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DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO

1. INTRODUÇÃO

A Unidade da Qualidade e Inovação
do CATIM é uma unidade funcional
do CATIM criada em 1990 (ainda
que à data só com a designação de
Unidade da Qualidade), que ao
longo dos seus 23 anos de existência
já colaborou com centenas de
empresas, na sua maioria PME’s, ao
nível da implementação de sistemas
de gestão da qualidade com base em
diversos referenciais, melhoria de sis-
temas, auditorias da qualidade,
implementação de boas práticas e
ferramentas ao nível do controlo da
qualidade, da gestão industrial e pro-
dutividade, gestão dos equipamentos
de medição e ensaio. A maioria dos
seus clientes foram e são empresas
da indústria transformador, em espe-
cial do setor metalomecânico, mas
também doutros setores relevantes da
actividade económica.

Recentemente a Unidade da
Qualidade e Inovação foi desafiada a
avaliar a adequabilidade do software
SPC PRO – Software de Controlo
Estatístico do Processo. De acordo
com o fabricante, o software acima
referido, já amplamente utilizado ao
nível da indústria, é uma aplicação
informática de controlo estatístico do
processo que foi desenvolvido para
ser adaptável a qualquer empresa
onde se pretenda implementar uma
estratégia de prevenção de não con-
formidades dos produtos produzidos.

Teve a sua génese na satisfação de necessidades de controlo da
qualidade com aplicação de cartas de controlo no setor corticeiro,
onde está largamente disseminado, tendo evoluído para outros seto-
res industriais. 

O CATIM possui uma experiência de mais de 20 anos em assistên-
cia técnica a empresas ao nível da gestão da qualidade e na aplica-
ção de ferramentas estatísticas na indústria, em especial no setor da
metalomecânica, tendo tomado contacto com os softwares comer-
ciais mais utilizados e também com muitas soluções mais ou menos
complexas desenvolvidas à medida de cada empresa.

2. O SOFTWARE SPC PRO

A versão 1.22.0 SPC PRO é um software de controlo estatístico de
processo baseado nas ferramentas de desenvolvimento de bases de
dados Microsoft Access e Microsft SQL Server. Esta aplicação tem
como objetivo a leitura de medições, introdução/aquisição das medi-
ções (registos), análise e tratamento de dados de medição e controlo
de caraterísticas da qualidade utilizando a ferramenta de controlo
estatístico – Cartas de Controlo, em ambiente industrial. O SPC PRO
permite a análise e tratamento de dados em tempo real, sendo pos-
sível realizar análises e estudos com dados do histórico e simulações.
É uma ferramenta adaptada para recolher automaticamente
dados/medições em vários pontos do processo (posto de recolha em
cada posto ou máquina) e com elevada flexibilidade de parametriza-
ção/configuração dos planos de recolha. 

3. AVALIAÇÃO

3.1. Objetivos e metodologia

Foi identificada a normalização relevante sobre qualidade do soft-
ware, que serviu de orientação para o trabalho a realizar.

Foram analisadas um conjunto significativo de normas aplicáveis a
todo o ciclo de vida de um produto de software, pertencente à série
ISO /IEC 25000, das quais destacamos:

Avaliação do SPC Pro – Software de Controlo
Estatístico do Processo (SPC)
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ISO/IEC 25040:2011 – Systems and software engineering –
Systems and software Quality Requirements and Evaluation
(SQuaRE) – Evaluation process;

ISO/IEC 25010: 2011 – Systems and software engineering –
Systems and software Quality – Requirements and Evaluation
(SQuaRE)  – System and software quality Models; 

sendo que estas em particular serviram de orientação geral para se
definir com o cliente os limites da avaliação e metodologia a seguir.

Tendo em conta os objetivos e possibilidades, foi decido focalizar a
avaliação sobre duas das importantes caraterísticas com que se
pode definir a qualidade de um software, a funcionalidade (functio-
nality) e usabilidade (usability), caraterísticas ao alcance da compe-
tência do CATIM, e dentro da perspetiva que interessa a um utiliza-
dor deste SPC. 

A funcionalidade(1) é definida por: capacidade do produto ou sis-
tema fornecer funções que atendam necessidades explícitas e implí-
citas, quando usado sob condições específicas.

A usabilidade é definida por: capacidade do produto ou sistema
poder ser usado por utilizadores específicos para atingir metas
específicas com eficácia, eficiência e satisfação num contexto de
uso específico.

Foram igualmente avaliadas sub-caraterísticas associadas à funcio-
nalidade e usabilidade, tal como previsto nas normas de referência,
das quais destacamos:

3.2. Fases da avaliação
A avaliação efetuada contemplou as
seguintes fases:

1.ª Análise do Manual de utilizador
(1.6.0) e Boletim Informativo
(2.22.0) com confirmação das
principais caraterísticas.

