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Resumo. O objetivo deste artigo é guiar pessoas e instituições que queiram adotar e aplicar o 
controle estatístico em sua produção / serviços. O Método de Hradesky – que é dividido em 
12 passos – é extremamente relevante para a implementação deste controle em uma 
organização. 
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1.    CONSIDERAÇÃO INICIAL 
 

Com a competitividade as empresas têm que melhorar sua produtividade reduzindo 
custos de forma a garantir a qualidade de seus produtos/serviços . Uma técnica que pode ser 
usada para garantir a manutenção da empresa no mercado competitivo é o Controle 
Estatístico do Processo - CEP. O uso das técnicas estatísticas garante exatidão eliminando 
palpites em favor da precisão, do conhecimento comprovado daquilo que se pesquisa. As 
empresas precisam ser francas e corajosas para admitir que fazem produtos/serviços com 
defeitos. E, uma vez que este fato é admitido, precisam tomar providências. Muitas vezes não 
ocorre o sucesso porque executivos e gerentes não estão fortemente envolvidos com a técnica 
e não estão realmente administrando as operações. 

 
2.     METODOLOGIA 

 
De acordo com Hradesky (1989), para que o Controle Estatístico de Processos seja eficaz 

são necessários 10% de ação estatística e 90% de ação administrativa . Este controle eficaz 
contém 5 ingredientes principais :  

• Técnicas estatísticas 
• Técnicas de solução de problemas  
• Liderança e atitudes para aperfeiçoamento da produtividade da qualidade  
• Planejamento da qualidade 
• Método sistemático, que atua como catalisador.  
A relação entre o nível de participação da administração no processo e os resultados 

obtidos podem ser vistos na figura 1. 



 

Adota o sistema mas faz pouco 
para implementá-lo ou 
implementa-o de maneira 
ineficiente 

Aplicação adequada e sistemática 
do sistema.  
 
Ambiente para crescimento 

O programa é delegado a níveis 
inferiores, sem atenção por parte 
da administração 

Não há sequência de método.  
 
Os resultados obtidos são 
medíocres 

 
 

 
Figura 1 – Nível de participação da administração na implantação do CEP x Resultado 
 
Será apresentado a seguir um método sistemático para a implantação do CEP, proposto 

por Hradesky ( 1989 ). Esse método divide-se em 12 etapas distintas, porém relacionadas, que 
constituem o Processo do Aperfeiçoamento da Produtividade e da Qualidade (PAPQ). Esse 
trabalho é executado por equipes compostas por todos os funcionários da organização. O 
sucesso ou o fracasso do programa é compartilhado por todos. A organização para o sucesso 
se torna então parte integrante do programa e pré-requisito para a implementação do CEP. 

 
2.1  Roteiro das 12 etapas do PAPQ  

 
Etapa 1 - Identificação do projeto. Essa etapa define claramente área com problemas e 

desenvolve o estudo de viabilidades de custos para o projeto, incluindo definição de impacto 
atual ou futuro do problema e de oportunidade para aperfeiçoamentos em potencial. Para 
definir ainda mais o projeto, deve ser preparado um fluxograma para ajudar a identificar 
pontos críticos e uma possível aplicação de gráficos de controle em outros processos. Depois 
de quantificado e aprovado o níve l projetado de aperfeiçoamento, ele se torna alvo a atingir 
em gráficos de medição de desempenho, criados na etapa 3. 

 
Etapa 2 - Planejando e reportando. Essa etapa administrativa ajuda o líder do projeto a 

gerenciar o projeto global. Ela destina-se a manter o projeto dentro do cronograma em termos 
de tempo e de desempenho de metas. Nesta etapa são criados 3 documentos:  

a) plano básico - que indica cada uma das 12 etapas, início fixado para o projeto, e data 
de sua conclusão;  

b) relatório de progresso - que é atualizado semanalmente e que avalia o progresso da 
equipe em várias atividades críticas;  

c) plano anual do PAPQ - que identifica projetos futuros e estima aperfeiçoamentos em 
produtividade e em qualidade. 

