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RESUMO 
 

Este trabalho propõe um procedimento de controle on-line de processos por atributos, 

utilizando um gráfico de Shewhart com dois Limites de Controle (Limite de Advertência e 

Limite de Controle) e será baseado numa sequência de inspeção (h). O procedimento de 

inspeção é baseado em Taguchi et al. (1989). Assim, ao inspecionar o item, o processo é 

parado para ajuste se o número de não conformidades for superior ao Limite de Controle; 

como também se nas últimas h inspeções, todos os h itens inspecionados apresentarem um 

número de não-conformidades entre os Limites de Advertência e de Controle. Utilizando-se 

de propriedades de uma Cadeia de Markov Ergódica, foi obtida uma expressão do custo 

médio do sistema de controle, que pode ser minimizada por quatro parâmetros: Intervalo entre 

inspeções (m), Limite de Advertência (W), Limite de controle (C, em que W ≤ C) e o tamanho 

da sequência de inspeção (h). Um exemplo numérico ilustra o procedimento proposto.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Controle On-Line de Processos por Atributos. Número de não-

conformidades. Processo de Poisson. Cadeia de Markov. Limite de Advertência.  



 ix

ABSTRACT 
 

This paper proposes a procedure to control on-line processes for attributes, using an Shewhart 

control chart with two control limits (warning limit and control limit) and will be based on a 

sequence of inspection (h). The inspection procedure is based on Taguchi et al. (1989), in 

which to inspect the item, if the number of non-conformities is higher than an upper control 

limit, the process needs to be stopped and some adjustment is required; and, if the last 

inspection h, from all items inspected present a number of non-conformities between the 

control limit and warning limit. The items inspected will suffer destructive inspection, being 

discarded after inspection. Properties of an ergodic Markov chain are used to get the 

expression of average cost per item and the aim was the determination of four optimized 

parameters: the sampling interval of the inspections (m); the constant W to draw the warning 

limit (W); the constant C to draw the control limit (C), where W ≤  C, and the length of 

sequence of inspections (h). Numerical examples illustrate the proposed procedure. 

 

KEYWORDS: On-line control process for attributes. Non-conformities. Poisson Process. 

Markov Chain. Warning Limit. 



 x

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES 

 
Figura 1. 1 - Gráfico de Controle de Shewhart....................................................................................................... 4 

Figura 2. 1 - Ilustração de um ciclo com mudança da fração não-conforme de 0 para 1 - Caso I ...................... 13 

Figura 2. 2 – Ilustração de um ciclo com mudança da fração não-conforme de 0 para π (0< π <1) – Caso II... 16 

Figura 3. 1 - Gráfico de Controle com dois conjuntos de limites ......................................................................... 22 

Figura 3. 2 - Ciclo de inspeção até uma parada do processo para ajuste............................................................ 23 

Figura 3. 3 - Procedimento de inspeção ............................................................................................................... 24 

Figura 3. 4 - Exemplo da Desigualdade (3.7) ....................................................................................................... 27 

Figura 3. 5 - Fluxograma sobre o procedimento de inspeção .............................................................................. 28 

Figura 3. 6 - Representação dos Estados da Cadeia de Markov .......................................................................... 29 

Figura 5. 1 - Gráfico de m X Custo, com W, C e h fixos.........................................................................................44 

Figura 5. 2 - Gráfico de W X Custo, com m, C e h fixos ....................................................................................... 44 

Figura 5. 3 - Gráfico de C X Custo, com m, W e h fixos ....................................................................................... 44 

Figura 5. 4 - Gráfico de h X Custo, com m, W e C fixos ....................................................................................... 44 

Figura 5. 5 - Gráfico de m X Custo, com C fixo.................................................................................................... 45 

Figura 5. 6 - Gráfico de C X Custo, com m fixo.................................................................................................... 45 

 



 xi

ÍNDICE DE TABELAS 

 
Tabela 5. 1 - Parâmetros de acordo com dados históricos ................................................................................... 43 

Tabela 5. 2 - Parâmetros ótimos e custo médio mínimo ....................................................................................... 43 

Tabela 5. 3 - Variação de λ1 fixados os demais parâmetros (caso em que W≠C e W=C) .................................... 47 

Tabela 5. 4 - Variação dos custos obtidos a partir de m0, W0, C0 e h0 variando um dos parâmetros ou um dos 

custos do processo com os demais mantidos fixos ........................................................................... 48 

  



 xii

LISTA DE SÍMBOLOS 

 
X Variável aleatória que representa o número de não-conformidades no item 

inspecionado com Distribuição de Poisson de parâmetro λ 
 

Xim Número de não-conformidades no item da i-ésima inspeção 
 

m Tamanho do ciclo de inspeção 
 

C Limite de Controle 
 

W Limite de Advertência 
 

h Tamanho da sequência de inspeção em que os itens apresentem o número de não-

conformidades entre os limites de advertência e de controle 
 

m0 Tamanho do ciclo de inspeção ótimo 
 

C0 Limite de Controle ótimo 
 

W0 Limite de Advertência ótimo 
 

h0 Tamanho da sequência de inspeção ótima 
 

R0 Probabilidade do m-ésimo item inspecionado apresentar um número de não-

conformidades maior que o Limite de Controle, dado que o processo estava operando 

no Estado I (número médio de não-conformidades iguais a λ0 ≥ 0) 
 

R1 Probabilidade do m-ésimo item inspecionado apresentar um número de não-

conformidades maior que o Limite de Controle, dado que o processo estava operando 

no Estado II (número médio de não-conformidades iguais a λ1, em que 0 ≤ λ0 < λ1) 
 

G0 Probabilidade do m-ésimo item inspecionado apresentar um número de não-

conformidades de menor ou igual ao Limite de Advertência, dado que o processo 

estava operando no Estado I 
 



 xiii

G1 Probabilidade do m-ésimo item inspecionado apresentar um número de não-

conformidades de menor ou igual ao Limite de Advertência, dado que o processo 

estava operando no Estado II 

Y0 Probabilidade do m-ésimo item inspecionado apresentar um número de não-

conformidades entre os Limites de Advertência e de Controle, dado que o processo 

estava operando no Estado I 
 

Y1 Probabilidade do m-ésimo item inspecionado apresentar um número de não-

conformidades entre os Limites de Advertência e de Controle, dado que o processo 

estava operando no Estado I 
 

s Variável relacionada ao estado do processo na qual os itens que compõem o ciclo de 

inspeção foram produzidos 
 

k Variável que indica se o processo foi declarado fora de controle ou sob controle 
 

π Parâmetro de uma distibuição geométrica e representa a probabilidade de mudança do 

Estado I para o Estado II a cada item produzido 
 

λ Parâmetro da Distribuição de Poisson 
 

λ0 Frequência média de não-conformidades no Estado I 
 

λ1 Frequência média de não-conformidades após a mudança do Estado I para o Estado II 

(λ1 > λ0) 
 

Θ Variável aleatória não-observável que representa a real condição do sistema de 

controle (Θ=0, item inspecionado foi produzido no Estado I; Θ =1, ao menos o item 

inspecionado foi produzido no Estado I) 
 

q Probabilidade dos m itens serem produzidos no Estado I 
 

1-q Probabilidade de pelo menos o m-ésimo item tenha sido produzido no Estado II 
 

Ω Conjunto de estados discretos da Cadeia de Markov 
 

P Matriz das probabilidades de transição da Cadeia de Markov 
 

P ( )( ), ,  Probabilidade de transição entre estados da Cadeia de Markov 

 

Pn Matriz das probabilidades de transição da Cadeia de Markov em n passos 
 



 xiv

Z Distribuição estacionária 
 

z Vetor linha da distribuição estacionária 
 

I Matriz identidade 
 

p1 Probabilidade do m-ésimo item ser classificado como conforme quando o processo 

está sob  controle 
 

p2 Probabilidade do m-ésimo item ser classificado como conforme quando o processo 

está fora de controle 
 

LE Limite Superior de Especificação 
 

CI Custo de inspeção por item 
 

Ca Custo de ajuste 
 

Cnc Custo de produção de um item não–conforme 
 

Cd Custo de descartar um item inspecionado 
 

Ψ(s,k) Custo de cada estado (s,k) 
 

φ(s,k) Custo de ajuste do processo (incluído em todos os estados em que o processo é 

declarado fora de controle, ou seja, k = -1, h) 
 

ξ(s,k) Custo do envio de itens não–conformes ao consumidor ou a etapas posteriores do 

processo 
 

$ Unidade monetária (u.m.) 
 

C($) Custo por item produzido (em u.m.) 

 

  

 

 

 



 xv

SUMÁRIO 

CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO ............................................................................................1 

1.1 QUALIDADE E CONTROLE ESTATÍSTICO DE QUALIDADE.................................................................................. 1 

1.2 CONTROLE ON-LINE DE PROCESSOS.................................................................................................................. 6 

1.3 MOTIVAÇÃO: CONTROLE ON-LINE POR ATRIBUTOS COM BASE EM UM SEQUÊNCIA DE INSPEÇÃO ..................... 7 

1.4 OBJETIVOS PROPOSTOS.................................................................................................................................... 8 

CAPÍTULO 2 CONTROLE ON-LINE POR ATRIBUTOS............................................10 

2.1 CONTROLE DE PROCESSOS POR ATRIBUTOS.................................................................................................... 10 

2.2 CONTROLE ON-LINE DE PROCESSOS POR ATRIBUTOS ...................................................................................... 11 

2.2.1 Modelo de Taguchi ........................................................................................................................... 11 

2.2.2 Os Modelos derivados de Taguchi.................................................................................................... 17 

CAPÍTULO 3 CONTROLE ON-LINE POR ATRIBUTOS PARA O NÚMERO DE 

NÃO-CONFORMIDADES NO ITEM INSPECIONADO COM BASE EM UMA 

SEQUÊNCIA DE INSPEÇÃO ..............................................................................................21 

3.1 MONITORAMENTO ON-LINE COM DOIS LIMITES DE CONTROLE ....................................................................... 21 

3.2 MODELO PROBABILÍSTICO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO.................................................................................... 22 

3.3 A CADEIA DE MARKOV ................................................................................................................................. 28 

3.4 DISTRIBUIÇÃO ESTACIONÁRIA....................................................................................................................... 35 

CAPÍTULO 4 FUNÇÃO CUSTO DO PROCESSO.........................................................37 

4.1 CUSTOS DOS ESTADOS DA CADEIA DE MARKOV............................................................................................ 37 

4.2 CUSTO MÉDIO DO SISTEMA DE CONTROLE .................................................................................................... 40 

CAPÍTULO 5 EXEMPLO NUMÉRICO ..........................................................................41 

5.1 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE .......................................................................................................................... 46 

CAPÍTULO 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES...........................53 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................................................... 53 

6.2 SUGESTÕES PARA POSSÍVEIS EXTENSÕES ....................................................................................................... 53 

REFERÊNCIAS 

APÊNDICE 

ASPECTOS COMPUTACIONAIS 



 

Capítulo 1  

Introdução 
 

 

Neste capítulo, apresentaremos alguns conceitos e resultados importantes na área da 

Qualidade, em especial, voltada para o contexto de Controle Estatístico de Qualidade (CEQ) e 

enfatizando o controle on-line de processos, ao qual se faz uso no desenvolvimento do 

trabalho. Apresentaremos também a motivação e os objetivos deste trabalho. 

 

1.1 Qualidade e Controle Estatístico de Qualidade 

 

Por muitos anos, após a II Guerra Mundial, a qualidade foi vista mais como uma 

função defensiva do que como uma arma competitiva para a utilização no desenvolvimento de 

novos mercados já conquistados (Davis et al., 2001). No entanto, cada vez mais empresas e 

indústrias reconhecem a importância da utilização da qualidade como uma ótima estratégia 

ofensiva.  

Não existe na literatura uma definição única para qualidade. Deming (1990) define 

qualidade como “tudo aquilo que melhora do ponto de vista do cliente”, e defende que o 

consumidor é o elo mais importante da linha de produção. Para Feigenbaum (1994) 

“qualidade é a correção dos problemas e de suas causas ao longo de toda série de fatores 

relacionados com marketing, projetos, engenharia, produção e manutenção, que exercem 

influência sobre a satisfação do usuário”. Ishikawa (1994) acredita que “qualidade é 

desenvolver, projetar, produzir e comercializar um produto que é mais econômico, mais útil e 

sempre satisfatório para o consumidor”. Para Crosby (1995), qualidade significa atender às 

especificações. 

Garvin (2002) categorizou qualidade em cinco abordagens: Abordagem transcendental 

(em que a qualidade é vista como um sinônimo de excelência inata, ou seja, não pode ser 

definida, é apenas percebida), Abordagem baseada no produto ou serviço (possui um número 

maior ou menor de melhores características), Abordagem Baseada no Processo (significa a 

conformidade com as especificações do produto), Abordagem Baseada no Valor (refere-se a 

relação de custo/benefício, ou seja, o grau de excelência a um preço aceitável e o controle da 
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variabilidade a um custo aceitável) e Abordagem Baseada no Cliente (se atende às 

necessidades do cliente, ou seja, sua adequação ao uso). Esta última abordagem também é 

seguida por Juran et al. (1979), Juran (1992), Deming (1990) e Montgomery & Woodall 

(1997). Assim, pode-se observar que grande parte dos autores define qualidade como 

satisfação do cliente.  

A necessidade de padrões internacionais de engenharia no período pós-guerra, levou a 

criação em 1947, de um organismo capaz de facilitar a coordenação internacional e a 

unificação dos padrões internacionais. Esta entidade foi denominada ISO - International 

Standards Organization (Organização Internacional de Padrões) que desenvolveu uma série 

de padrões de qualidade, incluindo a série ISO 9000. Parte do foco desta última se concentra 

na documentação formal do sistema da qualidade, e estabeleceu padrões a serem adotados em 

indústrias e empresas em seu processo de produção. Tais padrões foram definidos como: 

Controle do Planejamento, Gerências de Compras, Controle de Processo, Controle do 

Registro da Qualidade, metodologia estatística, entre outros. Assim, muitas empresas têm 

exigido que seus fornecedores tenham o certificado da ISO 9000, dando maior segurança nos 

lotes e produtos que serão vendidos até chegar ao consumidor. 

A busca cada vez maior pela melhor qualidade nos produtos, junto com o mercado 

tornando-se mais competitivo, resultou numa busca pela “qualidade perfeita” nos produtos, 

em que uma das ferramentas utilizadas era o Controle da Qualidade. 

O Controle da Qualidade faz parte da gestão da qualidade focada no atendimento dos 

requisitos do produto. Slack et al. (1996) comentam que a avaliação do Controle da Qualidade 

é feita com base em medidas usadas pelas operações para descrever características de 

qualidade em variáveis (aquelas que podem ser medidas numa escala continuamente variável, 

como comprimento, diâmetro, peso, altura ou tempo) e atributos (aquelas que são avaliadas 

pelo julgamento e são dicotômicas, isto é, em duas categorias, como “certo ou errado”, “sim 

ou não”, “com defeito ou sem defeito”, “fuma ou não fuma”). 

O Controle de Qualidade está também ligado ao processo de produção. Montgomery 

(2001) define uma linha de associação de qualidade à variabilidade do processo em que 

“Qualidade é inversamente proporcional a variabilidade”, ou seja, a melhoria da qualidade 

pode ser dada pela redução da variabilidade em processos e produtos. 

Montgomery & Woodall (1997) alertam que a variabilidade em um processo (bem 

planejado ou não) sempre existirá devido às causas naturais, tornando praticamente 

impossível a produção de dois produtos ou serviços idênticos. Montgomery (2001) denomina 
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essa variabilidade natural do processo como “ruído de fundo”, que pode ser visto como um 

efeito cumulativo de várias causas pequenas, essencialmente inevitáveis. No entanto, outros 

tipos de variabilidade podem afetar um processo de produção. Montgomery (2004) aponta 

principalmente para três fontes: máquinas ajustadas ou controladas de maneira inadequada, 

erros do operador e matéria-prima defeituosa. O autor ainda comenta que tal variabilidade é 

muito grande quando comparada ao ruído de fundo e refere a essas fontes de variabilidade, 

que não fazem parte da variabilidade natural do processo, como causas especiais ou causas 

atribuíveis. Deming (1990) comenta que a variabilidade somente pode ser descrita através de 

métodos estatísticos. Logo, para controlar a variabilidade do processo é necessário o uso de 

um Controle Estatístico focado na qualidade do processo. 

Woodall & Montgomery (1999) definem Controle Estatístico de Qualidade (CEQ) 

como uma parte da Estatística Industrial que inclui, principalmente, as áreas de Inspeção por 

Amostragem, Controle e Monitoramento Estatístico de Processo (CEP), Planejamento de 

Experimentos e Análise de Capacidade.  

Segundo Montgomery (2004), o Controle Estatístico de Processo (CEP) é uma 

poderosa coleção de ferramentas de resolução de problemas, sendo útil na obtenção da 

estabilidade do processo e na melhoria da capacidade por meio da redução da variabilidade. 

Esta poderosa ferramenta do Controle da Qualidade aplica técnicas estatísticas simples que 

permitem detectar mudanças no comportamento do processo em que este possa estar sob 

influência de causas especiais. Uma vez encontradas as causas responsáveis pelo evento 

incomum, melhorias no processo e na qualidade dos produtos podem ser sugeridas, evitando 

assim, uma alta produção de itens não-conformes. 