2.ª Análise de funcionamento e usa-
bilidade com dados de histórico e
simulações (com diferentes utiliza-
dores/avaliadores: reprodutibili-
dade e repetibilidade).

3.ª Carta de teste com geração de
cartas X

=, R– e análise de exatidão
funcional do método estatístico.

4.ª Análise de usabilidade e funcionali-
dade do software em ambiente real,
num cliente e com participação
deste (AMORIM CORK COMPOSI-
TES, S.A – ACC), que contemplou:

Análise das diferentes funcio-
nalidades em cada etapa (cria-
ção de cartas e operacionali-
zação/funcionamento regular);
Treino e integração de novos
operadores utilizadores do SPC;
Manutenção e melhoria do SPC
Pro em função de novas neces-
sidades (cliente com a aplicação
há mais de 10 anos). 

3.3. Avaliação
da funcio nalida de e
usabilidade
(ensaios/testes
funcionais)

A avaliação da funcionalidade e usa-
bilidade contemplou:

A realização de ensaios de repeti-
bilidade e reprodutibilidade com
dados de histórico e outros dados
introduzidos pela Equipa de traba-
lho em cartas pré-existentes.

Foram testados e introduzidos uma
série de dados no sentido de se
verificar a funcionalidade, rapidez,

(1) Novo termo previsto na ISO/IEC 25010:2011 – functional suitability (adequação funcional), de acordo com a justificação do ISO/IEC JTC 1 (Joint Technical Committee,
Information technology), esta nova designação é mais exata e evita confusão com outros significados para “funcionalidade”. Contudo, e neste trabalho, foi decidido
manter o termo “Funcionalidade” dado o grau de utilização do mesmo.

• Abrangência funcional: capacidade
com que o conjunto de funções
abrange todas as tarefas especifi-
cadas e objetivos do utilizador.

• Aprendizagem: capacidade para o qual
um produto ou sistema pode ser usado
por utilizadores específicos para atin-
gir os objetivos pré-especificados de
aprendizagem, com eficácia, eficiência,
ausência de risco e satisfação num
determinado contexto de uso.

• Exatidão funcional: capacidade para o
qual um produto ou sistema fornece
os resultados corretos com o
necessário grau de precisão.

• Operacionalidade: capacidade para o
qual um produto ou sistema possui
atributos que o tornam fácil de operar
e controlar.

• Adequação funcional: capacidade com
que as funções facilitam a realização
de tarefas e objetivos especificados.

• Acessibilidade: capacidade para o qual
um produto ou sistema pode ser usado
por pessoas com a gama mais ampla
de caraterísticas e capacidade para
atingir um objetivo específico num con-
texto específico de uso.

• Maturidade: capacidade com que um
sistema, produto ou componente
satisfaz as necessidades de fiabilidade
numa operação normal.

Funcionalidade (sub-caraterísticas) Usabilidade (sub-caraterísticas)
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A adaptação de determinados gráficos (ex. histograma: marca-
ção máximos e mínimos, frequências vs cores, etc.).

Os limites de controlo são baseados em dados temporais (ou
seja, os limites de controlo apoiam-se em datas/aquisição de
dados/medições efetivas). 

A possibilidade de “fixar “os limites de controlo antigos quando
se atualizam limites para novos dados (Histórico dos Limites)

A possibilidade de transferência de dados para excel (histórico).

A possibilidade de se calcular o desvio padrão de longo-prazo
(s, teórico) ou de curto prazo (s, estimado)

Na metodologia seguida foi utilizada uma Carta teste X=/R gerada por
um conjunto de 20 subgrupos/amostras, em que cada amostra tinha
uma dimensão de 5 valores/medições, tendo sido validada pelo método
Manual e por uma folha de cálculo Excel. O teste permitiu determinar
um conjunto de resultados, entres os quais limites de carta de controlo,
médias, amplitudes, índices de capacidade de processo, etc.

A aplicação da carta possibilitou a obtenção do grau de exatidão
com que são geradas as cartas e parâmetros estatísticos, através da
análise comparativa de resultados, nomeadamente:

Limites das cartas de controlo (LSC X; LIC X;LSCR e LICR)

Média da carta das médias ( X=);

Média da carta das amplitudes (R );

Cartas geradas: evolução dos pontos nas cartas e os pontos
fora de controlo assinalados;

Índices de capacidade de processo (Cp, Cpk)

Índices de proporção de defeitos (ZS e ZI)

Foram também validadas as regras/critérios de alarme para identifi-
car as causas especiais de variação (ex. 7 pontos consecutivos do
mesmo lado da linha das médias X /R ).

adequação da informação do
ponto de vista do administrador
(informação estatística, alarmes,
ações corretivas, coerência dos
registos/relatórios, entre outros
aspetos da informação disponível
pós-registo).

