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RESUMO 

 

Com a exigência do cliente sendo cada vez maior, as empresas brasileiras, de forma 

geral, buscam a melhoria contínua em seus processos. Utilizando um Sistema de 

Gestão de Qualidade Total é possível satisfazer os seus clientes e atingir os objetivos 

propostos pela organização. Através de uma pesquisa bibliográfica, este trabalho tem 

por finalidade apresentar a diferença entre o termo qualidade e sistema de gestão da 

qualidade e, ainda, a evolução vivenciada no âmbito empresarial brasileiro no que se 

refere a esse quesito, verificando quais os benefícios a implantação de um Sistema 

de Gestão da Qualidade Total traz consigo, assim, como as dificuldades que muitos, 

especialmente, pequenos e médios empresários, enfrentam para estabelecer esse 

sistema dentro do seu processo produtivo. Durante o desenvolvimento desse trabalho 

foi possível constatar que o foco na qualidade visando a satisfação do cliente é 

imprescindível como estratégia de sobrevivência no mercado atual. Muitas são as 

ferramentas que podem ser utilizadas para atingir a melhoria contínua; isso possibilita 

ainda melhorar os custos e reduzir desperdícios, aprimorando o sistema produtivo. 

Tudo muda todos os dias, portanto, para aqueles que pretendem alcançar excelência 

e aumentar seus lucros é obrigatório ter um Sistema de Gestão da Qualidade Total 

em seu negócio, independente do seu porte. 

 

Palavras-chave: Qualidade; Sistema; Processo; Evolução; Empresas.  



 

Silva, Cláudio José. Quality Management System: Its Evolution in the Process of 
Implementation in Brazilian Companies. 2018. 25 pages. Graduation Work of Course 
in Production Enginnering– University Pitágoras Unopar, Londrina, 2018. 
 

ABSTRACT 

With the requirement of the client being increasingly, Brazilian companies, in general, 

seek continuous improvement in its processes. Using a Total Quality Management 

System it is possible to satisfy its customers and achieve the objectives proposed by 

the organization. Through a bibliographic research, this work aims to present the 

difference between the term quality and quality management system and, still, the 

evolution experienced within the Brazilian business in relation to this item, verifying 

what benefits the deployment of a Total Quality Management System brings with it, as 

well as the difficulties that many, especially small and medium entrepreneurs face to 

establish this system within your productive process. During the development of this 

work it was possible to observe that the focus on quality in order to customer 

satisfaction is essential as a survival strategy in current market. There are many tools 

that can be used to achieve continuous improvement; this enables you to further 

improve the cost and reduce waste, improving the productive system. Everything 

changes every day, therefore, for those who want to achieve excellence and increase 

your profits it is mandatory to have a Total Quality Management System in your 

business, regardless of its size. 

 

Key-words: Quality; System; Process; Evolution; Companies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No mundo atual, conhecido como globalizado, as informações são cada vez 

mais rápidas, a mídia trabalha 24 (vinte e quatro) horas por dia e o cliente, 

naturalmente, se torna mais exigente a cada dia que passa. Diante desse cenário, a 

concorrência é mais acirrada e para se manter no mercado são necessárias 

estratégias em todos os departamentos de uma empresa.  

Dentre esses planos, pode-se citar o Sistema de Gestão da Qualidade, o qual 

tem sido um diferencial, não só de concorrência, mas sim de sobrevivência no mundo 

empresarial, sendo imprescindível a sua implantação em todos os departamentos. 

Investir em qualidade é investir na satisfação do cliente e ter a certeza de fidelização 

do mesmo. De acordo com Defeo e Juran (2015, pág.1), “organizações que buscam 

incansavelmente entregar bens e serviços de alta qualidade deixam para trás as 

organizações que não o fazem”. 

Carpinetti (2016, pág1) afirma que “a gestão da qualidade é vista hoje, tanto no 

meio acadêmico como no empresarial, como um fator estratégico para a melhoria de 

competividade e produtividade”. 

O estudo em questão se propõe a analisar o quesito Sistema de Gestão da 

Qualidade, focando de forma especial, como o mesmo surgiu nas empresas 

brasileiras, relatando alguns momentos importantes da sua história no país, sem 

deixar de mencionar o seu surgimento no mercado internacional. Será possível ainda, 

verificar os benefícios que esse sistema trouxe para o mercado nacional e os desafios 

enfrentados até o momento atual, responder a seguinte questão: Como ocorreu o 

processo de implantação do Sistema da Gestão da Qualidade nas empresas 

brasileiras?  

