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Tendências da indústria



Visão geral da indústria de transformação e 

tendências / regulamentos de mercado

O setor está passando por mudanças imprevisíveis no ambiente de

mercado, à medida que as guerras se intensificam e se globalizam.

Notícias do Cliente

・ Ciclo do produto reduzido
・ Diversificação da demanda

Economia política

・ Desregulamentação

・ Globalização da força de trabalho e do mercado

Guerra intensificadora

・ Guerra de preços

・ Desenvolvimento intensificado de novas funções

Tendências sociais

・ Diminuição da população

・ Redução da força de trabalho

・ Envelhecimento de crianças pequenas

Difusão de TI
· Sistema WEB · Redução de tamanho

Visão geral da indústria de transformação e 

tendências / regulamentos de mercado

Em um ambiente difícil, o número de funcionários e estabelecimentos

comerciais na indústria manufatureira japonesa está diminuindo. No

entanto, não há dúvida de que é um tipo de indústria que apóia o

Japão, como desempenhar um papel no emprego local.

Embora seja estagnado como um todo, se você observar produtos e

empresas individuais, existem muitos campos que têm alto poder de

guerra e ocupam uma participação global.



Regulamentos relacionados

Lei de Responsabilidade pelo Produto

(Lei PL * PL = Responsabilidade pelo Produto)

A lei de responsabilidade do produto é uma lei para proteger os

consumidores

Os produtos são enviados dos fabricantes aos varejistas através dos

varejistas e vendidos aos consumidores. O conteúdo da lei é que, por

exemplo, se o produto estiver com defeito e o consumidor sofrer danos,

o consumidor poderá pular diretamente sobre a loja e culpar

diretamente o fabricante por negligência e responsabilizar-se por

danos. algo como

Não apenas consumidores, mas também terceiros podem assumir a 

responsabilidade se sofrerem danos.

Você pode ser responsabilizado se criar algo acidentalmente ou se

alguém se machucar.

Não fira ninguém ou acidentes com sua criação.



Caso de litígio

・Estojo  de queima mais leve

Enquanto trabalhava meio período, outro funcionário tentou acender

o isqueiro que eu peguei em uma loja de cigarros e, quando explodiu,

fiquei com uma queimadura no rosto.

・Brinquedos de cápsula (brinquedos) Acidentes acidentais

acidentais

Um menino de 2 anos e 10 meses engoliu uma cápsula esférica de

plástico contendo uma boneca dentro, o que resultou em hipóxia e

sequelas graves no cérebro.

・Suco contaminado Caso de lesão na laringe

Trouxe um hambúrguer e suco de laranja de volta ao escritório para 

almoçar e comi com meus amigos. Quando comecei a beber suco com 

um canudo, fui vomitado porque meu corpo estranho doeu na 

garganta.

・Jarro elétrico Pot Burn Case

Quando coloquei minha mão na alavanca de abrir / fechar da tampa 

da panela elétrica para agarrar e ficar em pé na cozinha, a panela 
caiu e queimou seriamente meu cérebro, abdômen e pernas.



Elementos de negócios na 
indústria de 

transformação



１Três elementos de gerenciamento na fabricação 

"QCD"

①. Controle de qualidade

②. Controle de custo

③. Gerenciamento de entrega (entrega)

Os requisitos de bons produtos são ...

"Alta qualidade"

"O preço é baixo"

"A entrega é rápida"

Três de

２. Três elementos de gerenciamento na fabricação 

"QCD"

No entanto,

①Se a data de entrega for priorizada → a qualidade diminuirá?

②Se você priorizar a qualidade → o custo aumentará?

③Se a data de entrega for priorizada → o custo aumentará?

Na indústria de transformação,

Melhore a qualidade, reduza os preços e diminua o tempo de entrega

Isso é realmente muito difícil.

É necessário definir uma prioridade para cada um e planejar quanto

serão priorizados.É necessário fazer um plano de produção adequado,

considerando a prioridade desses QCDs.



３. Controle de qualidade

Representa a qualidade dos produtos, serviços e trabalhos, se fornece

a qualidade exigida, atende às funções e o desempenho especificado

nas especificações, é estável em erro, rendimento, variação de

qualidade entre indivíduos, etc. Representa

Mesmo que seja barato, mesmo que seja de baixa qualidade, acho que

"não quero comprar", então a qualidade é importante na indústria de

transformação,

Esteja ciente da palavra "Qualidade em primeiro lugar"

Controle de qualidade
①Use qualidade ②Qualidade design ③Qualidade de fabricação

Amplamente dividido em

Quality Qualidade de uso

→ Qualidade quando realmente usada pelo cliente

Quality Qualidade do projeto
→ Defina a qualidade com base em ① e tome uma decisão

QualityQualidade de fabricação
→Qualidade dos produtos realmente fabricados

É③ que é manuseado no local de fabricação real,

Para aumentar isso, é importante reduzir a variação e o viés

Garantia da Qualidade

Construir sistematicamente procedimentos para confirmar

antecipadamente que a qualidade exigida pelos consumidores foi

alcançada



４. Controle de custo

Representa os custos e custos de fornecimento de produtos e serviços

e o desempenho do trabalho, se estes podem ser compreendidos e

gerenciados e se foram tomadas medidas suficientes para reduzir

custos.

