São Paulo, 10 de março de 2021
Ao
Professor Doutor Ildeu de Castro Moreira
Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
Senhor Presidente
A Academia Brasileira da Qualidade (ABQ) é uma organização não
governamental e sem fins lucrativos, tendo como membros pessoas
experientes e de reconhecida competência profissional adquirida ao
longo dos anos – nas universidades, nas empresas e em outras
organizações privadas ou públicas – em atividades relacionadas à
engenharia da qualidade, à gestão da qualidade e à excelência na
gestão. Tem por missão contribuir para o desenvolvimento do
conhecimento em qualidade, inovação e excelência da gestão para
benefício das organizações e da sociedade brasileira. Os
Acadêmicos, hoje em número de 50, incluem profissionais da
qualidade e gestão, ex-ministros de Estado, funções de relevo em
órgãos públicos, empresários/presidentes de grandes empresas
públicas
e
privadas,
como
mostra
o
sítio
http://www.abqualidade.org.br/home.php?os-academicos-abq .
Nós da ABQ, conscientes de que o conhecimento é a base para a
construção de uma sociedade desenvolvida social e
economicamente, com equidade, capaz de gerar produtos e
serviços com qualidade, manifestamos apoio aos esforços que vêm
sendo desenvolvidos no sentido de preservar os orçamentos de
Ciência, Tecnologia e Inovação e, também, o aperfeiçoamento do
marco legal do setor.
Inúmeras realizações de relevância mundial no campo da pesquisa
científica e do desenvolvimento tecnológico têm situado o Brasil em
uma posição de respeito, da qual não podemos recuar sob pena de
prejudicarmos as gerações futuras.

Sem educação, saúde, proteção ambiental, ciência, tecnologia e
inovação não há qualidade; sem produtos e serviços de qualidade
não se conquistam mercados; sem esses esforços não há
desenvolvimento sustentável e tampouco manutenção e melhoria
da qualidade de vida da sociedade brasileira. É esse o desafio que
se impõe hoje, mais do que nunca, especialmente diante da crise
sanitária que assola a nossa pátria.

Cordialmente,

Eduardo Vieira da Costa Guaragna
Diretor Presidente da ABQ