O Controle Estatístico de Processos utiliza como uma de suas principais ferramentas, a 

análise e interpretação de gráficos de controle. Os gráficos de controle foram introduzidos por 

Shewhart (1931), um físico dos laboratórios da Bell Telephone Laboratories, com o objetivo 

de controlar a variabilidade dos processos em função do tempo; Shewhart é apontado na 

literatura como o proponente do conceito estatístico do Gráfico de Controle (também 

conhecido como “carta de controle”). Costa et al. (2005) comenta que com o surgimento dos 

gráficos de controle de Shewhart, deu-se o início formal do controle estatístico da qualidade. 

O Gráfico de Controle representa uma característica de qualidade medida (podendo ser 

variável ou atributo) ou calculada a partir de amostras de tamanho n em intervalos de duração 

m. O Gráfico de Shewhart também serve como auxílio no monitoramento e controle da 

produção, o que implica em uma melhoria do processo. Um exemplo de Gráfico de Controle é 
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apresentado na Figura 1.1, que se trata de uma representação sugerida por Montgomery 

(2004). 

 
Figura 1. 1 - Gráfico de Controle de Shewhart 

 

LSC – Limite Superior de Controle   

LC – Linha Central (Valor esperado da estatística utilizada para o monitoramento) 

LIC – Limite Inferior de Controle 

 

Os Limites de Controle são obtidos da seguinte forma: 

 

X X X

X X

X X X

LSC k

LC

LIC k

= µ + σ

= µ

= µ − σ

 

 

em que “X” é uma estatística amostral que mede alguma característica da qualidade de 

interesse. “ Xµ ” e “ Xσ ” são respectivamente a média e o desvio padrão de X, e, “k” é a 

“distância” dos Limites de Controle à linha central, expressa em unidades de desvio padrão.  
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É dito que o Processo encontra-se sob controle estatístico se X é registrado dentro dos 

Limites de Controle Superior e Inferior; caso contrário, o processo é considerado fora de 

controle. Quando é detectado que o processo está em descontrole, geralmente realiza-se uma 

intervenção neste, parando-o para investigar e buscar o motivo do descontrole (causas 

especiais ou alarme falso, caso o processo não estivesse fora de controle).  

 Os critérios estatísticos estão associados às probabilidades de alarme falso ou número 

de amostras após a ocorrência do desvio (da característica específica do processo) até a sua 

detecção, enquanto que critérios econômicos procuram valores dos parâmetros ótimos, tal que 

minimize uma função-objetivo geralmente associada aos custos de operação (inspeção, alarme 

falso, ajuste etc.). 

 Um planejamento de um Gráfico de Controle tem consequências econômicas, no 

sentido em que os custos de amostragem e de testes, os custos associados à investigação de 

sinais quando o processo está fora de controle e possivelmente à correção de causas especiais, 

e custos da chegada ao consumidor de unidades não-conformes são todos afetados pela 

escolha dos parâmetros do Gráfico de Controle (Montgomery, 2004).  Assim, deve-se 

designar com bastante precisão o melhor parâmetro possível para gerar o menor custo no 

monitoramento do processo de produção. 

Para a formulação de um modelo econômico de planejamento de Gráfico de Controle 

são necessárias algumas suposições sobre o comportamento do processo. Em geral, supõe-se 

que o processo seja caracterizado por um único estado sob controle, por exemplo, quando a 

característica da qualidade é um atributo, o estado de controle poderá ser representado pela 

fração de não-conformes produzida quando não estiverem presentes quaisquer causas 

atribuíveis. O processo pode ter mais de um estado fora de controle, associando-se, em geral, 

cada um deles a um tipo particular de causa atribuível. No caso de produção considerada em 

tempo discreto, pode-se supor um tempo aleatório de processo estável modelado de acordo 

com uma Distribuição Geométrica. Essas suposições permitem uma simplificação 

considerável na modelagem econômica e em algumas situações resultam em estruturas de 

modelos de Cadeia de Markov (Montgomery, 2004). Ainda há outra suposição importante, 

que é a de que o processo não seja autocorretivo, isto é, uma vez ocorrida uma transição para 

estado fora de controle, o processo retornará a situação de estabilidade apenas através de uma 

intervenção gerencial. 

O primeiro trabalho pioneiro em empregar critérios econômicos para o planejamento 

de gráficos de controle foi Duncan (1956), em que utilizou o Gráfico de Controle X  com 
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critérios econômicos. Após seu trabalho, vários autores como Gibra (1978), Montgomery et 

al. (1975) e Williams et al. (1985) sugeriram métodos econômicos para gráficos de controle, 

utilizando o gráfico por atributos np. 

 

1.2 Controle on-line de processos 

 

Atualmente, existem diversas contribuições na área de planejamentos econômicos. No 

entanto, o procedimento econômico on-line mais conhecido devido a sua simplicidade e fácil 

implantação foi o proposto por Taguchi et al. (1989). Taguchi e seus colaboradores 

desenvolveram uma abordagem para monitorar características medidas como variáveis e 

atributos. Taguchi & Clausing (1990) defendem que o principal objetivo dos métodos de 

Taguchi é testar a robustez de um projeto. Slack et al. (1996) comenta que o fundamento da 

idéia de Taguchi é que o produto ou serviço deveria conseguir manter seu desempenho em 

condições adversas extremas. 

No controle on-line definido por Taguchi, a inspeção é realizada retirando-se um item 

de produção a cada intervalo fixo de m produzidos. O item retirado é analisado e, caso seja 

diagnosticado como não-conforme (para o caso de atributo), pára-se o processo para 

intervenção e ajuste. 

De acordo com Taguchi, este sistema de controle on-line deve ser empregado de 

maneira que os valores alvos desejados da característica de qualidade possam ser 

economicamente controlados. O problema consiste em determinar o intervalo de inspeção 

ótimo m e, no caso de controle de variáveis, o intervalo entre os Limites de Controle, tal que 

se minimize o custo médio do sistema de controle. 

Segundo Taguchi (1985), o emprego de processos de inspeção e de ajuste, e o uso de 

sistemas de controle automático, são alguns dos métodos que constituem o chamado 

“Controle de Qualidade on-line, em que o sistema de Controle de Qualidade deve ser 

empregado de modo que os valores alvos desejados, das características do produto, possam 

ser economicamente controlados”. 

Srivastava & Wu (1991), afirmam que a proposta do controle on-line é produzir 

produtos uniformes, ajustando o processo de acordo com informações obtidas do próprio 

processo, analisando cada característica de qualidade ou fatores do processo que afetam o 

produto. 
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Medeiros (2003) define controle on-line formalmente como um conjunto de atividades 

do Controle de Qualidade, que são conduzidas durante o ciclo de produção de um produto. 

Taguchi (1985) propôs um sistema de controle on-line como uma solução mais 

econômica do que remover defeitos após fabricação, por meio de inspeção. 

O planejamento econômico de sistema de controle on-line foi também estudado por 

Adams & Woodall (1989), Srivastava & Wu (1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999), Box & 

Kramer (1992), Box & Luceno (1994), Chou & Wang (1996), Nandi & Sreehari (1997, 1999) 

e Wang & Yue (2001).   

Uma exposição do procedimento desenvolvido por Taguchi envolvendo o Controle de 

Qualidade on-line por atributos será realizada no Capítulo 2. 

 

1.3 Motivação: Controle on-line por atributos com base em uma 

sequência de inspeção 

 

Ho & Quinino (em avaliação) propuseram um procedimento na área de controle on-

line de qualidade para variáveis, em que realizaram o controle com dois conjuntos de limites 

para o monitoramento: os Limites de Controle (Superior e Inferior) e os Limites de 

Advertência (Superior e Inferior). O sistema de intervenção está sujeito a uma regra adicional, 

baseada nas últimas h inspeções; em que, estando entre os Limites de Controle e Advertência, 

o processo é parado para ajuste; ocorrendo o mesmo se estiver fora dos Limites de Controle. 

Obtiveram uma expressão analítica para o custo médio por item produzido do sistema de 

controle, que é minimizado por quatro parâmetros: Intervalo entre inspeções (m), Limite de 

Controle (±C), Limite de Advertência (±W) e tamanho da sequência de inspeção entre os 

Limites de Controle e de Advertência (h). 

Costa et al. (2005) comenta que em muitas situações práticas não faz sentido 

classificar o item como conforme ou não-conforme. É possível que mesmo tendo defeitos, 

estes não prejudique o desempenho da peça, como por exemplo, um carro com a porta lateral 

arranhada ou com problemas da fechadura. Nesse caso, é mais interessante saber a quantidade 

de não-conformidades no carro do que simplesmente classificá-lo como não-conforme. 

Rodrigues (2009) desenvolveu um trabalho em controle on-line (por atributos) para o 

número de não-conformidades em um item inspecionado, em que otimizava o Limite de 

Controle (L) e o intervalo entre inspeções (m). Uma abordagem mais detalhada sobre as 
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propostas de Ho & Quinino (em avaliação) e Rodrigues (2009) será apresentada na Seção 

2.3.2 deste trabalho. 

 A contribuição deste trabalho é propor uma nova abordagem motivada por Ho & 

Quinino (em avaliação) e Rodrigues (2009), em que será considerado o monitoramento on-

line por atributos com uso de dois Limites de Controle (Limite de Controle C e Limite de 

Advertência W, em que W ≤ C) para o caso de uma contagem do número de não-

conformidades no item inspecionado com base em uma sequência de inspeção de tamanho h 

(h≥ 2). Para sintaxe computacional, consideraremos 2 ≤ h ≤ 5.  

 

1.4 Objetivos Propostos 

 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um modelo probabilístico que considera o 

número de não-conformidades no item inspecionado, de forma que o número médio de 

defeitos na amostra é o parâmetro da Distribuição de Poisson a ser empregado no cálculo do 

gráfico do número de não-conformidades na amostra. 

Usaremos propriedades que envolvem Cadeias de Markov finita com espaço de 

estados discreto para determinar uma estratégia ótima de controle em um processo, cujo 

sistema de inspeção será realizado infinitas vezes. Logo, faz-se necessário a obtenção de uma 

distribuição estacionária. O critério de julgamento do item inspecionado está diretamente 

ligado aos Limites de Controle do Processo e a regra adicional. O processo é julgado como 

fora de controle se o número de não-conformidades encontrado no item inspecionado for 

superior ao Limite de Controle; ou se nas últimas h inspeções, todos os itens inspecionados 

apresentaram um número de não-conformidades entre os Limites de Advertência e de 

Controle. Caso contrário, o processo é julgado como sob controle. A estratégia ótima consiste 

em minimizar o custo médio do sistema de controle por item produzido a partir da 

determinação do intervalo entre inspeções (m), Limite de Advertência (W), Limite de 

Controle (C) e o tamanho da sequência de inspeção (h). A estrutura do trabalho está 

organizada da seguinte forma: 

No Capítulo 2, será apresentada uma revisão do modelo desenvolvido para o controle 

on-line por atributos.  

No Capítulo 3, considerando o número de não-conformidades do item inspecionado, 

em que a produção de itens pelo processo é discreta e que a transição do estado sob controle 

para o estado fora de controle segue uma Distribuição Geométrica de parâmetro π, será 
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apresentado o modelo que considera o número médio de não-conformidades onde existe a 

possibilidade do processo sob controle (λ0) mudar para o processo fora de controle (λ1).  

No Capítulo 4, será obtida a expressão do custo médio do sistema de controle por item 

produzido desenvolvida a partir do modelo proposto, que será minimizado a partir dos 

parâmetros otimizados.  

No Capítulo 5, será apresentado um exemplo numérico com análise de sensibilidade 

envolvendo alguns custos de interesse.  

O Capítulo 6 apresentará as conclusões e algumas sugestões para trabalhos futuros.



 

Capítulo 2  

Controle on-line por atributos 
 

 

Neste capítulo, apresentaremos uma breve introdução sobre o Controle de Processos por 

atributos e o controle on-line por atributos referente ao modelo de Taguchi.  

 

2.1 Controle de Processos por atributos  

 

A qualidade e as características de um produto nem sempre são mensuradas 

numericamente de forma conveniente. No entanto, elas podem ser classificadas como não 

atendendo a uma ou mais especificações. Itens como pregos, parafusos ou lâmpadas são 

simplesmente classificados em “defeituosos” ou “não-defeituosos”; podendo também ser 

classificados como “conformes” ou “não-conformes”. Basta que o item não atenda a uma ou 

mais especificações para que seja classificado como não-conforme. 

 

Montgomery (2004) define atributos como sendo as características de qualidade de um 

produto. Costa et al. (2005) comentam que a classificação do produto em “defeituoso” ou 

“não defeituoso” é também um atributo do produto. As não-conformidades presentes num 

produto também são consideradas atributos. Por isso, fala-se em “controle de Processo por 

atributos”. 
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2.2 Controle on-line de processos por atributos 

 

Vários pesquisadores têm estudado a inserção de modelos econômicos no Controle de 

Processos. Uma revisão bibliográfica feita na literatura existente revelou alguns dos seguintes 

trabalhos relacionados com gráficos de controle por atributos: Ladany (1973), Ladany & 

Alperovitch (1975), Chiu (1975), Ladany e Bedi (1976), Montgomery & Heikes (1976), 

Duncan (1978), Gibra (1978), Taguchi (1981), Lorenzen & Vance (1986), v. Collani (1989), 

Taguchi et al. (1989), Nayebpour & Woodall (1993), Del Castillo & Montgomery (1993), 

Nayebpour & Woodall (1993), Akamine et al. (2004), Ramos (2008), Quinino et al. (2010) 

dentre outros. Os modelos encontrados apresentam maneiras diferentes de estabelecer suas 

funções de custo/perda, especialmente devido a pressupostos por eles mesmos estabelecidos. 

 

2.2.1 Modelo de Taguchi 

 

 Considere um processo on-line de produção no qual é realizado inspeções periódicas 

nos itens produzidos, a fim de garantir que os itens tenham suas especificações de interesse 

atendidas. Taguchi et al. (1989) desenvolveram um planejamento econômico para monitorar 

esse processo, por meio de um modelo para determinar o intervalo de inspeção (m) que 

minimiza o custo do procedimento de controle por item produzido, levando-se em conta os 

custos de inspeção, de produção de itens não conformes e de reparar o processo e interrompê-

lo durante o período de reparo.  

 

 Taguchi considerou dois casos:  

 

1) CASO I: Uma mudança de 0% para 100% de itens não-conformes;  

2) CASO II: Uma mudança de 0% para π % de itens não-conformes.  

 

Os detalhes para obtenção das equações dos Casos I e II que serão descritas, podem ser 

vistos em Taguchi et al. (2004) e Souza (2002). 

Para representar se o processo está sob controle estatístico ou não, serão definidos dois 

Estados (I e II). Caso esteja sob controle, define-se que o processo está operando no Estado I, 

caso contrário, o processo está operando no Estado II.  
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Abordagem de Taguchi para o Caso I 

 

O processo inicia-se com uma fração de itens não-conformes igual a zero e, em algum 

instante aleatório, muda para uma fração de 100% de itens defeituosos, ou seja, o processo 

passa a operar do estado sob controle para o estado fora de controle, e todos os itens 

produzidos e classificados ao final, serão não-conformes.  

Os itens são produzidos independentemente, sendo o m-ésimo selecionado para 

inspeção, a cada m produzidos. Se o item examinado for conforme, a produção continua e o 

processo é declarado sob controle. Caso contrário, interrompe-se a produção parando assim o 

processo para ajuste. 

 Entre o momento da sinalização e a parada total do processo para ajuste, são 

produzidos mais l itens (atraso). Após a parada, o processo volta a ter fração de defeitos igual 

a zero e o ciclo descrito se repete. 

 

Taguchi define os seguintes fatores de custo a fim de determinar o intervalo ótimo de 

diagnóstico, sendo estes: 

 

Ci : Custo de inspeção por item produzido; 

Cd : Custo por item não-conforme produzido; 

Ca : Custo de ajuste do processo, incluindo o custo de reparo e o custo de parada do processo 

para reparo; 

u : Número médio de itens produzidos entre ajustes; 

l : Número de itens produzidos entre o instante de detecção e a parada do processo para ajuste.  
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A Figura 2.1, extraída de Belem (2001), ilustra o processo produtivo com todos os fatores 
envolvidos. 
 

 
Figura 2. 1 - Ilustração de um ciclo com mudança da fração não-conforme de 0 para 1 - Caso I 

 
 

Taguchi e seus colaboradores sugeriram expressar Ca por 

 

Ca = C1t + C2                                                                                  (2.01) 

 

em que C1 é o custo de interromper o processo por unidade de tempo, t é o tempo médio que o 

processo permanece interrompido para ajuste e C2 é o custo de reparo. 

