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①Produção e qualidade



１. Faça produtos para venda aos clientes

s produtos da fábrica são feitos para vender aos clientes e os produtos

manufaturados são vendidos aos clientes no mercado,

A empresa e a fábrica são operadas pagando o preço.

Um produto é valioso somente quando é vendido aos clientes! !!

Tentei usar um produto dessa fábrica, mas não é mais bom, por 

isso nunca voltarei a comprá-lo! !!

Não vendido

Colapso

２. Criando produtos que satisfazem os clientes

・Coisas bonitas em imagens

・Gostei do design

・Coisas sem falhas

・Bom som

・Bom serviço pós-venda

・Coisa barata

É necessário ganhar a confiança dos clientes de que eles podem

comprar PCs dessa empresa com tranquilidade.

Em outras palavras, na fábrica, devemos criar produtos que atendam

às solicitações dos clientes e possam ser comprados com

tranquilidade! !!



３Faça economicamente

Este computador é bom. Mas...

O preço é alto para o item, então não o compre.

Mesmo se fabricarmos produtos que satisfaçam nossos clientes, eles

não os comprarão a preços altos.

Existe um produto com um preço razoável de acordo com o trabalho,

É necessário fazê-lo economicamente (mais barato) para que possa

ser vendido a esse preço razoável! !!



②A importância da 
qualidade



１. Produtos vistos pelos clientes

① o que é qualidade

Qualidade é a "propriedade que deve ser fornecida para cumprir seu

objetivo pretendido". Em outras palavras, significa qualquer ação que

agrada ao cliente. E essa avaliação é "os clientes tomam decisões

finais, não nosso próprio julgamento".

Tomando um automóvel como exemplo, isso não significa que a

aparência e a força do produto possam ser imediatamente

compreendidas pelo cliente, mas é durável, confiável, confortável de

pilotar, fácil de usar, seguro para uso a longo prazo. Ou seja,

qualidade, eficiência de combustível e facilidade de reparo podem ser

considerados qualidade.

・ Nota

→ Livro branco durável, fácil de escrever, sem tinta

・ Nota de papel

→ Papel o mais barato possível, com superfície áspera ou colorida

② Qual é a boa qualidade?

Pode-se dizer que de boa qualidade, se funcionar corretamente de

acordo com a finalidade. Portanto, boa qualidade não é a "melhor e a

melhor" em sentido absoluto, mas a qualidade que atende aos

requisitos dos clientes que desejam comprar na fase do produto, em

outras palavras, "de acordo com as expectativas dos clientes.

Funcionará bem. "



③ Qualidade adequada e satisfação do cliente

para atender às suas expectativas, ou seja, a qualidade e o preço são 

aceitáveis para o cliente de acordo com a classificação. Isso é chamado 

de qualidade adequada, e é importante que o produto atenda a essa 

qualidade, mas é importante manter a convicção e fornecer um 

serviço pós-venda rápido e adequado no caso de um mau 

funcionamento, como uma falha. É um fator importante. A satisfação 

do cliente é determinada pela extensão em que eles são satisfeitos. 

Melhorar a satisfação do cliente acabará por levar a um aumento no 

volume de vendas.

2. Qual é a qualidade de fazer mãos?

① Qualidade de planejamento e design <Qualidade alvo>

A qualidade visava "fazer algo assim", levando em consideração a 

solicitação do cliente corretamente e a capacidade de realizá-la 

(condição real dos equipamentos da fábrica e facilidade de fabricação 

no local).

②Qualidade de fabricação <Qualidade de produção>

Significa a qualidade do trabalho realizado quando a qualidade do 

planejamento e design (qualidade-alvo) é realmente criada. Em 

outras palavras, refere-se à qualidade alcançada no local e inclui não 

apenas a qualidade no processamento e montagem, mas também a 

qualidade dos moldes e manutenção.



③ Qualidade de vendas <Qualidade de serviço>

Resposta boa ou ruim ao vender produtos aos clientes e serviço pós-

venda bom ou ruim.

Por esses motivos, "produtos de boa qualidade" significa que todas

essas três qualidades podem satisfazer os clientes, e essa é a

qualidade adequada! !!

Em particular, a qualidade pela qual somos responsáveis é a

qualidade mostrada em (2) Qualidade de fabricação. Em uma palavra,

é "garantir que a qualidade exigida descrita nos desenhos e

especificações do projeto seja definitivamente alcançada". Em outras

palavras, a qualidade de todos os produtos é consistentemente

construída de acordo com os padrões. Isso significa que estamos

respondendo às solicitações de nossos clientes.



③Garantia de qualidade e 
controle de qualidade



１．Garantia da Qualidade

(QA para garantia de qualidade)

Garantia de qualidade é "prometer aos clientes a qualidade que eles

podem comprar com tranquilidade, ter satisfação suficiente ao usá-los

e usá-los por um longo tempo".

