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Este estudo tem como objetivo a aplicação de cartas de controle e 

estudos de capacidade, como forma de investigar as variações 

existentes no processo de aquisição de material no setor de suprimento 

da Pedreira Potiguar, empresa que atua no  setor de extração e 

beneficiamento de minério. Para tal, foi realizado um estudo dos 

conceitos do controle estatístico de processos utilizando a folha de 

verificação como instrumento de coleta. A partir dos dados coletados 

foram construídos os gráficos de controle tipo u a fim de verificar se o 

processo em questão estava sob controle estatístico. O referencial 

teórico, a coleta de dados e posterior análise dos gráficos 

desenvolvidos permitiram verificar que o processo encontrava-se fora 

de controle estatístico. A última seção desse trabalho enumera estudos 

potenciais para a melhoria do recebimento de materiais no 

almoxarifado da Pedreira feitas através da utilização das ferramentas 

da qualidade desse setor  

 

Palavras-chaves: Controle Estatístico do Processo, Ferramentas da 

Qualidade, Setor de Suprimento.  
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1. INTRODUÇÃO 

A crescente concorrência no mercado atual faz com que as empresas aumentem a 

preocupação com seus custos a fim de gerar preços menores e com isto obter vantagens diante 

dos seus concorrentes diretos. 

Neste cenário, o Controle Estatístico de Processos busca melhorar os processos de produção e 

diminuir a variabilidade, com isso aumentando a qualidade dos produtos. E isto, além de gerar 

aumentos na qualidade dos processos e produtos, contribuirá para a redução de custos, visto 

que é esperada a diminuição de produtos com defeitos e os custos com inspeções. 

Desta forma, o CEP busca auxiliar as empresas reduzindo seus custos e aumentando a 

qualidade dos produtos e serviços, contribuindo para o aumento da margem de lucro, em 

função da redução dos custos. 

O presente trabalho tem o objetivo de aplicar as principais ferramentas do CEP em uma 

empresa com atuação no ramo da mineração localizada em Macaíba, RN analisando 

essencialmente o processo de requisição de material, visto que este foi levantando pela 

gerência como um dos principais gargalos da Organização. 

Inicialmente será apresentado o referencial teórico necessário para balizar as ações de estudo 

na empresa. Na sequência, a metodologia utilizada para a elaboração do trabalho. 

Posteriormente, são mostrados os resultados obtidos após a aplicação das ferramentas do CEP 

nos dados da empresa.  Ao final do trabalho são feitas recomendações à empresa. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Qualidade 

Desde as primeiras culturas que residiram no mundo, tem-se registro da utilização de técnicas 

de qualidade. Sempre o indivíduo procurou o que fosse o melhor ou aquilo que mais se 

adequasse a sua realidade. 

Campos (2004) diz que um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende 

perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo certo, às 

necessidades do cliente. E ainda é corroborado pelo conceito de qualidade da ISO 9000:2005, 

onde afirma que qualidade é um grau no qual um conjunto de características inerentes satisfaz 

a requisitos. 
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Percebe-se que, em geral, a visão de todos os gurus citados anteriormente indica que 

qualidade significa a empresa fornecer um produto que consiga atender os requisitos do 

cliente. Este conceito é corroborado por Slack, Chambers e Johnston (2009). Segundo o 

mesmo, “qualidade é a consistente conformidade com as expectativas dos consumidores”. A 

palavra “conformidade” sinaliza que é necessário atender a uma especificação clara. 

“Consistente” alude a um evento maior, não temporário, onde materiais, instalações e 

processos estejam adequados para que se garanta a conformidade com as especificações. O 

uso da palavra “expectativa” é importante nessa definição. Diferente de necessidade e 

exigência, expectativa nos remete a algo que o consumidor espera do que adquiriu, não só o 

que ele necessita e nem tudo que ele queira que o produto tenha.  

Neste cerne, Starke et al (2012), afirmam que a qualidade não é uma medida absoluta, mas 

uma meta a ser alcançada, que está em constante mudança como as necessidades e exigências 

dos consumidores evoluem. 

2.2. Controle Estatístico do Processo 

Montgomery (2009) afirma que o principal objetivo do CEP é monitorar o desempenho de 

processos ao longo do tempo e detectar eventos incomuns que exerçam influência nas 

propriedades determinantes da qualidade do produto final. 

