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O que você aprende com este material

Aprenda os métodos necessários para praticar o controle de qualidade.

Corresponde ao terceiro nível de certificação de controle de qualidade 

(certificação QC).

Destina-se a qualquer pessoa que trabalhe na indústria de 

transformação.



Capítulo 1

Quais são as sete ferramentas 
de controle de qualidade?



Procedimento de resolução de problemas,

História QC

O procedimento para solução de problemas no controle de qualidade

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

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

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.

P： plano

D： Implementação

C： Confirmação

A： tratamento



7 ferramentas QC, seus recursos

Vamos aprender as 7 ferramentas de controle de qualidade, 

uma por uma.

Diagrama de 

pareto

Planilha de 

verificação

gráfico de 

controle

Gráfico de 

dispersão

Diagrama

característico

Gráficohistograma

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



Capítulo 2
Gráfico

Visualize dados como gráficos



Gráfico

Acho que todo mundo já desenhou um gráfico. É um excelente meio

de transmissão de informações e possui os seguintes recursos.

①Visualmente compreensível

②Fácil de criar com o Excel etc.

③Fácil de entender os pontos (pode ser compartilhado com colegas)

Tipos de gráfico ①
Gráfico de linha

Característica
・ Os pontos alto e baixo indicam a quantidade.

・Ao considerar o tamanho da quantidade no eixo vertical e a 

passagem do tempo no eixo horizontal, podemos entender as 

mudanças e tendências ao longo do tempo.
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Tipos de gráfico②
gráfico de barras

Característica
・O comprimento da barra indica a quantidade.

・Existem gráficos de barras verticais e horizontais.

・É fácil de desenhar e pode ser usado em várias situações

Tipos de gráfico③
Gráfico de pizza

Característica
・O todo é representado por um círculo, e a área de um setor é 

representada pela proporção de cada item
・Adequado para expressar a discriminação de cada item no todo.



Tipos de gráfico④
Gráfico de radar

Característica
・Desenhe uma linha reta semelhante ao radar do centro para o 

número de itens
・Usado para apreender a avaliação do item

・Comparação com outros dados (por exemplo, dados passados ou

dados de terceiros) é possível

Tipos de gráfico⑤
Gráfico de Gantt

Característica
・O eixo vertical mostra itens e o eixo horizontal mostra datas e as 

linhas de barra mostram a relação entre planos e resultados reais.
・Usado para agendar e gerenciar o progresso
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Este é o fim da Unidade 1 do Controle de qualidade [Intermediário /

Método]. Obrigado.

Vamos continuar estudando a Unidade 2.