 

A função custo L, utilizada por Taguchi, é dada por: 

 

1

2
i d a dC C C Cm

L l
m u u u

+   
= + ⋅ + + ⋅   

   
                                                            (2.02) 

 

Segundo Taguchi, o primeiro termo da equação (2.02), ou seja, iC

m

 
 
 

, representa o 

custo de inspeção por item; Taguchi justifica esse termo pelo fato que a cada m itens 

produzidos, existe um acréscimo Ci no custo do procedimento do processo. Já o segundo 

termo, 
1

2
dCm

u

+ 
⋅ 

 
 refere-se ao custo de produção de um item não–conforme, pois ocorrendo 

a mudança de estado, o número de itens não-conformes produzidos no ciclo pode variar entre 

1 (assim que houve a mudança de estado, desde o primeiro item produzido, o mesmo já foi 

... 

m itens                       m itens                               m itens                      l itens 

Ciclo 

Item conforme 

Atraso 
Inspeção (CI) Inspeção (CI) Inspeção (CI) 

Causa Especial 

Parada  
para  

ajuste 
(Ca) 

Parada  
para  

ajuste 
(Ca) 

Item não-conforme (Cd) 

Legenda 



CAPÍTULO 2 – CONTROLE ON-LINE POR ATRIBUTOS 

 

ROCHA, A.L.S. Controle on-line por atributos para o número de não-conformidades no item inspecionado com base em uma 
sequência de inspeção. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, RN, 2010. 

14 

classificado como não-conforme) e m (o último item, ou seja, o m-ésimo foi produzido e, após 

a inspeção, classificado como não-conforme), de tal forma que, teremos em média, 

( )( )1 1
1 2 1

2

m
m m

m

+
+ + + − + =⋯  itens não-conformes. O terceiro termo, aC

u

 
 
 

 por sua vez, 

representa o custo de ajuste do processo, sendo este justificado por um acréscimo Ca no custo 

do procedimento a cada ciclo do processo. Assim, tendo como o último termo, dC
l

u

 
⋅ 

 
 

refere-se ao custo do atraso no ajuste do processo, também justificado por haver a cada ciclo 

do processo, um acréscimo lCd no custo do procedimento. 

 

Com a finalidade de facilitar os cálculos, ele reescreve a equação (2.02) como: 

 

1

2
i d aC C Cm

L l
m u u

+ 
= + + + 

 
                                                             (2.03) 

O intervalo de inspeção é escolhido de tal forma que minimize a função custo L. Desprezando 

a dependência entre u  e m, Taguchi derivou (2.03) em relação à m, obtendo assim, o 

intervalo ótimo: 

 

0 2 i

d

uC
m

C
=                                                           (2.04) 

Observe que (2.04) independe de l e Ca. Taguchi e seus colaboradores sugeriram, caso 

não forem satisfeitas as condições para a obtenção de (2.04), que u  seja substituído por 

2

m
u
 

+ 
 

 em (2.03) e o intervalo ótimo seja obtido utilizando aproximação por séries de 

Taylor. Logo, temos 

( )0 2 i

a
d

u l C
m

C
C

u

+
=

 
−  
 

                                                         (2.05) 
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Exemplo 2.1 (Taguchi et al., 1989 adaptado): Num processo de produção, placas de circuito 

impresso são montadas com dispositivos soldados. As ligações soldadas de cada placa são 

inspecionadas para detectar falta de dispositivos, ligações indevidas e ausência de filetes de 

solda. Esta inspeção é realizada em diferentes pontos ao longo da linha de produção. A perda 

causada pela produção de uma placa de circuito não-conforme é $0,50 e o custo da inspeção 

por placa é de $1,60. O processo é ajustado em um intervalo médio de 5250 placas, a um 

custo de $20,00. O atraso do ajuste no processo, expresso em itens de produção é de 30 

placas. Quando um item não-conforme é diagnosticado os outros itens não-conformes 

produzidos no período são retirados do processo. Encontre função custo e o intervalo ótimo de 

inspeção. Os parâmetros do processo de produção são os seguintes: 

 

Ci = $1,60                     Ca = $20,00                     Cd = $0,50  

                            u  = 5250                                                                l = 30 

 

Pela equação (2.03) e (2.05), temos que 

 

1,6 100 1 0,5 20
30 0,0275

100 2 5250 5250
L

+ 
= + + ⋅ + = 

 
 

 

e 

( ) ( )0 2 2 5250 30 1,60
184,5303 185

20
0,50

5250

i

a
d

u l C
m

C
C

u

+ +
= = = ≈

   
−−   
  

 itens 

 

Assim, o intervalo ótimo de inspeção é de 185 itens com uma perda média mínima de $0,0275 

por item produzido. 
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Abordagem de Taguchi para o Caso II 

 

Na abordagem de Taguchi para o Caso II, de forma semelhante ao Caso I, também há 

uma mudança no processo do estado sob controle para o estado fora de controle. No entanto, 

apenas π% dos produtos foram classificados como não-conforme, ou seja, o processo ao 

mudar de estado, ao invés de produzir itens conformes, passa a produzir itens não-conformes. 

Resultando assim, no final do ciclo, π% de itens defeituosos. Diferentemente do Caso I que 

seriam todos os itens não-conformes produzidos (100%). 

 A Figura 2.2, extraída de Belem (2001), ilustra o processo produtivo com todos os 
fatores envolvidos. 
 
 

 
Figura 2. 2 – Ilustração de um ciclo com mudança da fração não-conforme de 0 para π (0< π <1) – Caso II 
 

 

Assim, para determinar o intervalo ótimo no Caso II, Taguchi e seus colaboradores 

introduziram um novo componente chamado CD, que representa o custo de um item 

defeituoso que segue sem detecção para as próximas etapas do processo ou para o 

consumidor. Diferindo do custo Cd, já apresentado anteriormente, que se refere ao custo por 

item não-conforme (defeituoso) que é detectado. Na prática, D dC C>>> , pois CD está ligado a 

custos imponderáveis, como a insatisfação do cliente ao adquirir um produto defeituoso. 

Logo, utilizando as simplificações adotadas na abordagem de Taguchi para o Caso I, o 

intervalo ótimo para o Caso II também é: 

... 

m itens                       m itens                               m itens                      l itens 

Ciclo 

Item conforme 

Atraso 
Inspeção (CI) Inspeção (CI) Inspeção (CI) 

Causa Especial 

Parada  
para  

ajuste 
(Ca) 

Parada  
para  

ajuste 
(Ca) 

Item não-conforme (Cd) 

Legenda 



CAPÍTULO 2 – CONTROLE ON-LINE POR ATRIBUTOS 

 

ROCHA, A.L.S. Controle on-line por atributos para o número de não-conformidades no item inspecionado com base em uma 
sequência de inspeção. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, RN, 2010. 

17 
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−  
 

                                                         (2.06) 

 

2.2.2 Os Modelos derivados de Taguchi 

 

O custo médio assintótico do procedimento de controle e os intervalos ótimos de 

inspeção apresentados por Taguchi (1981, 1985) e Taguchi et al. (1989), embora seus 

resultados sejam relativamente simples, Taguchi e seus colaboradores não se basearam em um 

modelo probabilístico formal, as suposições e aproximações utilizadas para obtê-los não são 

fundamentadas e foram feitas sem nenhum embasamento matemático. 

Surgiram outros estudos relacionados ao modelo de Taguchi, no entanto, no artigo de 

Nayebpour & Woodall (1993) tornou-se a principal referência crítica. Nesse trabalho, foi 

apresentado um modelo probabilístico unificado, para descrever um processo de produção 

submetido ao monitoramento de Taguchi para atributos, assumindo que a probabilidade do 

processo mudar para a condição “fora de controle”, operando assim no Estado II, é dada 

segundo uma Distribuição Geométrica de parâmetro π, 0 < π < 1. O ciclo de produção é 

definido como o período de tempo (em unidades produzidas) a partir do início da produção ou 

após o ajuste, até a detecção e remoção da causa especial. Os autores assumem que após cada 

ajuste do processo, inicia-se um novo ciclo produtivo, que é o período entre dois ajustes 

consecutivos do processo, com comportamento independente do ciclo anterior, no entanto, 

com mesma estrutura probabilística. 

Nayebpour & Woodall (1993) consideram que os tempos de espera em cada ciclo até a 

detecção de um item não conforme (medidos em número de itens produzidos nos ciclos) são 

uma sequência de variáveis aleatórias não negativas, independentes e identicamente 

distribuídas. Logo, o processo de contagem de número de itens produzidos nos ciclos pode ser 

considerado um processo de renovação (Ross, 1997). A representação do modelo através de 

um processo de renovação permitiu a Nayebpour & Woodall (1993) obterem uma expressão 

para o custo esperado por item produzido e encontrassem o intervalo de inspeção que 

minimiza esse custo esperado.  

Nayebpour & Woodall (1993) desenvolveram expressões para resolver os Casos I e II 

de Taguchi et al. (1989), separadamente. Portanto, o custo ou recompensa por ciclo (C), o 
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número de itens produzidos por ciclo (T) e o custo ou recompensa por item produzido (L), 

modelados pela Teoria da Renovação, foram definidas de tal forma que 
 

( )
( )
( )

E C
E L

E T
=                                                      (2.07) 

 

Nayebpour & Woodall (1993) utilizaram uma busca direta computacional por uma 

expressão analítica para o intervalo ótimo de inspeção a partir de (2.07); No entanto, mesmo 

empregando os mesmos componentes de custo utilizados por Taguchi e seus colaboradores 

para desenvolver modelos correspondentes aos Casos I e II, não conseguiram obter uma 

expressão fechada para o valor ótimo. O trabalho de suas buscas resultou que o Caso II 

apresentou maior discrepância entre as abordagens, quando considerado o custo médio por 

item produzido. Nayebpour & Woodall recomendaram, da mesma forma que Montgomery 

(2004), aumentar a frequência de inspeção caso a proporção de itens defeituosos seja 

inaceitavelmente alta para o intervalo de inspeção ótimo. Assim, algum tipo de restrição 

estatística seja associada ao modelo econômico, sem contudo, considerá-la em seu modelo. 

Nayebpour & Woodall (1993) influenciou vários trabalhos, como o de Nandi & 

Sreehari (1997) em que introduziram a existência de duas causas especiais, proporcionando 

assim, dois níveis diferentes de qualidade após a mudança para o estado fora de controle. Os 

mesmos autores modificaram o modelo anterior em Nandi & Sreehari (1999), uma vez que 

introduziram uma função linear para descrever a deterioração da fração de itens conformes 

após a mudança do processo. Foram obtidas para esta função as expressões do custo médio, 

como também, foi determinado computacionalmente o intervalo ótimo para as inspeções.  

Com base na hipótese do efeito dos erros de classificação no modelo de Taguchi para 

o controle on-line, comprometendo assim, a determinação do intervalo ótimo entre inspeções; 

Borges et al. (2001) consideraram os erros tipo I - α (classificar um item conforme como 

defeituoso) e tipo II - β (classificar um item defeituoso como conforme) e mesmo que da 

ordem 1%, concluíram que os erros alteram o custo e a política ótima de inspeção. Esse 

resultado já era esperado já que a decisão de parar o processo é baseada na classificação de 

um único item inspecionado a cada m produzidos. Em uma abordagem fora do contexto de 

controle on-line, Johnson et al. (1991) levantou a possibilidade de existência de erros na 

inspeção, mostrando que os erros de classificação do item inspecionado podem comprometer 

seriamente o processo de avaliação da qualidade por atributos. Ranjan et al. (2003) e Wang 
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(2007) também desenvolveram trabalhos relacionados a erros de classificação associados ao 

Controle de Qualidade.  

Devido à possibilidade a partir da presença de erros de classificação, em muitos casos 

o item examinado é classificado repetida e independentemente r vezes, uma vez que em cada 

classificação, este é avaliado como conforme ou não-conforme. O uso de classificações 

repetidas foi proposto por Greenberg & Stokes (1995), em que admitiu apenas a existência do 

erro do tipo I na determinação do número ótimo de classificações repetidas no item 

inspecionado, concluindo os autores que o uso de classificações repetidas do item 

inspecionado poderia reduzir o impacto dos erros de classificações e, consequentemente, o 

custo médio do sistema de controle por item produzido. Quinino & Suyama (2002) realizaram 

um estudo no item inspecionado em que são obtidas r classificações repetidas, sendo o item 

inspecionado declarado conforme se houver ao menos a classificações conformes; os 

parâmetros r e a são obtidos segundo uma abordagem econômica. 

Quinino & Ho (2004) apresentaram uma extensão do trabalho de Greenberg & Stokes 

(1995), em que os itens são examinados repetidamente até haver ao menos a classificações 

conformes, sendo assim, o item declarado conforme; ou b classificações não-conformes; 

consequentemente, o item será declarado como não-conforme. Para os demais casos, o 

procedimento de classificações repetidas continua. 

Trindade et al. (2007-A) e Trindade et al. (2007-B) desenvolveram um modelo de 

controle on-line por atributos que considera um sistema de classificação imperfeito, sendo o 

item inspecionado classificado independentemente r vezes; em que a decisão final sobre a 

conformidade do item é tomada com base nos resultados de classificação mais frequente. A 

estratégia ótima consiste na minimização do custo médio do sistema de controle, através da 

determinação de três parâmetros: o intervalo entre inspeções (m); o número de classificações 

repetidas (r); e o número mínimo de classificações conformes (dentre as classificações 

repetidas), para julgar um item como conforme (w).  

Quinino et al. (2010) estudaram também um procedimento sequencial de medidas 

repetidas, no entanto, o item inspecionado é classificado repetidamente até serem observadas 

a classificações conformes ou b, não-conformes. A classificação final do item em exame será 

definida pelo primeiro evento que ocorrer. 

Ho & Quinino (em avaliação) propuseram um procedimento para o controle de 

monitoramento on-line de qualidade para variáveis; utilizando dois conjuntos de limites sendo 

o Limite de Controle usual e outro Limite de Advertência mais estreito. Buscando uma 
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minimização de custo médio do sistema de controle, a proposta foi desenvolver um modelo 

probabilístico utilizando de propriedades de uma Cadeia de Markov de estados discretos. Ho 

& Quinino (em avaliação) determinaram uma estratégia ótima de controle on-line para 

variáveis nas últimas h inspeções, cujo sistema de intervenção deste está sujeito a uma regra 

adicional, em que, caso a característica de interesse medida esteja entre os Limites de 

Controle e Advertência nas últimas h inspeções, o processo é parado para ajuste. Essa 

estratégia ótima consiste na determinação do intervalo entre inspeções (m), Limite de 

Advertência (W), Limite de Controle (C) e o tamanho da sequência dos valores que estão 

entre os Limites de Advertência e Controle (h), tal que minimizam o custo médio por item 

produzido.  

Rodrigues (2009) desenvolveu um trabalho em controle on-line por atributos para o 

número de não-conformidades em um item inspecionado. Sua estratégia ótima consiste na 

determinação do intervalo entre inspeções (m) e o Limite Superior de Controle (L) para o 

número de não-conformidades no item inspecionado.  

Em parte do trabalho de Bessegato (2009), foi utilizado um monitoramento on-line por 

atributos com erros de classificação que considera um tempo de espera até a primeira 

inspeção após ajuste maior que os demais intervalos entre inspeções; fazendo uso de um 

Gráfico de Controle com dois intervalos de inspeção; um mais longo (L) e um mais curto (m); 

ou seja, L m> . Logo, Bessegato definiu como: 

- A inspeção mais longa (tamanho L) será realizada sempre ao início e/ou re-

início do processo, uma vez que nessa condição, supõe-se que o processo 

inicia-se sob controle. Se o item inspecionado é declarado não-conforme, o 

processo é ajustado, realizando assim, uma nova inspeção após L itens 

produzidos; 

- A inspeção mais curta (tamanho m) será realizada nos demais casos; ou seja, a 

partir da 2º inspeção até o processo ser ajustado.  



 

Capítulo 3  

Controle on-line por atributos para o 

número de não-conformidades no item 

inspecionado com base em uma 

sequência de inspeção 
 

 

Neste capítulo, abordaremos os procedimentos utilizados para o desenvolvimento do modelo 

probabilístico. A produção de itens é discreta e a transição do estado sob controle para o 

estado fora de controle segue uma Distribuição Geométrica de parâmetro π. Será apresentado 

o modelo que considera o número médio de não-conformidades onde existe a possibilidade de 

λ0 (processo sob controle) mudar para λ1 (processo fora de controle) com base em uma 

sequência de inspeção de tamanho h.  

 

3.1 Monitoramento on-line com dois Limites de Controle 

O monitoramento on-line será realizado com dois Limites de Controle (Limite de 

Advertência - W e Limite de Controle - C). Assim, a inserção do Limite de Advertência neste 

trabalho se deve, segundo Epprecht et al. (2005), para detectar mais rapidamente uma causa 

especial que afeta o processo de forma moderada. No caso do uso de apenas um limite, 

tomaria mais tempo, pois estes gráficos demoram mais que os gráficos com dois Limites de 

Controle, em detectar pequenos desvios na média do processo, como também pontos 

próximos da região de ação (maior que o Limite de Controle do gráfico). 

Como consta na Figura 3.1, o número de não-conformidades (defeitos) no item 

inspecionado estará situado em uma das três possíveis zonas: verde, amarela ou vermelha. 

Caso esse número de defeitos detectados no item inspecionado, seja maior que o Limite de 
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Controle C (Control Limit) - região vermelha da Figura 3.1; o processo será declarado fora de 

controle, havendo então uma intervenção deste para ajuste. 

