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Ao ser lembrado pelo editor Hayrton Prado de escrever este artigo é que percebi que já se 
passaram 16 anos. O tempo voou e nós mal notamos que estivemos fazendo história. 
 
O meu envolvimento com Qualidade começou em 1986, quando, numa visita à Feira Mundial 
do Livro em Frankfurt, vi pela primeira vez um livro sobre Qualidade: O Método Deming Para 
Qualidade. Este livro, escrito pela jornalista Mary Walton do Philadelphia Inquirer, impactou 
muito a minha maneira pensar. Na época, eu trabalhava para uma gráfica, com a missão de 
montar a parte editorial. O foco escolhido era a linha infanto-juvenil. 
 
Aquele livro de capa preta me fascinou desde o primeiro momento! Após a leitura, sugeri que 
comprássemos os direitos autorais do livro de Edward Deming, Out of the Crisis (que em 
versão nacional ganhou o título de Qualidade, A Revolução da Administração). Em 1990, o 
presidente Collor assume o governo com um discurso ousado de abrir as fronteiras. Percebi 
uma oportunidade de ouro e propus aos meus patrões que investissem num novo nicho do 
mercado, que era a literatura na área da qualidade. 
 
Ainda ao final de 1987, estive pessoalmente com o grande guru, quando esteve aqui no Brasil 
para ministrar um curso de quatro dias para a Autolatina. Tive a felicidade de organizar 
juntamente com o meu amigo José Luiz Cunha um encontro do Dr. Deming com um grupo de 
pessoas, entre as quais destaco o Dr. José Paulo Silveira, representando a Petrobras, e Dr. 
Zarur, a Eletrobras. Aquele encontro no final de uma tarde de sábado foi histórico, e os seus 
participantes viveram um momento mágico e marcante. Tivemos a oportunidade de, em 
intervenções rápidas, municiar o guru com informações sobre o Brasil.  
 
Este grupo viveu um momento muito especial quando o Dr. Deming, numa demonstração de 
carinho, ofereceu-nos a oportunidade de termos em primeira mão a leitura de um paper 
chamado Profound Knowledge (saber profundo). Este texto refletia o avanço do pensamento 
do Dr. Deming. Tive o privilégio de ter publicado este livro em português, e numa especial 
deferência o Dr. Deming permitiu a inclusão deste texto no livro Out of the Crisis (Qualidade, A 
Revolução da Administração). 
 
Nesse encontro, Dr. Deming, além da importância da Qualidade no meio empresarial, ressaltou 
a educação como o principal vetor para o Brasil se tornar um expoente mundial. Lembro-me, 
emocionado, quando me pediu para que eu devotasse o meu tempo para a melhoria da 
educação. De que forma? Essa era a minha questão. 
 
A resposta surgiu quando os meus patrões decidiram não investir nessa área. Pedi demissão e 
com um capital de duzentos dólares decidi começar a Qualitymark. Esta decisão mudou a 
minha vida definitivamente! Comecei as atividades da editora em junho de 1990 e no final do 
ano tomei conhecimento do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP). 
 
Recebi o convite para aderir ao programa. Como pequeno empresário, participei, liderado pela 
Dra. Dorothea Werneck (na época ministra da Indústria e Comércio) e pelo Dr. Antonio Maciel 
Neto (atual presidente da Suzano Celulose), pelo hoje deputado federal Luiz Paulo Velozo 
Lucas, entre outros secretários, como Dr. Reinaldo Ferraz, Reinaldo Dana e o próprio José 
Paulo Silveira, e vários outros campeões de causa, na ação que colocou o Brasil no caminho da 
qualidade e da produtividade.  
 

 
 



O PBQP foi o grande programa mobilizador, no qual, por meio das câmaras setoriais, 
rapidamente conseguimos fazer chegar os conceitos de qualidade e produtividade em toda 
cadeia. Isto era vital, porque ali estava a sobrevivência das empresas. Havia a necessidade de 
se fazer o dever de casa o mais rápido possível, antes que a concorrência tomasse conta. 
 
Foi um movimento frenético, e em reuniões periódicas, seminários e congressos a sociedade 
tomou conhecimento dos avanços que o governo e as empresas que tinham aderido ao 
programa estavam tendo. A principal característica deste programa é que ele não tinha 
nenhum aporte financeiro, e sobreviveu graças à credibilidade e esforço dos seu líderes. 
 