Conforme Faria et al (2008), em qualquer processo produtivo, independente dos excelentes 

projetos ou mesmo da manutenção qualificada haverá a presença de variabilidade. Como a 

variabilidade somente pode ser descrita em termos estatísticos, os métodos estatísticos 

desempenham papel central nos esforços para a melhoria da qualidade. 

O CEP pode ser utilizado para o controle de grandezas variáveis que podem ser medidas, 

como dimensões ou peso, por exemplo. Neste caso, utilizam-se os gráficos de controle das 

médias e das amplitudes das amostras retiradas durante o processo produtivo. O CEP também 

pode ser utilizado para o controle de grandezas do tipo atributo, as quais não necessitam de 

um instrumento de medida para serem conhecidas, como riscos ou manchas em uma pintura, 

por exemplo. Nestes casos, utilizam-se os gráficos de controle do tipo P, que verifica a 

porcentagem de produtos defeituosos, ou os gráficos do tipo C, que verificam o número de 

defeitos por peça. (PEINADO; GRAEML, 2007). 
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2.3. Ferramentas da Qualidade 

O controle estatístico do processo é uma coleção dessas ferramentas de resolução de 

problemas útil na obtenção da estabilidade do processo e na melhoria da capacidade através 

da redução da variabilidade. Suas sete principais ferramentas são a apresentação em 

histograma, a folha de verificação, o gráfico de Pareto, o diagrama de Causa-e-Efeito, o 

diagrama de concentração de defeito, o diagrama de dispersão e o gráfico de controle 

(MONTGOMERY, 2009). 

O principal objetivo da busca e utilização de ferramentas está no que se refere à identificação 

dos problemas de processo, de fornecedor e de produto. Sendo apenas necessário saber a 

utilidade de cada ferramenta e, então, aplicá-la de forma correta na descoberta e solução do 

problema (BARBOSA et al, 2011). 

3. METODOLOGIA 

3.1. Classificação do método da pesquisa 

O trabalho consiste em uma pesquisa de campo exploratória, visto que visa proporcionar 

maior familiaridade com a situação encontrada. Quanto a forma de abordagem a pesquisa é 

definida como quantitativa, pois utilizou-se técnicas estatísticas para traduzir em números e 

gráficos problemática. 

3.2. Procedimentos metodológicos da pesquisa 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica a fim de aprofundar os conhecimentos 

relacionados ao Controle Estatístico de Processos e as principais ferramentas relacionadas. 

Esta pesquisa foi possibilitada através de artigos científicos e livros relacionados. 

Em sequência escolheu-se o local a ser analisado. O almoxarifado de peças de uma pedreira 

tornou-se objeto de nossa pesquisa pela facilidade do acesso e pela quantidade de variações 

que continha na rede de suprimentos. 

A coleta de dados iniciou-se no dia 13 de setembro de 2012 e estendeu-se até o dia 19 de 

outubro de 2012. A operação escolhida para avaliação foi o recebimento de materiais no 

almoxarifado. Através de observações diárias, utilizou-se de papel e caneta para anotações das 

não conformidades encontradas em cada aquisição de material. 
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Após a coleta de dados, formulou-se a folha de verificação na qual os dados foram agrupados 

conforme semelhanças de problemas proporcionando a contabilização destes. Para uma 

melhor visualização da problemática, usou-se o Diagrama de Pareto, como segue mais a 

frente em detalhes.  

A terceira etapa consistiu na escolha da carta de controle adequada ao estudo. Como os dados 

são atributos, apresentam não conformidades por peça e o tamanho da amostra é variável, 

utilizou-se a carta u. Aplicaram-se os dados coletados ao Software R® a fim de produzir os 

gráficos desejados. Por fim, analisaram-se os resultados e em cima deles, propuseram 

melhorias à empresa. 

4. ESTUDO DE CASO 

4.1. Caracterização da empresa 

Estabelecida como empreendimento comercial há mais de uma década, a empresa na qual o 

estudo foi desenvolvido está inserida no setor de extração e beneficiamento de minério 

voltado majoritariamente à construção civil. Seus maiores clientes são grandes empreiteiras, 

construtoras, usinas de concreto e órgãos militares responsáveis por obras importantes como 

rodovias federais, aeroportos e portos. Atualmente a empresa conta com seis unidades 

principais dispostas no estado do Rio Grande do Norte e da Paraíba, comercializando 

principalmente brita, cascalho, solo brita, pó de brita e areia industrial. 

