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(Formulário) 
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Gráficos de Controle Caracteristicas Exemplos 
ATRIBUTOS: 

Não são representados numericamente. Os característicos de qualidade resultam de uma 
contagem e são denominados de atributos. 

NP Monitora o 
número de itens 
não conformes. 
Amostras de 
tam. constante 

N parafusos p/ contar o 
número de não 
conformes a cada hora. 

P Monitora itens 
não conformes. 
Amostras tam. 
Constante ou 
variável. 

Idem e, se nos turnos 
de trabalho a produção 
variar (amostras), 
emprega-se P.  

C Monitora o 
número de 
defeitos (ou não 
conformidades 
em unidades 
tam. Constante.  

Inspeção de geladeiras 
p/ contar o número de 
defeitos de 
acabamento por 
unidade. 

U Monitora o 
número médio 
de defeitos em 
amostras de 
tam. Const. Ou 
variável. 

Se se amostra rolos de 
tecidos para 
inspecionar o número 
de defeitos por rolo, 
pois é provável que os 
rolos não tenham o 
mesmo tamanho. 

VARIÁVEIS: 
Característicos da qualidade expressos em medidas numéricas (peso, vol., comprimento)  

� - R Monitora a 
variação da 
media e 
amplitude 

Para amostras 
pequenas e de mesmo 
tamanho.Ex.: pesos de 
comprimidos 

� - S Monitora a 
variação da 
media e desvio 
padrão  

Amostras de tamanho 
moderado e de 
tamanho variável. Ex.: 
processos manufatura 
 
 

 
Medidas Individuais (M-R) 

 
Monitora a 

 
Medidas repetidas do 



 
Tipos de Coeficientes de Capacidade mais usuais Caracteristicas 

CP Não considera a localização do 
processo no campo de tolerância do 
produto, nem tampouco a nominal 
desse campo, necessariamente bilateral.  

CPk Considera a localização do processo (µ) 
CPm Considera, simultaneamente, a 

localização do processo e a dispersão 
em relação ao alvo. 

Índices de Performance (Pp, Ppk, Ppt, Ppkt) São determinados pelas mesmas 
formulas dos respectivos indices de 
capabilidade, obsernado-se que o valor 
de �  é substituído pelo valor de S 
(valor do desvio-padrão dos dados 
considerados individualmente). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

media e 
amplitude 
móvel p/ 
amostras de um 
só elemento 

processo diferem 
apenas por erro de 
analise ou laboratorial. 
Ex.: análise de toda 
uma produção 
especial.  



UTILIZAÇÃO DAS CARTAS DE CONTROLE 

 
 
 
 



 
I- CARTAS DE CONTROLE 

 
 

 Tipo Causas % Responsabilidade para 
correção 

 
Variações 

 
De 

Controladas 
(dentro dos 
limites de 
controle) 

 
Comuns 

 
85 

 
Gerência 

 
Processo 

Descontrolada
s (fora dos 
limites de 
controles) 

 
Especiais 

 
15 

Supervisão/ Operadores 

 
Um processo está operando sob CONTROLE ESTATÍSTICO, quando a única 

fonte de variação é de causas comuns, e as Cartas de Controle tornam-se instrumentos que 
viabilizam os limites e a própria variação do processo. 

 
 

1.1  GRÁFICOS DE CONTROLE 
 

1) Os limites de controle são calculados com dados do próprio processo → é 
o que se consegue. 

 
2) As especificações são dadas a priori → é o que se quer. 
 
3) Um processo pode estar sob controle, mas fora da especificação. 
 
4) A carta de médias mostra-nos se o processo é tendencioso e a carta de 

amplitude mostra a dispersão do processo que é a diferença entre o maior 
e o menor valor da amostra. 

 
 

1.1.1- Estimativa do Desvio-Padrão  
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1 .1.2- Cálculo do % que não atende as Especificações e Limites : 
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                                                   Especificação Técnica 
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1.2- EXEMPLOS DE SITUAÇÕES OPERACIONAIS 

 
 

a) Processo sob controle                            b) Processo Fora de Controle 
 

 
 
 

c) Processo com tendências de ruptura 
 

 
 

 
d) Processo com algum problema cíclico 
 



 
 
 
 
 
 

A probabilidade de conseguirmos 5 pontos suscetíveis em um mesmo lado da 
linha central é : 
 

P = ½ · ½ · ½ · ½ · ½  = 1/32 
 

Como essa probabilidade é normalmente baixa, as sequências de 5, 6 ou 7 
pontos indo para uma mesma direção devem ser prontamente analisados. 
 