Como objetivo geral o trabalho visa responder a questão acima. E como 

objetivos secundários será apresentado a evolução do Sistema da Gestão da 

Qualidade, as dificuldades e os benefícios que ele trouxe para as empresas 

brasileiras. Assim, também como, o conceito de Gestão da Qualidade e as 

ferramentas da mesma; e qual, o seu o seu papel no ambiente empresarial 

competitivo. 

Ao analisar a evolução do processo de implantação do Sistema da Gestão da 

Qualidade é possível identificar qual a sua real importância, principalmente, se for 

levado em consideração o fato de que o cliente exige cada vez mais qualidade de 



 14 

produtos e de serviços. Toda empresa ou prestador de serviço que preza por esse 

quesito tem maior probabilidade de permanecer no mercado. 

Realizar esse trabalho é importante, pois ele pode contribuir com um pouco 

mais de conhecimento, especialmente, para os estudantes que se interessam por 

Sistemas de Gestão da Qualidade. Quanto mais se escreve sobre um determinado 

tema, mais se aprende e mais se partilha.  

Sendo assim, tanto a comunidade acadêmica, quanto o público leigo terá 

acesso a um material de fácil compreensão, voltado para aqueles que buscam a 

melhoria constante no gerenciamento de processos. 

Como metodologia, será utilizada a revisão bibliográfica de materiais 

publicados entre 2010 a 2016 sobre o tema, com destaque para dados qualitativos. 

Essa pesquisa pode ser classificada como descritiva básica pura (pois trata-se de um 

trabalho totalmente teórico), fazendo uso do método hipotético-dedutivo, onde foram 

utilizadas as seguintes palavras para busca no ato da pesquisa: qualidade, gestão, 

Brasil, empresas, sistema, implantação. 
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2 O QUE É QUALIDADE? 

 

O cliente exige cada vez mais e tem boa percepção sobre a qualidade de 

processos, serviços e produtos.  O que era apenas um fator de competitividade passou 

a ser requisito obrigatório para que as empresas sobrevivam no mercado. Muitos 

foram os fatores que contribuíram para que isso se tornasse uma realidade, podendo 

ser destacado aqui o fato de que os consumidores estão cada vez mais informados 

em um mundo globalizado. Entretanto, existe uma confusão sobre os termos 

qualidade e gestão da qualidade, pois apesar de terem uma estreita relação, são 

coisas diferentes. (OLIVEIRA, 2014). 

Enquanto a qualidade do produto refere-se `as suas características funcionais 

e físicas, de acordo com as exigências do cliente e a qualidade de serviço à prestação 

do mesmo, a gestão da qualidade refere-se a métodos utilizados nos processos, tendo 

como resultados duradouros, a qualidade do produto e dos serviços. Fazer essa 

gestão não é algo simples, entretanto, é o caminho mais seguro para uma empresa 

perpetuar. (OLIVEIRA, 2014). 

Há objetivos a serem atingidos ao optar por gerir  esse sistema, dentre eles, 

podem ser destacados os seguintes: ter sabedoria para identificar as necessidades 

do cliente; desenvolver os processos, produtos e serviços voltados para atender a 

demanda de acordo com o que foi pedido; fazer com que o resultado final da produção 

seja exatamente como foi definido no projeto; a entrega ao consumidor final deve ser 

de acordo com o que foi combinado; e por fim, aplicação da logística reversa para que 

seja possível fazer alterações de melhoria. 

 Não é obrigatório possuir um sistema de gestão de qualidade, pois é possível 

oferecer serviços, processos e produtos de qualidade somente com inspeções no 

final. Porém, a longo prazo os prejuízos são muitos, inclusive no que se refere a 

refugos e retrabalhos aumentando os custos. E quando esse tipo de descuido 

acontece em relação a prestação de serviços é quase certo perder o cliente. 

