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RESUMO 

O controle estatístico de processo (CEP), mesmo que pouco utilizado nas operações 
aeroportuárias é uma ferramenta de grande utilidade, além de prover com informações 
imprescindíveis para a validação de processos, diagnosticando as possíveis não conformidades 
em todas as etapas do processo. Considerando que este trabalho se refere ao Controle Estatístico 
de Processo, por suas aplicações não industriais não diferirem muito das aplicações industriais, 
procurou-se empreender uma pesquisa que abrangesse os campos teórico e prático da estatística, 
com enfoque na aplicação da análise nos atrasos de voos regulares no Brasil. Foi utilizado, o 
método quantitativo quando foram analisados elementos mensuráveis, garantindo a precisão dos 
resultados e o método qualitativo devido à capacidade deste método de avaliar a complexidade de 
um problema. No ambiente aeroportuário podem ocorrer atrasos, antecipações ou cancelamentos 
enquanto voos estão no ar ou em solo, propagando-se ao longo do sistema devido às 
interdependências entre diferentes operações regulares. Este estudo tem como objetivo aplicar 
técnicas de controle estatístico de processo na análise de dados referentes as operações de 
decolagens no período de 2013 a 2015 em aeroportos brasileiros. Os dados analisados foram 
obtidos no banco de dados da Agência Nacional de Aviação Civil, através de análises em 
relatórios regulares ativos de voos – VRA e horários de voos – HOTRAN. Dados disponíveis 
com a movimentação diária dos voos regulares agrupados mensalmente com data, hora revista de 
decolagem, hora da decolagem, companhia aérea e justificativas de atrasos, cancelamentos e 
antecipações de voos, utilizados na construção das Cartas de Controle de Atributos. E através do 
software Excel com o Suplemento Action foram geradas as Cartas de Controle de Atributos do 
total de atrasos mensais de cada ano como também nos atrasos superiores a 4 horas devido a 
Resolução nº 141, de 9 de março de 2010 da Agencia Nacional de Aviação Civil, visando assim 
avaliar o estado de controle do processo e obtenção dos limites de controle destes para utilização 
dos mesmos em comparações futuras. Os resultados apresentados nos gráficos de controle de 
atributos referente aos atrasos inferiores a 4 horas dos anos de 2013 a 2015, como também os 
gráficos de atributos referente a atrasos acima de 4 horas dos anos de 2015 os limites de controle 
foram ultrapassados o que indica que o processo está fora de controle neste período. Resultados 
que demonstraram a importância da utilização do CEP, ferramenta que traz como consequência 
principal o aumento da qualidade das operações, pois o efeito direto do desequilíbrio entre a 
capacidade e a demanda é o congestionamento do aeroporto e o atraso de voos, obviamente 
frustrantes para os viajantes do transporte aéreo e caros para as companhias que representam os 
clientes mais importantes para os terminais aeroportuários.  
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