 
Etapa 3 - Medindo desempenho. Essa etapa estabelece um método para medir 

desempenho em qualidade, em produtividade ou aderência a cronogramas,  relativos a metas 
de clientes. Os principais elementos da etapa são: desenvolver métodos de medição, coletar 
dados, reportar desempenhos e demonstrar graficamente a evolução. 
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Etapa 4 - Análise e solução de problemas. Essa etapa é a primeira que é dirigida para 
real aperfeiçoamento de processos; a executamos por meio de aplicação de técnicas 
recomendadas como registro de eventos, diagnóstico de auditorias de processos, diagramas de 
causa e efeito, análise de causas e planejamento de experimentos. Essas técnicas definirão 
causas e ações preventivas para problemas identificados na etapa 1. 

 
Etapa 5 – Capacidade da inspeção. Essa etapa, chamada de Elo Perdido, no CEP, é uma 

técnica para avaliar e quantificar erros nos sistemas de inspeção com relação a variáveis ou 
em atributos. A mesma define critérios para aceitação e para rejeição de um determinado 
processo de inspeção e de ensaio e estabelece um cenário para a próxima etapa do PAPQ. 

 
Etapa 6 – Capacidade do processo .Essa etapa é um procedimento sistemático para se 

determinar a variação natural de / ou inerente a um processo. Para medir e avaliar a 
capacidade real de um processo, devem ser aplicados métodos com bases em gráficos de 
controle estatístico. Como na etapa 5, essa etapa fornece à equipe critérios para aceitar ou 
rejeitar um determinado processo e dar as diretrizes para as ações corretivas. A força dessa 
etapa é que a mesma demonstra se o processo em causa é realmente capaz de satisfazer os 
objetivos estabelecidos na etapa 1. 

 
Etapa 7 – Matriz de ações corretivas e preventivas. Essa etapa “fecha o círculo” da 

aplicação do CEP. Fornece ações específicas para que um processo fora de controle volte a 
ser controlado. A matriz lista todas as não-conformidades e outras condições conhecidas que 
podem existir no processo em medição juntamente com as respectivas ações corretivas e 
preventivas ( CP ). Seu posicionamento ao lado do gráfico de controle de processo minimiza 
adivinhações e atrasos no início do funcionamento de ações CP.  

 
Etapa 8 – Procedimento para controle do processo. Essa etapa documenta o método 

para introdução e manutenção do CEP, além de estabelecer responsabilidades departamentais 
para as diferentes atividades associadas ao CEP, incluindo instalação, manutenção e 
monitoramento de gráficos de controle, de registro de eventos e de matrizes de ações CP. 
Também designa quem deve fazer o que , quando o processo está fora de controle. 

 
Etapa 9 – Implementação de  controle de processo. Até esse ponto do processo apenas 

certos membros da operação estiveram envolvidos no desenvolvimento do projeto. É intenção 
dessa etapa comunicar e coordenar implementação do CEP, extensivo implementação do CEP 
a todos os identificados no procedimento de controle do processo. A equipe realiza reuniões 
para rever as listas de exigências, confirmar se a documentação está completa, fazer 
esclarecimentos  e garantir comprometimento com as responsabilidades. 

 
Etapa 10 – Prevenção de problemas. Nessa etapa a equipe tenta antecipar problemas 

futuros e desenvolver ações preventivas necessárias ou planos eventuais para tratar desses 
problemas. Essa etapa assegura que todos os ganhos serão mantidos e fornece informações 
valiosas para aperfeiçoamentos futuros ou avanços para novos níveis de desempenho. É usada 
a análise do efeito do modo de falhas. 

 
Etapa 11 – Responsabilidade por não-conformidade. Essa etapa identifica e reporta 

tipos de não-conformidades em suas fontes. Fontes de não-conformidades são geralmente as 
mesmas de indústria para indústria e podem ser classificadas em processo , projeto e 
componentes. De posse da identificação dos problemas, equipe e administração deverão 
reconhecer ações mais importantes, para assegurar a continuidade do sucesso. 