Sobre esse assunto, Carpinetti (2016), afirma que é simples o raciocínio, pois 

se a satisfação dos clientes for atingida, isso resultará em faturamento, surgirão novos 

pedidos, acarretando melhorias para a empresa, inclusive gerando empregos e 

remuneração aos colaboradores. Porém, caso ocorra diferente, clientes insatisfeitos 

geram grandes prejuízos para a empresa. 
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A ideia de oferecer produtos com qualidade sempre fez parte do cotidiano do 

ser humano, porém, até chegar ao termo “Sistema de Gestão da Qualidade Total”, 

houve um longo caminho. Já em 2150 a.C., o Código de Hamurabi deixava claro a 

preocupação com a qualidade das habitações. E no decorrer das civilizações são 

encontrados relatos de vários povos sobre o quesito qualidade. Nota-se então, quão 

longo tem sido esse processo, no entanto, está engando quem acredita que já se 

atingiu o ápice do mesmo, ainda há muito que se acrescentar. (OLIVEIRA,2004). 

Uma empresa não pode estruturar o seu sistema somente tendo como base o 

termo qualidade utilizado no senso comum, pois isso, poderia tornar o sistema 

implantado não totalmente eficaz e eficiente, já que muitas vezes o significado do 

cotidiano não expressa o verdadeiro significado do mesmo, o qual, em um sentido 

mais completo, se refere a “um conjunto de atributos ou elementos que compõem o 

produto ou serviço” (PALADINI, 2012). 

O desenvolvimento do ponto conhecido de inspeção da qualidade até sua 

chegada ao termo Sistema de Gestão da Qualidade Total em termos de conceito e 

prática, foi possível graças a grandes contribuições de alguns estudiosos, onde se 

destacam Juran, Deming, Feigenbauem e Ishikawa. Até a década de 1950 o conceito 

de qualidade era apenas relacionado ao conceito de perfeição técnica, após esse 

período, há uma evolução, onde se faz necessário adequar o produto ao seu uso. 

(CARPINETTI, 2016). 

Para que um Sistema de Gestão da Qualidade Total seja implantado existem 

algumas ferramentas importantes que auxiliam o processo. Essas ferramentas são 

técnicas que as empresas usam com o intuito de aprimoramento da qualidade e como 

prevenção de futuros problemas. Elas também auxiliam o gestor na hora de analisar 

se o processo implantado está atingindo os objetivos esperados. 

Segue abaixo algumas das ferramentas que serão apresentadas no decorrer 

desse trabalho: 

 Análise de Swot, Diagrama de Ishikawa, Diagrama de Pareto, Ciclo PDCA 

(Plan, Do, Check e Act) e Workflow (fluxograma). 

Vale a pena citar ainda o Programa 5S, o qual é a base para a implantação de 

um Sistema de Qualidade Total. Inicialmente, utilizado por donas de casa japonesas 

para envolver os familiares nos afazeres domésticos, essa ferramenta começou a ser 

utilizada pelos empresários na década de 60, quando perceberam que ela poderia ser 

a base para a implantação da melhoria contínua. É eficiente ao ponto de provocar 
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mudanças comportamentais em todos os níveis hierárquicos no local onde é 

implantada. (REYES e VICINO, 1997). 

Para se compreender bem como funciona o Sistema de Gestão da Qualidade 

Total, se faz necessário aprofundar os conceitos e as suas principais características. 

Segundo Ribeiro (2012), no Brasil algumas pessoas olham para o tema da Qualidade 

como algo ultrapassado, não mais sendo um fator de competitividade, mas a realidade 

é que esse assunto é o grande desafio daqueles que pretendem permanecer no 

mercado. Um dos fatores essenciais que possibilita os profissionais e as empresas a 

se prepararem melhor para vencer as competições no mundo globalizado, é 

justamente entender o histórico da Qualidade no Brasil e identificar as suas 

tendências. 

 

Apesar do Brasil estar em um processo mais tardio se for comparado aos 

Estados Unidos e aos países europeus, é possível verificar o quanto as empresas 

brasileiras já evoluíram no sentido de buscar a melhoria constante (pelo menos as que 

escolheram permanecer no mercado). De acordo com Defeo e Juran (2015), 

empresas que oferecem “bens e serviços de qualidade superior geram resultados 

financeiros sustentáveis, pois serem superiores aos dos concorrentes os torna 

vendáveis”. Consequentemente, quanto melhor a qualidade, menor os custos e 

maiores os lucros.  

