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Diagrama característico



O que é um diagrama de 
fatores característicos?

O diagrama de fatores característicos é um

diagrama que organiza os relacionamentos entre as

características que devem ser aprimoradas e as

possíveis causas.

O objetivo é organizar sistematicamente os fatores

intrinsecamente entrelaçados e encontrar os

principais fatores que têm um grande impacto.

Pode ser usado para análise e melhoria de processos.

O próximo slide mostra um exemplo de diagrama de

características.



Nome do diagrama de fatores característicos

O diagrama característico também é chamado de "gráfico de espinha

de peixe" porque sua aparência se parece com "espinha de peixe".

Escreva com a cabeça do peixe voltada para a direita. Escreva as

"características de qualidade para melhorar" na cabeça do peixe.

Os nomes das partes também têm o nome da coluna vertebral do

peixe, como "coluna vertebral", "osso grande", "osso médio" e "osso

pequeno".

Os contidos em círculos vermelhos indicam "fatores principais" que

são considerados as principais causas.

Por favor, consulte o próximo slide.
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Procedimento de criação do diagrama de 

fatores característicos

①Decida as características a serem aprimoradas e insira-as na caixa 

quadrada no canto direito.

②A partir da esquerda, escreva a coluna horizontalmente a partir da 

esquerda com uma seta grossa.

③Escreva uma grande seta óssea na diagonal em direção à coluna

vertebral. Digite os principais fatores no final da seta e coloque-o em

uma caixa quadrada.

④ Identifique os fatores que afetam as características e escreva-os 

nas extremidades dos ossos médio e pequeno.

⑤Confirme se todos os fatores estão corretos e se as relações entre os 

fatores estão corretas.

⑥ Os fatores que têm maior impacto são os principais e são

distinguidos ao incluí-los em um círculo vermelho.

⑦Digite outras informações necessárias (título, nome do processo,

participantes, data de criação), etc.



Dicas para classificar aproximadamente os fatores

O principal fator é que cerca de 4 a 8 é apropriado. Como ponto de

vista ao considerar os ossos principais (fatores principais), 5M + 1E

será uma dica.

・ Pessoa (MAN)

・ Método (MÉTODO)

・ Material (MATERIAL)

・ Máquina (MÁQUINA)

・ Medição (MEDIDA)

・ Meio ambiente (AMBIENTE)

Diagrama de fator característico criado pela equipe

O diagrama de características não é criado por uma pessoa, mas por

uma equipe de várias pessoas.

Ao discutir, siga as regras abaixo.

☑ Dê muitas opiniões

☑ Não critique a opinião dos outros

☑ Qualquer opinião pode ser dada

☑ Desenvolver ainda mais as opiniões dos outros.


