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Resumo: O objetivo de toda empresa que visa o lucro, como também a qualidade de seus
produtos ao fim do processo de fabricação é fazê-lo com menor dispêndio possível, visto
que durante o processo de fabricação até a chegada do produto ao cliente há um longo
processo. Durante este processo podem ocorrer falhas, estas por sua vez geram custos em
vários segmentos da empresa; a estatística surge como um meio de evitar-se tal
desperdício, buscando melhores processos. Neste sentido surgem as cartas controle
estatístico como forma de se identificar estas ocorrências durante a produção, dando
subsídio para a prevenção de erros. De um conceito revolucionário à ferramenta de
trabalho, o controle estatístico é hoje realidade das empresas que objetivam serem
competitivas no mercado globalizado. Tendo em vista tais princípios, o presente trabalho
tem como objetivo a comprovação e reafirmação da utilização de controle estatístico de
processo (CEP) como mecanismo viável de equabilidade de custo e beneficio pelo uso da
inspeção por amostragem, na redução de rejeito e método eficaz na disponibilização de
informações importantes para o gerenciamento da qualidade.

Palavras-chaves: Estatística, Controle estatístico do processo, Gerenciamento da
qualidade.

1 Introdução
De acordo com a definição de Taguchi (1986), cada produto possui parâmetros e
atinge um nível de qualidade quando atende todas às especificações, com uma menor
variabilidade das características do produto final em relação ao seu objetivo inicial.
Com o aumento da competitividade no setor produtivo, a melhoria contínua do
processo só pode ser alcançada a partir do instante em que se tenta implantar novos
procedimentos, novas metodologias. (POZZOBON, 2001).

1.1 Problema da pesquisa
Diante do exposto o presente projeto busca questionar: Qual estratégia possibilita o
controle do processo e potencializa as ações de qualidade, aumentando a satisfação do cliente,
diminuindo o número e porcentagem de produtos defeituosos, e portanto, reduzir os custos?
Propor o usar o método do controle estatístico do processo (CEP) para garantir a estabilidade
e a melhoria contínua de um processo de produção, que parte do princípio de que processos de
produção com menor variabilidade propiciam melhores níveis de qualidade nos resultados da
produção.
O CEP é uma técnica estatística capaz de encontrar a menor variabilidade das
características preestabelecidas da produção, porque tendo um processo em análise, este
ocorre em condições comuns que definem limites de suas características e distorções, assim
por meio de um monitoramento é possível prever todas as ocorrências que prejudicam a
qualidade do produto. Sendo possível atuar sobre esses agentes responsáveis pelas variações,
proporcionando para as empresas subsídios para reduzir custos da má qualidade e fornecer
melhores produtos, aumentando os resultados financeiros das empresas, se possível no curto
prazo, mas principalmente no longo prazo. (PINTON, 1997).

1.2 Objetivos gerais e específicos
Diante do exposto temos como objetivo geral da pesquisa apresentar a aplicabilidade
do controle estatístico de processo na gestão de qualidade. E como objetivos específicos
apresentar as cartas de controle estatístico da produção de uma indústria alimentícia de
Maceió-AL para fins de controle do processo produtivo que reflitam a média e o desvio
padrão das amostras para definir possíveis soluções para a administração no âmbito da gestão
de qualidade.

2. Considerações Teóricas
2.1. Gestão de Qualidade
Paladini (2005) alega que a partir da década de 90, com o advento da globalização, o
mercado teve que lidar com uma maior concorrência de produtos advindos de mercados
externos, uma participação criteriosa do consumidor que passou a selecionar mais
detalhadamente os produtos, pois, concomitantemente o país passou por uma crise, as
empresas tendo que se adaptar as novas regras do mercado.
O mesmo autor ainda afirma que com a queda do poder aquisitivo, o consumidor se
tornou mais exigente, tornando cada aquisição um investimento, graças á internet que
proporcionou acesso fácil á informação, o consumidor começou a comparar item a item,
produto a produto, característica a característica.

Como

resposta

ao

consumidor

as

empresas passaram a investir em qualidade de produto como diferencial, priorizando
determinada faixa de consumidores, assim como intensificando o investimento em
propaganda, a década de 90 sendo conhecida pelo alto conceito que as empresas tinham do
marketing. (PALADINI, 2005)
Segundo Coral, Strobel e Selig (2004, pág. 3), “a empresa deve conhecer as forças que
atuam sobre a sua competitividade para poder atuar sobre as mesmas e ‘elaborar’ estratégias
que permitam ocupar uma posição no mercado que a diferencie de seus concorrentes [...]”.

