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Controle de Qualidade II 

Capítulo 1

O que são 7 ferramentas de 

controle de qualidade?



Para treinamento de 
desenvolvimento de carreira

・Aprenda sobre as “ferramentas QC

7”, que é um método concreto para

praticar o controle de qualidade.

・sto é para pessoas que trabalham

em empresas de manufatura.

capítulo um



O que são 7 ferramentas de 
controle de qualidade?



Procedimento para solução de problemas, 

história do CQ

O procedimento para solução de problemas no controle de qualidade

(CQ) é fixo, e isso é chamado de "história do CQ".

１. Seleção do 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. Padronização e estabelecimento 

de gestão

８. Problemas restantes / 

problemas futuros

D：
Implementação

C：
Confirmação

A： tratamento

P： plano



Técnicas úteis para resolução de problemas

Na história do controle de qualidade, existem muitos métodos

usados para a solução de problemas, mas no controle de qualidade,

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

facilmente usadas por qualquer pessoa.

7 ferramentas QC, seus recursos

それでは、QC７つ道具を１つずつ学んでいきましょう。
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Ferramentas QC 7

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


