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1. RESUMO 

O Controle Estatístico de Processos, CEP, é um recurso relevante para a melhoria 

da qualidade de um produto ou serviço, uma vez que seu uso tem como finalidade 

identificar não conformidades em um processo, assim como criar oportunidades para 

manter um aperfeiçoamento contínuo do mesmo. Uma das ferramentas mais 

importante do CEP são as Cartas de Controle, sendo as cartas de Shewhart as mais 

utilizadas. As cartas de Soma Cumulativa (CUSUM), de acordo com a literatura, são 

consideradas alternativas mais eficazes na observação de pequenas mudanças na 

média de um processo. Porém, a efetividade das cartas de controle depende muito 

da variabilidade do processo e da forma como são utilizadas, razão deste estudo 

que envolve a comparação de cartas de controle em diversas situações simuladas.  

2. INTRODUÇÃO 

Define-se o coeficiente de variação ou variabilidade relativa como o quociente entre 

o desvio padrão e a média (PINHEIRO et al., 2012). Montgomery (2004) define 

qualidade de um processo produtivo como o inverso de sua variabilidade. Desta 

forma, o coeficiente de variação deve diminuir com a melhora da qualidade. 

De acordo com Montgomery e Runger (2012), os gráficos de controle de Shewhart, 

tiveram seus limites estabelecidos iguais à média, mais ou menos três desvios 

padrões da média (µ ± 3σmédia), pois a chance de se detectar a ocorrência de causas 

especiais, com pontos fora dos limites, quando na verdade estas não ocorreram 

(alarmes falsos) é de 0,27%. Montgomery (2004) relata que a base do gráfico é a 

distribuição Normal da variável e os dois limites distinguem a variabilidade aleatória 

da não aleatória. Caso exista algum ponto fora do limite estabelecido, há indicação 

de que existe uma anomalia no processo, uma causa especial. 

Outra situação a ser considerada é a existência de pequenas variações na média do 

processo, menores que 1,5σ. Observou-se que os gráficos de Shewhart não são tão 

eficientes nesse tipo de situação quanto o gráfico de Soma Acumulada ou 

Cumulativa (CUSUM) (ALVES, 2003). Conforme Montgomery e Runger (2012, p. 

446) “O gráfico CUSUM plota as somas cumulativas dos desvios dos valores 

amostrais em relação ao valor alvo”, possuindo ainda a vantagem de não supor 

distribuição Normal dos dados, além de fornecer uma estimativa para o novo valor 

da média do processo, quando for detectada uma alteração neste sentido.  



Santos, Moreira e Zepon (2013) apresentaram uma aplicação de CEP para a 

turbidez da água medida em amostras coletadas do sistema de abastecimento da 

cidade de Joinville. Estes dados apresentaram um coeficiente de variação igual a 

0,011. Os autores concluíram que somente a carta CUSUM conseguiu detectar certa 

tendência à instabilidade do processo. 

As especificações exigidas pelo mercado globalizado são dia a dia mais rígidas, 

implicando que os processos produtivos devem apresentar coeficientes de variação 

cada vez menores. A partir desse contexto, é válida a comparação do desempenho 

das cartas de Shewhart e CUSUM para situações com pouca variabilidade. 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise comparativa entre o desempenho 

das cartas de Shewhart e CUSUM no controle estatístico de processo, com amostra 

retirada por subgrupo racional de tamanho igual a cinco e coeficiente de variação 

igual ou inferior à ordem de 0,05, possibilitando assim um melhor conhecimento 

destas ferramentas, a fim de serem aplicadas da forma mais conveniente.  

4. METODOLOGIA 

A priori foi realizado uma revisão da literatura sobre testes não paramétricos e sobre 

o Controle Estatístico de Processos (CEP). Em um segundo momento foi simulado 

três situações. Em cada uma delas foram gerados quatro conjuntos de cem 

amostras de tamanho cinquenta (cinquenta horários distintos), com subgrupos 

racionais de tamanho igual a cinco. Cada uma das 400 amostras de cada simulação 

teve, portanto, 250 observações. Para cada amostra, os cento e cinquenta primeiros 

números (os trinta primeiros horários) foram gerados a partir de uma distribuição 

Normal com média 10,0 e desvio padrão respectivamente iguais a 0,5; 0,3 e 0,1 e 

para os últimos cem números (os vinte horários restantes) a média foi alterada em 

0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 desvios padrões para cada um dos quatro conjuntos, mantendo-se 

os desvios padrões adotados para cada uma das três situações.  

Para comparar se a proporção de falsos positivos e das vezes em que a carta 

detecta a mudança da média é igual para os quatro tipos de cartas de controle será 

realizado o teste não paramétrico Q de Cochran. O teste não paramétrico de 

McNemar será utilizado para testar se cada par de tipos de cartas de controle tem a 

mesma probabilidade de falsos alarmes. O teste não paramétrico de Friedman 



testará se há igualdade, em média, no número necessário de observações para que 

os quatro tipos de carta de controle detectem a mudança na média. Para uma 

melhor visualização das comparações serão construídos gráficos de setor e gráficos 

de Boxplot.  

5. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS PRELIMINARES 

Pelo fato do projeto estar em andamento, até o momento foi feito uma revisão da 

literatura, a geração das amostras e a compilação dos dados (1° alerta de detecção 

de mudança da média e falsos positivos) para que posteriormente, seja feita a 

análise comparativa das Cartas de Controle. Ao final do trabalho espera-se a 

obtenção de resultados relevantes. 
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