2.2. Controle Estatístico do Processo (CEP)
O controle da qualidade iniciou na década de 20, nos Estados Unidos, com a aplicação
das Cartas de Controle nas indústrias, desenvolvidas Shewhart. Segundo Canassa (2003)
“com a utilização das Cartas de Controle, foi possível separar as causas de variação em
termos de causas comuns e causas aleatórias, a fim de se definir ações de correção e trazer o
processo para um estado de Controle Estatístico.”
A autora ainda afirma que a ideia de Shewhart se apresentou revolucionária para as
indústrias, pelo objetivo de agir de forma preventiva e manter o processo “Sob Controle
Estatístico”, mudando o pensamento da época que ao invés de identificar produtos defeituosos
e eliminá-los em uma inspeção final, o objetivo passou a ser evitar que os defeitos
ocorressem, atuando fortemente na prevenção. Segundo Carvalho e Paladini (2005, pág. 274)
não é apenas nas indústrias que tem sido utilizado esse método, “hoje a ferramenta já se

espalhou para processos administrativos e de serviços, e para dados classificados como seções
cruzadas (por exemplo, os setores na empresa no mesmo ponto no tempo)”.
O CEP pode ser definido como um método preventivo de se comparar continuamente
os resultados de um processo com um padrão, identificando a partir de dados estatísticos, as
tendências para variações significativas eliminando ou controlando estas variações com o
objetivo de reduzi-las cada vez mais. (BONDUELLE, 2015).
O CEP fornece uma radiografia do processo por meio das cartas de controle,
identificando sua variabilidade e possibilitando o controle dessa variabilidade ao longo do
tempo através da coleta de dados continuada, análise e bloqueio de possíveis causas especiais
que estejam tornando o sistema instável (RIBEIRO E CATEN, 2012).

2.3. Cartas de Controle
Segundo Michel e Fogliatto (2002) cartas de controle estatístico são ferramentas que
utilizam como informações as medições de variáveis, realizadas em certos períodos, que
influenciam na qualidade dos itens manufaturados, monitoramento o desempenho dos
processos de produção.
Segundo Machado (2010), conforme a Figura 1, toda carta de controle possui três
componentes fundamentais, e quando conveniente ainda possui linhas de identificação e
linhas de especificação, sendo os componentes principais: 1) uma linha central, geralmente a
média aritmética das amostras; 2) os limites de controle estatístico, superior e inferior, para
causas comuns de variação do processo; 3) a linha de resultados das amostras. Quando dados
são registrados e comparados com os limites de controle, podemos identificar no controle
estatístico pontos fora e dentro de controle. Depois que ações locais são tomadas, mais
observações são coletadas e, se necessário, os limites são recalculados para estudar a presença
de outras eventuais causas especiais de variação. (SILVEIRA, 2013)

Figura 1: Carta de controle (MACHADO, 2010, PÁG. 117)

A cada medição periódica, deve ser realizada uma comparação do resultado obtido
com limites de controle: se forem observados pontos fora dos limites indicam a presença de
causas especiais de variabilidade que prejudicam a qualidade do produto manufaturado. Após
esta análise deve-se atuar sobre estas causas com fins de melhoria contínua. (MICHEL &
FOGLIATTO, 2002).
Segundo o Portal Action primeiro, para elaborar uma carta de controle determina-se
primeiro o que será controlado, o tipo gráfico a ser selecionado depende da característica da
qualidade a ser controlada. Segundo Silveira (2013) as cartas de controle podem conter dois
tipos de dados: dados variáveis ou dados tipo atributos. Nos dados por variáveis é necessário
adotar medidas em unidades, tais como comprimento, temperatura, etc. Por outro lado, os
dados do tipo atributos exigem uma decisão: “aceitável/não aceitável”, e ainda decidir se os
dados são defeitos ou defeituosos. Podemos utilizar o fluxograma, da Figura 2, para definir a
carta de controle mais adequada para cada situação.

Figura 2: Fluxograma para decisão sobre a utilização do tipo de carta de controle.
(SILVEIRA, disponível em: <http://www.citisystems.com.br/cartas-de-controle/>. Acesso em
março, 2015).

Uma carta de controle não apresenta diretamente as causas especiais de variação fora
de controle estatístico, mas não perde sua relevância no processo de fornecer informações que
identificarão essas causas (WERKEMA, 1995). Os gráficos de controle tem viés preventivo, é
uma ferramenta que permite a solucionar desvios da qualidade imediatamente ao longo do
processo produtivo, evitando prejuízos ao fim da produção. (TOLEDO, 1987).

3. Estudo de Caso: Indústria alimentícia situada em Maceió-AL
O conceito de modernização faz parte da filosofia desta empresa. Com a capacidade
irreverente em desenvolver novos produtos, conta com uma sofisticada estrutura de
laboratórios e oficinas onde se investe em pesquisa e tecnologia, priorizando sempre a autosustentabilidade e responsabilidade sócio-ambiental. Para estudar a aplicabilidade das cartas
de controle na gestão de qualidade, foi escolhida a por gráfico de variáveis: Gráfico de média
e o de desvio padrão (X – S). A escolha por esse gráfico ocorreu por trabalharmos com
características de qualidade mensuráveis, e a quantidade amostral da produção mensal durante
um ano ser de 10 produtos, apresentados na Figura 3, de uma indústria alimentícia

selecionada no município de Maceió – AL para aplicação do CEP.
Figura 3: Coleta de dados para aplicação do CEP

4. Metodologia
A metodologia utilizada para atender os objetivos desta pesquisa foi traçar cartas de
controle, por gráfico de variáveis: Gráfico de média e o de desvio padrão (X – S) aplicados
em dados de uma indústria alimentícia localizada em Maceió-AL. A escolha por esse gráfico
ocorreu por trabalhar com características de qualidade mensuráveis, e a quantidade amostral
da produção mensal durante um ano ser de 10 produtos.