4.2. Fluxograma do processo de requisição de materiais 

Para melhor compreensão do processo produtivo optou-se por expô-lo dividido em duas 

partes distintas. A primeira compreende a fase de extração até o início do beneficiamento, ao 

passo que a segunda, dotada de um maior grau de detalhamento, contempla o beneficiamento 

em si até obtenção dos produtos finais. A figura 2, entretanto, representa um fluxograma 

global do processo. As capacidades de cada operação descrita a seguir podem ser vistas na 

tabela 1 na sessão referente à análise das capacidades. 

O processo produtivo tem início com a perfuração do maciço rochoso do qual pretende-se 

extrair o minério. Essa etapa é realizada por perfuratrizes pneumáticas ou hidráulicas. Segue-

se então para a etapa do preenchimento dos furos com explosivos. Trata-se de uma etapa 

crítica na qual a quantidade de explosivo deve ser calculada com precisão para obter pedras de 

tamanho desejado e também por questões de segurança. Após a explosão, uma escavadeira 
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transfere os fragmentos de pedra detonados aos caminhões os quais têm a função de levá-las 

até a estação de beneficiamento. 

A segunda parte do processo, de acordo com a divisão proposta anteriormente, inicia com o 

derramamento das pedras no britador primário feito pelos caminhões. O layout da unidade 

estudada foi concebido de maneira a permitir que os caminhões despejem as pedras no 

britador primário apenas levantando a caçamba. A planta industrial conta com três britadores 

(primário, secundário e terciário), peneiras vibratórias responsáveis por fazer a seleção de 

material de acordo com a granulação e esteiras mecanizadas para realizar o fluxo de material. 

Ao sair do britador primário (Britador Mandíbula 12080) as pedras são separadas pela 

primeira peneira vibratória (Peneira 30012) em solo brita e rachinha. Esta segue pelas esteiras 

TC 03, TC 04 e TC 05 em direção ao britador secundário (Hidrocone S3800) e aquela já 

constitui um produto final e é acumulada na saída da esteira TC 02. Após processado pelo 

britador secundário o material segue pelas esteiras TC 06 e TC 07 para a segunda peneira 

vibratória (Peneira vibratória 50020) a qual direciona o fluxo em três sentidos. O primeiro 

despeja brita 25/32 mm ao final da esteira TC 15. O segundo é uma fase cíclica na qual o 

material passa por pelo britador terciário (CH 440) e retorna a esteira TC 07 para ser 

novamente direcionado à segunda peneira vibratória. Isso se repete até que o material atinja a 

granulação correta. O terceiro sentido desemboca na terceira peneira vibratória (Peneira 

Vibratória 50020) pela esteira TC 10 a qual faz a seleção definitiva dos produtos finais. Das 

esteiras TC 11, TC 12, TC 13 e TC 14 saem respectivamente cascalho 5/8, brita 19 mm, 

cascalho ½ e pó de brita. A figura 3 esquematiza a posição dos equipamentos supracitados, a 

localização de saída dos produtos e o direcionamento do fluxo de materiais.   

Entretanto, para o presente estudo, o processo avaliado está ex-ante ao processo de produção 

da pedreira potiguar. O processo consiste na requisição de novos materiais, considerando que 

o processo deve ter inicio com a identificação dos materiais em falta que impactam no 

funcionamento rotineiro da empresa. 

Sendo assim, esse material é solicitado no ERP da empresa, caso não tenha aprovação técnica 

é reavaliado a necessidade ou substituição por outro material. Quando a solicitação tem sua 

aprovação técnica, deve ser verificado se há no estoque, onde caso haja, o produto é 

reservado, conferido e entregue para sua utilização. Quando não, é feita a cotação do material, 
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que essa cotação deve ser aprovada pela alçada, quando não é aprovado se estuda outra 

solução. 

Aprovado o material é solicitado e aguarda sua entrega. Em sua chegada o material é 

verificado sua quantidade imediatamente, se for verificado que a quantidade é menor, entra-se 

em contato com o fornecedor e solicita o reenvio do material, quando for identificado o 

excesso, o produto continua o processo sendo separado somente a quantidade em excesso para 

a devolução. Assim é destinado o material para outras unidades caso não seja para a matriz, 

sendo lançado a nota fiscal somente na unidade de destinação final, esse pedido sofre uma 

roterização para ser entregue no setor almejado.  