Após a inspeção do m-ésimo item, caso o número de defeitos seja menor ou igual ao 

Limite de Controle C, e maior que o Limite de Advertência W (Warning Limit) - região 

amarela da Figura 3.1, o processo será declarado sob controle. No entanto, havendo uma 

sequência de h inspeções seguidas com o número de defeitos entre os Limites de Advertência 

e de controle, pode ser uma sinalização de que o processo possa estar operando fora de 

controle; desta forma, definido como um critério adicional, o processo será declarado fora de 

controle, havendo assim, uma parada deste para ajuste. 

O processo será declarado sob controle caso o item inspecionado apresente um número 

de não-conformidades menor ou igual ao Limite de Advertência W - região verde da Figura 

3.1. 

 

 
Figura 3. 1 - Gráfico de Shewhart com dois limites para monitoramento 

 
 

3.2 Modelo Probabilístico do sistema de inspeção 

Considere uma situação em que itens são produzidos. O processo inicia-se sob 

controle estatístico e, devido a uma causa especial ocorrida em algum momento do processo, 

este passa a ser considerado fora de controle. O monitoramento do processo é baseado no 

modelo sugerido por Taguchi et al. (1989). Assim, o processo de monitoramento consistirá na 

inspeção de um item a cada m produzidos; sendo este, ao final, descartado após a inspeção. 

Além disso, são estabelecidas as seguintes suposições:  

C 

 
 

W 

 

Limite de Controle 

 
 

Limite de Advertência 
 

Zona Vermelha 

Zona Amarela 

Zona Verde 
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• Se o processo for julgado fora de controle (de acordo com um critério a ser 

estabelecido), sua parada ocorrerá imediatamente. Será assumido que nenhum item 

é produzido entre o instante de detecção e a parada do processo para ajuste.  

• O processo inicia (ou reinicia) sua produção no Estado I (em controle, com 

frequência média de não-conformidades λ0 ≥ 0) e, após a mudança, aumenta para 

λ1, com λ1 > λ0 ≥ 0; operando assim, o processo no Estado II, em que só poderá 

retornar ao Estado I após a ocorrência de um ajuste. 

•  A probabilidade de mudança do Estado I para o Estado II, a cada item produzido, 

é dada por uma Distribuição Geométrica com parâmetro π, 0 ≤ π ≤ 1. Abordagem 

também utilizada por Nayebpour & Woodall (1993), Borges & Akamine (2006), 

Ho et al. (2007), Trindade et al. (2007-A, 2007-B), Trindade (2008), Rodrigues 

(2009), Bessegato (2009) entre outros; 

• Cada ciclo de produção corresponde ao período em que leva para produzir da 

primeira peça até a m-ésima (sendo esta inspecionada). Ver Figura 3.2; 

 

 
Figura 3. 2 - Ciclo de inspeção até uma parada do processo para ajuste 

 

..... 

        m itens                       m itens               m itens                          m itens                      m itens                      m itens 

... ... ... ..... 
     1º inspeção    2º inspeção    3º inspeção    

Legenda 

Item não-inspecionado Item inspecionado e o processo julgado como 
sob controle 

Reinício do processo 

... ... ... 

i-ésima 
 inspeção 

1º inspeção 
após ajuste 

2º inspeção 
após ajuste 

1º Ciclo de produção 2º Ciclo 3º Ciclo 1º Ciclo de produção i-ésimo Ciclo 2º Ciclo 

Item inspecionado e o processo julgado fora de controle 



CAPÍTULO 3 – CONTROLE ON-LINE POR ATRIBUTOS PARA O NÚMERO DE NÃO-CONFORMIDADES 
NO ITEM INSPECIONADO COM BASE EM UMA SEQUÊNCIA DE INSPEÇÃO 

 

ROCHA, A.L.S. Controle on-line por atributos para o número de não-conformidades no item inspecionado com base em uma 
sequência de inspeção. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, RN, 2010. 

24 

• Em cada ciclo de inspeção, o m-ésimo item é inspecionado. Caso o número de 

conformidades satisfaça o critério de intervenção (na zona vermelha ou nas h 

últimas inspeções na zona amarela) pára-se o processo; sendo iniciado um 

novo ciclo de produção. Ver Figura 3.3. 

 

 
Figura 3. 3 - Procedimento de inspeção 

 

Seja Xim (em que i=1,2,...,∞; e m, o m-ésimo item inspecionado) variável aleatória, na 

qual representa o número de não-conformidades detectadas no m-ésimo item inspecionado. 

Assume-se que Xim possue Distribuição de Poisson com parâmetro λ, isto é: 

 

[ ] , 0,1, 2, ,
!

imx

im im im

im

e
P X x x

x

λλ−

= = = ∞…  

 

A seguir, apresentaremos as seguintes notações para o modelo probabilístico do 

sistema de inspeção, em que as cores do Gráfico de Controle (Figura 3.1) serão representadas 

pelas letras R (zona vermelha do gráfico – “red zone”), Y (zona amarela – “yellow zone”) e G 

(zona verde – “green zone”). O número de não-conformidades detectadas do item 

inspecionado será representado por X. Assim, Xim representa o número de defeitos no item 

inspecionado na i-ésima inspeção. 

 

                                                 ( )0 0/imP X C Rλ λ> = =                                               (3.1) 

                                                 ( )1 1/ 1imP X C R iλ λ> = = ≥                 (3.2) 

 

# i vezes # 1 # 2 

... ... 
 

... ... 
 

... ... 

... ... ... 

#   Sequência de realização do procedimento de inspeção Item inspecionado Item não-inspecionado 

m+1      m+2              2m  1            2                   m   (i-1)m+1   (i-1)m+2            im 

Legenda 
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As equações (3.1) e (3.2) representam as probabilidades do m-ésimo item 

inspecionado apresentar um número de não-conformidades maior que o Limite de Controle 

(zona vermelha, sendo o processo julgado fora de controle), dado que o processo estava 

operando no Estado I (número médio de não-conformidades iguais a λ0 ≥ 0) e Estado II 

(ocorre o aumento no número médio de não-conformidades de λ0 para λ1, em que 0 ≤ λ0 < λ1) 

respectivamente. Em ambos os casos, o processo é parado para a procura de causas especiais. 

 

                                    ( )0 0/imP W X C Yλ λ< ≤ = =                                            (3.3) 

                                        ( )1 1/ 0imP W X C Y W Cλ λ< ≤ = = ≤ ≤            (3.4) 

 

As expressões (3.3) e (3.4) representam as probabilidades do item inspecionado 

apresentar um número de defeitos entre o Limite de Advertência e o Limite de Controle (zona 

amarela), produzido respectivamente, no Estado I e no Estado II; sendo o processo julgado 

sob controle. 

 

                                                ( )0 0/imP X W Gλ λ≤ = =                                              (3.5) 

                                          ( )1 1/imP X W Gλ λ≤ = =                                               (3.6) 

 

As equações (3.5) e (3.6) representam as probabilidades do m-ésimo item 

inspecionado, apresentar um número de não-conformidades menor ou igual ao Limite de 

Advertência (número de não-conformidades do item inspecionado situado na zona verde 

Figura 3.1), uma vez que o processo estava respectivamente operando no Estado I e no Estado 

II. Em ambos os casos a produção continua. 
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O número de não-conformidades, ou defeitos, por item inspecionado (Xim) será 

monitorado e, se na inspeção, Xm ≤ W (zona verde), o processo é declarado sob controle. No 

entanto, o processo será declarado fora de controle e parado para ajuste se o número de 

defeitos excederem o Limite de Controle C, ou seja, se [Xim > C] - Critério convencional. 

Porém, ainda sob a intervenção do processo, utilizaremos um critério adicional em que será 

baseado no resultado das últimas h inspeções. Assim, a Desigualdade (3.7) representa esse 

critério adicional. No Exemplo 3.1 a Desigualdade 3.7 é ilustrada. 

 

( -1) ( -2) [ -( -2)] [ -( -1)] <    ,   <  ,   <  ,  ... ,   <  ,  <  im i m i m i h m i h mw X C w X C w X C w X C w X C≤ ≤ ≤ ≤ ≤
 

(3.7) 

 

havendo h inspeções seguidas em que os h itens inspecionados apresentaram um número de 

não-conformidades entre os Limites de Advertência e de Controle (zona amarela), o processo 

também será parado para ajuste. A seguir, será ilustrado um exemplo para a Desigualdade 

(3.7). 

 

EXEMPLO 3.1 [Desigualdade (3.7)]: Suponha um processo de produção em que ocorre 

uma inspeção a cada 95 itens produzidos (m=95). Assim, se o item inspecionado apresentar 

mais que 10 defeitos (C=10, zona vermelha), o processo é parado para ajuste (regra de 

decisão convencional). No entanto, se o item inspecionado apresentar um número de defeitos 

entre 7 e 10 (W=6, zona amarela) nas últimas 4 inspeções (h=4), o processo também será 

parado para ajuste (regra de decisão adicional). Até 6 defeitos detectados no item 

inspecionado, o processo será julgado sob controle (zona verde). A Figura 3.4 ilustra um 

exemplo em que o processo é parado na 6ª inspeção (i=6). 
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Figura 3. 4 - Exemplo da Desigualdade (3.7) 

 
 

A Figura 3.4, observa-se que houve intervenção do processo para ajuste na 6ª inspeção 

(i=6), devido ao fato de haver nas últimas 4 inspeções, todos os itens com o número de não-

conformidades entre os Limites de Advertência e de Controle; logo, parando o processo para 

ajuste. Com base na Desigualdade (3.7), observa-se que o 6ª item inspecionado era o 570º 

item produzido no ciclo. De forma análoga, o primeiro item inspecionado a ter um número de 

defeitos entre os Limites de Advertência de Controle na 3ª inspeção, sendo este o 285º item 

produzido do ciclo de inspeção.  

 

A Figura 3.5 ilustra, por meio de fluxograma, o procedimento de inspeção, como 

também os critérios de parada do processo para ajuste. 

 

... 
 

... ... ... ... ... 

Reinício do processo 

     1º inspeção    2º inspeção    3º inspeção   4º inspeção     5º inspeção     6º inspeção 

h=1                 h=2               h=3                 h=4 Itens inspecionados na zona verde 

[i-(h-1)] m 
[6-(4-1)] 95 =285 
 

(i-1) m 
(6-1) 95 = 475 
 

 (i) m 
(6) 95 = 570 
 

[i-(h-2)] m 
{[6-(4-2)] 95 = 380 

Legenda 

Item não-
inspecionado 

Item inspecionado com o 
número de defeitos até o limite 
de advertência - Processo 
julgado em controle 

Item inspecionado com o 
número de defeitos entre os 
limites de advertência e de 
controle - Processo julgado em 
controle 

       m=95 itens                95 itens            95 itens             95 itens               95 itens               95 itens 

Item inspecionado com o número 
de defeitos entre os limites de 
advertência e de controle - 
Processo julgado fora de controle 
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Figura 3. 5 - Fluxograma sobre o procedimento de inspeção 

 

3.3 A Cadeia de Markov 

Cada estado é descrito por um par ordenado de números inteiros com “s” o primeiro 

índice e “k” o segundo. 

 

A variável s representa o estado do processo no ciclo de inspeção, podendo ser descrita como: 

� s = 0: Todos os itens (inclusive o inspecionado) foram produzidos no Estado I – 

Estado sob controle; 

� s = 1: Necessariamente ocorreu uma mudança do Estado I para o Estado II no ciclo 

considerado e, ao menos o item inspecionado foi produzido no Estado II – Estado 

fora de controle; 

� s = 2: Todos os itens (inclusive o inspecionado) foram produzidos no Estado II – 

Estado fora de controle. 
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A variável k, por sua vez, indica o resultado da inspeção: 

� k = -1: O item inspecionado apresentou um número de defeitos maior que o Limite 

de Controle C (zona vermelha); ou seja, [Xim > C]. 

� k = 0: O item inspecionado estava na zona verde, ou seja, o número de defeitos 

resultou em zero ou num valor menor ou igual ao Limite de Advertência W (zona 

verde); ou seja, [Xim ≤ W]. 

� k = 1, 2, ...,  h: uma sequência de h inspeções seguidas, sendo cada uma delas com o 

item inspecionado apresentando um número de defeitos entre os Limites de 

Advertência e de Controle. Com até (h-1) inspeções seguidas na zona amarela, o 

processo ainda é julgado sob controle; todavia, ao haver h inspeções seguidas com 

os itens apresentando o número de defeitos entre os Limites de Advertência e 

Controle, o processo é parado para ajuste, com base no critério adicional. 

 

O sistema de inspeção pode ser descrito por uma Cadeia de Markov estacionária com 

3(h+2) estados discretos. Isso se deve por haver h+2 estados, pois o i-ésimo item 

inspecionado pode apresentar um número de defeitos maior que o Limite de Controle (zona 

vermelha), ou abaixo do Limite de Advertência (zona verde), ou pode na h-ésima inspeção, 

ser o h-ésimo item seguido em que este apresentou um número de não-conformidades entre os 

Limites de Advertência e de Controle (zona amarela); e com isso temos h+2 possibilidades. 

Além disso, precisamos considerar que o processo pode estar operando sob o Estado I, ou no 

Estado II, ou estar em transição do Estado I para o Estado II; e por isso temos 3(h+2) estados 

discretos possíveis. Para um melhor entendimento, ver esboço da Figura 3.6 em que 

representa os estados da Cadeia: 

  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }hhh ,2;;2,2;1,2;0,2;1,2;,1;;1,1;0,1;1,1;,0;;2,0;1,0;0,0;1,0 ⋯⋯⋯ −−−=Ω

 
Figura 3. 6 - Representação dos Estados da Cadeia de Markov 

 

-1 0 1, ..., h-1 h -1 0 1,...,h-1 

 
h  -1 0 1, ..., h-1 h 

Legenda 

h 0 1 

Estado I Estado II Estado I � Estado II 

-1 
Processo sob controle Processo fora de controle Processo fora de controle 

(h pontos na zona vermelha) 
Processo sob controle 
(h - 1 pontos na zona amarela) 
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Com relação aos estados da Cadeia de Markov, a Matriz de Transição P (3.8) está a 

seguir com as respectivas probabilidades de transição entre os estados em ciclos subsequentes 

de inspeção. 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )

( )

(0, 1)(0, 1) (0, 1)(0,0) (0, 1)(0, ) (0, 1)(1, 1) (0, 1)(1,0) (0, 1)(1, ) (0, 1)(2, 1) (0, 1)(2,0) (0, 1)(2, )

(0,0)(0, 1) (0,0)(0,0) (0,0)(0, ) (0,0)(1,

0, 1 0,0 0, 1, 1 1,0 1, 2, 1 2,0 2,

0, 1

0,0

h h h

h

h h h

P P P P P P P P P

P P P P

P

− − − − − − − − − − − −

−

− − −

−

=

⋯ ⋯ ⋯

⋯ ⋯ ⋯

⋯

( )

( )

1) (0,0)(1,0) (0,0)(1, ) (0,0)(2, 1) (0,0)(2,0) (0,0)(2, )

(0, )(0, 1) (0, )(0,0) (0, )(0, ) (0, )(1, 1) (0, )(1,0) (0, )(1, ) (0, )(2, 1) (0, )(2,0) (0, )(2, )

(1, 1)(0, 1)

0,

1, 1

h h

h h h h h h h h h h h h

P P P P P

P P P P P P P P Ph

P P

− −

− − −

− −−

⋯ ⋯

⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
⋯ ⋯ ⋯

⋯ ⋯ ⋯

( )

(1, 1)(0,0) (1, 1)(0, ) (1, 1)(1, 1) (1, 1)(1,0) (1, 1)(1, ) (1, 1)(2, 1) (1, 1)(2,0) (1, 1)(2, )

(1,0)(0, 1) (1,0)(0,0) (1,0)(0, ) (1,0)(1, 1) (1,0)(1,0) (1,0)(1, ) (1,0)(2, 1) (1,0)(2,0) (11,0

h h h

h h

P P P P P P P

P P P P P P P P P

− − − − − − − − − −

− − −

⋯ ⋯ ⋯

⋯ ⋯ ⋯

( )

( )

,0)(2, )

(1, )(0, 1) (1, )(0,0) (1, )(0, ) (1, )(1, 1) (1, )(1,0) (1, )(1, ) (1, )(2, 1) (1, )(2,0) (1, )(2, )

(2, 1)(0, 1) (2, 1)(0,0) (2, 1)(0, ) (2, 1)(1, 1) (2, 1)(1,0) (2

1,

2, 1

h

h h h h h h h h h h h h

h

P P P P P P P P Ph

P P P P P P

− − −

− − − − − − −−

⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
⋯ ⋯ ⋯

⋯ ⋯ ⋯

⋯ ⋯

( )

( )

, 1)(1, ) (2, 1)(2, 1) (2, 1)(2,0) (2, 1)(2, )

(2,0)(0, 1) (2,0)(0,0) (2,0)(0, ) (2,0)(1, 1) (2,0)(1,0) (2,0)(1, ) (2,0)(2, 1) (2,0)(2,0) (2,0)(2, )

(2, )(0, 1) (2, )(0,0) (2,

2,0

2,

h h

h h h

h h h

P P P

P P P P P P P P P

P P Ph

− − − − −

− − −

−

⋯

⋯ ⋯ ⋯

⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
⋯ ⋯ ⋯

⋯ )(0, ) (2, )(1, 1) (2, )(1,0) (2, )(1, ) (2, )(2, 1) (2, )(2,0) (2, )(2, )h h h h h h h h hP P P P P P− −⋯ ⋯

 (3.8) 

 

As probabilidades de transição entre os estados são denotadas por ( ) ( )1 1, , ,i i i is k s k
P

+ +
. Como 

exemplo para ilustrar a notação utilizada, P(2,h)(0,0) representa a probabilidade de que a 

inspeção i ocorra sob o estado da Cadeia (2,h) e que a inspeção (i+1) ocorra sob o estado 

(0,0), ou simplesmente P(2,h)(0,0) = P(Ei+1 = 00|Ei = 2h). Neste exemplo: 
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a) Na i-ésima inspeção, todos os m itens produzidos no Estado II, o m-ésimo item 

completa a h-ésima inspeção seguida em que a peça inspecionada apresentou 

um número de não-conformidades entre os Limites de Advertência e de 

Controle, ou seja, W < Xim ≤  C; parando assim, o processo para ajuste segundo 

a regra de decisão adicional. Ver Desigualdade (3.7). 

b) Logo após o ajuste, o processo reinicia-se sob controle e então, 1ª inspeção 

ocorre após a produção de m itens, todos produzidos sob o Estado I, o m-ésimo 

item inspecionado que apresenta um número de defeitos inferior ou igual ao 

Limite de Advertência, ou seja, Xim ≤  W (zona verde); logo, o processo é 

julgado sob controle. 

