
Software para Controle Estatístico do Processo (CEP)



A FERRAMENTA CEP:

"CEP é uma poderosa ferramenta de monitoramento e 
controle dos parâmetros vitais de processo e de produto, 

objetivando buscar a estabilização do processo e um 
aumento da sua capacidade, através da redução substancial

de sua variação, proporcionando também aumento 
significativo da confiabilidade do produto, com uma 

conseqüente redução do custo da garantia do produto”.

"A VTB é a empresa pioneira em Treinamento e Consultoria  
em implantação de CEP no Brasil. Com consultores de 

altíssimo nível técnico, a VTB tem ajudado a implantar esta 
ferramenta em mais de 150 empresas nos últimos 26 anos

no Brasil”.



O WinCEP Plus 5 é um software de última geração para coleta, análise e 
gerenciamento do Controle Estatístico do Processo (CEP/SPC - Statistical Process 

Control). É uma importante fonte de subsídios para gerentes da qualidade. Suas 
poderosas análises estatísticas e o total controle e rastreabilidade de eventos do 

processo fornecem um suporte valioso para a automação e controle de processos, que 
ajuda na análise e tomada de decisões para aprimoramento do seu processo produtivo. 

Seus recursos e facilidade de uso o tornam um líder em software para controle 
estatístico do processo no Brasil. A interface de operação simples permite que seja 
implantado diretamente no chão de fábrica, para que os operadores entrem com as 
informações relevantes e tomem as decisões no momento em que elas devem ser 

tomadas. São mais de vinte anos de experiência no desenvolvimento de softwares e 
profissionais altamente qualificados para fornecer assistência a seus usuários, que 

garantem total credibilidade e confiabilidade. 

O SOFTWARE:



WinCEP Plus 5

Informações centralizadas Informações centralizadas 

por projetospor projetos

Sistema com níveis de permissão por Sistema com níveis de permissão por 

usuário e senhausuário e senha

Imagens do Imagens do 

produto produto 

facilitam o facilitam o 

manuseio e manuseio e 

gerenciamentogerenciamento

Sinalização Sinalização 

na carta de na carta de 

controle de controle de 

causas causas 

especiaisespeciais



Interface
Menus de fácil acessoMenus de fácil acesso

Informações Informações 

estatísticas das estatísticas das 

amostras no amostras no 

próprio gráficopróprio gráfico



Alertas

Alerta na própria planilha de coleta dos valores fora de especifAlerta na própria planilha de coleta dos valores fora de especificaçãoicação

Legendas, que Legendas, que 

permitem permitem 

realizar uma realizar uma 

completa completa 

análise crítica análise crítica 

do processo e do processo e 

permitem que permitem que 

os gestores os gestores 

tenham com tenham com 

elas um amplo elas um amplo 

controle das controle das 

variáveis.variáveis.



Alertas

Alerta o Alerta o 

operador operador 

quando ocorrer quando ocorrer 

alguma causa alguma causa 

especial na especial na 

carta de carta de 

controlecontrole



Diário de Bordo

Sistema com diário de bordo para Sistema com diário de bordo para 

o operador especificar as causas o operador especificar as causas 

especiais, além de dados do especiais, além de dados do 

processo tais como: parâmetros de processo tais como: parâmetros de 

produção, produção, setup setup de máquina... de máquina... 

entre outrosentre outros



Relatórios
Relatórios bem arranjados com Relatórios bem arranjados com 

excelente organização dos excelente organização dos 

resultados para uma melhor resultados para uma melhor 

compreensão contendo todos os compreensão contendo todos os 

cálculos necessários para um cálculos necessários para um 

estudo estatístico do processo.estudo estatístico do processo.

Todos relatórios do Todos relatórios do 

software podem ser software podem ser 

salvos em arquivos do salvos em arquivos do 

tipo PDF. RTF e  HTML tipo PDF. RTF e  HTML 

sem necessitar de sem necessitar de 

qualquer outro software qualquer outro software 

de terceirosde terceiros



Formulário

Gera automaticamente Gera automaticamente 

o formulário para coleta o formulário para coleta 

manual. manual. 



Múltiplos Arquivos 

Controle e Controle e 

gerencie gerencie 

várias várias 

características características 

ao mesmo ao mesmo 

tempo. Tendo tempo. Tendo 

uma visão em uma visão em 

tempo real tempo real 

sobre suas sobre suas 

amostragens.amostragens.