Não importa quão boa seja a qualidade, você não pode vender um

produto muito caro

Por outro lado, mesmo que o preço seja muito baixo, não se confia no

produto e isso também é um fracasso comercial.

Há um custo - aquele com o preço mais baixo, mantendo um certo

nível é o melhor.

Para controle de custos

①Calculation Cálculo de custo →

Calcular o custo consumido para fabricar o produto

②ManagementGerenciamento de custos → 

Definir preço padrão e realmente ocorreu

Analise o festival comparando os custos.



５. Gerenciamento de entrega (entrega)

Significa entrega, entrega, provisão etc.,

Geralmente, entende-se que indica tempo de entrega, tempo,

velocidade etc. Indica se existe um mecanismo para produzir e

entregar uma quantidade apropriada em tempo hábil e se os esforços

para reduzir o tempo de entrega são suficientes.

Mesmo que a qualidade seja boa e o preço razoável, se não

cumprirmos a data de entrega, não teremos uma relação de confiança

com nossos parceiros de negócios e será difícil continuar nossos

negócios.

Para gerenciamento de entrega

①Plano de produção → 

Determinar procedimento e método de fabricação

②Plan Plano de horas-homem → 

Calcular o número de pessoas e máquinas e comparar com a
situação atual ajustar

③Agenda →

“O que” “onde” “quando”

A grande programação, a agenda do meio, a pequena programação

Classifique e faça planos altamente precisos.

④Planejamento de materiais →

Decida o número de materiais necessários e a data de entrega



Além disso

⑤Management Gerenciamento de progresso →

Verifique o cronograma e progresso

⑥ManagementGestão de carga de trabalho → 

O plano e a carga de trabalho real se desviam um do outro

Verificar se há

E gerencie se é executado de acordo com o plano de produção



Negócio de fabricação



１Compras (departamento de compras)

Trabalhar para negociar preços de peças incorporadas em produtos e

garantir a entrega

Evitando atrasos na produção, mantendo o tempo de entrega que

melhorará os lucros da empresa, passando de 10.000 ienes para 9.000

ienes

O pessoal de compras espera esses resultados das empresas

ponto

Até agora, o papel da compra / aquisição foi apenas a redução dos

preços por meio de negociação.

No entanto, hoje em dia, além disso, são necessários conhecimentos

aprofundados sobre produtos e processos para entender com precisão

o custo.

Além disso, são necessárias habilidades de custo que compreendam

até o processo pelo qual o fornecedor cria a cotação.

※ Os fornecedores não podem continuar a reduzir preços apenas pela

negociação de preços.

É importante buscar reduções de custos devido a alterações de

processo e especificações com fornecedores

Devemos coexistir como parceiro, não como fornecedor e

subcontratado



２．Inventário 

(departamento de gerenciamento de inventário)

O que é gerenciamento de inventário? Uma atividade de 

gerenciamento para o departamento de manufatura manter uma 

quantidade adequada de inventário para impedir que os materiais 

acabem

O gerenciamento de estoque equilibra a quantidade de estoque 

disponível e o número de pedidos,

Use-o para melhorar a produtividade e a receita de vendas e manter 

uma quantidade adequada de estoque, para que os fundos possam ser 

gerenciados racionalmente e gerenciá-lo.

Inventário (departamento de gerenciamento de inventário)

・Estoque do produto →

Faça e armazene os produtos com antecedência, para que possam

ser entregues imediatamente após o pedido

・Fabricação sob encomenda →

Receba uma encomenda e fabricação

nesse caso

① Se você preparar os materiais com antecedência para poder 

começar a fabricar imediatamente,

②Em alguns casos, podemos preparar materiais após o recebimento 

de um pedido.

É possível preparar materiais que são frequentemente 

usados (estoque de peças).



※Esteja ciente do seguinte nos planos de vendas e de produção

①Decida quanto inventário você deve ter para suas metas

② Decida como fazer um pedido para evitar excesso ou excesso de 

estoque

③Decida como proteger inventário eficiente

④Controle de estoque adequado