Eu tive, juntamente com Walfrido Athayde (diretor do Instituto Euvaldo Lodi na época), a 
incumbência de coordenar o primeiro fórum de qualidade e produtividade em Brasília. 
Trouxemos representantes de mais 15 países para que eles nos contassem sobre os seus 
programas. Foi a oportunidade de tomar conhecimento de como eram conduzidos programas 
similares nos Estados Unidos, Inglaterra, Coréia, Tailândia, México, Canadá, entre outros 
países. Este evento foi um marco, porque pela primeira vez na história, os países tiveram a 
oportunidade de expor os seus programas. O benchmark serviu de atalho para aperfeiçoar o 
nosso programa. Ainda organizamos mais dois fóruns mundiais sobre a prática da qualidade na 
área da educação, com a participação do renomado educador Dr. William Glasser. 
 
Aderimos a instituições internacionais e rapidamente atingimos a marca de 1.000 empresas 
certificadas pelas normas ISO 9000. O Brasil foi o segundo país a conseguir a norma 14000 
com a Bahia Celulose, tendo como seu gerente de qualidade José Cajazeira, que continua 
atuante como um soldado nesta causa. Tivemos a oportunidade de recebermos no País grande 
especialistas, como Kaoru Ishikawa (o guru japonês), Yoshio Kondo, Bill Scherkenbach, Peter 
Scholtes, Philip Crosby, entre tantos outros. 
 
Em 1991, o estado do Rio Grande do Sul lançou o seu Programa Gaúcho da Qualidade e 
Produtividade (PGQP). Desde então, todo este programa continua ativo, com uma adesão de 
mais de 6.000 empresas, um milhão de pessoas, e serve de benchmark para os outros 
estados, que utilizam os seus critérios de avaliação. Outro registro que não posso deixar de 
fazer é que este é também o maior programa sobre qualidade e produtividade no mundo, 
atualmente. Hoje temos mais de 17 estados com o seu próprio programa.  
 
Mas, fazendo um flashback, quero lembrar a capital importância do eng. José Ribeiro da Costa, 
que fora aos Estados Unidos fazer um curso de especialização em engenharia. Lá ele se 
familiarizou com os conceitos de qualidade e, na sua volta, decidiu organizar o primeiro curso 
no Brasil. Este curso teve 40 engenheiros como participantes, tendo como professor o senhor 
Stanley Marash, presidente da Stat-A-Matrix. Outros cursos em seqüência formaram e 
certificaram dezenas de profissionais. 
 
Em 1992, numa visita a Millwaulke, sede da American Society for Quality (ASQ), tomei 
conhecimento que o Brasil ocupava a segunda posição no seu ranking, com o maior numero de 
engenheiros certificados. Tínhamos exatamente 854 profissionais. Estes foram os 
multiplicadores, e hoje já temos um grande contingente de profissionais certificados. 
 
Na última década, grupos de profissionais brasileiros participaram ativamente dos Congressos 
Anuais da Qualidade nos EUA, e por alguns anos fomos a segunda maior delegação estrangeira 
a participar desses eventos. Quero também destacar que a Qualitymark foi a primeira editora 
a representar a Quality Press, considerada a maior no mundo. Ela, na sua história, jamais 
tinha autorizado uma empresa a representá-la. Hoje o PGQP é o representante oficial da ASQ 
no Brasil. 
 
No campo editorial o Brasil também foi privilegiado. Num primeiro momento, traduzindo obras 
de capital importância e, num segundo, gerando sua própria literatura. Num espaço de tempo 
muito curto, já tínhamos conteúdos suficientes para a geração do conhecimento e da prática 
dos conceitos da qualidade e produtividade. 
 



Aqui, quero destacar obras que se transformaram em verdadeiros best-sellers. Livros como 
Times da Qualidade, de Peter Scholtes, venderam mais de 80.000 exemplares em cinco anos, 
um marco extraordinário se levarmos em conta que com 3.000 exemplares vendidos já se 
pode considerar um best-seller. Poderíamos citar vários outros títulos e autores, nacionais e 
internacionais. Na nossa Editora, o livro de bolso Qualidade - Ferramentas para uma Melhoria 
Contínua, de Michael Brassard, já ultrapassou a formidável marca de 450 mil exemplares. 
Autores nacionais, como o Prof. Falconi, Cosete Ramos (trilogia da Qualidade), Maurity 
Maranhão (ISO 9000), consagraram-se como grandes vendedores de livros. 
 
