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Introdução: Grande parte das pequenas empresas é gerida por pessoas que se baseiam
na experiência de vida para tomar decisões, não havendo, portanto, um embasamento
de informações estatísticas que orientem suas decisões. Tendo em vista a necessidade
de monitorar os processos e melhorá-los para atingir um alto nível de qualidade,
questiona-se: como as ferramentas do Controle Estatístico do Processo (CEP) podem
contribuir para identificar e reduzir as variabilidades que envolvem a produção? Desta
forma, foi realizado um estudo de caso em uma indústria de beneficiamento e
empacotamento de feijão, situada na Região Metropolitana do Vale do Aço – MG
Objetivo: Aplicação da metodologia CEP em uma indústria do ramo alimentício, com
o propósito de verificar se o processo de empacotamento de feijão é capaz de atender
às especificações definidas para o referido produto analisado, utilizando ferramentas e
técnicas de controle estatístico para o acompanhamento das condições de normalidade
do processo. Metodologia: Foram retiradas amostras de peso líquido de feijão carioca,
contido em embalagens de peso nominal 1 kg da indústria. A coleta dos dados foi
realizada em um dia, na sequência da produção da máquina empacotadeira, que possui
uma balança digital embutida que rejeita os pacotes que ultrapassem o peso médio
estipulado de 1010 g. A amostra extraída consiste em 125 pacotes de feijão, que foram
enumerados de acordo com a sequência de produção, organizados em subgrupos
racionais que compõem as 25 amostras coletadas, de tamanho 5 cada. Resultados: A
empresa possui o processo ajustado para atender a uma média de conteúdo nominal
igual a 1010 g, incluindo o peso das embalagens considerado pela empresa como 6g. A
empacotadora é programada para rejeitar apenas pacotes que fiquem abaixo de 1000g e
acima de 1020g. Entretanto, verifica-se na legislação, que há um limite inferior
tolerado de 985g. Com isso, percebe-se que a empresa trabalha com um excesso de
produto para atender à especificação. Desta maneira, verifica-se que a empresa atende
às especificações, porém, arca com custos adicionais de produto que é comercializado
além do necessário, devido ao desconhecimento da aplicabilidade do CEP no
monitoramento da produção. Verificou-se uma instabilidade no início do processo de
empacotamento, devido às medições do produto terem ocorrido logo após o ajuste da
máquina para iniciar a produção. Ainda nas primeiras medições, constatou-se elevada
diferença no peso entre amostras que foram produzidas praticamente no mesmo
intervalo de tempo. Essa instabilidade inicial pode ser decorrente de um tempo que a
máquina necessita para se ajustar às especificações inseridas no seu sistema.
Conclusão: A implantação do CEP para monitoramento e controle da qualidade, pode
tornar o processo da empresa mais estável, com menor variabilidade e com maior
capacidade de produzir itens em conformidade com a legislação, sem arcar com custos
extras decorrentes da prática atual, de superestimação do peso médio dos produtos. 
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