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Walter Andrew Shewhart 

1891 – 1967 

 

 

Físico, engenheiro e estatístico estaduninense, conhecido como o "Pai do 
controle estatístico da qualidade". 

  

Foi consultor de várias organizações entre elas o departamento de 
guerra americano, as nações unidas e o governo indiano. Ele também 
lecionou nas universidades de Harvard, Rutgers e Princeton.  
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A contribuição mais importante de Shewhart tanto para a Estatística 
quanto para a indústria foi o desenvolvimento do CEQ - Controle 
Estatístico de Qualidade que é baseado nas técnicas de determinação do 
momento em que os erros tolerados na produção começam a ultrapassar 
os limites de tolerância, quando então a ação corretiva torna-se 
necessária. 

  

As contribuições de Shewhart tanto para a indústria quanto a Estatística 
foram significativas e sua influência sobre estatísticos como W. E. Deming 
resultaram na melhoria dos processos e na alta qualidade na indústria 
que ocasionaram o grande desenvolvimento japonês do século vinte. 
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Criou também o Ciclo PDCA, popularizado por W. E. Deming, que é 
considerado por muitos como o “Pai do controle de qualidade moderno”. 
No entanto, ele sempre se refere a ele como o "Ciclo de Shewhart". 

 

• PDCA (do inglês: PLAN - DO - CHECK – ACT) é um método 
iterativo e interativo de gestão de quatro passos, utilizado para o 
controle e melhoria contínua de processos e produtos. 

  

Uma de suas definições de qualidade: “É melhor ter gerentes COM 
qualidade do que apenas gerentes DA qualidade.” 
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William Edwards Deming 

1900 – 1993 

 

 

Deming é amplamente reconhecido pela melhoria na produção norte 
americana durante a Segunda Guerra Mundial, embora seja mais 
conhecido por seu trabalho no Japão onde, em 1950, ensinou altos 
executivos a melhorarem o design e a qualidade de seus produtos e 
assim, foi considerado um dos personagens mais notórios no país. 
Entretanto, apesar de ser considerado uma espécie de herói na área dos 
negócios no Japão, Deming apenas começou a ganhar reconhecimento 
nos EUA após sua morte. 
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Popularizou o Ciclo PDCA e o CEQ - Controle Estatístico da Qualidade 
(SQC – Statistical Quality Control), ambos criados por Walter Shewhart. 

   

Uma de suas definições de qualidade: “Qualidade é tudo aquilo que 
melhora o produto do ponto de vista do cliente.” 
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Joseph Moses Juran 

1904 – 2008 

 

 

Bacharel em engenharia elétrica pela Universidade de Minnesota, Joseph Moses 
Juran é lembrado como um Evangelista da Qualidade, escrevendo vários livros 
influentes sobre o assunto. Em 1954 Juram foi para o Japão lecionar sobre gestão 
de qualidade para executivos de médio e alto escalão de várias empresas. A 
ideia de que as gerências das empresas dos Estados Unidos necessitassem de 
treinamento não havia sido muito bem aceita até então. Entretanto, vinte anos 
mais tarde, os produtos japoneses começaram a ser visto como os líderes em 
qualidade. 
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J. M. Juran estendeu os conceitos de qualidade para toda a empresa com 
a aplicação do Controle Total da Qualidade (TQC – Total Quality Control). 
Enquanto o CEQ - Controle Estatístico da Qualidade – é aplicável apenas 
no nível operacional e de preferência na área de produção e manufatura 
– a Qualidade Total (CTQ) estende o conceito de qualidade a toda 
organização. Mais ainda, o CTQ envolve também a rede de fornecedores 
indo até o cliente final em uma abrangência sem limites. 

  

Uma de suas definições de qualidade: “Qualidade é a ausência de 
deficiências.”  
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Kaoru Ishikawa 

1915 – 1989 

 

Graduado em engenharia química pela Universidade de Tóquio, 
trabalhou para a Companhia de Combustível Líquido Nissan antes de se 
tornar um professor associado de sua Universidade de formação, 
tornando-se em 1978, presidente do Instituto de Tecnologia de Musashi. 
Ishikawa visionou a mudança na maneira de como as pessoas pensavam 
acerca do trabalho. Ele desafiou os gestores que estavam satisfeitos em 
apenas melhorar a qualidade de um produto, ao invés de insistirem e 
levarem a qualidade sempre a um passo à frente. 
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Em 1960 Ishikawa, em conjunto com a União de Cientistas e Engenheiros 
Japoneses, desenvolveu o conceito de círculos de qualidade. 

  

Idealizou o Diagrama de Ishikawa, também conhecido como Diagrama de 
Causa e Efeito ou Diagrama Espinha-de-Peixe, que é uma ferramenta gráfica 
utilizada para o gerenciamento e controle da qualidade em processos 
diversos, especialmente na produção industrial. 

  

Uma de suas definições de qualidade: “Qualidade é desenvolver, projetar, 
produzir e comercializar um produto que é mais econômico, mais útil e 
sempre satisfatório para o consumidor”. 
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Philip B. Crosby 

1926 - 2001  

 

 

Contribuiu para a teoria da gestão e métodos de gestão da qualidade. 
Phil Crosby está associado aos conceitos de "Zero Defeito" e de "Fazer 
certo à primeira vez".  

 

Em 1952 trabalhou como engenheiro na Crosley Corporation e, em 1957, 
passou a gestor da qualidade da Martin-Marietta. Foi nesta última que 
desenvolveu o famoso conceito de "Zero Defeito". 
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Segundo Crosby, os verdadeiros responsáveis pela falta de qualidade são 
os gestores, e não os trabalhadores. As iniciativas para a qualidade 
deverão vir de cima para baixo e para isso é necessário o empenho 
da gestão de topo e a formação técnica dos empregados em 
instrumentos de melhoria da qualidade. 

  

Uma de suas definições de qualidade: “Qualidade é a conformidade do 
produto às suas especificações” 
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Armand Feigenbaum 

1922 – 2014 

 

 

Feigenbaum é o criador do TQC - Total Quality Control, a proposta de 
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 possível. 
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Ele introduziu o termo “Controle de Qualidade Total” nos Estados Unidos. 
A qualidade se estende além dos defeitos no chão de fabrica; é uma 
filosofia e um compromisso para com a excelência. 

  

Uma de suas definições de qualidade: “Qualidade é a correção dos 
problemas e de suas causas ao longo de toda a série de fatores 
relacionados com marketing, projetos, engenharia, produção e 
manutenção, que exercem influência sobre a satisfação do usuário”. 
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Genichi Taguchi 

1924 – 2012 

 

 

 

Nasceu no Japão, em 1924, e formou-se em engenharia e estatística, 
doutorando-se em 1962. Diferentemente dos outros gurus da qualidade, 
Taguchi focou as atividades de projeto e não na produção. Ele 
considerava que a única forma de satisfazer o cliente era criar produtos 
de qualidade robusta (robust quality). 
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Taguchi argumenta que há perda pela sociedade na medida em que as 
características de qualidade se afastam do valor nominal (valor-alvo), 
mesmo que eventualmente esteja dentro dos limites de especificação.  

  

Uma das suas definições de qualidade: “Qualidade é a diminuição das 
perdas geradas por um produto, desde a produção até seu uso pelos 
clientes”. 

 

 

 

 

 

 