Etapa 12 – Medindo eficácia. Embora cada etapa do processo seja verificada antes da 
conclusão, é necessária uma medição da eficácia do processo global para assegurar que os 
resultados sejam alcançados e que exista um plano para sustentá-lo. A equipe obtém a medida 
da eficácia por meio da condução de uma ou de todas as auditorias: de processos, de produtos, 
de sistemas ou , ainda , financeira. A atividade final da equipe é assegurar que a qualidade do 
produto final satisfaça as exigências dos clientes . 

 
PRINCIPAIS PONTOS DAS 12 ETAPAS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planejamento 
• Definir datas -> início/conclusão das etapas 
• Definir relatórios -> progresso 

• Definir planos futuros 

Medição de 
desempenho 

• Definir como medir 

• Definir como acompanhar a evolução 

Análise e Solução de 
Problemas 

• Aperfeiçoamento de processos 
• Utilização de diagrama de causa e efeito 
• Utilização de análise de causas/ações 

preventivas para problemas 

Capacidade da 
Inspeção 

• Avaliar erros no sistema de inspeção 
• Avaliar critérios de aceitação / rejeição do 

processo 

Capacidade do 
Processo 

• Determinar variação natural do processo 
• Utilização de gráficos de controle estatístico 
• Verificar se o processo atende objetivos da 

etapa 1 

Matriz de Ações 
Corretivas e 
Preventivas 

• Listar as não conformidades 
• Listar as ações corretivas e preventivas para 

as não conformidades 

Procedimento para 
controle do processo 

• Documentação do método 

• Definição de responsabilidades 

Identificação do 
Projeto 

• Definir áreas com problemas 
• Definir custos para o projeto 

• Definir complexidade do projeto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Resumo das 12 etapas do PAPQ 
 
2.2  Implementação 

 
Para preparar o plano é necessário educar todos participantes em técnicas de CEP, 

incluindo processo de PAPQ em doze etapas. Depois do treinamento e instalada a estrutura de 
apoio, um processo ou um produto deve ser escolhido, com o qual se implementará o CEP.  

Esse processo/produto deve ser tomado como desafio, deve permitir implementação bem 
sucedida de CEP  e deve resolver problemas da qualidade ou da produtividade que estejam 
custando lucros da empresa ou de seus clientes. 

 
Organizando a implementação bem-sucedida. A implementação bem-sucedida de PAPQ 

em doze etapas é resultado da mudança de cultura da organização. Uma empresa deve se 
organizar para aprender a usar o CEP, executar o processo e, sistematicamente, solucionar 
seus problemas. 

Uma atitude necessária para alcançar mudanças é estabelecer uma estrutura 
organizacional que alicerce e proporcione orientação e apoio para implementação do processo 
de PAPQ. 

  
3.    APLICAÇÕES DO CEP 

 
A tabela 1 , mostrada a seguir, apresenta um resumo de pontos para aplicação do CEP nas 

entidades visitadas.  
 
Empresa A : Indústria de processo contínuo   
Indústria química de polimerização contínua de poliéster ( resina PET e Fibra poliéster )  
 
Empresa B : Indústria de processo contínuo – Por lotes 
Indústria do setor de autopeças ( chicotes elétricos ) : processos de junção de circuitos e 

crimpagem de terminais 
 
 

Implementação do 
controle do processo 

• Extender a todos os envolvidos o projeto 

• Realizar reuniões 

Prevenção de 
problemas 

• Utilização do FMEA  

• Garantir a manutenção dos ganhos 

Responsabilidade por 
não conformidades 

• Identificar / reportar não conformidades 

• Reconhecer ações mais importantes 

Medindo Eficácia 
• Auditorias de processos / produtos / sistemas
• Garantir que a qualidade do produto final 

satisfaça as exigências dos clientes 



Tabela 1 . Pontos para aplicação do CEP nos locais visitados 
 

Locais Pontos para aplicação do CEP 

Tempo de espera para atendimento 

Livros mais utilizados 

Correlação entre época de prova e empréstimos de livros 
Biblioteca 

Absenteísmo 

Qualidade do produto final 

Qualidade do produto intermediário Empresa A 

Variáveis de Processo : temperaturas, pressões, vazões 

Empresa B 
Qualidade do produto intermediário: 