Em resumo, gerir a qualidade é uma questão de estratégia das operações de 

produção. É a garantia de continuar competindo e atendendo as especificações 

exigidas pelo cliente e ter sucesso no negócio. Na prática, significa focar no cliente e 

ter comprometimento com os propósitos delimitados. (CARPINETTI, 2016). 
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3 PASSO A PASSO  

 

Para chegar no que é hoje, o Sistema de Gestão da Qualidade passou por 

várias fases desde o seu início. Como já foi citado anteriormente, de acordo com 

Oliveira (2014), já por volta de 2150 a.C., era encontrado no código de Hamurabi uma 

preocupação com o tempo de duração e com a funcionalidade das casas que eram 

produzidas na altura. O povo Fenício, tinham especificações do governo para a 

produção de alguns produtos, caso não fossem seguidas, o fabricante tinha sua mão 

amputada. É possível perceber que havia uma preocupação voltada para o produto. 

Oliveira (2014) destaca as eras que a qualidade passou desde o seu início até 

os dias atuais: 

Era da Inspeção: Período iniciado antes da Revolução Industrial, em uma altura 

que a produção era feita por artesãos. Toda a responsabilidade pelo projeto, produção 

e qualidade do produto estava sobre o artesão. O contato entre o consumidor e o 

produtor era intenso. Após o produto estar acabado separava-se os que estavam com 

defeito. O foco da qualidade estava na inspeção final do processo. Nesse momento, 

não havia um setor responsável por gerir essa etapa, entretanto, com a evolução da 

tecnologia, aos poucos, dentro das empresas, esses setores começam a ocupar 

espaço. 

Era do Controle Estatístico: A Revolução Industrial alterou drasticamente o 

cenário. Com a contribuição de W.A. Shewhart e J. Juran, foi possível o uso de forma 

mais profunda da estatística nas empresas, onde esses estudiosos acabaram por ficar 

conhecidos como gurus de grande importância para a qualidade. Nesse período, as 

inspeções eram feitas por amostragem, diminuindo consideravelmente, o custo do 

processo de qualidade. Surge então a figura do inspetor de qualidade, o qual só 

executa essa função de forma integral. Apesar de toda evolução desse momento, os 

produtos continuam sendo separados no final da produção. Não há ainda ação 

preventiva. É notável a responsabilidade da função qualidade estar sobre os gerentes, 

enquanto, a alta administração está distante. 

Era da garantia da qualidade: É o período pós-Segunda Guerra, impulsionado 

pelo grande avanço industrial e tecnológico. São desenvolvidos novos materiais, 

surge a energia nuclear e a oportunidade de colocar em prática algumas teorias de 

alguns gurus relacionadas à qualidade. Diferente da era anterior, verifica-se aqui um 

maior envolvimento da média gerência. Aos poucos, a preocupação com a qualidade 
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ao longo da cadeia de suprimentos começa a surgir, não mais voltada para o produto 

acabado, mas sim, para a prevenção de erros e defeitos. Teoria de custos e qualidade, 

técnicas de confiabilidade, programa zero defeitos e controle da qualidade são os 

elementos base dessa era. 

Era da gestão da qualidade total: Ainda de acordo com Oliveira (2014), a partir 

da década de 1970, foram criadas as bases para que surgisse a qualidade total.  

 Aqui todos os setores estão envolvidos no processo da gestão da qualidade 

total, assim como, ele é aplicado em todos os aspectos do negócio. Prioriza-se a 

satisfação do cliente, pois ela é essencial para se alcançar o sucesso, destacando que 

há o cliente interno e externo e ambos necessitam estar satisfeitos. O cliente externo 

refere-se ao consumidor final, já o interno, trata-se do funcionário que está dentro do 

processo de fabricação. As especificações sobre as necessidades do cliente são 

claras e definidas. A alta direção está totalmente envolvida e há uma integração entre 

a gestão estratégica da empresa com a gestão da qualidade. 

É possível verificar que a visão da qualidade total foi ampliada ainda mais 

devido à gestão estratégica da qualidade, onde o cenário externo passou a ser 

relevante e a qualidade passou a ser fator essencial para concorrer no mercado. É 

possível notar as diferenças entre todas as eras citadas por Oliveira (2014) em países 

onde a industrialização começou bem mais cedo, é o caso por exemplo, dos Estados 

Unidos e dos países europeus. Já em países como o Brasil nota-se todas as eras 

acontecendo de forma simultânea.  

