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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII    

OOSS  GGUURRUUSS  DDAA  QQUUAALLIIDDAADDEE  

AAss  ppeessssooaass  aapprreennddeemm  qquuaannddoo  eennssiinnaamm  

SSêênneeccaa  

Apresentamos, a seguir, um resumo dos trabalhos de alguns pioneiros considerados gurus na área da Qualidade: 

W. Edwards Deming, Philip Crosby, J. M. Juran, Armand Feigenbaum, Kaoru Ishikawa e Genichi Taguchi. 

IIII..11  WWiilllliiaamm  EEddwwaarrddss  DDeemmiinngg - Sua filosofia é baseada em 14 princípios que são adotados em todos os níveis da 
organização. O resumo deles é o seguinte: 

1. Criar constância de propósito para o aprimoramento contínuo dos produtos e serviços. 

2. Adotar nova filosofia face à nova realidade econômica. 

3. Cessar a dependência da inspeção em massa para atingir Qualidade. São necessárias evidências estatísticas de 

que Qualidade está sendo construída na organização. 

4. Eliminar a prática de fechamento de negócios na base do preço. Romper com os fornecedores que não tratam 
Qualidade através de evidências estatísticas. 

5. Aprimoramento contínuo do sistema é tarefa da gerência. Encontre e solucione os problemas. 

6. Instituir métodos modernos de treinamento no local de trabalho. 
7. Instituir métodos modernos de supervisão (liderança), enfocando a ajuda às pessoas, a fim de realizarem um 

trabalho bem feito. 

8. Lançar fora o medo. Encorajar a comunicação sincera entre chefia e empregados. 
9. Derrubar as barreiras entre os departamentos. 

10. Eliminar slogans e posters que conclamem ao aumento da produtividade sem explicitar os métodos. 

11. Eliminar padrões de trabalho que exijam cotas numéricas arbitrárias. 

12. Permitir orgulho pelo trabalho ao horista e remover qualquer barreira neste sentido. 

13. Instituir um vigoroso programa de educação e encorajar o auto- aprimoramento. 

14. Comprometimento da Alta Direção criando condições que permitam a promoção dos pontos anteriores, no dia-
a-dia da empresa. 

Em 1991, foi apresentado no I Congresso Brasileiro da Qualidade e da Produtividade - UBQ, um dos primeiros 

papers no mundo1 que fazia uma reflexão dos princípios de Deming aplicados à Educação: Deming vai à Escola. 

IIII..22  PPhhiilliipp  CCrroossbbyy - Sua filosofia é calcada, semelhantemente à filosofia de Deming, em 14 etapas que podem ser 

resumidas da seguinte maneira. 

1. Os gerentes devem estar comprometidos, de tal forma a admitir que o aprimoramento da Qualidade é a única 
via que incrementa os lucros. 

2. Devem ser criadas equipes para o aprimoramento da Qualidade. Os chefes dos departamentos lideram as 

equipes orientando-as sobre seu propósito e metas. 
3. Avaliação dos resultados para averiguar como o processo está se comportando. 

4. Avaliação dos custos da Qualidade: os gerentes devem estar conscientes em relação a eles. 

5. Garantia da Qualidade: comunicar e divulgar as notícias referentes aos custos da Qualidade entre supervisores e 
empregados. 

6. Ação corretiva: promover reuniões de forma a encontrar e solucionar todos os tipos de problemas. 

7. Estabelecer comitês ad-hoc para atingir Zero Defeitos. Formar equipes para investigar o conceito zero defeitos 
e modos de implementá-lo. Zero Defeitos geralmente leva de um a um ano e meio para ser implementado. 

8. Treinamento dos supervisores: ter certeza de que todos os gerentes entendam cada etapa do programa a ponto 

de explicá-lo a outros. 
9. Implementar o dia Zero Defeitos, no qual todos os empregados fazer um compromisso para aprimorar a 

Qualidade. 