• Crimpagem : altura e tração 
• Solda : tração 

 
4.    ESTUDO DE CASO 
 

Empresa : indústria química , de processo contínuo,  que atua no ramo de poliéster.  
A implantação do CEP no processo de fabricação de fibra poliéster não está totalmente 

consolidada, e vem sendo executada desde 1999.  
Nesta empresa não foram seguidos os passos propostos pelo PAPQ , mas foi possível 

verificar que a sequência para a implantação do controle estatístico do processo não difere da 
proposta por Hradesky. O que não se discute é a importância do registro de cada passo, do 
envolvimento da equipe e o cumprimento dos cronogramas elaborados.   

Na Tabela 2 é apresentado o estágio atual da empresa em relação ao Processo de 
Aperfeiçoamento da Produtividade e da Qualidade .  

Nesta tabela será descrita a situação da empresa em cada etapa proposta por Hradesky. 
Para cada uma destas 12 etapas serão sugeridas as ações a serem tomadas para a consolidação 
do método de Hradesky, com o objetivo de garantir o sucesso da implantação, bem como 
acelerar os resultados. 

      
Tabela 2. Avaliação da empresa com base nos 12 passos do PAPQ 

 

ETAPA 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Situação Atual Ações propostas 

Definidas áreas para implantação do CEP 

Definida área piloto 

Definidos custos para treinamento de operadores / 
supervisores  / engenheiros 

• Elaboração de dossiê contendo informações sobre 
todos os passos já efetuados, assim como pessoas 
envolvidas , custos com o programa, assim como os 
objetivos e a forma de medir os ganhos  

• Montar equipe multidisciplinar  
• Avaliar necessidade de novo treinamento de operação 

/ supervisão 
• Avaliar o impacto no cronograma de cada etapa a ser 

realizada 
 



Não há registro das despesas  para despesas no 
projeto de implantação do CEP 

Não há equipe multidisciplinar responsável para 
controle / análise dos dados e cronogramas 

• Montar o fluxograma do processo , que auxiliará na 
identificação das operaçòes críticas e no foco das 
atividades da equipe dentro do projeto 

ETAPA 2 – Planejamento 

Situação Atual Ações propostas 

Definidas datas para cada etapa do projeto 

Definida forma de coleta de dados  / software para 
acompanhamento 

Elaboração de relatórios mensais sobre a 
implantação 

Apresentação mensal do projeto para a gerência da 
unidade 

• Listar as 12 etapas do processo , juntamente com as 
suas datas de início e conclusão  

• Não há  necessidade de fazer cronogramas retroativos 
a 1999 : montar o programa como se o processo 
estivesse sendo implantado agora 

• Montar cronogramas – atualizados trimestralmente -  
para acompanhamento  das etapas que estão sendo 
executadas 

• Listar riscos e incovenientes de cada etapa 
• Detalhar cada tarefa a ser executada, com 

responsabilidades e prazos para cada etapa   
• Formalizar apresentações trimestrais sobre o 

andamento do projeto ao comitê diretor 

ETAPA 3 – Medição de Desempenho 

Situação Atual Ações propostas 

Avaliando os limites das variáveis da área piloto  

Utilização dos dados da área piloto para avaliar não 
conformidades no produto final 

Acompanhamento dos índices de utilização e de 
qualidade  da planta  

• Definir os objetivos especificamente:  
• Reduzir a porcentagem de valores de variáveis 

fora de limite de especificação, estabilizando o 
processo 

• Montar correlação entre os valores obtidos das 
análises de produtos ( intermediários e finais ) e 
as condições de processo nas quais foram 
fabricados 

• Avaliar eficácia da análise dos produtos 
(métodos e inspetores ) 

• Elaborar relatórios semanais de 
acompanhamento de ações executadas e 
resultados obtidos 

ETAPA 4 – Análise e Solução de Problemas 

Situação Atual Ações propostas 

Realizadas reuniões com elaboração do diagrama 
de causa e efeito para avaliar os principais motivos 
de desconformidades nos produtos  e derivas do 
processo 

Definido campo no software para impressão 
automática de check list de variáveis/ itens  a serem 
analisados em caso de  tendência  do processo 