A coleta da produção foi referente

ao ano de 2013 e selecionou-se uma amostra mensal de 10 produtos: leite 24x200ml, água
12x1000ml TP, ralado grosso 25kg, flococo 24x100gr, leite 12x500ml, soy suco laranja 12x1

LT TP, leite trad. 12x1000ml TP, doce queimado 12x335gr, doce branco 6x3,7kg, água
24x200ml TP.

5. Análise dos Resultados
A partir das cartas de controle a seguir, podemos verificar que o processo de produção
desta amostra está sobre controle estatístico, com variabilidade natural por causas aleatórias
apresentando todos os pontos estão
dentro dos limites especificados.
LEITE 24X200ML

Figura 4: Produção mensal do leite 24x200ml no ano de 2013

Na figura 4 os pontos estão distribuídos de forma harmônica em torno da média e
segundo Machado é observado um comportamento de tendência, que ocorre quando há
problemas na ferramenta utilizada, falhas na manutenção, mudanças nos limites de operação
ou no material utilizado.

LEITE

12X500ML

Figura 5: Produção mensal do leite 12x500ml no ano de 2013

O gráfico da Figura 5 apresentou-se com um comportamento padrão até o mês de
julho, de agosto até dezembro a produção foi reduzida.
Os gráficos de controle das figuras 6, 7 e 8 apresentam variações em ciclos. Ocorrem
por mudanças decorrentes, por exemplo, na operação da máquina, técnicas inconsistentes ou
rotatividade de funcionários.

ÁGUA 12X1000ML TP

Figura 6: Produção mensal da água 12x1000ml TP no ano de 2013

RALADO GROSSO 25KG

Figura 7: Produção mensal do ralado grosso 25kg no ano de 2013

FLOCOCO 24X100GR

Figura 8: Produção mensal do flococo 24x100gr no ano de 2013

A figura 9 apresenta um gráfico em que não será possível aplicar o CEP porque até o
mês de março os pontos mantêm-se ascendentes, depois até junho não houve uma variação em
torno da média, notando uma produção elevada e a mesma não foi mantida até dezembro,
onde destacou-se uma queda acentuada nos meses de agosto e dezembro.

SOY SUCO LARANJA 12X1L
TP

Figura 9: Produção mensal do soy suco laranja 12x1L TP

O cálculo da figura 10 revelou um determinado controle, entretanto nos meses de
fevereiro e dezembro a produção ficou comprometida.

LEITE TRAD. 12X1000ML TP

Figura 10: Produção mensal do leite trad. 12x1000ml TP no ano de 2013

A figura 11 possui variações em ciclos gerando fases no processo. Ocorrem por fatores
decorrentes, por exemplo, do funcionamento do equipamento, temperatura, sistema de
refrigeração e rotatividade de funcionários.

ÁGUA 24X200ML TP

Figura 11: Produção mensal da água 24x200ml TP no ano de 2013

O CEP observado na figura 12 apresentou uma variação até o mês de agosto e uma
inconsistência no mês de setembro.

DOCE QUEIMADO 12X335GR

Figura 12: Produção mensal do doce queimado 12x335gr no ano de 2013

Já a figura 13 apresentou um comportamento dividido, a grande parte dos pontos
flutuam próximo da linha central com distribuição balanceada, sendo um processo sem causas
especiais de variação.

DOCE BRANCO 6X3,7KG

Figura 13: Produção mensal do doce branco 6x3,7kg no ano de 2013

6. Conclusão
A importância do controle estatístico do processo (CEP) na gestão de qualidade é para
a obtenção de melhores resultados no processo de produção, por meio da qualidade devemos
equilibrar os requisitos do cliente com os resultados do negócio. Os gráficos de controle tem
viés preventivo, é uma ferramenta que permite a solucionar desvios da qualidade
imediatamente ao longo do processo produtivo, evitando prejuízos ao fim da produção.
(TOLEDO, 1987).
Vale a pena destacar que a finalidade do controle estatístico do processo é que os
processos de produção sejam aperfeiçoados com menos variabilidade e possam propiciar
níveis desejáveis no setor de qualidade das empresas.

Outro

fator

que

merece

ser

apontado é que quando mencionamos melhores processos, estamos não somente abordando
qualidade e sim, redução de custos em vários segmentos da empresa. Estes são reduzidos em
dois pontos importantes: na inspeção por amostragem dos produtos e dos serviços e na
redução de rejeito. Uma carta de controle não apresenta diretamente as causas especiais de
variação fora de controle estatístico, mas não perde sua relevância no processo de fornecer
informações que identificarão essas causas. Para implementar melhorias no processo de
produção, causas comuns e especiais devem ser identificadas e o processo deve ser alterado
para que conforme mais dados sejam coletados, as informações sejam interpretadas e usadas
como base para a ação no gerenciamento da qualidade. (WERKEMA, 1995).
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