão da FNQ em 1997. 

Fig.6. O Modele de Excelência da Gestão da FNQ em 1998. 
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Ao completar 10 anos de atividades, em 2001, a FNQ cria nova estrutura para a sua plataforma de gestão, 
lançando uma nova edição do MEG (Fig.7), que adquire uma identidade brasileira, simbolizada pela coloração 
Verde-Amarela-Azul-Branca, como resultado da experiência acumulada, conhecimento e trabalho de pesquisa 
em organizações do Brasil e do mundo. A mudança incorpora maior flexibilidade e simplicidade na linguagem. 
Em 2002, é promovida uma nova mudança, embora a forma permaneça idêntica à anterior, ampliando o 
critério “Informações e Conhecimento”, que representa a inteligência da organização, além de propiciar a 
análise crítica e o estabelecimento de ações necessárias em todos os níveis (Fig. 8). 

Fig.7. O Modelo de Excelência da Gestão da FNQ em 2001. 
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Fig.8. O Modelo de Excelência da Gestão da FNQ em 2002. 

Em 2003, a FNQ promove uma mudança substancial na estrutura do MEG, agora na forma de uma mandala 
(Fig. 9), e nos seus Critérios de Excelência, refletindo o estado da arte da gestão, conforme tendências 
mundiais, além de dotar maior clareza e simplificação do entendimento da lógica da plataforma. Os Critérios 
de Excelência passam a ser oito, com a separação de “Clientes e Sociedade” em dois, como forma de refletir a 
mudança do papel das organizações e seus novos compromissos com a sociedade, o meio ambiente e todas 
as partes interessadas. O novo critério Sociedade avalia também a identificação, satisfação e atendimento às 
necessidades das comunidades com as quais a empresa interage, cumprindo as leis, preservando o meio 
ambiente e contribuindo com o desenvolvimento da sociedade como um todo, dentro dos valores de 
transparência e ética. 
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Fig.9. O Modelo de Excelência da Gestão da FNQ de 2003 e que vigorou até 2016.

Em 2005, a FNQ promove uma ampla reestruturação, reformula a sua Visão, Missão, os seus Objetivos 
Estratégicos e incorpora os conceitos de sustentabilidade, responsabilidade corporativa, qualidade de vida e 
diversidade. Em 2007 é feita nova atualização do Fundamentos da Excelência em consonância com os 
princípios e valores que passaram a nortear as atividades da FNQ. Também é formalizado o entendimento de 
que as organizações são sistemas vivos, integrantes de ecossistemas, que precisam entender e praticar os 
princípios da interdependência, do pensamento sistêmico e da sustentabilidade na gestão. Em 2011 foi 
novamente reformulada a Missão e a Visão passa a ser conceituada como Aspiração. 

À luz das contínuas mudanças, imprevistas e incontroláveis, nos contextos social, ambiental e econômico, a 
FNQ constituiu um Núcleo Técnico dos Critérios de Excelência para capturar, de forma sistêmica e exaustiva, 
a experiência das organizações dos diversos setores e países, instituições normativas, academia e estudos 
temáticos. O resultado foi a publicação, em 2013, da 20ª edição dos Critérios de Excelência. As melhorias 
implementadas, alicerçadas nos Fundamentos da Excelência em Gestão, expressavam a compreensão da FNQ 
sobre os aspectos da competitividade e sustentabilidade, no contexto complexo das mudanças globais, que 
exigem das organizações maior capacidade de interação e maior velocidade de aprendizado e adaptação. O 
principal objetivo era que as empresas inovassem, se transformassem e participassem da construção de um 
mundo melhor, mais conectado e sem as preocupantes desigualdades socioeconômicas ainda existentes. 
Devido à sua abrangência conceitual, a 20ª edição do MEG passa a ser compreendida como o “Modelo 
Brasileiro da Excelência em Gestão”, adquirindo maior visibilidade internacional e consolidando-se como a 
principal plataforma de gestão da “Cadeia de Valor Brasil”. A FNQ entende e dissemina que o Brasil não pode 
mais ter ilhas de excelência – regiões, estados, cidades, governos, organizações, sociedade e cidadãos devem 
ser excelentes de norte a sul, de leste a oeste, pois todos precisam ter uma melhor qualidade de vida no 
presente e no futuro. 

