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Capítulo 5

Gráfico de Pareto



O que é um gráfico de Pareto

・Os "itens defeituosos" são organizados em ordem 

decrescente no eixo horizontal.

・ O número de produtos com defeito é plotado no 

eixo vertical esquerdo e é representado por um 

gráfico de barras. No eixo vertical direito, a 

"porcentagem cumulativa" do número de defeitos é 

obtida e mostrada como um gráfico de linhas.

・Ao criar um gráfico de Pareto, o objetivo é 

mostrar que os poucos itens com defeito 

representam a maioria do número total de itens com 

defeito

・Este é um método de CQ que é útil ao restringir 

os itens prioritários, como focar nos 2 ou 3 itens 
principais que compõem a maioria do total.



Criar gráfico de Pareto

Gráfico de Pareto do número de defeitos por item

Período: 1-5 de agosto, Investigadores: Yamada, Suzuki, Honda

パレート図作成のコツ

Gráfico de Pareto do número de defeitos por item

Período: 1-5 de agosto, Investigadores: Yamada, Suzuki, Honda
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Como ler o gráfico de Pareto

Gráfico de Pareto do número de defeitos por item

Período: 1-5 de agosto, Investigadores: Yamada, Suzuki, Honda

Pode-se observar que os três principais itens 

representam 75% ou mais do número total de defeitos.

Gráfico de Pareto do número de defeitos por item

Período: 1-5 de agosto, Investigadores: Yamada, Suzuki, Honda

Ponto: você pode definir uma política em que deve se concentrar primeiro.
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O eixo vertical do gráfico de Pareto Também 
pode ser uma "quantia de perda"

O eixo vertical esquerdo do gráfico de Pareto pode ser "valor da 

perda" em vez de "número com defeito".

Quando um item com defeito ocorre, há um "custo de perda" quando é 

descartado ou retrabalhado de acordo.

Além disso, multiplicando o número de produtos defeituosos pelo 

custo de perda por produto defeituoso, você pode calcular o "valor da 

perda".

Se você deseja determinar os itens importantes que devem ser 

abordados, concentrando-se no valor do custo e da perda, é melhor 

definir o valor do prejuízo no eixo vertical esquerdo do gráfico de 

Pareto.

[Referência] lei de Pareto

"Mesmo que existam muitos itens de classificação, geralmente são 

apenas alguns itens que têm um impacto significativo", é chamado de 

"lei de Pareto".

O gráfico de Pareto para controle de qualidade segue exatamente 

essa lei.

A propósito, Pareto é o nome de um economista italiano. Essa é a 

origem do nome do gráfico de Pareto.


