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O que é controle de qualidade?

Esta é uma atividade para impedir que produtos defeituosos entrem

no mercado.

Em um sentido estrito, temos um processo de inspeção no final do

processo de fabricação para impedir que produtos defeituosos entrem

no mercado.

Em um sentido amplo, refere-se a todas as atividades que impedem a

geração de produtos defeituosos devido à “variação” que ocorre no

processo de fabricação.

A causa da variação

Definimos atividades de controle de qualidade para evitar a

ocorrência de produtos defeituosos devido à "variação", mas qual é a

causa da "variação"?

A causa da variação é

Lembre-se como "5M + 1E"

Vamos

O que é 5M + 1E

→Causas de "variação",

5M + 1E é o seguinte.

①Materiais e peças (MATERIAL)

②Equipamento, maquinaria (MÁQUINA)

③Trabalhador (HOMEM)

④Method método de trabalho (MÉTODO)

⑤Inspeção e medição (MEDIÇÃO)

⑥Ambiente (MEIO AMBIENTE)

Para melhorar a qualidade,

É importante entender a causa da variação.

Nesse momento, é importante considerar a causa da variação do

ponto de vista de 5M + 1E.



①Materiais, peças (MATERIAL)

Se houver variações de materiais ou peças ou produtos defeituosos, o

processamento e a montagem serão afetados.

No estágio de recebimento de materiais e peças, inspecionamos se as

variações estão dentro das especificações.

②Equipamento, máquina (MÁQUINA)

As condições dos equipamentos e máquinas afetam a qualidade da

fabricação.

Antes do trabalho, certifique-se de

Verifique as condições dos equipamentos e máquinas.

Além disso, verifique as instalações e as máquinas regularmente.

③Trabalhador (MAN)

Variações nas habilidades do operador afetam a precisão do

processamento e montagem do produto.

Dependendo do nível de habilidade,
Educação e treinamento adequados são necessários.

④Método de trabalho (MÉTODO)

Se os procedimentos, condições de trabalho, métodos de trabalho, etc.

de processamento e montagem forem diferentes,

A qualidade da fabricação varia.

Vamos decidir o procedimento e o método de trabalho e criar um

documento padrão de trabalho. Além disso, vamos praticar educação

e treinamento para executar o trabalho de acordo com o padrão de

trabalho.



⑤ Inspeção e medição (MEDIÇÃO)

Variações na precisão do equipamento de medição, condições de

medição, métodos de medição etc. afetam os dados de medição.

O gerenciamento diário dos equipamentos de medição e a

padronização dos métodos de medição são importantes.

⑥ Ambiente (MEIO AMBIENTE)

Ambientes como temperatura do processo, umidade, pressão

atmosférica afetam materiais, máquinas / equipamentos, condições de

trabalho, inspeção / medição, etc.

Como resultado, afeta a precisão da usinagem e montagem.

Pontos de atividades de controle de qualidade

Abaixo está um resumo dos pontos principais na implementação das

atividades de controle de qualidade.

Pontos de atividade de CQ

❶Aumentar a conscientização da qualidade no local

❷Estabelecer padrões de trabalho e proteger todos

❸ Realizar uma inspeção voluntária

❹Use os métodos QC * 1 (7 ferramentas para QC, etc.) e realize

atividades para reduzir defeitos
❺Gire o ciclo PDCA * 2, que é um ciclo de gerenciamento

※ 1 QC: controle de qualidade
※２ P: plano (plano), D: Executar (execução), C: Verificação 

(confirmação), A: Ação (tratamento)



Gire o ciclo de gerenciamento, PDCA

No controle de qualidade,

A gerência é dividida em quatro etapas.

E transformar o ciclo de gerenciamento é chamado "transformar

PDCA".

O nível de qualidade é aprimorado movendo o ciclo de gerenciamento

para longe.

O que é PDCA

①Plano: faça um plano de trabalho

②Faça: faça como planejado

③Verificar: considere os resultados da implementação

④Ação: Aja com base no resultado

Turn PDCA
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O estágio de P (plano) é o mais importante

O primeiro P (plano) é particularmente importante, então vou

explicá-lo em detalhes.

Etapa P (plano)

１. Seleção do tema

・Escolha um tema entre vários problemas, priorizando-o.

２．Compreendendo e estabelecendo metas

・A diferença entre "o que deveria ser" e a situação atual se 

torna um problema

・Depois de entender o problema, esclareça os 

objetivos de "o que", "quanto" e "quando".

３． Criando um plano de atividades

・Determine a política baseada em 5W2H (quem, o que, quando, 

onde, por que, como, custo).

４．Análise fatorial

・ Investigue para descobrir qual é a verdadeira causa do 

problema.

ponto

Usando "ferramentas QC 7" etc.

O truque é proceder quantitativamente. "

D (implementação), C (confirmação), A (tratamento),

E para P (plano) novamente



Em D (implementação)

・Certifique-se de implementar as medidas com base no plano de

atividades.

Em C (confirmar)

・Verifique a eficácia do alvo.

・Quando você atingir a meta, prossiga para a próxima.

・Se você não atingiu a meta, retorne à análise fatorial novamente e 

faça um plano novamente.

Em A (tratamento)

・Garantir que os efeitos obtidos com a implementação de medidas 

não sejam desfeitos.
・Promova a “padronização” para que o mesmo efeito possa ser obtido 

por qualquer pessoa.

ponto

Volte a P (Plano) novamente

Continue girando o ciclo PDCA.

Qualidade é uma melhoria contínua.
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