Mantendo-se na vanguarda e buscando instrumentalizar as organizações para que melhorem constantemente 
a sua gestão, de acordo com as tendências e cenários mundiais, a FNQ lança em 2016 a 21ª edição do MEG 
– o MEG 21.
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4. MEG 21 – Excelência em cenários de mudanças exponenciais

Uma simples análise dos ciclos das grandes transformações – Era Agrícola, Era Industrial e Era da Informação 
- nos leva a concluir que as mudanças estão se tornando cada vez mais rápidas. Os cenários estão se
caracterizando pela incerteza, volatilidade e ambiguidade. É o conhecido mundo VUCA (Volatile, Uncertain,
Complex and Ambiguous) – cenários de mudanças exponenciais (Fig. 10).

Fig. 10. Megatendências e realidades – o Cenário “VUCA”. 

Do uso mais abrangente da internet, inaugurando a Era da Informação, em 1990, até hoje, decorreram-se 
apenas 30 anos. Nunca, na história da humanidade vivenciamos avanços tecnológicos tão rápidos e 
significantes. A IV Revolução Industrial começou neste século – e é a Revolução Digital. Tecnologias que vão 
desde o sequenciamento genético à nanotecnologia, das energias renováveis à inteligência artificial, mudarão 
os negócios e a vida das pessoas num ritmo frenético, até incompreensível. As novas tecnologias vão 
aumentar a produtividade e estão colocando a inovação como prioridade das organizações, pois vai fazer 
parte das estratégias de desenvolvimento e crescimento econômico. Será parte obrigatória da gestão 
organizacional (Fig. 11). 

Fig. 11. Os grandes impulsionadores da revolução tecnológica. 
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O impulsionador deste fenômeno é a informação. Todo domínio, disciplina ou setor é habilitado pela 
informação e alimentado por fluxos de informação. As tecnologias dão suporte ao tratamento de todas as 
informações, incluindo inteligência artificial, robótica, biotecnologia, bioinformática, medicina, neurociência, 
ciência dos dados, impressão 3D, nanotecnologia, energia, internet das coisas e indústria 4.0, entre outras 
(Fig. 12) Diante de todos estes desafios, um novo tipo de organização, para fazer face a este cenário de 
aceleração, está surgindo – a “Organização Exponencial” (Fig. 13. Organizações que adotaram a cultura da 
aceleração nos seus empreendimentos estão reformulando o comércio, os modelos de negócios e outros 
aspectos da vida moderna em um ritmo abrasador, que rapidamente deixará o velho mundo das 
“Organizações Lineares” muito para trás. Aderir a esse novo movimento será fundamental. 

Fig. 12. O crescimento exponencial da tecnologia 

Fig. 13. Organizações Exponenciais 

Uma das vertentes dessa nova era é o tema da Transformação Digital, que passou a fazer parte da agenda 
das organizações. É importante que ela seja encarada não como um fim, mas como um meio, pois não é pelo 
digital, mas para se obter ganhos em eficiência, eficácia e qualidade. 

Além do mais, um dos maiores desafios que os Governos, Empresas e Sociedade têm é conciliar o 
crescimento econômico com a responsabilidade social e a preservação ambiental, materializando o 
Desenvolvimento Sustentável, que foi negligenciado até o final do século passado. 

Foi com essa visão que a FNQ, cumprindo o seu papel de agente inspirador, mobilizador, transformador e 
disseminador da cultura da excelência, desenvolveu e lançou a 21ª edição do Modelo de Excelência da 
Gestão (MEG) e seus Fundamentos, em sintonia com as tendências e cenários de mudanças exponenciais e 
perfeita harmonização com os Fundamentos da Sustentabilidade. Nesse sentido, estimula todos os 
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integrantes da Cadeia de Valor Mundial a adotar em sus estratégias os ODS (Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável), da Agenda 2030 da ONU, lançada em 2015 (Fig. 14).  