10. Estabelecer metas que devem ser cumpridas. 

                                                           
1 British Deming Association (1991). 

11. Os empregados devem ser consultados acerca das causas reais dos problemas, para então serem solucionados. 

12. Reconhecimento: recompensar aqueles que atingiram as metas propostas. 

13. Comitê da Qualidade deve ser formado por profissionais de diferentes áreas. 

14. Etapa final: fazer tudo isto novamente. 

Da mesma forma proposta por Deming, as 14 etapas não precisam ser trabalhadas ao mesmo tempo, nem ser 
seguidas na ordem acima, mas todas elas devem ser cumpridas antes de começar de novo. 

IIII..33  AArrmmaanndd  FFeeiiggeennbbaauumm  --  CCrriiaaddoorr  ddoo  TTQQCC: 

Um sistema eficiente para integrar o desenvolvimento, manutenção, e aprimoramento da Qualidade 
através de esforços dos vários grupos que formam uma organização tais como marketing, engenharia, 

produção e serviços a fim de atingir e satisfazer as necessidades do consumidor, da maneira mais 

econômica possível2. 

Seu conceito de controle envolve 4 etapas: 

 Estabelecer um padrão de Qualidade 

 Avaliar conformidade com o padrão estabelecido. 
 Agir corretivamente quando o padrão não for atingido. 

 Planejar, a fim de aprimorar o padrão. 

De acordo com Feigenbaum, é o cliente externo que tem a palavra final, e os fatores que afetam a Qualidade 
podem ser divididos em duas categorias distintas: 

 tecnológicos: máquinas, materiais, insumos e processos; 

 humanos: tempo e pessoal (considerados por Feigenbaum como os mais importantes). 

Podemos resumir sua filosofia em três níveis: 

• A gerência deve perseguir Qualidade como objetivo número 1. Esta prioridade ou objetivo deve ser entendida 

por todos os empregados na organização. 
• As ações necessárias para atingir os objetivos devem ser implementadas por toda a empresa. 

• Motivação, avaliação dos resultados, e comprometimento com a Qualidade devem ser mantidos em alto nível 

todo o tempo na empresa. 

IIII..44  JJoosseepphh  JJuurraann - Acredita que o conceito da Qualidade tem mudado, e que o mundo ocidental precisa aprender 

a adotar os princípios da Qualidade japoneses. Para que isto ocorra, são necessários: 

 Um programa anual, bem estruturado, visando ao aprimoramento da Qualidade dos produtos: pode 

permitir rápidos resultados. Inclui o desenvolvimento de um senso de responsabilidade para 

participação ativa, desenvolvimento de habilidades específicas para este aprimoramento e criar o 
hábito do aprimoramento anual. 

 Um sólido programa de treinamento para a Qualidade. A ciência da Qualidade inclui os métodos, 

ferramentas e técnicas usadas para manter a função Qualidade. 
 Alto nível de motivação, medição e avaliação dos resultados e compromisso com a Qualidade durante 

todo o tempo na empresa. 

O executivo principal deve levar a sério este compromisso. Programas do tipo Zero Defeito devem ser evitados, e 
deve ser gasto um tempo suficiente para que todos entendam o compromisso com a Qualidade em todos os níveis 

da organização. 

A sua fundamentação teórica é denominada Trilogia de Juran e é composta por: 

1. Controle da Qualidade; 

2. Aprimoramento da Qualidade; 

                                                           
2 TQC - Total Quality Control 
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3. Planejamento da Qualidade. 

IIII..55  KKaaoorruu  IIsshhiikkaawwaa - Meu envolvimento com o TQC tem sido o mais diverso possível: indústria química, 
mineração, metalurgia, indústria de máquinas, elétrica, eletrônica, ramo têxtil, construção de navios e, mais 

recentemente, finanças, transportes, e indústria de serviços. Está claro para mim que as atividades TQC são 

basicamente as mesmas e que os seus princípios podem ser aplicados em qualquer tipo de organização3. 

Foi um dos estudiosos que a partir de ano de 1949, através da criação do QC Research Group da JUSE (Japanese 

Union of Scientists and Engineers), criou o sistema japonês inicialmente denominado Company Wide Quality 

Control-CWQC, com base nos ensinamentos de Deming, Juran e Feingenbaum. Com o passar do tempo este 
sistema foi redenominado, passando a ser identificado por Total Quality Control-TQC. Entre seus conceitos 

principais estão: 

 Envolvimento de todos os departamentos nas atividades da Qualidade como fabricação, marketing, 

P&D, assistência-técnica, compras, engenharia etc. 

