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Abordagem básica ao 

controle de qualidade ④
História do QC na 

resolução de problemas



Procedimento para solução de problemas,

história do QC

O procedimento para solução de problemas no controle de qualidade é

fixo, e isso é chamado de "história de QC".

A relação entre a história do QC e o ciclo PDCA é mostrada abaixo.

１. Seleção de tema

２. Compreendendo a situação atual

e estabelecendo metas

３. Criando um plano de atividades

４. Análise fatorial

５. Planejamento e implementação

de medidas

６. Confirmar efeito

７. Gerenciamento de padronização 

estabelecido

８. Problemas restantes /

problemas futuros

D：
Implementação

C：
Confirmação

A： tratamento

P： plano



Técnicas úteis para resolução de problemas

Existem muitos métodos usados para resolver problemas, mas para

controle de qualidade, preparamos "ferramentas QC 7" que podem ser

usadas facilmente por qualquer pessoa.

7 ferramentas QC, seus recursos

7 ferramentas QC

Diagrama de 

pareto

Planilha de 

verificação

gráfico de 

controle

Gráfico de 

dispersão

Diagrama

característico

Gráficohistograma

Método Característica

Gráfico Um método de expressar dados como um gráfico

histograma Captura de variação de dados

Planilha de 
verificação

Uma tabela que simplifica o registro, a agregação e a 
organização de dados para eliminar erros

Diagrama de 
pareto

Como determinar qual é a causa mais importante

Diagrama
característico

Como organizar a relação entre os problemas de qualidade e 
suas causas

Gráfico de 
dispersão

Como compreender a relação entre dois tipos de dados

gráfico de 
controle

Um método para julgar se o processo é estável ou anormal 
enquanto observa a transição do tempo do processo



Procedimentos de resolução de problemas e 7 

ferramentas de controle de qualidade

Como aprender 7 ferramentas de controle de 

qualidade

Na sequência "Controle de Qualidade-II" deste material de ensino,

explicaremos sobre "7 ferramentas para QC". Vamos continuar

estudando.

Método
Entenda o 
problema

Resolva os

fatores

Verifique o 
efeito de 
melhoria

Verifique se 
há bloqueio 
e retenção 
de controle

Gráfico ◎ ○

histograma ◎ ○ ○

Planilha de 
verificação

○ ○ ○ ○

Diagrama de pareto ○ ○ ○ ○

Diagrama
característico

○ ◎ ◎ ◎

Gráfico de dispersão ○ ◎ ◎

gráfico de controle ◎



Acima,

A "idéia básica de controle de qualidade" acabou.

Obrigado.