Fig. 14. Os ODS da Agenda 2030 da ONU 

A excelência de uma organização está relacionada à sua capacidade de perseguir os seus propósitos em 
completa harmonia com os complexos ecossistemas com os quais interage e dos quais depende, sendo, 
portanto, um alvo móvel. Se em algum instante crermos que a excelência tenha sido alcançada, este é o 
momento em que a teremos perdido. 

A FNQ inovou ao reformular o seu Modelo de Excelência da Gestão (MEG) e a metodologia de avaliação e 
autoavaliação do nível de maturidade da gestão das organizações, lançando, a partir desta 21ª edição, uma 
nova representação gráfica e os Oito Fundamentos da Gestão para a Excelência, que substituem os antigos 
Critérios de Excelência.  

O novo MEG tem a forma de um Tangram (quebra-cabeça de 7 peças, de origem chinesa), criado com 
inspiração nas cores da Bandeira do Brasil e no Ciclo PDCL (Fig. 2), que simboliza o Método de Gestão. Ao 
utilizar o MEG 21 como referência, a organização deve adaptá-lo (remontá-lo) da melhor forma que defina o 
modelo de gestão adequado ao seu negócio. A figura simboliza um modelo de relacionamento entre a 
organização – um sistema adaptável, gerador de conhecimento, informações, produtos e serviços – o seu 
ambiente organizacional e tecnológico e o seu ambiente externo (Fig. 15). 
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Fig. 15. Modelo de Excelência da Gestão – MEG 21 – 2016. 

Como premissas para a atualização do MEG, foram utilizadas as seguintes condições de contorno: a dinâmica 
dos cenários em transformações constantes, a cultura da aceleração, a transformação digital, o perfil das 
organizações longevas e das organizações exponenciais, os fundamentos da sustentabilidade, os ODS da 
Agenda 2030 da ONU, além da abrangência para as organizações e instituições públicas e privadas, incluindo 
governos. 

O diagrama do MEG apresenta uma nova lógica para o seu desdobramento nas organizações: uma Liderança 
Transformadora, com um Pensamento Sistêmico e assumindo Compromisso com as Partes Interessadas, 
desenvolve estratégias e planos para alcançar um Desenvolvimento Sustentável. Para que as ações sejam 
executadas, a organização precisa ter uma clara Orientação por Processos, que devem, em tempo hábil, 
buscar uma rápida Adaptabilidade às dinâmicas transformações de cenários internos e externos. O contínuo 
Aprendizado Organizacional e Inovação levam a organização a novos patamares de eficiência, eficácia, 
produtividade e competitividade, para a Geração de Valor. 

Uma organização é considerada excelente quando atende, de forma equilibrada, todos os fundamentos, 
denotando um grau de maturidade elevado no seu sistema de gestão. Os 8 Fundamentos da Gestão para a 
Excelência podem ser caracterizados como um conjunto de valores e princípios que revelam padrões culturais 
internalizados nas organizações Classe Mundial e reconhecidos internacionalmente por meio dos seus 
processos e consequentes resultados. Os fundamentos não são aspectos isolados da gestão, mas sim inter-
relacionados, o que caracteriza o MEG como um Modelo de Gestão holístico, onde cada fundamento 
apresenta características tangíveis, mensuráveis, quantitativas ou qualitativas, por meio dos seus processos e 
seus respectivos resultados. 
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Os Fundamentos da Gestão para a Excelência podem ser resumidos, conceitualmente, da seguinte forma: 

• Liderança Transformadora:

Atuação dos Líderes de forma ética, inspiradora, exemplar e comprometida com a excelência, compreendendo 
os cenários e as tendências prováveis do ambiente e dos possíveis efeitos sobre a organização e suas partes 
interessadas, no curto e longo prazos; mobilizando as pessoas em torno de valores, princípios e objetivos da 
organização; explorando as potencialidades das culturas presentes; preparando líderes e pessoas; e 
interagindo com as partes interessadas.  

• Pensamento Sistêmico:

Compreensão e tratamento das relações de interdependência e seus efeitos entre os diversos componentes 
que formam a organização, bem como entre estes e o ambiente com o qual interagem. 