 A meta principal é o aprimoramento contínuo. 

 Participação de todos os empregados em todos os níveis. 
 Atenção especial às definições de Qualidade do cliente. 

IIII..66  GGeenniicchhii  TTaagguucchhii  ––  ccrriiaaddoorr  ddaa  EEssttaattííssttiiccaa  PPrreevveennttiivvaa  

Ganhou quatro vezes o Prêmio Deming, do Japão. Ele recebeu o primeiro destes prêmios de excelência pela sua 
contribuição para o desenvolvimento da estatística aplicada à qualidade. Tornou-se especialista mundial no 

processo de desenvolvimento e design de novos produtos, sendo criador do movimento Robust Design. Começou 

a ser conhecido no início dos anos 50, quando trabalhou na Nippon Telegraph and Telephone. Prestou um forte 
impulso à promoção do design industrial, que marcou a segunda fase do movimento da qualidade no Japão após a 

primeira fase baseada no controle estatístico. 

Em 1982, os seus ensinamentos chegaram aos Estados Unidos e muitas empresas usaram as suas idéias com 
sucesso, caso da ITT. Em 1990 recebeu do imperador japonês a Blue Ribbon Award pela sua contribuição para o 

desenvolvimento da indústria japonesa. 

A filosofia de Taguchi é relativa a todo o ciclo de produção desde o design até à transformação em produto 
acabado. Ele define a qualidade como “"Qualidade é a perda imposta à atividade a partir do momento em que o 

produto é expedido". Esta perda inclui os custos da insatisfação dos clientes, que por sua vez conduzem a custos 
de reputação da empresa. Esta definição é bastante diferente da definição tradicional orientada para o produto. O 

cliente é a parte mais importante do fluxo deste processo, uma vez que produtos e serviços com qualidade vão 

garantir o retorno dos clientes, melhorando a reputação e aumentando a cota de mercado. 

Para Taguchi a chave para reduzir as perdas não está na conformidade com as especificações, mas na redução da 

variância estatística em relação aos objetivos fixados. Acredita que a qualidade e o custo de um produto são 

determinados em grande medida pelo seu design e pelo seu processo de fabrico. 

Os 4 pontos principais da filosofia da qualidade de Taguchi são:  

1. Num mercado competitivo, a melhoria contínua da qualidade e a redução de custos são necessárias para que as 

empresas sobrevivam.  
2. Uma medida importante da qualidade de um determinado artigo produzido é o custo total que esse artigo 

infringe na sociedade.  

3. A perda de um consumidor devido à má qualidade é aproximadamente igual ao quadrado do desvio da sua 
característica de performance em relação ao seu objetivo ou valor nominal.  

4. A variação da performance de um produto onde um serviço pode ser reduzido, se observarmos os efeitos não 

lineares que os parâmetros têm nas características de performance. Qualquer pequeno desvio do valor objectivo, 
conduz a uma qualidade.  

                                                           
3 What is Total Quality Control? (1985). 

Taguchi dá grande ênfase na aproximação entre a Engenharia e a Qualidade. Afirma que, produzindo com 

determinados objetivos ou requisitos de maneira a minimizar a variação da performance de um determinado 

produto, consegue-se aumentar a qualidade e a satisfação dos clientes. 

Na década de 1950 em diante, Taguchi desenvolveu uma metodologia que utilizava a aplicação de métodos 

estatísticos objetivando melhorar a qualidade dos produtos manufaturados. Esses métodos geraram controvérsias 
entre alguns estudiosos mais convencionais, porém a inovação de Taguchi trouxe conceitos e extensões que 

representam o escopo deste conhecimento. 

O QFD (quality function deployment ou desdobramento da função qualidade) nasceu como uma evolução natural 
dos sistemas de qualidade no Japão, na medida em que seus especialistas procuravam desdobrar as características 

de qualidade de um produto por entre as funções que contribuíam para a qualidade da empresa, com o objetivo de 

garantir a qualidade do produto já na fase de projeto. 