Gerenciamento 

Gerencie melhor os estudos Gerencie melhor os estudos 

realizados com o sistema realizados com o sistema 

exclusivo de finalização de exclusivo de finalização de 

cartas. Maneira prática para cartas. Maneira prática para 

consultar histórico dos consultar histórico dos 

estudos, além da análise de estudos, além da análise de 

PIST/PIPCPIST/PIPC



Ishikawa 

Além das cartas de Além das cartas de 

controle, o controle, o WinCEP Plus WinCEP Plus 

5 permite a criação do 5 permite a criação do 

diagrama de diagrama de Ishikawa Ishikawa 

(espinha de peixe) para (espinha de peixe) para 

auxiliar a identificação auxiliar a identificação 

das causas dos das causas dos 

problemas.problemas.



Configurações / Recursos

Software com vários recursos para tornar o Software com vários recursos para tornar o 

trabalho mais prático além de configurações trabalho mais prático além de configurações 

personalizadas para deixar os resultados dos personalizadas para deixar os resultados dos 

estudos melhor adaptados ao seu processo. estudos melhor adaptados ao seu processo. 



Módulos Complementares (inclusos)

Módulo Gerencial

Permite comparar máquinas, processos, linhas de Permite comparar máquinas, processos, linhas de 

produção e realizar a comparação entre cartas de produção e realizar a comparação entre cartas de 

controle para melhor visualização das variações controle para melhor visualização das variações 

do processo.do processo.

Análise de Correlação e Regressão: Análise de Correlação e Regressão: 

Saiba quais as variáveis que Saiba quais as variáveis que 

influenciam no seu processo, e como o influenciam no seu processo, e como o 

seu processo se comporta em função seu processo se comporta em função 

destas variáveis.destas variáveis.



Módulos Complementares (inclusos)

Pareto

Com o gráfico de Com o gráfico de ParetoPareto, descubra , descubra 

qual os defeitos que mais ocorrem qual os defeitos que mais ocorrem 

nos produtos e saiba quais destes nos produtos e saiba quais destes 

ocasionam maiores prejuízos. ocasionam maiores prejuízos. 



Módulos Complementares (inclusos)

Flowchart

Com o Com o FlowcartFlowcart, desenvolva , desenvolva 

fluxogramas para auxilio da fluxogramas para auxilio da 

produção nas etapas do produção nas etapas do 

processo, e assim, tenha uma processo, e assim, tenha uma 

melhor visão dos possíveis melhor visão dos possíveis 

problemas que podem problemas que podem 

ocorrer em cada etapa. ocorrer em cada etapa. 



APLICAÇÕES:
•EM QUALQUER PROCESSO FABRIL
•SERVIÇOS
•AGRONEGÓCIO
•TÉCNICAS DE PEQUENOS LOTES
•PROCESSOS POR BATELADA
•ATENDE AOS REQUISITOS DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA
•POSSUI DESDE CÁLCULOS SIMPLES AOS MAIS AVANÇADOS EM ANÁLISE 
ESTATÍSTICA DO PROCESSO

AUTOMAÇÃO: POSSUÍMOS UMA VERSÃO COM INTEGRAÇÃO À
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO. CONSULTE-NOS.

Informações Gerais



Algumas Vantagens Competitivas

•Software com o melhor custo/benefício do mercado

•Update gratuito

•26 anos de desenvolvimento contínuo agregando os pedidos de melhorias de dezenas de Clientes

•Gera carta de controle personalizada para ser preenchida pelo técnico/operador

•Realiza cálculos de correlação entre duas cartas

•Módulos de Pareto e Espinha-de-Peixe

•Extensa rede de Clientes (confira no www.vtb.com.br)�

•Atende à última edição do Manual de CEP da Indústria Automotiva (AIAG)�

• Detecta pequenas variações (CUSUM/EWMA)�

•Cálculo de capacidade para distribuições não-normais

•Equipe técnica de alto nível com capacidade para realizar customizações

Informações Gerais



Para conhecer mais sobre o WinCEP Plus 5 e os nossos outros 
softwares, agende uma Demonstração Remota entrando em 

contato conosco: 

Fone/Fax: (11) 5081-9836
Email: vtb@vtb.com.br

Saiba mais no site: www.vtb.com.br

Informações Gerais