Dificuldade em criar padrão de atuação para todos 
os turnos em caso de indicação de descontrole do 
processo 

• Elaborar junto com a operação os check lists de itens 
a verificar em caso de tendência do processo : e  
implantar de forma a padronizar as atuações 

• Elaborar relatório após cada reunião definindo : 
• O que foi descoberto 
• O que deve ser feito 
• O que é necessário para implementar as 

recomentações 
 



ETAPA 5 – Capacidade da Inspeção 

Situação Atual Ações propostas 

A operação lê os valores das variáveis no campo e 
transporta para o coletor de dados : muitas vezes as 
leituras não estão corretas 

Os analistas de laboratório fazem análises dos 
produtos acabados / intermediários 

• Avaliar se os instrumentos do campo estão em 
perfeitas condições 

• Avaliar a reprodutividade das pessoas fazendo 
leituras em um mesmo instrumento  

• Verificar se os operadores compreendem cada 
variável a ser acompanhada e sua influência no 
produto final 

• Avaliar a repetibilidade dos métodos de análise de 
Produtos intermediários / finais  

ETAPA 6 – Capacidade do Processo 

Situação Atual Ações propostas 
Rotina para coleta de amostras – produto 
intermediário e final – para envio ao laboratório 
para análise 

Rotina para coleta de dados do processo ( das 
variáveis definidas para o piloto ) : de 4 em 4 horas 
é feita a leitura em campo e no painel 

Revisão dos limites atuais de processo  / controle 

Operadores apenas coletam dados : não é feita 
análise crítica do processo 

Nem todos os operadores que trabalham na coleta 
dos dados foram treinados 

Avaliação do software no que diz respeito ao 
cálculo da capacidade do processo 

• Atualizar os limites de todas as variáveis para as 
vazões da planta 

• Treinar os operadores novamente em técnicas 
estatísticas  

• Explicar aos envolvidos o papel de cada um e a 
importância de registrar anormalidades 

• Treinamento deverá ser feito após o projeto estar 
totalmente sedimentado, com limites de variáveis 
definidos  

• Treinar operadores nas leituras das variáveis e 
inserção dos dados no coletor , para evitar distorções 
entre turnos 

 

ETAPA 7 – Matriz de Ações Corretivas e Preventivas 

Situação Atual Ações propostas 

Em caso de produto não conforme os engenheiros 
de processo / produção reúnem e coletam dados de 
processo para avaliar o motivo da não 
conformidade : não há elaboração de relatório 

• Definir ações a serem tomadas em caso de valores- 
variáveis de processo /produto  fora de controle 

• Definir o que fazer caso o problema volte a ocorrer  
• Registrar as reuniões realizadas e as evidências 

encontradas em cada situação  
• Envolver a operação nas análises para capacitá-los a 

resolver problemas minimizando a necessidade de 
assistência por parte da engenharia 

ETAPA 8 – Procedimento para controle do processo 

Situação Atual Ações propostas 

Análise do processo – cartas de controle – 
executada pela engenharia de produção 

Operação lança dados no coletor, mas não 
acompanha 

Revisão de limites de gráficos de controle (gráficos 
estão em software ) 

• Escrever procedimento para controle de processos 
contendo : 

• A história do processo, experiência com 
problemas 

• Seleção de graficos 
• Condição de processo sob controle  
• Definir quando procurar causa de problemas e 

Quando tomar ações corretivas / preventivas 



ETAPA 9 – Implementação do Controle do Processo 

Situação Atual Ações propostas 

Treinamento feito com operação e supervisão em 
1999. 