 

A seguir, detalharemos as probabilidades de transição que formam a Cadeia de Markov. 

 

Como foi definido na Seção 3.2, a probabilidade de mudança do Estado I para o 

Estado II, a cada item produzido, é dada por uma Distribuição Geométrica com parâmetro π, 

0 ≤ π ≤ 1. Logo, para obter as probabilidades de transição da Cadeia de Markov, é necessário 

definir uma variável aleatória não-observável Θi, com i ≥ 0, que representa o estado no qual o 

i-ésimo item foi produzido. Logo, Θi assumirá o valor 0 quando o item for produzido no 

Estado I e o valor 1, quando ao menos o item inspecionado foi produzido no Estado II. 

Assim, a probabilidade de que o processo permaneça no Estado I durante a produção 

dos m itens do ciclo é dada respectivamente por: 

 

P(Θm=0) = P(Θ1=0, Θ2=0, Θ3=0, ..., Θm=0) = 

               = P(Θ1=0)· P(Θ2=0/ Θ1=0)·P(Θ3=0/ Θ2=0, Θ1=0) ·...· P(Θm=0/ Θm-1=0,..., Θ1=0)= 

          = (1-π) · (1-π) ·(1-π) · ... · (1-π)  
                                      

                                            m vezes 

P(Θm=0) = (1-π)m                                                     (3.9) 

 

A partir de (3.9), a probabilidade do processo mudar no Estado II durante a produção dos m 

itens do ciclo é dada por: 

 

P(Θm=2) = 1-[P(Θm=0)]=1-(1-π)m                                      (3.10) 
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Para simplificar, usaremos como notação: 

 [(1-π)m] = q    e         [1-(1-π)m] = 1-q. 

 

Logo, q representa a probabilidade dos m itens serem produzidos no Estado I e 1-q, representa 

a probabilidade de que pelo menos o m-ésimo item tenha sido produzido no Estado II.  

 

Para obter as probabilidades da matriz de transição, deve-se analisar o estado atual do 

processo e o estado futuro, ou seja, se o mesmo estava em controle ou não e posteriormente se 

houve um descontrole ou o processo permaneceu estável. Logo, temos: 

 

a) Se o processo permanece sob controle após a produção dos m itens, existem três 

possibilidades para o estado futuro: apesar de o processo estar sob controle, o item 

inspecionado pode apresentar um número de não-conformidades maior que o 

Limite de Controle (zona vermelha); ou o item pode ter um número de defeitos 

entre o Limite de Advertência e o Limite de Controle (zona amarela); ou, pode ter 

um número de defeitos inferior ou igual ao Limite de Advertência (zona verde), 

esta é: 

se     

( ) ( )( )

( ) ( )( )

( ) ( )( )

01 0, 0, 1

01 0, 0, 1

01 0, 0,0 0, , 1

k m k

k m k k

k m k

X C p qR

W X C p qY

X W p qG k h

+ −

+ +

+

> → =

< ≤ → =

≤ → = = −⋯

(3.11) 

 

b) Houver uma mudança do Estado I para o Estado II no atual ciclo, ao menos o item 

inspecionado ter sido produzido no Estado II. Ou seja, há uma mudança no 

número médio de defeitos de λ0 para λ1. Ou seja: 

se     

( ) ( )( ) ( )

( ) ( )( ) ( )

( ) ( )( ) ( )

11 0, 1, 1

11 0, 1, 1

11 0, 1,0

1

1

1 0,1, , 1

k m k

k m k k

k m k

X C p q R

W X C p q Y

X W p q G k h

+ −

+ +

+

> → = −

< ≤ → = −

≤ → = − = −⋯

 (3.12) 
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c) Houver uma mudança para o Estado II nos ciclos anteriores, desta forma, todos os 

itens serão produzidos com o mesmo número médio de defeitos λ1. Desta forma: 

se     

( ) ( )( )

( ) ( )( )

( ) ( )( )

11 , 2, 1

11 , 2, 1

11 , 2,0

1,2;

0,1, , 1

k m s k

k m s k k

k m s k

X C p R

W X C p Y s

X W p G k h

+ −

+ +

+

> → =

< ≤ → = =

≤ → = = −⋯

  (3.13) 

 

d) Se para quaisquer estados ( 0,1s =  e 2 ), com parada do processo na inspeção 

anterior (pela regra de decisão convencional ou adicional); na inspeção seguinte o 

processo sempre se re-inicia no Estado I. Ou seja: 

se     

( ) ( )( )

( ) ( )( )

( ) ( )( )

01 , 0, 1

01 , 0,1

01 , 0,0

0,1, 2;

1,

k m s k

k m s k

k m s k

X C p qR

W X C p qY s

X W p qG k h

+ −

+

+

> → =

< ≤ → = =

≤ → = = −

(3.14) 

 

e) De forma similar a (3.14), para quaisquer estados (s = 0, 1 e 2) com parada para 

ajuste na inspeção anterior; na inspeção seguinte, houver uma transição do Estado 

I para o Estado II. Desta forma: 

se     

( ) ( )( ) ( )

( ) ( )( ) ( )

( ) ( )( ) ( )

11 , 1, 1

11 , 1,1

11 , 1,0

1

1 0,1, 2;

1 1,

k m s k

k m s k

k m s k

X C p q R

W X C p q Y s

X W p q G k h

+ −

+

+

> → = −

< ≤ → = − =

≤ → = − = −

            (3.15) 

 

f) Para os demais estados não descritos pelas probabilidades da matriz de transição 

(3.11) à (3.15), são iguais à zero, devido às suposições do modelo adotado.  
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O Exemplo 3.2 ilustra um caso com uma parada do processo com base na regra de decisão 

adicional para h=3. 

 

EXEMPLO 3.2: Seja um processo de produção, cujas regras de parada para intervenção são: 

Se o item inspecionado apresentar um número de defeitos maior que o Limite de Controle, ou 

se houver h inspeções seguidas em que os itens inspecionados apresentem um número de não-

conformidades entre os Limites de Advertência e de Controle. Os resultados da sequência 

levam a parada do processo com h=3, assim temos: 

 

{ } { } { } [ ]( -1) ( -2)           ouim i m i m imW X C W X C W X C X C < ≤ ∩ < ≤ ∩ < ≤ >   

 

Neste caso, os estados discretos da Cadeia de Markov são: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }0, 1 ; 0, 0 ; 0,1 ; 0, 2 ; 0,3 ; 1, 1 ; 1,0 ; 1,1 ; 1, 2 ; 1,3 ; 2, 1 ; 2,0 ; 2,1 ; 2, 2 ; 2,3Ω = − − −  

 

e haverá uma parada no processo nos estados {(0,-1), (0,3), (1,-1),(1,3), (2,-1), (2,3)}. A 

Matriz de transição P, para esse exemplo de h=3, é dada por: 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( )

1 1 10 0 0

1 1 10 0 0

1 1 10 0 0

1 1 10 0 0

0, 1 0,0 0,1 0,2 0,3 1, 1 1,0 1,1 1,2 1,3 2, 1 2,0 2,1 2,2 2,3

0, 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0

0,1 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0

0,2 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0

0,3

q R q G q YqR qG qY

q R q G q YqR qG qY

q R q G q YqR qG qY

q R q G q YqR qG qY

qR

P

− − −

− − − −

− − −

− − −

− − −

=

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( )

( )

( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

1 1 10 0 0

1 1 10 0 0

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 10 0 0

1 1 10 0 0

1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0

1, 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0

1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,3 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0

2, 1 1 1 10 0 0 0 0

q R q G q YqG qY

q R q G q YqR qG qY

R G Y

R G Y

R G Y

q R q G q YqR qG qY

q R q G q YqR qG qY

− − −

− − − −

− − −

− − − −

( )

( )

( )

( ) ( ) ( ) ( )

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 10 0 0

0 0 0 0

2,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,3 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0

R G Y

R G Y

R G Y

q R q G q YqR qG qY − − −

 

 

 

3.4 Distribuição Estacionária 

Mesmo havendo alguns estados da Cadeia que não se comunicam no primeiro passo, 

existe a comunicação de todos os estados em passos seguintes. Assim, devido a essa 

característica, pode-se mostrar que a Cadeia de Markov em questão é irredutível por todos os 

estados pertencerem a mesma classe; sendo esta, após uma escolha ótima do parâmetro h, 

finita.  

P é uma matriz de uma Cadeia de Markov ergódica (detalhes em Ross, 1997).  Então 

existe o limite  

lim
n→∞

P n = Z 
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em que todas as linhas da matriz Z são iguais ao vetor linha  

 

Z ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0, 1 0,0 0, 1, 1 1,0 1, 2, 1 2,0 2,, , , , , , , , , , ,
h h h

z z z z z z z z z
− − −

 =  ⋯ ⋯ ⋯  

 

O vetor Z é um vetor de probabilidade no estado estacionário, em que 
2

0 1

1
h

sk

s k

z
= =−

=∑∑ , 

com skz ≥0. Cada elemento de z é interpretado como a fração do número de inspeções que são 

realizadas em cada um dos estados da Cadeia após um número suficientemente grande de 

inspeções.  

Como P ( )1k+
= P ( )k

P e     lim
n→∞

P ( )1 limk

n

+

→∞
= P ( )k

= Z, então no limite a equação Z=ZP é 

verdadeira. Uma vez que todas as linhas de Z são iguais ao vetor z, a equação z=zP também é 

válida; podendo também ser reescrita como  

                                             z=zP     ∴     z(P-I)=0                                 (3.16) 

 

em que I é a matriz identidade e 0 um vetor nulo. Assim, um vetor único z pode ser obtido a 

partir da resolução do sistema linear (3.16) com a restrição de que 
2

0 1

1
h

sk

s k

z
= =−

=∑∑ . 

________________________ 

Nota: A convergência para a distribuição estacionária Z foi obtida computacionalmente (ver Apêndice).



 

Capítulo 4  

Função Custo do Processo 
 

 

Neste capítulo, de forma detalhada abordaremos a formulação da expressão analítica do custo 

médio do sistema de controle por item produzido. Ela será desenvolvida a partir do modelo o 

qual se utiliza de propriedades de uma Cadeia de Markov Ergódica. Deseja-se minimizá-la 

para obter quatro parâmetros ótimos que são: m, h, C e W.  

  

 

4.1 Custos dos Estados da Cadeia de Markov 

 

Os custos do modelo seguem uma estrutura similar de trabalhos anteriores como Taguchi et 

al. (1989), Nayerbpour & Woodall (1993), Borges et al. (2001) e Ho & Quinino (em 

avaliação), que consideram três componentes principais de custo: Custo de inspeção, Custo 

de ajuste e o Custo de produção de um item não-conforme. Neste trabalho será utilizado as 

seguintes notações. 

 

CI Custo de inspeção por item;  

Ca Custo de ajuste; 

Cnc Custo de produção de um item não–conforme; 

Cd Custo de descartar um item inspecionado; 

LE  Limite Superior de especificação, sendo este previamente fixado. O Limite Inferior de 

especificação foi considerado igual a zero; 

1P   Probabilidade do item inspecionado ser classificado como conforme quando o 

processo está sob  controle, ou seja,  p1=P(Xim <LE/ λ=λ0); 

2P   Probabilidade do item inspecionado ser classificado como conforme quando o 

processo está fora de controle, ou seja,  p2=P(Xim <LE/ λ=λ1). 
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O custo de cada estado (s, k) pode ser descrito como: 

 

( , ) ( , ) ( , )I ds k c s k s k cϕ ξΨ = + + +                                                      (4.1) 

 

em que s=0,1,2 e  k=-1,0,...,h. Onde: 

 

ξ(s,k) Custo do envio de itens não–conformes ao consumidor ou a etapas posteriores do 

processo; 

φ(s,k) Custo de ajuste do processo. 

 

A seguir, detalharemos os custos de cada estado: 

 

a) Custo do envio de itens não–conformes ao consumidor ou a etapas posteriores do 

processo ( , )s kξ . 

 

Para esse custo, serão desenvolvidas três equações, retratando os casos do custo dos 

itens não-conformes dentre os (m-1), enviados ao consumidor ou a etapas posteriores 

do processo. Logo, para os custos (0, )kξ , (1, )kξ  e (2, )kξ  temos. 

 

� Custo (0, )kξ : Todos os itens foram produzidos com λ = λ0, ou seja, no Estado I. 

O número de itens defeituosos é modelado por uma Distribuição Binomial, 

portanto, o número esperado de itens não inspecionados defeituosos por ciclo de 

inspeção é [(m - 1)(1 - p1)]. Ou seja, 

 

1(0, ) ( 1)(1 )nck C m pξ = − −                                            (4.2) 

 

em que  1,0,1,2, ,k h= − ⋯ .  

 

 

� Custo (2, )kξ : Todos os itens foram produzidos com λ = λ1, ou seja, no Estado 

II. Logo, o custo é dado por: 
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( )2(2, ) ( 1) 1nck C m pξ = − −                                            (4.3) 

 

em que 1,0,1,2, , .k h= − ⋯  

 

� Custo (1, )kξ : Neste caso, uma parte dos itens foi produzida no Estado I (λ = λ0) 

e pelo menos o m-ésimo item (o último item e também o inspecionado) foi 

produzido no Estado II (λ = λ1). Não se sabe em qual momento houve a transição 

da produção de itens do Estado I para o Estado II. Seja i o indicador do momento 

em que o primeiro item foi produzido no Estado II. Teremos então, que a 

quantidade i foi produzida no Estado I e ( ) 1m i − −   itens produzidos no Estado 

II. Para os estados em que s=1, o custo do envio de itens não–conformes ao 

consumidor ou a etapas posteriores do processo é dado por:  

 

( )( ) ( )( ) ( )( )

( )

1
1

1 2
`2

1 1 1 1
(1, )

1 1

m
i

i
nc m

i p m i p

k C

π π

ξ
π

−
−

=

 
 − − − + − −  

 =
 − −
  

∑
       (4.4) 

 

em que 1,0,1,2, ,k h= − ⋯  e ( )i m< , i indica o primeiro item produzido no 

Estado II. 

 

b) Custo de ajuste do processo ac . 

Para os estados (s,k), sendo s=0,1,2 e k=-1, h, sabe-se que houve uma parada no 

processo por intervenção devido à regra de decisão (convencional ou adicional), tendo 

como custo do ajuste do processo: 

 

    ( , ) as k Cϕ =                                                    (4.5) 

 

em que k=-1,h. Para outros estados, o processo não terá ajuste; portanto, φ(s,k)=0. 

 

 

 



CAPÍTULO 4 – FUNÇÃO CUSTO DO PROCESSO 

 

ROCHA, A.L.S. Controle on-line por atributos para o número de não-conformidades no item inspecionado com base em uma 
sequência de inspeção. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, RN, 2010. 

40 

4.2 Custo Médio do Sistema de Controle 

 

A obtenção da expressão que fornece o Custo Médio do Sistema de Controle, 

utilizando a Teoria da Renovação, é idêntica a proposta por Trindade (2008) e Rodrigues 

(2009). Dessa forma, o custo médio por item produzido e não descartado (em cada ciclo de 

inspeção onde m-1 itens são enviados para o mercado ou para os próximos estágios de 

produção) é dado por: 

2

( , ) ( , ) ( , )
0 1( , , , )

1

h

s k I s k s k d

s k

Z c c

C m W C h
m

ϕ ξ
= =−

 + + + 
=

−

∑∑
                        (4.6) 

 

A proposta deste trabalho é determinar os valores de m, W, C e h por uma política 

ótima de controle que minimize (4.6). Ou seja, o problema consiste em determinar: 

 

( ) ( )
, , ,

º , º , º , º , , ,arg min
m W C h

m W C h C m W C h =                               (4.7) 

 

� m: Intervalo entre inspeções; 

� W: Limite de Advertência; 

� C: Limite de Controle.  

� h: Tamanho da sequência de itens com o número de defeitos entre os Limites 

de Advertência e de Controle (zona amarela). 

 

Como não é possível obter uma expressão analítica para (4.7), deve-se utilizar uma 

busca computacional exaustiva, através de um algoritmo de busca direta, para determinação 

dos parâmetros ótimos.  



