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S ta rea cal it ãþ ii în S ta te le U n it e a le Ame ricii
Joseph Moses JURAN
SUA nu este liderul mondial în calitate; liderul este
Japonia.
Acest lucru a venit ca o surprizã, dupã ce, înainte de
cel de-al doilea Rãzboi Mondial, reputaþia Japoniei în
domeniul calitãþii era una dintre cele mai rele – era un
simplu exportator de mãrfuri necorespunzãtoare.
Japonia a încercat sã atingã mãreþia prin cucerirea
militarã. Când aceasta a eºuat, a încercat sã atingã mãreþia prin mijloace paºnice – mai exact prin comerþ.
Marea strategie a sa a fost sã cumpere materii prime, sã
le prelucreze în bunuri finale, sã câºtige valutã din exporturi, sã cumpere mai multe materiale ºi tot aºa, într-o spiralã crescãtoare. Nu a mers. Reputaþia Japoniei
anterioarã rãzboiului privind slaba calitate a exporturilor
i-a determinat pe importatorii strãini sã se fereascã sã
cumpere mãrfurile japoneze, în ciuda preþurilor scãzute.
Incapacitatea de a vinde ºi motivele care împiedicau
vânzãrile au intrat atunci în atenþia factorilor de decizie
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japonezi. Ei au ajuns la concluzia cã trebuie sã îºi îmbunãtãþeascã permanent calitatea pentru a deveni competitivi cu calitatea occidentalã; astfel, ºi-au schimbat
reputaþia în materie de calitate. Restul, cum se spune,
este istorie.
Japonezii au lansat o adevãratã revoluþie în calitate,
de la începutul anilor ’50, bazatã pe o ratã revoluþionarã
de îmbunãtãþire a calitãþii, an dupã an. Estimez cã pânã
în anul 1975, cu 25 de ani mai târziu, au egalat nivelurile de calitate din Vest. Apoi, pânã în anul 1990 au
fost recunoscuþi ca liderii mondiali ai calitãþii. Recompensele au fost enorme. Produsele lor au câºtigat cote
de piaþã apreciabile din pieþele strãine ºi aceste realizãri
au continuat.
Un rezultat al revoluþiei calitãþii desfãºurate a fost
transformarea Japoniei într-o superputere economicã,
secondatã numai de SUA. De-a lungul aceleiaºi decade, noi, în SUA, ne-am îmbunãtãþit, de asemenea, calitatea, dar cu o ratã de creºtere normalã. Diferenþa între
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aceste douã rate de îmbunãtãþire a calitãþii noastre, dea lungul anilor, a decis cine sunt liderii calitãþii. Pe alocuri, noi avem companii care au devenit liderii calitãþii
în industriilor lor, dar în ansamblu ei sunt doar o micã
parte a economiei noastre.
Efectul revoluþiei japoneze în calitate asupra economiei americane a fost profund, dar mixt. În multe categorii de produse a dat posibilitatea consumatorilor noºtri
sã cumpere mãrfuri superioare la preþuri competitive
sau chiar mai mici. Acelaºi lucru este valabil ºi pentru
multe dintre companiile noastre. Pe latura negativã, noi
„am exportat“ milioane de locuri de muncã în Japonia.
Totodatã, noi am pierdut industrii întregi, cum este cea
de design ºi producþia de televizoare.

Joseph Juran vorbind la festivitatea
organizata de ASQ pentru a marca
sãrbãtorirea centenarului naºterii sale