 
1.3- CAPABILIDADE DO PROCESSO 

A  razão de capacidade do processo ou process capacity ratio (PCR), 
também conhecida por capabilidade do processo (CP ou ICP), por ser um cálculo baseado 
nos limites, não leva em consideração a localização do valor nominal, pois mede apenas a 
diferença das especificações em relação à dispersão do processo. A razão de capacidade 
que leva em conta o centro do processo é denominada de PCRk = min( PCRs, PCRi). 

Ambas medidas são empregadas para visualizar se o processo é ou não 
capaz de atender a especificação.  

 
Cp= (Faixa de Especificação LSE-LIE / Capabilidade do Processo 6δδδδ) 
 Cpk= [(1-k).T] / 6δδδδ ,                    onde k=2 .|µµµµ - x| / T 
 
                              T= LSE-LIE 
                              µ= média da especificação  
                                 x= média do que foi produzido 
O Cpk é utilizado para certificar de que não encontraremos valores da característica 
analisada fora da especificação, e centralizamos o processo na Faixa de Tolerância . 
 



X LIE LS
E 

µ       LS
C 

�������������������������������
Cpk (varia de empresa p/ empresa) 

Cp <1 Variabilidade excede a especificação  
Ocorrência defeituosa  

Cpk<1 Processo Incapaz  

Cp=1 Processo atende exatamente a especi- 
cação (fio da navalha) 

1[Cpk<1,33 Processo é capaz mas não  
é satisfatório (alerta) 

Cp >1 Variação do processo é menor que  
a especificação  

1,33[Cpk<1,67 Processo é capaz e  
satisfatório  

                        - - - Cpkµ1,67 Processo é capaz e excessivo 

 
 
   
                                Cp -  Extremamente Capaz 
  Tolerância ou Especificação     20 
 

Cpk 
 
 
LIC 
 Var.Produção (Faixa)      10 

            
 
                Tabela (Parcial) de Fatores para Cartas 

de Controle 
N A2 A3 D2 D3 D4 
2 1,880 2,659 1,128 - 3,267 
3 1,023 1,954 1,693 - 2,574 
4 0,729 1,628 2,059 - 2,282 
5 0,577 1,427 2,326 - 2,114 

 
 
 
 
 
 

 



EXERCÍCIOS  - F - 
 

01- Uma máquina de embalar café está regulada para produzir pacotes com peso médio de 
250 gramas. Para verificar se o peso está sob controle, foram obtidas amostras de 5 
pacotes em 5 dias da semana. 
a) Faça as Cartas de Controle. 
b) Se a especificação técnica é de 250 � 1,5 g., calcular o percentual que não atende as 

especificações ; 
c)  Calcular a Capabilidade do processo. 
 
 

   Dias 
 
Medidas 
    das 
Amostras 

  1         
 252 
 251 
252 
247 
251 
 

 2 
250 
252 
251 
249 
250 

 3   
248 
249 
250 
251 
250 
          

 4 
250 
250 
249 
249 
248 
 

 5 
251 
250 
249 
248 
248 

 

 
 
1.4- VARIAÇÕES 

 
 

Natural Não-natural 
↓ 

Causas ao acaso 
↓ 

↓ 
Causas específicas 

↓ 
Integra o sistema de Produção 

 
Pode ser eliminado pela 
eliminação das causas 

 
 

CP = confiabilidade do processo, que  é um nº que nos permite comparar  
nossa capabilidade do processo com a especificação (Tolerância). 

 
 
 
 

Concluímos que a confiabilidade do processo nos permite conhecer a 
consistência do processo. Quanto maior for o índice de capabilidade mais consistente o 
processo para o mercado. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faixa de Especificação (AQUILO QUE SE QUER) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2,632 
                   Lim.Produção = 0,018 
   X-3δδδδ   (AQUILO QUE SE PODE)      X+3δδδδ 
 
 
 
1.5- CARTAS DE CONTROLE 

 
 Normalmente as medias (x) e amplitudes (R) são assinaladas juntas. A Carta 

de Médias nos mostra se o processo é tendencioso e a Carta de Amplitudes (Dispersão) 
mostra a dispersão do processo que é a diferença entre o maior e menor valor da amostra. 