 

Capítulo 5  

Exemplo Numérico 
 

 

Neste capítulo, será apresentado um exemplo numérico que ilustra o modelo proposto. 

Inicialmente será apresentada uma contextualização sobre a produção das sandálias Havaianas 

(foco do nosso exemplo numérico) no Brasil e no Mundo. Em seguida, apresentaremos as 

suposições necessárias para a implementação do exemplo a ser discutido.  

 

Havaianas é uma marca brasileira de chinelos de borracha produzida pela São Paulo 

Alpargatas, uma empresa do Grupo Camargo Corrêa. A marca, que possui participação de 

80% no mercado brasileiro de chinelos de borracha, comercializa cerca de 162 milhões de 

sandálias anualmente, dos quais 10% para mais de 80 países dos cinco continentes, podendo 

ser encontrada em mais de 200 mil pontos de venda. As exportações chegam a 22 milhões de 

pares (somente nos Estados Unidos está presente em 1.700 pontos de venda). A cada três 

brasileiros, dois em média consomem um par de "Havaianas" por ano.  

Devido ao enorme sucesso que as sandálias Havaianas têm conquistado, muitas 

empresas lançaram produtos semelhantes para concorrer com elas. As empresas concorrentes 

trabalhavam numa produção de sandálias com qualidade similar às Havaianas, no entanto, 

com preços em muitos casos inferiores ou equivalentes; procurando assim, incentivar a 

divulgação e a compra de seus produtos.  

 

Para ilustrar o modelo proposto neste trabalho com um exemplo numérico, serão 

consideradas as seguintes suposições: 

 

• A empresa que fabrica sandálias do tipo Havaianas possui um sistema integrado de 

qualidade que garante a excelência na qualidade de seus produtos em todas as etapas 

industriais; 

• A produção das sandálias será realizada em grande escala, ou seja, uma produção de 

horizonte infinito; 
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• O Controle de Qualidade é realizado a partir do monitoramento do número de não-

conformidades ou defeitos nas peças inspecionadas. Esse processo pode ser modelado 

por uma Distribuição de Poisson, cujo parâmetro representa a frequência média de 

não-conformidades na peça (ou item) inspecionada, sendo assegurado pelo fabricante 

que: 

- As não-conformidades ocorrem de forma independente; 

- Na quantidade de sandálias considerada, existe uma infinidade de 

oportunidades para ocorrência de não-conformidades, porém o evento 

associado à ocorrência de uma não-conformidade específica deve ser 

considerado um evento raro. 

 

• Os valores atribuídos aos custos e aos parâmetros envolvidos no processo são 

provenientes de dados históricos e foram fixados para que pudéssemos fazer uma 

discussão sobre a modelagem utilizada; 

•  De acordo com o fabricante, a produção das peças é realizada uma a uma e o tempo 

gasto na realização da inspeção deve ser o menor possível;  

• No processo de inspeção, é considerado como não-conformidade a presença de 

manchas e/ou furos, impossibilidade no encaixe das peças, elasticidade e resistência 

do solado, problemas de acabamento, pintura, solado sem uniformidade e etc. Esses 

defeitos tornam a qualidade do produto ruim, prejudicando sua imagem junto aos 

consumidores;  

• Devido ao teste de natureza destrutiva da elasticidade e resistência do solado da 

sandália, após realizado o teste, esta será destruída por recomendação do fabricante;   

• O corte da borracha deve ser feito de forma que minimize o desperdício da matéria 

prima. Após o corte, o material obtido é enviado para linha de produção, em que passa 

por etapas que vão desde as primeiras montagens até a fase de acabamento final. 

 

Os parâmetros a serem utilizados são fornecidos de acordo com as exigências do 

mercado (conforme dados históricos) ou do próprio fabricante. Neste caso, foram fixados 

alguns parâmetros (Tabela 5.1) que possibilitaram fazer a modelagem do processo de 

confecção de sandálias. 
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Tabela 5. 1 - Parâmetros de acordo com dados históricos 
Custos unitários Valores ($) 

CI 0,025 

Ca 30 

Cnc 5 

Cd 1 

Parâmetros do processo Valores 
π 0,0001 

λ0 2,5 

λ1 6,5 

LE 5 
 

 

Nesse caso particular, o cliente especificou ao fabricante que 5 (cinco) é o número 

máximo de defeitos toleráveis, ou seja, LE = 5, conforme Tabela 5.1. 

O fabricante cada vez mais preocupado com a redução de seus custos quer inspecionar 

uma sandália a cada m produzidas. O interesse está em determinar o tamanho do intervalo de 

inspeção e os dois Limites de Controle, tal que minimize o custo médio de produção por item 

produzido para detectar mudanças da frequência média de defeitos de λ0=2,5 para λ1=6,5. 

Um programa em R foi desenvolvido (ver Apêndice), obtendo para esse cenário o 

limite ótimo m0=62, W0=1, C0=8 e h0=2, com o custo 0,2463, conforme Tabela 5.2. Para fins 

de comparação, é apresentado também na Tabela 5.2 a situação em que o Limite de 

Advertência é igual ao Limite de Controle, ou seja, W=C; e consequentemente, o parâmetro 

h=0. 

 

Tabela 5. 2 - Parâmetros ótimos e custo médio mínimo 

Situação m ótimo W ótimo C ótimo h ótimo Custo médio mínimo – C($) 

W ≠≠≠≠ C 62 1 8 2 0,2463 

W = C 57 6 6 0 0,2658 

 

As Figuras. 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 mostram, respectivamente para o caso em que W≠C, os valores 

de m versus Custo, W versus Custo, C versus Custo e h versus Custo, que confirmam o valor 

do C($)=0,2463 como sendo o menor custo médio obtido a partir da combinação de m0=62, 

W0=1, C0=8 com h0=2. 
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Figura 5. 1 - Gráfico de m X Custo, com W, C e h 

fixos 

Figura 5. 2 - Gráfico de W X Custo, com m, C e h 

fixos 

 
Figura 5. 3 - Gráfico de C X Custo, com m, W e h 

fixos 

Figura 5. 4 - Gráfico de h X Custo, com m, W e C 

fixos 

 
 

Nesse caso, a melhor política ótima adotada será inspecionar uma sandália a cada 62 

produzidas. Para os Limites de Controle, o processo será considerado fora de controle se na 

sandália inspecionada houver mais que 8 defeitos encontrados. Caso apresente entre 2 e 8 

defeitos, o processo é declarado sob controle, no entanto, o item inspecionado estará situado 

na zona de advertência (número de defeitos entre 2 e 8); havendo na próxima inspeção, em 

que a sandália apresente novamente o número de não-conformidades situadas entre os Limites 

de Advertência e de Controle, o processo será declarado fora de controle devido ao parâmetro 

m0 = 62 

W0 = 1 

C0 = 8 
h0 = 2 
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ótimo h0 (h = 2); parando assim o processo para ajuste por haver duas inspeções seguidas na 

zona amarela. Ao re-início do processo, as inspeções serão realizadas novamente a cada 62 

peças confeccionadas. Essa política ótima resulta no menor custo médio por item produzido 

para o processo de produção, sendo este igual a $0,2463. 

 

As Figuras. 5.5 e 5.6 mostram, respectivamente para o caso em que W=C e h=0, os 

valores de m versus Custo e C versus Custo, que confirmam o menor valor do C($)=0,2658 

como sendo o menor custo médio obtido a partir da combinação de m0=57 e C0=6. A política 

de utilizar o intervalo de inspeção m e apenas o Limite de Controle C para monitoramento do 

processo é 7,91% mais cara que o proposto neste trabalho. 

 
Figura 5. 5 - Gráfico de m X Custo, com C fixo             
 

Figura 5. 6 - Gráfico de C X Custo, com m fixo 
 

 

 

m0 = 57 C0 =6 
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5.1 Análise de Sensibilidade 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos com a análise de sensibilidade. Serão 

considerados vários cenários: o primeiro para o caso em que o Limite de Advertência seja 

igual ao Limite de Controle, consequentemente, o parâmetro h=0; para o caso em que irá 

variar λ1; e variando os diferentes tipos de custos. 

 

a) Variando λ1, mantendo os demais parâmetros fixos para os casos em que W≠≠≠≠C e 

W=C 

 

Sendo assim, considerando então o modelo de controle on-line proposto neste 

trabalho, conforme vimos no Capítulo 3 e no Capítulo 4, o problema aqui consiste em 

determinar 

 

( ) ( )
, , ,

º , º , º , º , , ,arg min
m W C h

m W C h C m W C h =  
 

 

em que m0, W0, C0 e h0 são respectivamente, intervalo entre inspeções; Limite de 

Advertência; Limite de Controle e; o tamanho da sequência de itens com o número de 

defeitos entre os Limites de Advertência e de Controle. A seguir, analisaremos o impacto da 

combinação dos parâmetros m, W, C e h no Custo ($). 

 

Na Tabela 5.3 estão dispostos os valores de m0, W0, C0 e h0 e os respectivos custos 

obtidos variando os valores de λ1 e mantendo os demais parâmetros e custos fixos na situação 

em que W≠C. Como também, a título de comparação para o caso em que W=C e h=0, a 

Tabela 5.3 apresenta também os parâmetros ótimos m0 e C0 e os respectivos custos obtidos 

variando os valores de λ1 e mantendo os demais parâmetros e custos fixos. 

Observa-se que, para o caso em que W≠C, em que para λ1 ≤ LE, com o aumento de λ1, 

ocorreu uma redução de m e C, no entanto, W e h permaneceram constantes (com λ1 variando 

entre 3 e 5). Já para λ1 > LE (com λ1 variando entre 6,5 e 100), nota-se um aumento de m até 

certo ponto, estabilizando assim o valor de m com λ1 ≥ 19; a medida que λ1 cresce, os Limites 

de Advertência e de Controle também crescem, todavia, o parâmetro h se manteve constante. 

Em relação ao custo, o mesmo se estabiliza a partir de λ1 ≥ 26. 
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Analisa-se ainda sobre a Tabela 5.3, agora para o caso em que W=C e h=0, para λ1 ≤ 

LE, com o aumento de λ1, ocorreu uma redução de m e um aumento de C (com λ1 variando 

entre 3 e 5). Já para λ1 > LE (com λ1 variando entre 6,5 e 100), nota-se um aumento de m até 

certo ponto, estabilizando assim o valor de m com λ1 ≥ 13; a medida que λ1 cresce, o Limite de 

Controle também cresce. Em relação ao custo, o mesmo se estabiliza a partir de λ1 ≥ 19. 

 

Tabela 5. 3 - Variação de λ1 fixados os demais parâmetros (caso em que W≠≠≠≠C e W=C) 

Caso em que W ≠≠≠≠ C Caso em que W= C 
λ1 

m W C h C($) m C C($) 

 3 171 1 20 2 0,2223  457 3 0,2494 

 4 96 1 14 2 0,2320  157 4 0,2685  

 5 73 1 10 2 0,2391  82 5 0,2700  

 6,5 62 1 8 2 0,2463 57 6 0,2658 

 13 65 1 8 2 0,2467  67 7 0,2482  

 19 67 1 9 2 0,2450  66 9 0,2451  
 26 67 1 11 2 0,2447  67 11 0,2447  

 36 67 1 13 2 0,2447  67 13 0,2447 

 64 67 1 19 2 0,2447  67 19 0,2447 

  80  67 16 20 2 0,2447 67 20 0,2447 

93 67 16 20 2 0,2447 67 20 0,2447 

100 67 16 20 2 0,2447 67 20 0,2447 

 
 
 Assim, ao analisar a Tabela 5.3, nota-se para ambos os casos (W≠C e W=C) que 

qualitativamente, os resultados não mudam. Isto é, fixado λ0 e LE, variando λ1 observamos 

que, enquanto λ1 ≤ LE, o custo mínimo cresce à medida em que cresce λ1. Ainda na Tabela 

5.3, que com a variação de λ1, m0 varia muito pouco para o caso em que λ1 > LE, e varia 

muito quando λ1 ≤ LE. E quando temos λ1 > LE, o custo mínimo decresce à medida que 

cresce λ1 até o ponto de se estabilizar até a quarta casa decimal. A Tabela 5.3 apresentou ainda 

para o caso em que W≠C, o parâmetro h como invariante para as duas situações em que λ1 ≤ 

LE  e λ1 > LE. 

λ1 ≤ LE 

λ1 > LE 
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b) Comportamento do custo C($) variando cada um dos custos do processo mantendo 

os demais parâmetros do processo fixos conforme Tabela 5.4 

 

A Tabela 5.4 apresenta o comportamento do menor custo médio por item produzido 

quando cada um dos parâmetros e custos do processo de interesse varia em uma faixa de 

valores aleatórios, mantendo-se os demais fixos, conforme Tabela 5.1. 

  

Tabela 5. 4 - Variação dos custos obtidos a partir de m0, W0, C0 e h0 variando um dos 

parâmetros ou um dos custos do processo com os demais mantidos fixos 

π · 103 m W C h C($)  LE m W C h C($) 

0,01 192 1 8 2 0,2213  3 59 1 8 2 1,25 

0,1 62 1 8 2 0,2463  4 58 1 8 2 0,5826 

1 19 1 20 2 0,3284  5 62 1 8 2 0,2463 
10 7 1 20 2 0,5991  6 70 1 8 2 0,103 

20 5 1 20 2 0,7724  7 80 1 9 2 0,0482 

λ0 m W C h C($)  λ1 m W C h C($) 

1,5 71 1 5 2 0,0582  3 171 1 20 2 0,2223 

2,5 62 1 8 2 0,2463  6,5 62 1 8 2 0,2463 
3,5 64 1 12 2 0,7447  26 67 1 11 2 0,2447 

4,5 78 1 19 2 1,5122  80 67 16 20 2 0,2447 

5,5 113 1 20 2 2,3738  100 67 16 20 2 0,2447 

Ci m W C h C($)  Ca m W C h C($) 

0,0025 61 1 8 2 0,246  3 74 1 5 2 0,242 

0,025 62 1 8 2 0,2463  15 65 1 7 2 0,2452 

0,25 68 1 8 2 0,2499  30 62 1 8 2 0,2463 
0,5 74 1 8 2 0,2534  300 57 1 20 2 0,247 

2,5 129 1 6 2 0,2737  3000 57 1 20 2 0,247 

Cnc m W C h C($)  Cd m W C h C($) 

0,5 180 1 20 2 0,0325  0 10 1 20 2 0,2161 

2 94 1 9 2 0,1071  1 62 1 8 2 0,2463 
5 62 1 8 2 0,2463  2 91 1 7 2 0,2597 

20 31 1 8 2 0,9126  5 152 1 6 2 0,2847 
50 20 1 8 2 2,2157  10 232 1 5 2 0,3106 
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Vamos agora realizar uma análise de sensibilidade para os parâmetros envolvidos no 

processo de produção das sandálias. 

Em respeito a Probabilidade de mudança do Estado I para o Estado II (π), analisa-se 

pela Tabela 5.4, que com o aumento de π, o Custo ($) e o C0 em determinado momento, 

também aumentaram. Já o m0 apresentou uma tendência a diminuir com o aumento de π, o 

que era de ser esperar; uma vez que quanto maior o valor de π, maior a probabilidade de o 

processo mudar do Estado I para o Estado II, crescendo assim a tendência do processo operar 

no Estado II. A Tabela 5.4 ainda mostra que a variação de π não influi diretamente no W0 e h0, 

uma vez que estes permaneceram constantes. 

Analisando o Limite Superior de Especificação (LE), observa-se pela Tabela 5.4 que a 

medida que LE aumenta, o m0  e o C0 em determinado momento também. O Custo ($) segue 

de forma contrária, ou seja, quando LE cresce, o custo diminui; o que era de se esperar, uma 

vez que à medida que aumenta o limite de especificação na produção das sandálias, 

naturalmente o processo terá menos rigidez na parada para ajuste. Analisa-se ainda pela 

Tabela 5.4 que a variação do LE não influi diretamente no W0 e h0, uma vez que estes 

permaneceram constantes. 

Em relação ao Número médio de defeitos dos itens produzidos no Estado I (λ0), 

observando a Tabela 5.4, percebe-se que a medida que λ0 vai se aproximando do LE, o m0 e o 

C0 aumentam. Isso se deve ao fato de como o processo está operando no Estado I, no entanto, 

as sandálias produzidas apresentam um número médio de defeitos próximos ao limites de 

especificação, em alguns casos como a Tabela 5.4 mostra, superior ao mesmo; assim, 

naturalmente o valor de m0 irá aumentar, devido a grande probabilidade de ao haver a 

inspeção, a sandália apresentar um número de defeitos suficiente para que o processo seja 

julgado fora de controle. De forma similar, o Custo ($) também aumenta à medida que λ0 

aumenta. Já para o W0 e h0, a variação de λ0 não influi diretamente nestes, uma vez que 

permaneceram invariantes. Em relação ao Número médio de defeitos dos itens produzidos 

no Estado II (λ1), este foi descrito na Tabela 5.3. 