În mod surprinzãtor, analiºtii noºtri financiari ºi din
presã au ignorat complet existenþa acestei Revoluþii
Japoneze a Calitãþii ºi efectele sale asupra economiei
americane. Dacã trendurile acestea ar fi continuat în
acelaºi ritm ºi în secolul XXI, ar fi însemnat un risc
extrem de mare ca SUA sã piardã statutul sãu de superputere financiarã. Nu este însã nevoie ca acele tendinþe
sã continue.
Noi ºtim ce au fãcut liderii calitãþii pentru a ajunge
acolo unde sunt. Unii dintre noi au analizat aceastã
mare strategie – paºii specifici fãcuþi de un eºantion de
companii japoneze ºi americane care au devenit lideri
ai calitãþii.
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Strategia lor constã în urmãtorii paºi. Directorii executivi au devenit lideri ai revoluþiei calitãþii. Ei au pregãtit întreaga ierarhie managerialã, învãþându-i cum
trebuie condusã afacerea pentru calitate. Ei au început
realizarea planurilor anuale de afaceri prin includerea
obiectivelor strategice pentru îmbunãtãþirea calitãþii. Ei
au preluat activitatea de îmbunãtãþire a calitãþii într-un
ritm revoluþionar, an dupã an. Ei au extins pachetul de
rapoarte pentru a include performanþe cu privire la
obiectivele de calitate. Ei au oferit oportunitãþi pentru
forþa de muncã de a participa la revoluþia calitãþii. Ei au
revizuit sistemele de recunoaºtere ºi recompensare pentru a da mai multã greutate realizãrilor în planul calitãþii.
De-a lungul anilor ’80 ºi ’90, o mare parte dintre
companiile noastre au preluat programe de rezolvare a
problemelor legate de calitate. Numai câteva au reuºit,
folosind, în mod esenþial, aceleaºi serii de paºi. Acesta
a presupus foarte multã muncã grea ºi a durat între ºase
ºi zece ani.
Pentru marea majoritate a companiilor noastre, programele au eºuat. Motivele s-au regãsit în slaba alegere
a strategiei. Unele au încercat sã asigure legislaþia care
sã le permitã sã þinã importurile la distanþã prin intermediul cotelor ºi a tarifelor. Altele au folosit bannere,
slogane ºi pancarte pentru a determina forþa de muncã
„sã realizeze totul bine de prima datã“. Acest concept
simplist era sortit eºecului; cauzele slabei calitãþi se
regãseau mai degrabã în sistem decãt în rândul forþei de
muncã. Deci noi intrasem în impas.
Noi ºtim ce trebuie fãcut, dar multe dintre companiile noastre nu fac aceste lucruri. Dacã nu ieºim din
acest impas, vom continua sã pierdem teren în faþa importurilor. Unul dintre grupurile care lucreazã pentru a
sparge acest cerc vicios este Centrul Juran pentru Leadership în Calitate al Universitãþii din Minnesota. Consiliul Consultativ al lor include preºedinþi din mediul
industrial ºi academic. Ei ºi-au propus sã colecteze fonduri substanþiale pentru finanþarea unui studiu aprofundat prin care vor verifica ce au realizat liderii americani
în calitate pentru a ajunge aici ºi care au fost rezultatele
lor. Sperãm cã rezultatele cercetãrii vor stimula companiile noastre în adoptarea strategiilor probate.
În final, daþi-mi voie sã vã ofer o prognozã a rolului
ce revine departamentului de calitate de-a lungul secolului XXI.
Din punct de vedere istoric, departamentele noastre
de calitate au început ca inspectori care erau folosiþi
pentru a separa produsele bune de cele necorespunzãtoare, evitând pãtrunderea celor din urmã pe piaþã.
Apoi, la începutul secolului XX, trendul a fost de a crea
departamente de inspecþie subordonate unui inspectorºef care, la rândul sãu, era subordonatul managerului
uzinei. La jumãtatea secolului XX, adoptarea controlu-
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lui statistic al calitãþii a condus la apariþia specialiºtilor
în domeniul calitãþii, cum sunt inginerii de calitate ºi
inginerii de mentenanþã. Ca rãspuns, companiile noastre au creat departamente de calitate care sã includã atât
noii specialiºti, cât ºi inspectorii. Noul departament de
calitate era subordonat unui manager de calitate, care,
la rândul sãu, rãspundea faþã de vicepreºedintele pentru
producþie ºi, din ce în ce mai mult, faþã de preºedintele
companiei.
La sfârºitul secolului XX, a devenit evident faptul
cã ºi calitatea produsului a crescut remarcabil în importanþã. Ca rãspuns la aceastã creºtere, companiile japoneze, în numãr tot mai mare, au realizat schimbãri drastice în cadrul organizaþiilor lor pentru calitate ºi în responsabilitãþile managerului pentru calitate.
Aceste schimbãri au inclus mai multe aspecte.
 Au creat comitete corporative pentru calitate, ai
cãror membri erau din rândul directorilor adjuncþi.
 Au stabilit responsabilitãþi pentru aceste comitete în paralel cu cele de finanþare corporativã.
 Au adãugat responsabilitãþi noi pentru managerii
care se ocupã de calitate, respectiv:
• sã serveascã drept secretar al comitetului corporativ pentru calitate