Carpinete (2016) destaca o fato de que a qualidade também visa a redução de 

desperdícios e dos custos na produção, focando melhorar a eficiência do negócio, 

permitindo preços mais competitivos.  

Oliveira (2014) sistematiza a gestão da qualidade em alguns princípios, os 

quais se forem bem estruturados, irão gerar excelentes resultados para a gestão e 

controle de processos e para toda a empresa de forma geral. Porém, para serem 

desenvolvidos serão necessários comprometimento e bastante esforço de todos os 

envolvidos. A base dessa estruturação está focada na satisfação do cliente, pois ele 

é o elemento principal de tudo, isso implica em saber se realmente, o cliente está 

mesmo satisfeito, através de pesquisas, entrevistas e pelo SAC (serviço de 

atendimento ao consumidor). Através das informações recolhidas é possível melhorar 

a competitividade. 



 20 

Outro aspecto importante, segundo Oliveira (2014) é o envolvimento da 

gerência na tomada de decisões e no planejamento, pois isso possibilita ter a opinião 

de quem está envolvido dentro do processo. Um dos princípios para se alcançar o 

sucesso da gestão da qualidade é o setor de RH (recursos humanos), o mesmo estará 

envolvido de forma direta com a motivação dos funcionários. Serão necessários 

disciplina e esforço constantes e o aperfeiçoamento contínuo, onde pode ser 

encontrado através do Ciclo PDCA, o qual será tratado com mais detalhes no próximo 

capítulo. 

Além dos princípios citados acima, Oliveira (2014) destaca ainda a importância 

das gestão e o controle de processos, onde o foco é a padronização; a disseminação 

das informações, onde o sistema de informação da empresa é fundamental para a 

padronização, os treinamentos e o sindicadores; relata o fato da delegação correta de 

tarefas, onde os gestores não devem ser centralizadores, mas sim, saberem delegar 

a cada um de acordo com as funções; dar assistência técnica ao cliente, pois aí tem-

se a oportunidade de se ouvir o cliente; gerir as interfaces com agentes externos, 

sendo a empresa com um sistema de qualidade bem desenvolvido a influenciadora 

dentro do âmbito que está inserida; e por fim, a garantia da qualidade, o qual, segundo 

o autor é o mais complexo de todos, pois será dependendo dos itens anteriores. 

São princípios essenciais para que se tenha um sistema de Gestão de 

Qualidade Total com “qualidade”. 
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4 O PROCESSO É CÍCLICO 

 

De acordo com Carpinete (2016), assim como o conceito de qualidade ampliou, 

da mesma forma, foram ampliadas as práticas da gestão da qualidade, sendo assim, 

as atividades e as técnicas da qualidade são necessárias em todas as etapas do ciclo, 

pois os requisitos do produto até o uso, incluem requisitos internos e externos. E para 

se atingir os objetivos de qualidade existe um processo cíclico de aprendizagem, isso 

faz com que a gestão da qualidade seja um processo voltado à melhoria contínua, 

sempre buscando a satisfação do cliente. 

Entretanto, melhorar de forma contínua exige recursos, os quais na maioria das 

vezes, são limitados, sendo assim, essa estratégia será pautada de acordo com o que 

o concorrente oferece. Por isso, em empresas que vivem em ambientes competitivos, 

a gestão da qualidade terá como objetivo principal contribuir para a competitividade. 

Carpinete (2016) diz ainda sobre esse tema que a gestão da qualidade no 

ambiente competitivo se torna uma estratégia. Com essa visão, abrange o âmbito da 

gestão estratégica das operações de produção. Com esse foco, as atividades da 

gestão da qualidade no ciclo de vida do produto dividem-se em dois grupos: nível 

estratégico, onde a gestão da qualidade é integrada e direcionada pela estratégia do 

negócio, focada em gerenciar a melhoria e mudança, capacitando a empresa a estar 

à frente, ou pelo menos, no mesmo nível do concorrente. Nível operacional, aqui, a 

gestão da qualidade está integrada com as atividades produtivas. Focada na garantia 

dos atributos dos produtos na melhor forma do cliente ser atendido. 