2,623 2,641 



     

 

(Mesma Média e 
Amplitude Diferente) 

(Amplitude 
Aumentada) 

 

(Medias 
diferentes,mas 

com mesma 
Amplitude) 

R estável 

 
 
 
 
 
 



 
 

EXERCÍCIOS  - G - 
 

01- As avaliações mensais da produção em milhares de unidades fabricadas no ano de 
2006, durante 11 (onze) meses, foram analisadas para o estabelecimento do grau de 
desempenho dos funcionários  da Diretoria de Produção, com vistas aos prêmios por 
produtividade. A produção mínima e máxima correspondiam a 6 (maquinas sem 
envolvimento de pessoal) e 15 (envolvimento de todo pessoal disponível),  
respectivamente. O padrão de aproveitamento até então fixado pela Diretoria foi de 
11±1,5. Pede-se: 

 
a) Elaborar as Cartas de Controle. 
b) Calcule o percentual de funcionários que não atendem as especificações de 

produção do plano de desembolso, ou por estarem pouco treinados ou por serem 
muito eficientes. 

 
c) Calcule o índice de capabilidade do processo. 
 

� �

Meses  J F M A M J J A S O N 
MEDIDAS 1 11 9 12 7 11 10 13 9 11 12 14 
  2 14 9 9 7 12 12 12 9 13 9 12 
DAS 3 9 11 9 9 7 10 8 10 9 9 12 
 4 11 11 13 11 10 10 10 10 11 11 13 
AMOSTRAS 5 12 10 10 10 10 9 9 11 12 10 13 

 
 
02 - Considerando que o número de pontos para a aprovação no Vestibular da FGV 
(Administração) seja de 90±10 e que a média geral dos vestibulandos neste ano foi de 82 
com uma amplitude média em torno de 21 (amostras de 5 elementos de cada curso), qual o 
% de participantes que não foram aprovados ? 
 
03 - Em um processo funcional na empresa  XYZ, o atendimento de clientes foi 
considerado para melhorias. Assim, foram sistematizados os dados do processo 
encontrando-se uma Faixa de Tolerância = 
58,0±5,7% dos clientes satisfeitos com o atendimento. Se a meta da empresa é de 
60,0±3,4% de clientes satisfeitos, analise esses dados e verifique se essa empresa está sendo 
capaz de atender bem o seu mercado (dados e gráficos). 
 



04 - Relacione, pela sua experiência pessoal, três causas comuns e três causas especiais que 
afetam (ou possam afetar) algum processo de sua organização (descreva o processo). 
 
05 - Descreva duas situações, com exemplos (uma de cada): 

5.1 - Processo sob Controle, mas fora das especificações; 
5.2 - Processo fora de Controle, mas dentro das especificações.   

 

06- Um processo de obtenção de Gismos está ajustado para processar meios de produção e 
força de trabalho, obtendo certo desempenho. Analise-o considerando que na 6ª e 10ª 
amostra ocorreram uma enchente e um incêndio respectivamente, afetando o ambiente. 

 
a) Faça as Cartas de Controle. 
b) Se a especificação técnica é de 140 ± 4,5, calcular o percentual que não atende. 
c) Calcule a capabilidade do processo. 
d) Conclusão. 

 

N X1  X2  X3  X4  X5  
1 143 137 145 137 136 
2 141 142 147 140 140 
3 142 137 145 140 132 
4 137 147 142 137 135 
5 137 146 142 142 140 
6 145 144 146 148 149 
7 144 145 144 137 140 
8 140 142 143 135 144 
9 132 132 144 145 141 

10 137 135 136 130 141 
11 142 142 142 145 143 
12 142 142 143 140 135 
13 136 142 140 139 137 
14 142 144 140 138 143 
15 139 146 143 140 139 
16 140 145 142 139 137 
17 134 147 143 141 142 
18 138 145 141 137 141 
19 140 145 143 144 138 
20 145 145 137 138 140 



1.6- COMPARAÇÕES 
 
 

Graf. de Controle

Histograma Fora de Controle Sob Controle

Não atende a

especificações

a) LSC

LIC

LSC

LIC

b)

LIE LSE

Processo não está sob controle
e  produziu itens defeituosos

LIE LSE

Processo sob controle, porém
com itens defeituosos

LSC

LIC

c) d) LSC

LIC

LIE LSE LIE LSE

Processo não está sob controle, Processo sob controle e também
mas os produtos não são
defeituosos

os produtos não são defeituosos

Atende as

especificações

         
 

Desarmonia entre capacidade e especificações de processos        
                                   
- em (b) deve ser feito esforço para melhorar a capacidade dos processos. 

