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Uma das principais ferramentas de monitoramento no Controle Estatístico de Processo é o gráfico de
controle. Com ele é possível detectar se um processo está sob controle estatístico por meio dos padrões
de não-aleatoriedade. O uso desses gráficos apresentam várias vantagens, entre elas a redução de custos,
aumento da produção e prevenção de defeitos. O pacote CEPpt (BASTOS, 2011) do software R (R CORE
TEAM, 2013) permite a construção dos mais importantes gráficos de controle, verificando a ocorrência
dos padrões de não-aleatoriedade em forma de oito critérios. O objetivo do presente trabalho é detectar

padrões de não-aleatoriedade em dados reais referente a quantidade de pedaços de tilápia vendidos por
dia em um bar especializado de Alfenas (dados não publicados), utilizando o pacote CEPpt. No gráfico
de controle da medida individual não foi detectado nenhum dos critérios. No gráfico de controle da

amplitude móvel foi detectado dois critério 5 e três critério 6. Perante os resultados da análise, concluise que a venda de pedaços de peixe desse bar, focando a variabilidade, não está sob controle, isso se deve
ao fato de dias do fim de semana vender mais do que nos outros dias.
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