Segundo Carpinete (2016), o PDCA é o método básico da gestão da qualidade, 

pois ele irá possibilitar a avaliação contínua de todo o processo. Em nível estratégico, 

essa ferramenta, irá possibilitar a identificação das prioridades de melhoria e das 

causas fundamentais. Será possível ainda planejar ações de melhoria e fazer a 

avaliação do processo. Já quando utilizada em nível operacional, irá possibilitar o 

controle da conformidade da produção, visando atingir os requisitos, reduzindo ou 

evitando custos da não qualidade. 

Oliveira (2014) afirma que o ciclo PDCA não se trata de uma ferramenta para 

rotinas, ele é usado sempre buscando a melhoria contínua, focado em elevar o nível 

de qualidade de todos os processos da empresa. Conforme gira o ciclo vai verificando-

se o que foi realizado em termos da qualidade.   
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Figura 1 – Ciclo PDCA – o eixo vertical marca o grau da qualidade, enquanto no eixo 

horizontal, marca-se o tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Oliveira (2014) 

 

 

Oliveira (2014) comparando a reengenharia com o Kaizen (melhoria contínua), 

deixa claro a diferença entre eles, enquanto a primeira traz consigo mudanças 

radicais, o segundo acredita nas pequenas mudanças constantes. 

Muitas são as ferramentas que poderão ser aplicadas durante o ciclo de 

melhoria contínua. No quadro abaixo, Carpinete (2016) apresenta algumas 

ferramentas da qualidade e suas principais funções: 
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Figura 2 – Ferramentas da qualidade e suas funções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Carpinete (2016) 

 

Vários, são os fatores que contribuem para que os conceitos de gestão da 

qualidade sejam colocados em prática, pode-se destacar o foco no cliente, por 

exemplo, e o comprometimento de todos os envolvidos com esse objetivo. Além disso, 

a capacitação e motivação das pessoas serão fundamentais para chegar no objetivo 

final. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo permitiu constatar que sobreviver no mercado atual é um 

grande desafio, e muitas empresas tem se valido de vários quesitos para vencer. 

Dentre eles, foi verificado que um Sistema de Gestão da Qualidade Total bem 

implantado pode fazer toda a diferença, inclusive permitir a sobrevivência de algumas 

delas. Trata-se de um fator estratégico, possibilitando a melhoria constante no 

ambiente competitivo e na produtividade. 

A questão da qualidade está presente no cotidiano dos clientes, fazendo com 

que o mesmo exija cada vez mais produtos funcionais que satisfaçam as suas 

necessidades, e não só, também querem preço e prestação de serviços com 

excelência. Para que isso seja possível, se faz necessário a implantação de um 

Sistema de Gestão da Qualidade Total, pois o mesmo para atender o que lhe é 

exigido. Possuir esse sistema não é algo obrigatório, pois é possível atende demandas 

sem ter processos definidos de qualidade, entretanto, será certo o fracasso, já o 

contrário, garante meios de permanência constante. 

Para se chegar no termo Sistema de Gestão da Qualidade Total, houve um 

longo caminho, foram várias etapas denominadas de formas diferentes, pois as 

mesmas possuem características distintas. Cabe aqui afirmar que implantar esse 

sistema, a empresa também visa a redução de desperdícios e dos custos na 

produção, focando melhorar a eficiência do negócio, permitindo preços mais 

competitivos, atingindo todas as necessidades do cliente, vivendo o ciclo da melhoria 

contínua. 

Identifica-se através dessa pesquisa que a evolução do Sistema da Gestão da 

Qualidade no país não parou, pois, para melhorar de forma contínua são necessários 

recursos, os quais na maioria das vezes, são limitados, dessa forma, essa estratégia 

será desenvolvida de acordo com o que o concorrente oferece, pois, a mesma terá 

que permanecer pelo menos no nível da concorrência. São várias as ferramentas 

utilizadas no processo de Qualidade Total, possibilitando que tudo aconteça de forma 

cíclica, dando a possibilidade da autoavaliação constante, com foco no cliente e o 

compromisso de todos os envolvidos. De forma geral, pode-se afirmar que apesar do 

longo caminho percorrido, e das dificuldades que muitas empresas enfrentam, a 

evolução no quesito qualidade cresceu bastante nas empresas brasileiras. 
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