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O que você aprenderá com este material

Aqui, você aprenderá o básico do controle de qualidade e o significado 

dos termos.

Corresponde ao 4º nível de certificação de controle de qualidade 

(certificação QC).

Destina-se a qualquer pessoa que trabalhe na indústria de 

transformação.



Capítulo 1

O que é controle de qualidade?



O que é qualidade

"Qualidade (Q: Qualidade)" indica o grau de "satisfação do cliente".

Depende de quão bem o produto ou serviço atende ao uso pretendido.

Portanto, é necessário ouvir a "voz do cliente" em relação a produtos e 

serviços.

Feedback do cliente para produtos

(VOC: voz do cliente)

Boa qualidade de 

imagem e som

Baixo consumo

de energia

O design se 

adapta ao 

ambiente

Não quebrar



Clientes no processo de postagem

Eu acho que muitos clientes pensam no consumidor final ou no 

usuário final, mas acho que não apenas os clientes externos, mas 

também os departamentos relacionados da empresa.

No controle de qualidade, isso é chamado "o cliente é o processo de

back-end".

Qual é a qualidade alvo?

Ao ouvir a "voz do cliente" (VOC: voz do cliente), esclareceremos o 

estado ideal do produto ou serviço com base na voz do cliente e 

definiremos metas para as características de qualidade da fabricação.

Aquela coisa

Diz-se definir a "qualidade da mira".

gestão da Qualidade

(QC: controle de qualidade) O que é

Mostraremos as atividades organizacionais e sistemáticas para 

definir a "qualidade da meta" e colocá-la em prática.

É necessário fornecer produtos e serviços que tenham menos 

"variação" conforme a qualidade da meta.



Capítulo 2

Atividades de controle de 

qualidade



O que é atividade de gerenciamento?

As atividades de gerenciamento incluem "atividades de melhoria" e 

"atividades de manutenção".

Como prosseguir com as atividades de melhoria

(Ciclo PDCA)

Para tornar as melhorias efetivas e eficientes,

"Rodar o ciclo PDCA" é importante.

O PDCA deve realizar quatro atividades em sequência: Planejar, 

Fazer, Verificar e Ação.

Plano: faça um plano de trabalho

Executar (execução): executar conforme planejado

Verificação (confirmação): examine os resultados da implementação

Ato (ação): tome medidas com base no resultado

Atividades para 

melhorar

Atividades que 

continuam

Atividades para melhorar a 
qualidade ruim e melhorá-la

Atividades que mantêm
boa qualidade



Plano: faça um plano de trabalho

Executar (execução): executar conforme planejado

Verificação (confirmação): examine os resultados da implementação

Ato (ação): tome medidas com base no resultado

Ativar ciclo 

PDCA

A P

DC

Melhoria da 

qualidade

Como prosseguir com as

atividades de melhoria



Como prosseguir com as atividades de manutenção

(Ciclo SDCA)

O ciclo PDCA representa atividades de melhoria, enquanto o ciclo 

SDCA significa atividades de manutenção.

Quando o método de fabricação e o método de trabalho são 

estabelecidos, o bom método é definido como padrão (S: Padrão).

Trabalhe de acordo com esse padrão, verifique os resultados e tome 

medidas adicionais.

Nesse caso, substitua S por P no PDCA e diga: “Turn SDCA cycle”.

Ciclo PDCA e SDCA

O ciclo PDCA corresponde a atividades de melhoria, o ciclo SDCA 

corresponde a atividades de manutenção e ambos são repetidos em 

atividades de controle de qualidade.

Ampla qualidade

QCD

"QCD" significa qualidade em sentido amplo e é um termo coletivo 

para "qualidade", "custo" e "entrega".

Nas atividades de controle de qualidade, é importante melhorar a 

qualidade, manter os custos baixos e cumprir os prazos.



Qualidade geral

QCD + PSME

Em alguns casos, o PSME é adicionado ao QCD, e "QCD + PSME" 

pode ser considerado como uma qualidade abrangente no local de 

trabalho.

QCD + PSME também é um "item de controle" nas atividades de 

controle de qualidade.

Itens de gerenciamento

Iniciais significado
Exemplo de itens de 

gerenciamento

Q Qualidade

número de ocorrências de produtos 

não conformes, taxa de ocorrência 

de produtos não conformes

C Custo

custo Valor da redução de custo 

(redução de custo), orçamento e 

diferença real

D Entrega: quantidade

data de entrega Quantidade 

mensal de produção, taxa de 

entrega da taxa de entrega

P Produtividade

produtividade por pessoa,

Número de processamento por 

hora

S Segurança
Número de acidentes e lesões de 

segurança

M moral
Taxa de participação, número de 

propostas de melhoria

E Meio ambiente

Taxa de realização de conservação 

de energia ambiental, taxa de 

redução da quantidade de resíduos



Como proceder com a solução de problemas

(História do QC)

Se focarmos em QCD + PSME, podemos ver problemas no local de 

trabalho.

Vamos resolver os problemas que você encontrou com a "história do 

controle de qualidade". Uma história de CQ é um procedimento de 

solução de problemas no controle de qualidade.

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

História QC

①Seleção de tema

②Compreender a situação atual e estabelecer metas

③Preparação do plano de atividades 

④Analysis Análise fatorial

⑤Planejamento e implementação de medidas

⑥Confirmação de efeito

⑦Padronização e estabelecimento de gestão

⑧Problems Problemas remanescentes e desafios futuros



História do QC e ciclo PDCA

①Seleção do tema

②Compreendendo a situação

atual e estabelecendo metas
③Criando um plano de atividades

④Análise fatorial

⑤Planejamento e implementação

de medidas

⑥Confirmar efeito

⑦Padronização e estabelecimento

de gestão
⑧ Problemas restantes /

problemas futuros

Foco na melhoria É uma expressão que resume as três palavras "3m" 

e "muri, mura, muda".

Os seres humanos cometem erros quando há uma irracionalidade em 

como proceder com o trabalho. Trabalho desigual causa variações na 

qualidade. Trabalho desnecessário leva a custos mais altos.

Vamos procurar "Muri, Muda" e eliminá-los

P： plano

D： Implementação

C： Confirmação

A： tratamento

用語解説 3m



Criar um pequeno grupo de colegas no local de trabalho e promover 

melhorias no local de trabalho é chamado de "atividade do círculo de 

CQ".
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