• sã coordoneze nominalizãrile pentru obiecti-

vele legate de calitate care sã fie incluse în
planul de afaceri corporativ
• sã coordoneze planurile pentru atingerea
obiectivelor calitãþii
• sã pregãteascã rapoarte periodice asupra
performanþei faþã de obiectivele de calitate
aprobate
• sã desfãºoare audituri periodice asupra sistemelor în lucru pentru planificare, control ºi
îmbunãtãþirea calitãþii ºi sã raporteze dacã
sunt adecvate.
Pentru a îndeplini aceste noi responsabilitãþi (ºi altele) este nevoie de noi provocãri pentru managerii de
calitate.
Experienþa lor trebuie sã acopere probleme manageriale mai largi. În mod sigur, trebuie sã fie bilingvi –
capabili sã comunice în limba top-managementului ºi a
banilor, ca ºi în limbajul lucrurilor.
Noua formã de organizare a fost deja adoptatã de
unele dintre companiile lider japoneze.
În opinia mea, aceastã formã de organizare este
chiar potrivitã pentru secolul XXI ºi va fi adoptatã din
ce în ce mai mult.

Notã. Aceasta analizã a stãrii calitãþii la nivel mondial, o adevãratã bijuterie a genului, reprezintã practic ultima
conferinþã publicã importantã pe care a þinut-o Joseph Juran.
Ea a fost prezentatã în cadrul festivitãþii pe care Societatea Americanã pentru Calitate (ASQ) a organizat-o –
în cooperare cu Institutul Juran – pe data de 6 mai 2004 pentru a marca sãrbãtorirea centenarului naºterii marelui „guru“ al calitãþii mondiale Joseph M. Juran. Au fost prezenþi cu aceastã ocazie numeroºi calitologi
americani ºi strãini (din pãcate, nu a participat nimeni din þara de origine a sãrbãtoritului), nume cu rezonanþã
ale domeniului cãruia i s-a dedicat ºi care l-a consacrat pe ilustrul calitolog american de origine românã.
Punctul de vârf al acestei emoþionante ceremonii l-a constituit, desigur, cuvântul rostit de cãtre sãrbãtorit (sã nu
uitãm, aflat la venerabila vârstã de aproape 100 de ani!) consacrat „Stãrii calitãþii în Statele Unite ale Americii“.
Discursul începe cu o afirmaþie tranºantã – pe care, de altfel, Joseph Juran o adusese în atenþia managerilor
americani încã de la începutul anilor ‘70: liderul mondial al calitãþii este Japonia ºi nu SUA!
Dr. J. M. Juran a dezvoltat în aceastã intervenþie una dintre temele sale favorite – situaþia comparativã a calitãþii
în SUA ºi Japonia, temã pe care a prezentat-o în numeroase rânduri, cu ocazia conferinþelor susþinute ºi a lucrãrilor publicate, fãcând o radiografie exactã a evoluþiilor care au condus la aceastã situaþie.
În finalul intervenþiei sale, ilustrul calitolog prezintã o viziune interesantã asupra managementului calitãþii în
secolul XXI.
Am considerat util sã prezentãm în revista Asigurarea Calitãþii, în premierã pentru specialiºtii români, traducerea conferinþei rostite de cãtre dr. J. M. Juran, document de referinþã ºi testament ºtiinþific al ilustrului calitolog,
care a fost omagiat de calitologii de pretutindeni cu ocazia centenarului unei vieþi de excepþie dedicate calitãþii.
(Ioan C. Bacivarov)
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