Livro de turno: eventos são descritos pelo 
supervisor 

Avaliação dos pontos de coleta de dados : 
manômetros, termômetros, ... com verificação da 
escala / condições de trabalho 

• Aplicar novo treinamento, utilizando o software atual 
• Programar manutenção em todos os equipamentos 

que fazem parte dos equipamentos da coleta de dados 
• Implementar um livro de registro de eventos : a ser 

preenchido pela operação 
Estabelecer como rotina para a operação o 
acompanhamento de alguns gráficos de controle 
(definir com os operadores quais seriam estes 
gráficos) 

Reuniões diárias para análise dos principais 
eventos 

Avaliação do software adquirido : cálculos , 
gráficos, etc  

Acompanhamento diário dos gráficos de controle e 
cálculos efetuados pelo software  

• Examinar a seleção e frequência das amostras , 
cálculos obtidos e  pontos nos gráficos de controle  

• Acompanhar registro de eventos 
• Monitorar ações CP  
• Difundir entre operadores o conceito de que CEP é 

para prevenir e não apenas de detecção 
 

ETAPA 10- Prevenção de Problemas 

Situação Atual Ações propostas 

Não há registros de ações preventivas para 
problemas em potencial – relacionados a processo.  

• Criar planilha  para anotar problemas potencialmente 
importantes. Esta planilha deve conter: problema, 
causa provável, ação preventiva, pessoa responsável, 
data para conclusão 

• Aplicar o FMEA ( Análise de efeito do modo de 
falha ) no processo e identificar problemas que 
precisam de atenção imediata 

ETAPA 11 – Responsabilidade por não conformidades 

Situação Atual Ações propostas 

Utilização do formulário de não conformidades 
para cada item em desacordo , quer seja processo/ 
produto / equipamento 

• Avaliar todos os pontos de coleta de dados do setor 
piloto em relação a  não conformidades : problemas 
de processo, problemas de projeto, problemas em 
produto, problemas de mão de obra ( operacionais ) 

• Priorizar as não conformidades observadas e eliminá-
las  

ETAPA 12 – Medindo Eficácia 

Situação Atual Ações propostas 

Acompanhamento dos índices da planta : 
Utilização/Disponibilidade / Performance / 
Qualidade 

Acompanhamento de relatórios diários de 
performance da planta , incluindo gráficos de 
pareto dos principais motivos de perda de 
produção/ qualidade 

• Efetuar auditoria do produto: medir o desempenho do 
processo após implantação do CEP 

• Efetuar auditoria do processo: documentação do 
processo, conformidade do pessoal da produção com 
métodos e procedimentos recomendados 

• Efetuar auditoria de sistemas : assegurar que todas as 
áreas envolvidas na implantação do CEP estão 
executando as ações combinadas 

 

 



5.    CONCLUSÃO 
 
Muitas empresas investem grande volume de recursos  para a implantação do CEP, e 

apesar das informações obtidas com essa implantação, as técnicas utilizadas não têm efeito 
significativo se a cultura não estiver difundida e consolidada em todos os níveis hierárquicos 
da organização. 

Muitas vezes, consegue-se difundir na empresa a importância do controle, mas como foi 
visto, para que o Controle Estatístico de processos seja eficaz são necessário 10% de ação 
estatística e 90% de ação administrativa. Além de toda conscientização muitos trabalhos não 
obtém os resultados esperados devido a falta de disciplina, esta é a parte mais importante, 
devido a manutenção das melhorias implementada, a falta de disciplina pode por todo 
trabalho em descrédito e muitas vezes acaba levando o processo a regridir para níveis piores 
que o de antes da implementação do controle. 

As dificuldades encontradas durante a implementação do CEP são: falta de 
comprometimento dos envolvidos, devido a falta de credibilidade no novo sistema de 
trabalho; medo da mudança e falta de conhecimento das técnicas e métodos. A remoção 
destes obstáculos deve ser feita com conscientização e treinamento em todos os níveis, além 
de palestras de orientação para gerentes  

Além dos recursos  didáticos, o processo / produto protótipo fica em demonstração para 
evidenciar a confiabilidade do processo depois das mudanças efetuadas. 

Finalmente, de acordo com Kume , “ o aspecto que importa não é apenas o conhecimento 
dos métodos estatísticos em si, mas a atitude do indivíduo no sentido de querer aplicá-los ”. 
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BASIC GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE STATISCAL 
PROCESS CONTROL. 

 
 
Abstract. The aim of this article is to guide people and institutions that want to adopt and 
apply the statistical control in their production/ services.  The Hradesky method – which is 
divided into 12 steps – is extremely relevant to this control implementation in an 
organization.. 
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