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Conceito básico de 

controle de qualidade



・Aprenda o conceito básico de 
controle de qualidade.

・Isto é para pessoas que 
trabalham em empresas de 
manufatura.



Capítulo 1
O que é qualidade



QCD é o básico do trabalho

É necessário garantir o seguinte QCD para "fabricar" que seja

competitivo com outras empresas.

ＱＣＤ

・Melhorar a qualidade (Qualidade: Qualidade)

・Custos mais baixos (Custo: Custo)

・Manter a data de entrega (data de entrega: entrega)

Entre eles, o mais importante é a "qualidade".

Isso ocorre porque, se a qualidade não for boa, o produto não poderá

ser fabricado.

E para melhorar a qualidade, precisamos aprender "controle de

qualidade" a partir de agora.

"5 missões principais" em campo

Existem "5 missões (QCDSM)" a serem realizadas no local,

incluindo o QCD.

ＱＣＤＳＭ

・Melhorar a qualidade (Qualidade: Qualidade)

・Custos mais baixos (custo: custo)

・Manter o prazo (prazo de entrega: entrega)

・Priorize a segurança (Segurança: Segurança)

・Desejar melhorar o local de trabalho (Moral)

No seu local de trabalho,

Você cumpriu suas cinco missões?

mais um,

Além de melhorar a produtividade, também é chamado de PQCDSM.



Definição de qualidade

A propósito, o que é qualidade?

Foi definido da seguinte forma em JIS Z 8101: 1981 (termo de

controle de qualidade).

Definição de qualidade (JIS Z8101: 1981)

Propriedades / desempenhos únicos gerais a serem 
avaliados para determinar se o produto ou serviço atende ao

propósito pretendido

No entanto, é um pouco difícil de entender.

Vamos dar uma olhada na qualidade do ponto de vista de "design" e

"fabricação" na indústria de transformação.

O que é qualidade?

Qualidade tem qualidade de design e qualidade de fabricação.

A qualidade do design também é chamada de "qualidade de objetivo"

como objetivo de fabricação.

Qualidade de fabricação refere-se à qualidade do produto realmente

fabricado, em oposição à qualidade desejada, e também é chamada de

"qualidade de fabricação".

O que é boa e má qualidade?

Se a qualidade for boa, o cliente não irá reclamar.

Se um produto pode ser fabricado de acordo com a qualidade do

design (qualidade alvo), nem o designer nem o cliente devem

reclamar.



Por outro lado, as reclamações advêm do fato de que a qualidade do

produto acabado se desvia da qualidade desejada.

Problemas de qualidade são problemas de dispersão

Queremos poder fabricar todos os nossos produtos com a qualidade 

que almejamos, mas não podemos fazer isso.

A qualidade da fabricação varia.

Portanto, tentaremos minimizar a "variação".

Empresa A e Empresa B,

Qual qualidade é melhor?

a propósito,

Vamos assumir que a empresa A e a empresa B fabricam as seguintes

peças (um eixo com um diâmetro de 3 mm e um comprimento de 10

mm).

Ｑｕａｌｉｔｙ

φ３

１０±0.3



Quais são as características de qualidade?

As propriedades e desempenhos sujeitos à avaliação da qualidade são

denominados "características da qualidade".

No exemplo de peças de eixo,

As características de qualidade são dimensões de cada peça, como o

comprimento do eixo.

Visualização de características de qualidade

Digamos que você tenha dados sobre o comprimento do eixo.

É importante visualizar (representar graficamente) os dados.

Assim,

Existem várias coisas que podem ser entendidas.

Agora vamos voltar ao exemplo da empresa A e da empresa B.

Empresa A e Empresa B,

Qual qualidade é melhor?

O comprimento do eixo tem como objetivo 10 mm, mas a qualidade da

fabricação real é diferente, conforme mostrado no gráfico abaixo.



Gráfico de distribuição de frequência (histograma) 

dos valores das características de qualidade 

(comprimento do eixo)

（ Questão） Qual produto da empresa diz a qualidade?
Pense nas escalas no eixo horizontal como iguais.

（ responda） Como a variação da empresa A é menor, pode-se dizer que 
o produto da empresa A é de melhor qualidade.

No caso da 
empresa A

10.0㎜

frequência

Comprimento do eixo

Para
empresa B

10.0㎜

frequência

Comprimento do eixo



A qualidade do design tem padrões de qualidade

O designer do produto mostra "o que é um bom produto" como um valor 
padrão das características de qualidade nos desenhos.

Produto em conformidade e produto em não conformidade

"Produto conforme" se a qualidade do produto acabado estiver dentro da faixa 
do valor padrão para o valor padrão das características de qualidade

Ao contrário, se estiver fora da faixa do valor padrão, será um "produto não 
conforme".
Em outras palavras, um produto conforme é um bom produto e um produto 
não conforme é um produto defeituoso.

φ３

１０±0.3

Valor padrão

Comprimento do eixo

Empresa A

frequência

tolerância

Histograma de todos os 
produtos em conformidade

Histograma de produtos em 
conformidade e não conformidade

Empresa B

frequência

NG

tolerância

Comprimento do eixo



Relação entre qualidade e variação

Afinal, verifica-se que a variabilidade de fabricação precisa ser reduzida para 
aumentar a proporção de produtos qualificados.

O limite inferior do padrão O limite superior do padrão

Relação entre qualidade e preconceito

Claro, se houver um "viés" na distribuição, o número de produtos não 
conformes aumentará.

Distribuição enviesada

Limite inferior do padrão
Limite superior do padrão

（Linha cinza）
・Inadequado devido a grande variação

・Qualidade com muitos produtos

・ Má qualidade

Valor alvo ｘ

（ Linha Azul) ）
・ Pouca variação

・ Existem poucos produtos não conformes

・ Alta qualidade

φ３

１０±0.3

Valor alvo Limite superior padrão

Esta área é 

um produto 

não 

conforme

１0.0ｍｍ 10.3ｍｍ



Elimine o preconceito

Portanto, é importante minimizar as "laterais" alinhando o centro da 
distribuição com o valor alvo.

Combine o valor alvo

O número de produtos não conformes diminuiu

φ３

１０±0.3

Esta área é 

um produto 

não 

conforme

φ３

１０±0.3

Esta área é 

um produto 

não conforme

Valor alvo Limite superior padrão

１0.0ｍｍ 10.3ｍｍ

Distribuição dos valores das 

características de qualidade

(comprimento do eixo)

Mover

１0.0ｍｍ 10.3ｍｍ

Distribuição dos valores das 

características de qualidade

(comprimento do eixo)

Valor alvo Limite superior padrão

Mover



Viés e variação

Reduzir o "viés" geralmente é mais fácil do que reduzir a "variância".

Tente reduzir o "viés".