Taguchi aponta que, mesmo o produto estando dentro dos limites de especificação, há um custo definido para a 

sociedade se a característica não está exatamente no valor nominal; quanto mais longe do nominal, maior o custo. 

 A qualidade de um produto não pode ser aperfeiçoada a menos que suas características possam ser identificadas e 
medidas. Taguchi divide o processo de controle de qualidade em duas etapas - controle de qualidade "off-line" e 

"on-line". 

O controle da qualidade na linha de produção se refere às atividades diárias para se controlar condições do 
processo, observando-se tanto características da qualidade de produtos como parâmetros de processos. Sabe-se 

que todos os processos estão sujeitos a variações de controle. Portanto, o objetivo do controle da qualidade na 

linha de produção é fabricar produtos uniformes ajustando processos de acordo com informação obtida a respeito 
de processos e/ou de produtos fabricados. 

 O projeto de qualidade de Taguchi , incide fundamentalmente em 3 áreas distintas:  

1. Projeto do sistema: É o processo científico de aplicação de conhecimentos de engenharia a fim de produzir 
um projeto básico de um protótipo funcional. O projeto inicial pode ser funcional, mas poderá estar muito 

longe dos termos ótimos de qualidade e de custo.  

2. Projeto de parâmetros: meios de reduzir custos e melhorar as performances sem remover as causas da 
variação. O projeto de parâmetros requer sempre uma experiência para meios de reduzir custos e melhorar as 

performances sem remover as causas da variação. O projeto de parâmetros requer sempre uma experiência 
para a avaliação dos efeitos dos fatores de ruído nas características da performance de um determinado 

produto. O objetivo desta experiência é o de selecionar os níveis ótimos dos parâmetros do projeto, de 

maneira que o sistema seja funcional, que tenha um alto nível de performance independentemente das 
condições de uso, e que seja robusto aos fatores de ruído. Tradicionalmente, fazer experiências com as 

variáveis de projeto, mudando uma de cada vez ou por tentativa erro, torna-se um processo muito demorado 

e muito caro, até encontrar a combinação ótima de parâmetros do projeto. Em muitos casos, devido ás 
pressões existentes do mercado, o resultado é um produto que está longe de ser considerado ótimo. Em 

contraste, o projeto robusto de Taguchi dá-nos um sistema eficiente na condução de experiências com o 

intuito de determinar o conjunto ótimo de parâmetros de projeto tanto a nível de performance como de 
custos. Este método usa matrizes ortogonais, baseado na teoria do projeto de experiências. Usando estas 

matrizes ortogonais, reduz-se significativamente o numero de experiências, em que a quantidade de colunas 

nessas matrizes, representa o numero máximo de fatores que podem ser estudados. 
3. Projeto de tolerâncias: meios de reduzir a variação controlando as causas, mas com aumento de custo. É o 

processo de determinação de tolerâncias à volta dos valores nominais selecionados na fase do projeto de 

parâmetros. O projeto de tolerâncias é necessário se o projeto robusto não conseguir produzir a performance 
desejada sem o uso de componentes especiais muito dispendiosos ou processos de grande precisão. O 

projeto de parâmetros e o projeto de tolerâncias, têm como base a otimização do Custo/Performance , 

utilizando a tecnologia do projeto/planejamento de experiências.  

Etapas para a implementação de um projeto de Experiências  
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1. Estabelecer o problema a ser solucionado. É necessária uma compreensão clara do problema por todos que vão 

estar envolvidos com a experiência, para que o mesmo possa ser estruturado. A determinação do problema deve 

ser especificada, e se múltiplas respostas estiverem envolvidas, devemos considerá-las. 

2. Determinar o objetivo da experiência. Isto inclui a identificação das características de desempenho (de 

preferência mensuráveis, e o nível de desempenho exigido quando a experiência estiver concluída).  
3. Determinar o(s) método(s) de medição. O sistema de medição pode exigir uma experiência em separado para 

melhorar a precisão das medições.  