O controle de qualidade é necessário como um meio para isso.

２. gestão da Qualidade

(QC para breve)

O controle de qualidade é uma atividade realizada para "fabricar

produtos economicamente que satisfaçam os clientes".

３. Garantia de qualidade na fase de produção

①Axis eixo de qualidade

"Eixo da qualidade" significa "colocar a qualidade na origem de todas

as idéias". Isso significa que trabalhamos na posição básica de

"primeiro garantir a qualidade e depois garantir os custos de entrega".

②100% de garantia de qualidade

Escusado será dizer que mesmo um defeito em 10.000 unidades é

100% defeito para os clientes. Com base nesse reconhecimento,

"garantir a qualidade exigida para os processos subsequentes em

100%" deve ser considerado como uma forma ideal. 100% de garantia

de qualidade é "os itens de garantia que foram decididos para todos

os produtos são garantidos dentro dos padrões de qualidade decididos

por um método apropriado", e as atividades de controle de qualidade

são os meios para obter a forma desejada. É importante.



③Construir qualidade no processo

Para "garantir 100% da qualidade exigida pelos processos

subseqüentes" com base no conceito básico de "eixo da qualidade", é

necessário "criar qualidade no processo", ou seja, "não criar defeitos".

No processo de fabricação, "pós-processo" = "cliente"

④Verifique todos os produtos acabados

Falamos sobre a qualidade ser criada em cada processo, mas, neste

momento, para evitar que produtos defeituosos sejam transferidos

para o processo de postagem do cliente, o próprio trabalhador "fez

algo que fez (processo gerenciado por ele mesmo) É necessário estar

ciente de que o produto é fabricado pela primeira vez apenas se todos

forem verificados por eles mesmos e a qualidade for garantida com

responsabilidade.

⑤Não aceitamos produtos defeituosos

A saída de produtos defeituosos é basicamente a responsabilidade do

departamento em que os produtos com defeito ocorrem, e cada

departamento deve assumir a responsabilidade de impedir a saída.

No entanto, se um defeito fluir do processo anterior, o processo

subsequente não o receberá e o conteúdo do defeito será prontamente

retornado ao processo anterior. Portanto, é essencial obter a resposta

do processo responsável em relação às medidas e contramedidas e

confirmar adequadamente os resultados após a implementação. O

pós-processo tem o papel de sempre prestar atenção à qualidade das

peças que fluem do processo anterior e enviar informações para o

processo anterior, não apenas quando produtos defeituosos fluem,

mas também em períodos normais. Dessa maneira, o estreito

relacionamento entre os processos anterior e posterior é a base para a

qualidade da construção.



④Eliminação completa de 
resíduos em qualidade



Existem três tipos de 

"desperdício": desperdício de oportunidades, 

desperdício de recursos e desperdício de trabalho.

①Eliminação do desperdício de perda de oportunidade

É um desperdício de oportunidade perder a satisfação do cliente em

termos de qualidade e, como resultado, perder as oportunidades de

crédito e vendas da empresa. O desperdício de perda de oportunidade

causado pela perda de qualidade não é apenas a perda de

credibilidade como empresa, mas o maior desperdício que pode ser

fatal. Em outras palavras, pode-se dizer que garantir o controle de

qualidade e produzir produtos de forma consistente de acordo com os

padrões elimina o desperdício de perda de oportunidade.

②Eliminando o desperdício de recursos

A incapacidade de usar efetivamente os recursos de manufatura,

como pessoas, coisas e equipamentos, é chamada desperdício de

recursos e é definida dividindo-a em seis resíduos: processamento,

inspeção, transporte, estagnação, trabalho e equipamentos.

Aqui, considerando o método de garantia da qualidade, começaremos

do ponto em que o inspetor realiza firmemente uma inspeção

separada para separar o produto acabado em produtos bons e ruins.

No entanto, esse método causa desperdício de recursos, como

desperdício de horas-homem, como ajustes e reparos, aumentando a

perda de resíduos e causando estagnação e transporte para inspeção

e aumento do estoque. Além disso, como há um defeito, a inspeção é

necessária; portanto, se não houver defeito, nenhuma inspeção será

necessária.



③Elimine o desperdício de trabalho

O detalhamento insuficiente da causa da falha faz com que a falha se

repita mesmo após tomar contramedidas, e o trabalho não é

padronizado, resultando em produtos com grandes variações e

resultando em produtos defeituosos. Pode-se dizer que há desperdício.

Para eliminar o desperdício, todo o trabalho deve sempre ser

realizado com base no código de conduta “Ikkan, Gento, Toru”.