5. ANÁLISE DO PROBLEMA 

5.1. Folha de verificação 

Para a realização da folha de verificação, necessitou-se agrupar as não conformidades que 

possuíam características em comum mediante uma coleta de dados (Tabela 1), formando 

assim um grupo de 9 elementos que podem ser visualizado na Tabela abaixo:  

Tabela 1 - Coleta de dados 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Nota-se de imediato que o (1) recebimento de materiais incorretos apresenta uma quantidade 

maior, tendo em segundo lugar, (2) Materiais recebidos sem entrada no sistema, e empatado 



 

XXXIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
A Gestão dos Processos de Produção e as Parcerias Globais para o Desenvolvimento Sustentável dos Sistemas Produtivos 

Salvador, BA, Brasil, 08 a 11 de outubro de 2013. 
 

 

 

 

 

 

8 

em terceiro, (3) Material recebido sem nota fiscal / Divergência no valor da cotação e do 

fornecedor.  

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Folha de verificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Em anexo será discriminado detalhadamente as etapas necessárias para que se possa obter 

pedidos de materiais para o almoxarifado e consequentemente para unidades/setores 

geradores da demanda.  

5.2. Diagrama de Pareto 

De acordo com o diagrama de Pareto, verifica-se que os quatros primeiro tipos de não 

conformidades possuem uma representatividade aproximada de 74% dos problemas 

identificados. Desta forma, para a obtenção de um maior ganho, prioriza-se minimizar ou 

idealmente eliminar: 
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 Recebimento de material incorreto 

 Material recebido sem entrada no sistema 

 Material recebido sem nota fiscal 

 Divergência no valor da cotação e do fornecedor 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Gráfico de Pareto 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

5.2. Diagrama de Causa e Efeito 

Figura 2 - Diagrama de causa e efeito de recebimento de material incorreto 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

Figura 3 - Diagrama de causa e efeito de material recebido sem nota fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Figura 4 - Diagrama de causa e efeito de materiais recebidos sem adicionar ao sistema 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

 

 

Figura 5 - Diagrama de causa e efeito de divergência no valor da cotação e da nota fiscal 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

 

5.3. Gráfico de controle tipo U 

De acordo com o gráfico de controle do tipo u (Figura 8), constata-se a presença de um ponto 

fora do limite de controle superior, sendo os demais pontos dentro do limite de controle. Desta 

forma, necessita-se averiguar que ponto foi este a fim de traçar ações que o elimine, deixando 

assim o processo sobre controle.  

Desta forma, de acordo com a Tabela 1 para o ponto fora de controle que ocorreu no período 

6 (19/09/2012), tem-se as não conformidades: nota lançada em unidade errada (tipo 7), 

materiais recebidos com itens a mais (Tipo 8) e recebimento de material incorreto (Tipo 1). 

O gráfico de controle gerado mostra que o limite central está por volta de 0,5625; o limite 

superior de controle possui um valor de 2,8125; o limite inferior de controle apresenta valor 

igual a 0 (zero), enquanto que o desvio-padrão tem um valor de 0,75. 

No entanto, mesmo existindo pontos dentro dos limites do controle e/ou pontos próximos ao 

limite central, conclui-se que para uma carta de atributo do tipo u, o objetivo ao ser alcançado 

é a eliminação das não conformidades dos pedidos de requisição de materiais, pois estes 

acarretam em maiores custos de retrabalho e atraso para os demais processos conseguintes.  

Figura 6 - Carta de controle tipo u 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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5.4. Capacidade (Cp e Cpk) 

Para o cálculo da capacidade foi utilizado sua fórmula, gerando assim valores expressos em 

unidades adimensionais. Entretanto, para realização do cálculo, necessita-se primeiramente 

determinar os limites de especificações.  

Desta forma, uma pesquisa foi realizada com o responsável pelo setor de suprimentos com 

objetivo de averiguar quais seriam os limites de especificação ideal para setor estudado. 

Constatou-se, inicialmente, que o mesmo apresentou como proposta eliminar totalmente as 

não conformidades dos pedidos de requisição de materiais, tendo assim limites superior e 

inferior de especificação igual a zero.  

Entretanto, a fim de proporcionar uma meta a ser atingida para os próximos dois meses, 

concluiu-se que o limite de especificação superior deveria ser igual a 1 (um) e o limite inferior 

de especificação igual a 0 (zero).  