 

Ao analisar os custos envolvidos no processo de fabricação das sandálias, foram 

estudados o comportamento do custo de inspeção por item; custo de ajuste; custo de 

produção de um item não–conforme para o mercado ou próximas etapas do processo; e o 

custo de descartar um item inspecionado. A seguir realizaremos uma análise de sensibilidade 

para os custos envolvidos no processo. 
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Em relação ao Custo de inspeção por item (Ci), este à medida que aumenta, analisa-se 

pela Tabela 5.4 que o Custo ($) e o m0 também aumentam, e C0 começa a reduzir. O aumento 

do Custo já era esperado, uma vez que aumentando-se consideravelmente o valor de Ci, 

implica diretamente num aumento de m0, o que equivale a uma redução da frequência de 

ocorrência de inspeções. Analisa-se ainda pela Tabela 5.4 que a variação de Ci não influi 

diretamente no W0 e h0, uma vez que estes permaneceram constantes. 

Para o Custo de ajuste (Ca), conforme a Tabela 5.4, observa-se que à medida que Ca 

aumenta, ocorre também um aumento do Custo ($), do m0 e do C0. Com o aumento de Ca, o 

aumento de C0 é esperado, pois assim tende a ocorrer uma maior demora de ajuste do 

processo. A tendência na redução do m0 também era esperada já que, tendo a frequência de 

inspeções maior devido a um intervalo entre inspeções menor, a frequência de ocorrência de 

ajustes é menor e o impacto do aumento de Ca no aumento do custo ($) não é tão grande. 

Observa-se que também que a variação de Ca não influi diretamente no W0 e h0, uma vez que 

estes permaneceram constantes.  

Já em relação ao Custo de produção de um item não–conforme para o mercado ou 

próximas etapas do processo (Cnc), a Tabela 5.4 mostra que a medida que Cnc aumenta, m0 e 

Co diminuem. O que é de se esperar, uma vez que se o custo de produção de um item não 

conforme aumenta, o intervalo entre inspeções deve diminuir, para mais rapidamente detectar 

esses itens não-conformes; de mesma forma, o Limite de Controle fica mais estreito dando 

maior rigidez no critério de parada no processo. Observa-se ainda que à medida que o Cnc 

cresce, o custo médio por item produzido também cresce. A Tabela 5.4 ainda mostra que a 

variação de Cnc não influi diretamente no W0 e h0, uma vez que estes permaneceram 

invariantes. 

Sobre o Custo de descartar um item inspecionado (Cd), observando a Tabela 5.4, 

analisa-se que quanto menor o custo de descarte (Cd), menor será o custo médio por item 

produzido. Como também, à medida que Cd aumenta m0 também aumenta; como já era de se 

esperar, uma vez que o fato do custo de descartar um item cresce, o processo tende a aumentar 

o intervalo de inspeções a fim de minimizar o custo do descarte pelo item inspecionado, em 

que no caso das sandálias, devido à inspeção haver um teste destrutivo, a mesma é descartada 

após a inspeção. Analisa-se ainda pela Tabela 5.4 que a variação de Cd não influi diretamente 

no W0 e h0, uma vez que estes permaneceram constantes. 



 

Capítulo 6  

Considerações Finais e Recomendações 
 

 

6.1 Considerações Finais 

 
A partir do que foi proposto por Ho & Quinino (em avaliação) e Rodrigues (2009), 

nossa proposta teve como objetivo desenvolver um modelo que possibilite obter os 

parâmetros ótimos m0 (Intervalo entre inspeções), C0 (Limite de Controle), W0 (Limite de 

Advertência) e h0 (tamanho da sequência de inspeção) que minimizam o custo médio por item 

produzido onde uma produção de horizonte infinito é considerada. Supomos um sistema de 

produção que trabalha com itens que apresentam um número médio de não-conformidades λ0 

quando o processo está operando no Estado I e um número médio de não-conformidades λ1 

quando o processo está operando no Estado II. A mudança da produção de itens do Estado I 

para o Estado II segue uma Distribuição Geométrica com parâmetro π, em que 0 ≤ π ≤ 1. 

O monitoramento do processo consiste em realizar uma inspeção a cada m itens 

produzidos e em seguida, o item inspecionado descartado devido a um dos testes de inspeção 

ser de natureza destrutiva. Se o item inspecionado apresentar um número de defeitos de até o 

Limite de Advertência; ou entre os Limites de Advertência e de Controle, o processo é 

julgado sob controle. No entanto, caso o item apresente um número de não-conformidades 

maior que o Limite de Controle; ou nas últimas h inspeções, os h itens inspecionados 

apresentarem um número de defeitos entre os Limites de Advertência e de Controle, o 

processo é julgado fora de controle. 

O número de não-conformidades (ou defeitos) detectados no item inspecionado (X) 

segue uma modelagem através da Distribuição de Poisson, e o parâmetro λ representa a 

frequência média de defeitos. Uma vez desenvolvido esse modelo, verificou-se qual o 

impacto dos custos e parâmetros envolvidos na obtenção do custo médio por item 

inspecionado. A modelagem do processo de produção é feita através de uma Cadeia de 

Markov de estados discretos. 
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No Capítulo 3 foi apresentado o modelo probabilístico, junto com a descrição dos 

estados da Cadeia, necessários para no Capítulo 4, desenvolver as expressões referentes ao 

custo médio por item produzido. Um programa iterativo no software estatístico R foi 

desenvolvido para auxiliar na busca direta dos parâmetros ótimos e o custo mínimo desejado, 

tendo fixados os parâmetros e custos do processo considerados na obtenção do modelo.  

No Capítulo 5 foi apresentado um exemplo numérico, com base em uma confecção de 

sandálias, com a utilização de dados históricos para a atribuição de valores para os parâmetros 

e custos do processo.  Com o programa iterativo feito no software R, foi realizada uma busca 

direta para a melhor política ótima em relação ao modelo proposto, em que este resultou em 

m0=62, W0=1, C0=8 e h0=2. Em seguida, foi realizado uma análise de sensibilidade para os 

parâmetros, em que foram analisados os custos do processo, destacando a influência de cada 

um deles no custo médio final e comprovando a eficácia do modelo desenvolvido. 

Os resultados obtidos na análise de sensibilidade indicaram que é esperado que o 

Limite de Controle (C) procurado seja maior, porém próximo, ao parâmetro λ1. Também se 

constatou que valores de λ1 maiores que LE tende a estabilizar o custo médio, o que não é 

interessante para o cenário usado neste, uma vez que o processo produziria muitos itens com 

um alto número de não-conformidades. 

Após essas constatações, para uma melhor análise do impacto da variação de cada 

custo do processo no custo médio final de cada item produzido, obtivemos resultados bastante 

coerentes e dentro do esperado.  Com o aumento natural obtido para o custo mínimo a partir 

do aumento de cada um dos parâmetros e custos do processo, concluímos que em muitos 

casos, o aumento ou redução de m0 e C0 foram benéficos no sentido de controlar, de certa 

maneira, o aumento do custo final. No entanto, o parâmetro W0 teve pouca variação na análise 

e h0 mostrou nesse caso, ser invariante. 

A contribuição dessas análises foi de suma importância, uma vez que nos permitiram 

compreender o processo e, posteriormente, a influência no custo final de cada parâmetro 

envolvido. Além disso, mostramos que a estratégia adotada aqui em se tratando de número de 

não-conformidades na peça inspecionada com base em uma sequência de inspeção é uma 

estratégia que garante a qualidade do produto e um custo menor do que se fosse utilizado um 

controle sem o Limite de Advertência e consequentemente, o tamanho h da sequência de 

inspeção. 
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6.2 Sugestões para possíveis extensões 

 

Neste trabalho foi apresentado um planejamento de controle on-line para o número de 

não-conformidades em peças inspecionadas a cada m itens produzidos com base em uma 

sequência de inspeção. A seguir, seguem algumas possíveis extensões. 

 

Planejar um sistema de controle para o número de não-conformidades do item 

inspecionado supondo uma produção em horizonte finito. Ou seja, nesse cenário, o fabricante 

tem interesse em escolher um m, C, W e um h ótimo que minimize o custo esperado por item 

produzido em uma produção finita de n itens. 

Como base em parte do trabalho de Bessegato (2009), este trabalho também propõem 

como extensão, realizar um monitoramento on-line para o número de não-conformidades no 

item inspecionado com uso de um gráfico de Shewhart com dois intervalos de inspeção. Nesta 

extensão, serão abordados os Limites de Advertência e de Controle, e, consequentemente a 

sequência de inspeção de tamanho h. No entanto, haverá dois intervalos entre inspeções, um 

intervalo maior (L) e outro menor (m); em que L será utilizado sempre no início e/ou re-início 

do processo e m nas demais inspeções até o processo ser parado para ajuste. Para um caso 

particular, foi desenvolvido um algoritmo por busca direta em que foi obtido um custo menor 

que o sugerido por este trabalho, resultando nos parâmetros iguais a:                            

Custo($)=0,2460, m0=56, L0=75, W0=1, C0=8, h0=2. No entanto, o custo encontrado neste 

programa não necessariamente é a melhor política ótima com uso desta metodologia; uma vez 

que nesse caso, rodamos o programa para uma situação particular. Além disso, com a 

otimização do parâmetro L, o programa ficou muito demorado, sendo necessário o uso de 

outro tipo de algoritmo de busca, como o algoritmo genético. 
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APÊNDICE 

Aspectos Computacionais 
 

 

 

O programa desenvolvido no software free R (versão 2.11.1 ou superior) é apresentado 

neste apêndice e consiste basicamente da Busca Direta do conjunto de parâmetros ótimos 

(Intervalo realizado entre inspeções, m0; Tamanho da sequência dos valores na zona amarela, 

h0; Limite de Advertência, W0; e do Limite de Controle, C0) que minimizam a função custo, 

C($).  

Serão apresentados dois programas utilizados, o primeiro, objeto deste trabalho, em 

que é considerado a situação na qual o Limite de Advertência é sempre menor que o Limite de 

Controle, ou seja, W < C. O segundo programa, apenas para fruto de comparação em relação 

ao custo médio por item produzido, é considerado o caso em que o Limite de Advertência é 

igual ao Limite de Controle e consequentemente, não haverá o tamanho da sequência de 

inspeções em que os itens se encontram na zona amarela, ou seja, em que W = C, logo, h = 0. 

Em caso de problemas no uso do programa escreva para andrerochaest@yahoo.com.br. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
 
OBS: Todos os comentários do programa estão na cor “verde”.
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O programa então consiste em determinar 
 

( ) ( )
, , ,

º , º , º , º , , ,arg min
m W C h

m W C h C m W C h =    

 
Controle on-line por atributos para o número de não-conformidades no 
item inspecionado com base em uma sequência de inspeção  
Dissertação – Mestrado em Engenharia de Produção 
Mestrando: André Luiz Sena da Rocha 
Orientador: Pledson Guedes de Medeiros - UFRN 
Co-orientador(a): Linda Lee Ho - EPUSP 
 
versão: 2010-05-31 (aaaa-mm-dd) 
 
########################################################################### 
########################PROGRAMA DESENVOLVIDO######################## 
##############################Caso em que W<C############################## 
########################################################################### 
 
#================================================================== 
#Lista de Nomes 
#================================================================== 
#pi = Probabilidade de mudança do estado I para o estado II a cada item produzido; 
#lambda0 = Frequência média de não-conformidades no estado I; 
#lambda1 = Frequência média de não-conformidades no estado II; 
#m = Ciclo de inspeção de menor tamanho; 
#C = Limite Controle; 
#W = Limite Advertência; 
#h = Tamanho da sequência de inspeção entre os Limites de Advertência e de Controle; 
#Ci = Custo de inspeção por item;  
#Ca = Custo de ajuste; 
#Cn = Custo de produção de um item não–conforme; 
#Cs = Custo de descartar um item inspecionado; 
#LE = Limite Superior de Especificação; 
#p1 = Probabilidade do m-ésimo item ser classificado como conforme quando o  
         #processo está sob controle; 
#p2 = Probabilidade do m-ésimo item ser classificado como conforme quando o 
        #processo está fora de controle; 
#mmax = Valor máximo de m para busca direta; 
#Cmax = Valor máximo de C para busca direta; 
#Wmax = Valor máximo de W para busca direta; 
#hmax = Valor máximo de h para busca direta; 
 
#FI = Custo total do processo; 
#psi = Custo de ajuste do processo; 
#epsylon = Custo do envio de itens não–conformes ao consumidor ou a etapas posteriores do  
                 #processo. 
#================================================================== 
#DADOS DE ENTRADA: Custo, parâmetros do processo 
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#================================================================== 
rm(list = ls()) 
 
vetor=as.vector(NULL) 
Custo=100 
mini=c(0,0,0,0,0) 
 
#================================================================== 
#1 - CUSTOS 
#==================================================================  
Ci = 0.025; #valor atribuído ao custo de inspeção por item 
Ca = 30; #valor atribuído ao custo de ajuste 
Cnc = 5; #valor atribuído ao custo de produção de um item não–conforme 
Cd = 1; #valor atribuído ao custo de descartar um item inspecionado 
 
#================================================================== 
#2 - PARÂMETROS DO PROCESSO 
#==================================================================  
mmax = 500 
Wmax = 19 
Cmax = 20 
hmax = 5 
 
c_m=seq(2,mmax,1) #valores assumidos por m, valores possível para o intervalo entre  
for(m in c_m){          # inspeções      
 
c_W=seq(1,Wmax,1) #valores assumidos por W, valores possíveis para o Limite de  
for(W in c_W){         #Advertência 
 
c_C=seq(W+1,Cmax,1) #valores assumidos por C, valores possíveis para o Limite de   
for(C in c_C){               #Controle 
 
c_h=seq(2,hmax,1) #valores assumidos por h, tamanhos possíveis para o tamanho da  
for(h in c_h){         #sequência de inspeção 
 
print(c("m"=m,"W"=W,"C"=C,"h"=h)) 
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#================================================================== 
#3 - DEFININDO AS PROBABILIDADES 
#==================================================================  
pi=0.0001      #probabilidade de mudança do estado I para o estado II a cada item produzido 
lambda0=2.5 #frequência média de não-conformidades no estado I 
lambda1=6.5 #frequência média de não-conformidades no estado II 
LE = 5           #valor atribuído ao limite de especificação  
 
R0=1-ppois(C,lambda0)                             #P(X>C/LAMBDA=0) = 1-P(X<=C/LAMBDA=0) 
R1=1-ppois(C,lambda1)                             #P(X>C/LAMBDA=1) = 1-P(X<=C/LAMBDA=1) 
Y0=ppois(C,lambda0)-ppois(W,lambda0)  #P(W<=X<=C/LAMBDA=0) 
Y1=ppois(C,lambda1)-ppois(W,lambda1)  #P(W<=X<=C/LAMBDA=1) 
G0=ppois(W,lambda0)                                #P(X<=W/LAMBDA=0) 
G1=ppois(W,lambda1)                                #P(X<=W/LAMBDA=1) 
 
p1=ppois(LE,lambda0) #probabilidade do m-ésimo item ser classificado como conforme 
                                      # quando o processo está sob  controle 
p2=ppois(LE,lambda1) #probabilidade do m-ésimo item ser classificado como conforme 
                                      # quando o processo está fora de controle 
 
q=(1-pi)^m       #probabilidade dos m itens serem produzidos no Estado I 
 
a=q*R0     #P(0,-1) 
b=q*G0     #P(0,0) 
c=q*Y0     #p(0,2);p(0,3); ...; p(0,h)  
d=(1-q)*R1        #P(1,-1) 
e=(1-q)*G1        #P(1,0) 
f=(1-q)*Y1         #p(1,2);p(1,3); ...; p(1,h) 
 
R1            #P(0,-1) 
G1               #P(2,0) 
Y1               #P(2,1);p(2,2);p(2,3); ...; p(2,h) 
 
#================================================================== 
#4 - CONSTRUÇÃO DA MATRIZ DE TRANSIÇÃO P 
#==================================================================  
mp = matrix(rep(0,c(3*(h+2))),rep(0,c(3*(h+2))), nrow = 3*(h+2), ncol=3*(h+2)) 
 
for (i in 2:(h+1)) 
 { 
############  R0*q  ##### 
mp[i,1]                     =a 
mp[1,1]                    =a 
mp[2+h,1]                =a 
mp[3+h,1]                =a 
mp[2*h+4,1]            =a 
mp[2*h+5,1]            =a 
mp[3*h+6,1]            =a 
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############  G0*q  ##### 
mp[i,2]                     =b 
mp[1,2]                    =b 
mp[2+h,2]                =b 
mp[3+h,2]                =b 
mp[2*h+4,2]            =b 
mp[2*h+5,2]            =b 
mp[3*h+6,2]            =b 
############  Y0*q  ##### 
mp[i,i+1]                 =c 
mp[1,3]                    =c 
mp[2+h,3]                =c 
mp[3+h,3]                =c 
mp[2*h+4,3]            =c 
mp[2*h+5,3]            =c 
mp[3*h+6,3]            =c 
############  (1-q)*R0  # 
mp[i,h+3]                   =d 
mp[1,h+3]                  =d 
mp[2+h,3+h]              =d 
mp[3+h,3+h]              =d 
mp[2*h+4,h+3]          =d 
mp[2*h+5,h+3]          =d 
mp[3*h+6,3+h]          =d 
############  (1-q)*Y0  # 
mp[i,h+4]                   =e 
mp[1,h+4]                  =e 
mp[2+h,4+h]              =e 
mp[3+h,4+h]              =e 
mp[2*h+4,h+4]          =e 
mp[2*h+5,h+4]          =e 
mp[3*h+6,4+h]          =e 
############  (1-q)*G0  # 
mp[i,h+i+3]               =f 
mp[1,h+5]                  =f 
mp[2+h,5+h]              =f 
mp[3+h,5+h]              =f 
mp[2*h+4,h+5]          =f 
mp[2*h+5,h+5]          =f 
mp[3*h+6,5+h]          =f 
#############  R1  ####### 
mp[i+h+2,(2*h)+5]        =R1 
mp[(2*h)+4+i,(2*h)+5]  =R1 
#############  G1  ####### 
mp[i+h+2,(2*h)+6]        =G1 
mp[(2*h)+4+i,(2*h)+6]  =G1 
#############  Y1  ####### 
mp[h+2+i,(2*h)+5+i]      =Y1 
mp[(2*h)+4+i,(2*h)+5+i]=Y1 
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  } 
####################ENCONTRANDO A DISTRIBUICÃO ESTACIONÁRIA 
a=matrix(rep(1,c(3*(h+2)))) 
mp2=mp 
contador=0 
while( max(a)>0.00001 & contador<500 ) 
 { 
  mp2 = mp2 %*% mp 
  contador = contador + 1 
  print(a) 
  print(contador) 
  #print(max(mp2[,i])-min(mp2[,i])) 
for (i in 1:(3*(h+2))) 
 { 
a[i]=max(mp2[,i])-min(mp2[,i]) 
 } 