Foram essencialmente verificadas as
seguintes tabelas de configuração:

Da análise efetuada ao software SPC
Pro foi possível determinar/verificar:

Caraterísticas ao nível da parame-
trização do plano de recolha de
dados incluindo a adaptação do
processo produtivo, seto res/áreas,
máquinas associadas, caraterísti-
cas das peças/artigos a controlar,
alarmes e causas a registar, tama-
nho da amostra, simulação de
cartas, os campos adicionais de
mensagens, entrada de dados e
sua sequência, entre outras possi-
bilidades. 

Os planos pré-existentes (altera-
ção da periodicidade, tamanho
da amostra, adicionar uma cara-
terística da qualidade num plano
de recolha de dados de controlo,
etc.)

• Empresas

• Secções 

• Causas de alarmes 

• Ações de correção 

• Grupos de máquinas 

• Máquinas 

• Postos de trabalho 

• Grupos de utilizadores 

• Configurações de alarmes 

• Unidades de medida 

• Características a controlar 

• Grupos de artigos 

• Especificações 

• Configuração de envio de emails 

• Dimensões 

• Artigos 

• Registo das tabelas configuráveis 

• Configurações gerais 

• Equipamentos de aquisição de valores 

• Configuração dos registos 

Tabelas de configuração trabalhadas

Figura 1 – Screnshot do Menu Alteração dos Limites de Controlo
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3.4. Verificação do testemunho e histórico
de utilização num cliente

A verificação da utilização no terreno do SPC PRO (ambiente fabril) por
um cliente com largo histórico na operacionalização, permitiu validar e
responder de modo mais objetivo a muitas das questões/requisitos da
cheklist concebida para o efeito, uma vez que foram suportadas por evi-
dências/dados em condições de operação reais.

Foi possível estabelecer o grau de semelhança, dos dados históricos uti-
lizados nos testes com os dados recolhidos e testemunhados uma vez
que se tratava de um processo de fabrico de laminados de cortiça
(dados de histórico semelhantes no que se refere ao fluxo produtivo,
setores, postos/máquinas e artigos e respetivas caraterísticas da quali-
dade.

As entrevistas/testemunhos serviram para validar a funcionalidade e
alguns aspetos da usabilidade.

A análise da funcionalidade do produto SPC PRO pelos diferentes
níveis de utilizadores (em ambiente fabril), foi realizada do seguinte
modo:

Testemunho do Responsável da Qualidade (gestor do SPC PRO);

Testemunho de 3 operadores de diferentes postos;

Verificação da aquisição de dados e restantes etapas operativas
do funcionamento do SPC PRO nos 3 postos testemunhados.

Nesta fase foram igualmente avaliadas características associadas ao
modelo de qualidade em uso uma vez que foi possível determinar o
grau com que os utilizadores atingiam os objetivos esperados na uti-
lização de um software de Controlo Estatístico do Processo (eficiên-
cia, eficácia, entre outros).

4. CONCLUSÕES

A metodologia seguida revelou-se adequada para avaliação das cara-
terísticas de funcionalidade e usabilidade do SPC PRO, contribuindo
para identificar também oportunidades de melhoria.

As orientações dos referenciais da série ISO 25000 ajudaram a estru-
turar o processo de avaliação de acordo com um modelo reconhecido
internacionalmente (ISO/IEC 25040), bem como a estabelecer a

melhor estratégia para a avaliação da
qualidade do software SPC PRO e que
se baseou essencialmente:

no modelo da qualidade do
produto, avaliado em duas das
características principais: fun-
cionalidade e usabilidade;

no modelo de qualidade em
uso, analisando e avaliando a
eficácia, eficiência, satisfação,
confiança  e utilidade, num uti-
lizador de longa data. 

As características definidas pelos dois
modelos são relevantes para todos os
produtos de software e sistemas de
computador. As caraterísticas e sub-
caraterísticas fornecem o enquadra-
mento consistente para a especifica-
ção, definição de critérios e medição
de produtos de software. 

O plano de avaliação estabelecido
através das Listas de verificação
(checklists) e dos testes executados
pelo CATIM permitiram avaliar o
software, quer do ponto de vista do
utilizador, quer do ponto vista da
exatidão e da adequabilidade fun-
cional como ferramenta de controlo
estatístico do processo.

Figura 2 – Screenshot de uma carta de controlo
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