 
- em (c) ocorre quando o processo tem capacidade suficiente para a especificação, deve-se 

apenas melhorar a eficiência da produção. 

. 
 
 
 
 



 
PREVISÃO 

 
II- Análise de Correlação e Regressão 

 
Dadas as duas variáveis: 

x (1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14) 
y (1, 2, 4, 4, 5, 7, 8, 9) 

 
Desenvolver o Diagrama de Dispersão, determinar o r (coeficiente de correlação de 

Pearson) entre x e y, e prever o valor de y quando x valer 55. 
 

X Y 
1 1 
3 2 
4 4 
6 4 
8 5 
9 7 

11 8 
14 9 

 
(Σxy) 

y1  =  _______   .  x 
(Σ x2) 

 
onde : 
 

x  =  x  -  x  

y  =  y  -  y  

                                                                               

r =
Σ xy

( Σ Σx 22 )  .  ( y )  
 
 
 
 
 



 
 
 
2.1 – Exercício:  
 
01- Dada a tabela a seguir. 
 

Anos Produção Aço no Brasil(M. 
Tn) 

Evasão Escolar Educ. Básica (M. 
Pessoas) 

1994 66,6 30 
1995 70,8 28,4 
1996 71,9 25,2 
1997 69,3 27,1 
1998 78,4 23,5 
1999 79,1 22,7 
2000 81,0 19,4 
2001 84,5 18,3 
2002 98,4 19,0 
2003 97,0 16,3 
2004 99,8 15,8 

TOTAL    
Fonte : IBGE (DH) 

 
a) Representar graficamente os dados; 
b) Determinar a correlação entre Produtos de Aço e Evasão Escolar; 
c) Avaliar a produção de aço para os anos 2005 e 2006; compará-los com os valores 

reais de 106,3 e 109,8,  respectivamente. 
e) Avaliar a evasão para os alunos de 1991.  
f) Conclusão Geral. 

 
 

III- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
       Deming (Sample Design in Business Research, 1960) alertava que trocar causas 

comuns por causas especiais, ou vice-versa, pode levar a ações que aumentam a 
variação. 

 Bem antes,  em 1931, W.Shewart no seu livro “ Economic Control of Quality 

Manufacture Product”, mostrava que para minimizar a variabilidade, as fontes de 
variação precisam ser identificadas e eliminadas (ou pelo menos reduzidas), isto é, as 



informações precisam ser mantidas de forma a permitir a medição da variabilidade do 
processo. Coleta de informações de maneira casual, embora atraente para gerentes, cria 
a ilusão da ação rápida e barata (na verdade, fica muito cara...) 
  “ O trabalho de cuidar das Causas Especiais (resolver um problema) é 

totalmente diferente do trabalho de cuidar das Causas Comuns (aprimorar 
todo o processo) “. 

Alcançar um “estado regular” não é perfeição. Até os anjos podem fazer melhor se 

aparecer um processo mais avançado. 

 
A percepção das mudanças extremamente rápidas que ocorreram nos 

sistemas econômicos, produtivos e sociais do homem contemporâneo, leva os 
administradores à procura de instrumentos e métodos capazes de auxiliá-los na tomada de 
decisões concernentes ao futuro de sua organização. 

 
É fácil simpatizar com os decision makers do governo e da indústria que 

procuram uma imagem (fidedigna?) da situação futura à qual sua decisão deve ser 
adequada. Afinal, num mundo tão conturbado, a redução da incerteza constitui uma das 
forças dinâmicas no comportamento de indivíduos e  organizações. Contudo, já é do dito 
popular que "o futuro a Deus pertence", talvez expressando as contínuas barreiras do 
planejamento e do "fazejamento" , sem qualquer tipo de controle. 

 
As técnicas da Estatística vistas até agora, intentam facilitar a auto-

aprendizagem nesta área com o triplo objetivo de conhecer , aplicar e obter resultados. 
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