} 
z0m1 = mp2[1,1]              #P(0,-1) 
z00    = mp2[1,2]              #P(0,0) 
z1m1 = mp2[1,h+3]         #P(1,-1) 
z10    = mp2[1,h+4]          #P(1,0) 
z2m1 = mp2[1,(2*h)+5]    #P(2,-1) 
z20    = mp2[1,(2*h)+6]     #P(2,0) 
 
z0 = z1 = z2 = NULL                                          
for (i in 1:h) 
 {                                     
     z0[i] = mp2[1,i+2]                             
    z1[i] = mp2[1,h+i+4]                           
    z2[i] = mp2[1,(2*h)+i+6] 
    } 
  
#================================================================== 
#5 - CÁLCULO DOS CUSTOS DO PROCESSO 
#==================================================================  
########Custo de ajuste do processo 
fi0 = fi1 = fi2 = NULL 
fi0m1 = fi1m1 = fi2m1 = fi0[h] = fi1[h] = fi2[h] = Ca 
 
fi00 = fi10 = fi20 = fi01 = fi11 = fi21 = 0 
 
for (i in 2:(h-1)) 
  { 
      fi0[i] = fi1[i] = fi2[i] = 0 
  } 
########Custo do envio de itens não–conformes ao consumidor ou a etapas posteriores do  
                         #processo 
#####epsylon(0,k) 
 



 

 

ROCHA, A.L.S. Controle on-line por atributos para o número de não-conformidades no item inspecionado com base em uma 
sequência de inspeção. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, RN, 2010. 

67 

epsylon0m1=epsylon00=epsylon01=Cnc*((m-1)*(1-p1)) 
 
epsylon0=NULL 
 
for (i in 2:h) 
 { 
  epsylon0[i]=Cnc*((m-1)*(1-p1)) 
 } 
######epsylon(2,k) 
 
epsylon2m1 = epsylon20 = epsylon21 = Cnc*((m-1)*(1-p2)) 
epsylon2 = NULL 
 
for (x in 2:h) 
 { 
  epsylon2[x] = Cnc*((m-1)*(1-p2)) 
 } 
 
#####################epsylon(1,k) 
epsylon1m1=epsylon10=epsylon11=0 
for (i in 2:(m-1)){ 
    Num=pi*(1-pi)^(i-1) 
    Den=1-(1-pi)^m 
    Div=Num/Den 
    E1=(i-1)*(1-p1) 
    E2=(m-i)*(1-p2) 
    Sum1=E1+E2 
  epsylon1m1=epsylon1m1+Cnc*(Div*Sum1) 
  epsylon10=epsylon11=epsylon1m1 
   }#Fim do laço for (i in 1:m) 
 
epsylon1 = NULL 
for (i in 2:h) 
{ 
 epsylon1[i] = epsylon1m1 
}#Fim do laço for (i in 2:h) 
 
######CALCULO DO CUSTO MEDIO E VERIFICAÇAO DO VALOR DE LC E m              
          #ASSOCIADO AO MENOR CUSTO MEDIO 
 
psi0m1 = Ci + fi0m1 + epsylon0m1 + Cd 
psi00    = Ci + fi00    + epsylon00     + Cd 
psi01    = Ci + fi01    + epsylon01     + Cd 
psi1m1 = Ci + fi1m1 + epsylon1m1 + Cd 
psi10    = Ci + fi10    + epsylon10     + Cd 
psi11    = Ci + fi11    + epsylon11     + Cd 
psi2m1 = Ci + fi2m1 + epsylon2m1 + Cd 
psi20    = Ci + fi20    + epsylon20     + Cd 
psi21    = Ci + fi21    + epsylon21     + Cd 
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psi0 = psi1 = psi2 = NULL 
 
 
if (h==2){ 
psi0[2] =  Ci + fi0[2] + epsylon0[2]  + Cd 
psi1[2] =  Ci + fi1[2] + epsylon1[2]  + Cd 
psi2[2] =  Ci + fi2[2] + epsylon2[2]  + Cd 
 
num = (z0m1*psi0m1) + (z00*psi00) + (z0[1]*psi01) + (z0[2]*psi0[2]) +  
        + (z1m1*psi1m1) + (z10*psi10) + (z1[1]*psi11) + (z1[2]*psi1[2]) + 
        + (z2m1*psi2m1) + (z20*psi20) + (z2[1]*psi21) + (z2[2]*psi2[2]) 
 
den = m-1 
 
CustoTotal = num/den 
    }#Fim do laço if (h==2) 
 
if (h==3){ 
psi0[2] =  Ci + fi0[2] + epsylon0[2]  + Cd 
psi0[3] =  Ci + fi0[3] + epsylon0[3]  + Cd 
psi1[2] =  Ci + fi1[2] + epsylon1[2]  + Cd 
psi1[3] =  Ci + fi1[3] + epsylon1[3]  + Cd 
psi2[2] =  Ci + fi2[2] + epsylon2[2]  + Cd 
psi2[3] =  Ci + fi2[3] + epsylon2[3]  + Cd 
 
num = (z0m1*psi0m1) + (z00*psi00) + (z0[1]*psi01) + (z0[2]*psi0[2]) + (z0[3]*psi0[3]) +  
        + (z1m1*psi1m1) + (z10*psi10) + (z1[1]*psi11) + (z1[2]*psi1[2]) + (z1[3]*psi1[3]) + 
        + (z2m1*psi2m1) + (z20*psi20) + (z2[1]*psi21) + (z2[2]*psi2[2]) + (z2[3]*psi2[3]) 
 
den = m-1 
 
CustoTotal = num/den 
    }#Fim do laço if  (h==3) 
 
if (h==4){ 
psi0[2] =  Ci + fi0[2] + epsylon0[2]  + Cd 
psi0[3] =  Ci + fi0[3] + epsylon0[3]  + Cd 
psi0[4] =  Ci + fi0[4] + epsylon0[4]  + Cd 
psi1[2] =  Ci + fi1[2] + epsylon1[2]  + Cd 
psi1[3] =  Ci + fi1[3] + epsylon1[3]  + Cd 
psi1[4] =  Ci + fi1[4] + epsylon1[4]  + Cd 
psi2[2] =  Ci + fi2[2] + epsylon2[2]  + Cd 
psi2[3] =  Ci + fi2[3] + epsylon2[3]  + Cd 
psi2[4] =  Ci + fi2[4] + epsylon2[4]  + Cd 
 
num = (z0m1*psi0m1) + (z00*psi00) + (z0[1]*psi01) + (z0[2]*psi0[2]) + (z0[3]*psi0[3]) +   
        + (z0[4]*psi0[4]) +(z1m1*psi1m1) + (z10*psi10) + (z1[1]*psi11) + (z1[2]*psi1[2]) +  
        + (z1[3]*psi1[3]) + (z1[4]*psi1[4]) + (z2m1*psi2m1) + (z20*psi20) + (z2[1]*psi21) +  
        + (z2[2]*psi2[2]) + (z2[3]*psi2[3]) + (z2[4]*psi2[4]) 
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den = m-1 
 
CustoTotal = num/den 
    }#Fim do laço if  (h==4) 
 
if (h==5){ 
psi0[2] =  Ci + fi0[2] + epsylon0[2]  + Cd 
psi0[3] =  Ci + fi0[3] + epsylon0[3]  + Cd 
psi0[4] =  Ci + fi0[4] + epsylon0[4]  + Cd 
psi0[5] =  Ci + fi0[5] + epsylon0[5]  + Cd 
psi1[2] =  Ci + fi1[2] + epsylon1[2]  + Cd 
psi1[3] =  Ci + fi1[3] + epsylon1[3]  + Cd 
psi1[4] =  Ci + fi1[4] + epsylon1[4]  + Cd 
psi1[5] =  Ci + fi1[5] + epsylon1[5]  + Cd 
psi2[2] =  Ci + fi1[2] + epsylon2[2]  + Cd 
psi2[3] =  Ci + fi2[3] + epsylon2[3]  + Cd 
psi2[4] =  Ci + fi2[4] + epsylon2[4]  + Cd 
psi2[5] =  Ci + fi2[5] + epsylon2[5]  + Cd 
 
num = z0m1*psi0m1 + z00*psi00 + z0[1]*psi01 + z0[2]*psi0[2] + z0[3]*psi0[3] +  
        + z0[4]*psi0[4] + z0[5]*psi0[5] + z1m1*psi1m1 + z10*psi10 + z1[1]*psi11 +  
        + z1[2]*psi1[2] + z1[3]*psi1[3] + z1[4]*psi1[4] + z1[5]*psi1[5] + z2m1*psi2m1 +  
        + z20*psi20 + z2[1]*psi21 + z2[2]*psi2[2] + z2[3]*psi2[3] + z2[4]*psi2[4] +  
        + z2[5]*psi2[5] 
 
den = m-1 
 
CustoTotal = num/den 
              } 
vetor=rbind(vetor, c(CustoTotal,m,W,C,h)) 
if(CustoTotal < Custo)  
{ 
Custo=CustoTotal 
mini=data.frame("Custo"=Custo,"m"=m,"W"=W,"C"=C,"h"=h) 
}#Fim do laço if(CustoTotal < Custo)  
 
    }#Fim do laço "for(h in c_h)" 
      }#Fim do laço "for(C in c_C)" 
        }#Fim do laço "for(W in c_W)" 
            }#Fim do laço "for(m in c_m)" 
#print(vetor); 
print(mini);   
########################################################################### 
####################FIM DO PROGRAMA DESENVOLVIDO#################### 
########################################################################### 
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########################################################################### 
########################PROGRAMA DESENVOLVIDO######################## 
###########################Caso em que W=C & h=0########################### 
########################################################################### 
#================================================================== 
#DADOS DE ENTRADA: Custo, parâmetros do processo 
#================================================================== 
rm(list = ls()) 
 
vetor=as.vector(NULL) 
Custo=100 
mini=c(0,0,0) 
 
#================================================================== 
#1 - CUSTOS 
#==================================================================  
Ci = 0.025; #valor atribuído ao custo de inspeção por item 
Ca = 30; #valor atribuído ao custo de ajuste 
Cnc = 5; #valor atribuído ao custo de produção de um item não–conforme 
Cd = 1; #valor atribuído ao custo de descartar um item inspecionado 
 
#================================================================== 
#2 - PARÂMETROS DO PROCESSO 
#==================================================================  
mmax = 500 
Cmax = 20 
 
c_m=seq(2,mmax,1) #valores assumidos por m  
for(m in c_m){          
 
c_C=seq(1,Cmax,1) #valores assumidos por C, valores possíveis para o Limite de   
for(C in c_C){               #Controle 
 
print(c("m"=m,"C"=C)) 
 
#================================================================== 
#3 - DEFININDO AS PROBABILIDADES 
#==================================================================  
R0=1-ppois(C,lambda0)                             #P(X>C/LAMBDA=0) = 1-P(X<=C/LAMBDA=0) 
R1=1-ppois(C,lambda1)                             #P(X>C/LAMBDA=1) = 1-P(X<=C/LAMBDA=1) 
G0=ppois(C,lambda0)                                #P(X<=W/LAMBDA=0) 
G1=ppois(C,lambda1)                                #P(X<=W/LAMBDA=1) 
 
p1=ppois(LE,lambda0) #probabilidade do m-ésimo item ser classificado como conforme 
                                      # quando o processo está sob  controle 
p2=ppois(LE,lambda1) #probabilidade do L-ésmo ou m-ésimo item ser classificado como  
                                      #conforme quando o processo está fora de controle 
q=(1-pi)^m       #probabilidade dos m itens serem produzidos no Estado I 
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R0=1-ppois(C,lambda0)                 #P(X>C/LAMBDA=0) = 1-P(X<C/LAMBDA=0) 
R1=1-ppois(C,lambda1)                 #P(X>C/LAMBDA=1) = 1-P(X<C/LAMBDA=1) 
G0=ppois(C,lambda0)                   #P(X<=C/LAMBDA=0) 
G1=ppois(C,lambda1)                   #P(X<=C/LAMBDA=1) 
 
 
a=q*R0    #P(0,-1) 
b=q*G0    #P(0,0) 
d=(1-q)*R1    #P(1,-1) 
e=(1-q)*G1    #P(1,0) 
 
R1             #P(0,-1) 
G1              #P(2,0) 
 
#================================================================== 
#4 - CONSTRUÇÃO DA MATRIZ DE TRANSIÇÃO P 
#==================================================================  
mp=matrix(c( 
a,a,a,0,a,0, 
b,b,b,0,b,0, 
d,d,d,0,d,0, 
e,e,e,0,e,0, 
0,0,0,R1,0,R1, 
0,0,0,G1,0,G1),6,6) 
     
####################ENCONTRANDO A DISTRIBUICÃO ESTACIONÁRIA 
a=matrix(rep(1,c(3*(h+2)))) 
mp2=mp 
contador=0 
while( max(a)>0.00001 & contador<500 ) 
 { 
  mp2 = mp2 %*% mp 
  contador = contador + 1 
  print(a) 
  print(contador) 
  #print(max(mp2[,i])-min(mp2[,i])) 
for (i in 1:(3*(h+2))) 
 { 
a[i]=max(mp2[,i])-min(mp2[,i]) 
 } 

} 
 
z0m1 = mp2[1,1]      #P(0,-1) 
z00     = mp2[1,2]      #P(0,0) 
z1m1 = mp2[1,3]      #P(1,-1) 
z10    = mp2[1,4]      #P(1,0) 
z2m1 = mp2[1,5]      #P(2,-1) 
z20    = mp2[1,6]      #P(2,0) 
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#================================================================== 
#5 - CÁLCULO DOS CUSTOS DO PROCESSO 
#==================================================================  
########Custo de ajuste do processo 
fi0m1=fi1m1=fi2m1=Ca 
 
fi00=fi10=fi20=0 
 
########Custo do envio de itens não–conformes ao consumidor ou a etapas posteriores do  
                         #processo 
#####epsylon(0,k) 
 
      
epsylon0m1=epsylon00=Cnc*((m-1)*(1-p1)) 
 
######epsylon(2,k) 
 
epsylon2m1=epsylon20=Cnc*((m-1)*(1-p2)) 
 
#####################epsylon(1,k) 
epsylon1m1=epsylon10=0 
for (i in 2:(m-1)){ 
    Num=pi*(1-pi)^(i-1) 
    Den=1-(1-pi)^m 
    Div=Num/Den 
    E1=(i-1)*(1-p1) 
    E2=(m-i)*(1-p2) 
    Sum1=E1+E2 
  epsylon1m1=epsylon1m1+Cnc*(Div*Sum1) 
  epsylon10=epsylon1m1 
} 
 
######CALCULO DO CUSTO MEDIO E VERIFICAÇAO DO VALOR DE LC E m              
          #ASSOCIADO AO MENOR CUSTO MEDIO 
 
psi0m1 = Ci + fi0m1 + epsylon0m1 + Cd 
psi00    = Ci + fi00     + epsylon00     + Cd 
psi1m1 = Ci + fi1m1 + epsylon1m1 + Cd 
psi10    = Ci + fi10     + epsylon10     + Cd 
psi2m1 = Ci + fi2m1 + epsylon2m1 + Cd 
psi20    = Ci + fi20     + epsylon20     + Cd 
 
num = z0m1*psi0m1 + z00*psi00 +   
         + z1m1*psi1m1 + z10*psi10 +  
         + z2m1*psi2m1 + z20*psi20 
 
den = m-1 
 
CustoTotal = num/den 
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if(CustoTotal < Custo)  
{ 
Custo=CustoTotal 
mini=data.frame("Custo"=Custo,"m"=m,"C"=C) 
}#Fim do laço if(CustoTotal < Custo)  
 
      }#Fim do laço "for(C in c_C)" 
            }#Fim do laço "for(m in c_m)" 
#print(vetor); 
 
print(mini)  
########################################################################### 
####################FIM DO PROGRAMA DESENVOLVIDO#################### 
########################################################################### 