• Compromisso com as Partes Interessadas:

Estabelecimento de pactos com as partes interessadas e suas inter-relações com as estratégias e processos, 
numa perspectiva de curto e longo prazos. 

• Desenvolvimento Sustentável:

Compromisso da organização em responder pelos impactos de suas decisões e atividades, na sociedade e no 
meio ambiente, e de contribuir para a melhoria das condições de vida, tanto atuais quanto para as gerações 
futuras, por meio de um comportamento ético e transparente. 

• Orientação por Processos:

Reconhecimento de que a organização é um conjunto de processos que precisam ser entendidos de ponta a 
ponta e considerados na definição das estruturas: organizacional, de trabalho e de gestão. Os processos 
devem ser gerenciados visando à busca da eficiência e da eficácia na execução das atividades, de forma a 
agregar valor para a organização e partes interessadas. 

• Adaptabilidade:

Flexibilidade e capacidade de mudança em tempo hábil, frente a novas demandas das partes interessadas e 
alterações no contexto. 

• Aprendizado Organizacional e Inovação:

Busca e alcance de novos patamares de competência para a organização e sua força de trabalho, por meio da 
percepção, reflexão, avaliação e compartilhamento de conhecimento, promovendo um ambiente favorável à 
inovação, criatividade, experimentação e implementação de novas ideias, capazes de gerar ganhos 
sustentáveis para as partes interessadas. 

• Geração de Valor:

Alcance de resultados econômicos, sociais e ambientais, bem como de resultados dos processos que os 
potencializam, em níveis de excelência que atendam às necessidades e expectativas das partes 
interessadas. 
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5. Os desafios da Gestão

A excelência nunca é um acidente. É o resultado de intenção elevada, esforço sincero, ações estruturadas e 
execução inteligente. A busca permanente da excelência é o que promove a evolução das pessoas, a 
perenidade das organizações e a construção de uma sociedade mais engajada para um país ético, 
sustentável, respeitado e justo. 

O fato é que os cenários continuam e vão continuar em constante mutação, de forma imprevista, abrangente 
e acelerada. Qualquer vantagem isolada, no mercado atual, certamente será passageira. É preciso estar 
atento a tudo, analisando os cenários e as tendências constantemente, para definir que caminho seguir. Esse 
é o grande dilema das organizações do Século 21 (Fig.16). 

Fig.16. O Dilema da Gestão – que caminho seguir? 

As empresas precisam aprender a construir um novo caminho para o sucesso, identificando oportunidades 
rapidamente, explorando-as com decisão e transformando-se para diferenciar-se, partindo para a próxima 
antes mesmo de elas se exaurirem. 

Os cenários mudam, as tecnologias evoluem e as responsabilidades aumentam. Ser capaz de interpretar as 
informações do entorno passa a ser um pré-requisito para o sucesso de qualquer iniciativa. Este processo de 
coletar, integrar, interpretar e usar as informações é denominado “Inteligência Competitiva”. Uma 
organização possui Inteligência Competitiva quando é capaz de questionar, compreender, planejar, prever, 
inovar e aprender de forma a aumentar seu conhecimento, tomar as melhores decisões e alcançar resultados 
planejados e necessários. É condição sine qua non para a sobrevivência o estabelecimento de um processo de 
transformação adequado ao perfil de cada setor (Fig. 17). 
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Fig. 17. Um Guia da Transformação 

As Plataformas de Gestão, pela abrangência sistêmica, fornecem clareza e disciplina sobre que caminho seguir 
em um mundo em constante e rápida transformação. 

Não dá para se prever o futuro e fazer planos infalíveis. Mas com uma gestão estruturada e com a boa e 
velha disciplina dá para preparar-se antecipadamente para os imprevistos. Este é o papel das Plataformas ou 
Modelos de Gestão, que estão disponíveis em qualquer lugar do mundo. 

É tudo uma questão de atitude. Excelência é uma escolha – não acaso. É ela que vai determinar o destino das 
nações e do seu povo. 

Lembrando sempre a célebre frase de Charles Darwin: “Não é o mais forte que sobrevive. Nem o mais 
inteligente. Mas, o que melhor se adapta às mudanças”. 
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