4. Identificar os fatores que supomos que exercem influencia sobre as características de desempenho. Deve-se 
recorrer a um grupo de pessoas associadas ao produto ou ao processo. Brainstorming, fluxogramas e/ou diagramas 

de Ishikawa devem ser empregados a fim de auxiliar na obtenção dos fatores a serem investigados.  

5. Dividir os fatores em de controlo e de ruído.  
6. Determinar o número de níveis para todos os fatores. Os graus de liberdade exigidos são uma função direta no 

número de níveis dos fatores. Para uma experiência inicial de separação o numero de níveis deve manter-se baixo.  

7. Identificar os fatores de controle que possam interagir. Estas interações também usam graus de liberdade e são 
determinantes para o tamanho da experiência. Como estratégia aceitável, podemos selecionar o tamanho da 

experiência baseando-nos somente nos fatores e, se ainda houver alguma coluna disponível, atribuí-las a 

interações.  
8. Traçar o gráfico linear exigido para fatores de controle e interações. Os fatores e interações desejados podem 

exercer influência sobre a matriz ortogonal selecionada.  

9. Selecionar as matrizes ortogonais.  
10. Atribuir fatores e interações às colunas. O gráfico linear de uma matriz ortogonal deve sofrer modificações a 

fim de se ajustar à forma exigida. O número de níveis numa coluna também pode ser modificado nesta etapa. 

Ambas as matrizes, internas e externas, possuirão as mesmas condições de atribuição; no entanto, a matriz externa 
não deve ser tão complexa quanto a matriz interna, pois a externa é apenas ruído, que é controlado somente na 

experiência. 

11. Executar a experiência. Estratégias de aleatorização devem ser consideradas no projeto de experiências.  
12. Analisar os dados. Diversos métodos foram apresentados para analisar os dados: método de observação, 

método de classificação, método dos efeitos da coluna, ANOVA, ANOVA S/R, gráficos da média, gráficos da 
interação etc. Se a experiência sofreu desequilíbrio em decorrência de um erro, a análise dos dados deverá levar 

isto em consideração ou o ensaio deverá ser executado novamente, para que o erro seja reparado.  

13. Interpretar os resultados. Determinar quais os fatores que exercem influência e os que não exercem influência 
na característica principal de desempenho.  

14. Selecionar os níveis ótimos dos fatores de controle que mais influenciam e faça uma previsão dos resultados 

esperados. Os fatores influentes são somente os que necessariamente possuem o nível determinado ou controlado. 
Os fatores não influentes devem ser estabelecidos a um nível de custo mínimo. 

IIII..77  PPoonnttooss  CCoommuunnss  aaooss  GGuurruuss  

Apesar de cada um deles ter desenvolvido suas filosofias e modelos próprios, alguns pontos são comuns a todos 
eles, como os seguintes: 

 Comunicação interáreas na fase do projeto dos produtos, serviços e processos. 

 Qualidade é algo dinâmico, portanto envolve aprimoramento contínuo. 
 É vital o envolvimento de fornecedores nos esforços em prol da Qualidade. 

 A solução da maioria dos problemas relacionados à Qualidade é de responsabilidade gerencial. 

 Os gerentes devem ser os agentes de mudança. 
 Educação e treinamento: um processo contínuo em todos os níveis da empresa, liderado pela Alta 

Direção. 

 

 

 

 

QUESTÕES DO CAPÍTULO II 

1. Qual o nome dos Gurus da Qualidade? 

2. Apresente uma síntese dos modelos teóricos de cada um dos Gurus. 

3. Quais os pontos comuns e os pontos conflitantes entre as teorias de Deming e de Crosby? 

4. Simule um planejamento de uma empresa qualquer aplicando as teorias de cada um dos Gurus. 

5. Faça uma análise crítica para cada um dos 14 princípios de Deming aplicados à Educação. 

6. Faça um QFD (http://pessoal.utfpr.edu.br/vrubel/arquivos/_1_PI-2_QFD-apostila.pdf) para sair de 

férias. 

http://pessoal.utfpr.edu.br/vrubel/arquivos/_1_PI-2_QFD-apostila.pdf