Depois tivemos a criação da Fundação Nacional para o Prêmio Nacional da Qualidade, hoje 
apenas Fundação Nacional da Qualidade. Após a criação, por meio de um grupo de empresas 
na American Chamber do Brasil, a Fundação ganhou vida própria e temos que destacar o 
esforço titânico empreendido pelos seus dois primeiros superintendentes, Carlos Mathias 
Martins e Ana Maria Rutta, sua substituta. 
 
Temos também que destacar a participação muito ativa de Basílio Dagnino, que como gerente 
técnico da Fundação viajou o mundo inteiro para conhecer os programas dos outros países. 
Apesar de o nosso programa estar baseado no prêmio Malcolm Baldrige, hoje sem sombras de 
dúvidas temos o melhor prêmio do mundo, pela consistência e clareza dos seus critérios 
alinhados às temáticas atuais. Cabe agora ao competente António Tadeu Pagliuso tocar essa 
propagação. 
 
Vale destacar os dinossauros da qualidade, como Claudius D'Artagnan, Ozires Silva, Ariosto 
Farias, Maurício Frota, Márcio Migues, Getúlio Apolinário Ferreira, Romeu Carlos Lopes de 
Abreu, André Alckmin, Cláudio Vargas, Abrahão Kasisnky, José Mindlin, Manoel dos Santos, 
Leo Almeida, Edson Vaz Musa, Egon João da Silva, Hermann Wever, Luiz Carlos Barbosa, Julio 
Bueno, Dirceu Maramaldo, Synésio Batista, entre tantos outros que não caberiam neste 
espaço. Dois notáveis brasileiros merecem também ser destacados: o nosso querido professor 
Falconi que, com notório conhecimento, mudou a história das principais empresas brasileiras 
que compõem mais de 50% do PIB nacional; e o empresário Dr. Jorge Gerdau, pela sua 
extraordinária liderança, motivação e dedicação, primeiramente ao PGQP e atualmente no 
Movimento Brasil Competitivo. As suas contribuições para a causa colocam o Brasil num 
patamar superior. 
 
Esta estirpe de pessoas, com dificuldades, trabalho árduo e muita dedicação, reduziram 
drasticamente o nosso atraso tecnológico. Muitos dos acima mencionados, aliados a milhares 
de outros profissionais, como verdadeiros apóstolos tecnológicos, pregaram para centenas de 
milhares de pessoas os conceitos, fundamentos e ferramentas da qualidade e da 
produtividade.  
 
A adesão às propostas de um programa de qualidade eram imediatas. Houve a convicção geral 
de que era o único caminho a trilhar. Isso garantiu a manutenção de empregos desses 
profissionais e a sobrevivência das suas empresas. A aplicação das boas práticas tem 
permitido uma confiabilidade maior aos produtos e serviços do Brasil. Uma demonstração de 
como a Qualidade se tornou imperativa é o fato de termos montadoras sediadas no Brasil que 
ofereçam garantias de três anos, algo inimaginável antes da década de 1990. 
 
Recentemente, o código de defesa do consumidor completou 15 anos. É considerado um dos 
códigos mais modernos no mundo! Na era da informação, da convergência e da alta 
tecnologia, ter um código como o do Brasil é motivo de alegria e orgulho. Hoje a palavra 
qualidade está incorporada ao linguajar e ao pensamento dos brasileiros. 
 
Creio que o design e a inovação sejam hoje o nosso maior desafio. Precisamos aportar mais 
recursos na área de pesquisa e desenvolvimento, gerar mais patentes e colocar os nossos 
produtos mundialmente. Muitas empresas brasileiras e filiais de multinacionais servem de 
modelo de gestão eficiente e eficaz pelo mundo fora. 
 
 



Sei que ainda temos um longo caminho pela frente, mas acredito que com a costumeira 
tenacidade e flexibilidade, tão características nos nossos modelos de gestão, certamente esses 
desafios também serão vencidos! Que venham os próximos 15 anos! Afinal, eu vi, vivi e sou 
parte desta bela história que juntos construímos. 
 
Fonte: Banas Qualidade, ano. 16, n. 177, p. 61-63, fev. 2007. 
 
 
 