Portanto, tem-se: 

 

 

Cp = 0,22 

 

Além disso, considerando o limite central (média x), calcula-se o Cpk: 

 

 

 

Cpk = Min (0,097; 0,125) 

 

Logo:  
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Cpk = 0,097 

 

Sendo assim, após os cálculos, conclui-se que o processo está incapaz de atender as 

especificações estipuladas, pois tanto o Cp (0,22), quanto o Cpk (0,097) possuem valores 

significativamente baixos e menores do que 1 (Cp < 1 e Cpk < 1).  

Em outras palavras, o Cp baixo está indicando que há variação maior que a faixa dos limites 

de especificações, e Cpk também baixo retrata uma distribuição centrada. Porém há também 

uma variação maior do que a faixa dos limites de especificações.   

A Figura 3 demonstra o comportamento descrito no parágrafo anterior:  

Figura 7 - Comportamento da capacidade do processo estudado 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

6. PROPOSTAS DE MELHORIAS 

Com o objetivo de eliminar pontos fora de controle, deixando assim o processo de requisição 

de materiais sob controle, e, além disso, ajustar o processo para que o mesmo seja capaz de 

atender as especificações estimadas pelo responsável do setor de suprimentos, tem-se a seguir 

aplicações de ferramentas de planejamento e controle da qualidade.  

Portanto, utilizou-se para o ponto fora de controle, ou seja, (1) Nota lançada em unidade 

errada, (2) Materiais recebidos com itens a mais e (3) Recebimento de material incorreto, e de 

forma geral as não conformidades existentes no processo de requisição de materiais, técnicas 

como: diagrama de relações e diagrama em árvore.  
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6.1. Diagrama de relações 

Mediante uma análise subjetiva de relações de causas e efeitos para o problema exposto, 

mostra-se a seguir um diagrama de relações para as três não conformidades supracitas, 

visando facilitar um maior entendimento para identificação dos fatores que causam o 

problema, e uma futura proposta de solução.  

 Recebimento de material incorreto 

Figura 8 - Diagrama de relações de recebimento de material incorreto 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

 

 

 Materiais recebidos com itens a mais 

 Figura 9 - Diagrama de relações de materiais recebidos com itens a mais 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

 Nota lançada em unidade errada 

Figura 10 - Diagrama de relações de nota lançada em unidade errada 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

6.2. Diagrama em árvore 

O diagrama em árvore revelará para as três não conformidades escolhida, um delineamento de 

uma lógica de ideias para execução de ações que permitem atingir o objetivo principal, isto é, 

reduzir as não conformidades para manter o processo sobre controle e capaz de atender as 

especificações arquitetadas pelo responsável do setor de suprimentos, ou preferencialmente 

eliminar todas as não conformidades.  

 Recebimento de material incorreto/ Materiais recebidos com itens a mais 

Figura 11 - Diagrama em arvore de reduzir ou eliminar recebimento de material incorreto 
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 Fonte: Elaborado pelos autores 

 Materiais recebidos com itens a mais 

Figura 12 - Diagrama em arvore de reduzir ou eliminar de materiais recebidos com itens a mais 

 

 Fonte: Elaborado pelos autores 

 Nota lançada em unidade errada 

Figura 13 - Diagrama em arvore de reduzir ou eliminar nota lançada em unidade errada 
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 Fonte: Elaborado pelos autores 

 

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Infere-se que o estudo e aplicação do CEP na empresa para avaliar um determinado 

procedimento e detectar variações são de suma importância, visto que provoca a diminuição 

de custos, evita desperdícios, aumenta a qualidade do produto ou serviço prestado e, por 

conseguinte eleva a satisfação do cliente.  

É de grande valia ressaltar que o principal objetivo foi alcançado, o qual fica explícito à 

medida que se analisou o comportamento do processo através do uso de ferramentas 

estatísticas e desenvolveu outras ferramentas da qualidade aplicadas aos pontos fora do limite 

de controle. Isso, com intuito de conhecer as variações no processo, identificando os pontos 

fora do limite de controle e elaborando propostas de melhorias, como demonstrado no item 

anterior. O estudo será levado a gerência de suprimentos da empresa como um feedback do 

seu setor e as propostas de melhorias também serão apresentadas. 
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É possível concluir que, em uma organização onde o CEP é aplicado de forma correta, o 

processo fica livre de variações ocorrendo a redução de perdas. Pode ser considerado uma 

forma estratégica para a melhoria contínua desta empresa, conquistando seus lucros com a 

melhoria do processo de aquisição de materiais. 
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