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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem como objetivo demonstrar as indústrias envolvidas com processos de 
usinagem que precisam aumentar a sua competitividade para atender adequadamente a 
demanda do mercado, melhor qualidade sobre seus produtos finais e um processo de 
fabricação mais eficiente. Existem algumas indústrias que preferem trabalhar com os gestores 
de ferramentas de usinagem, a fim de controlar os custos do processo. No entanto, 
mostraremos que é essencial ter profissionais contratados diretamente pela empresa para 
desempenhar o papel de introdutor de melhorias para o processo de fabricação e não 
terceirizar esse trabalho. Então, seguindo esse procedimento, o presente trabalho propõe o uso 
da metodologia Seis Sigma para a gestão e estratificação do consumo e quebra de 
ferramentas durante o processo de usinagem, foi utilizado o método DMAIC. Ao fornecer coleta 
de dados nas pesquisas nas áreas de produção das fábricas, foram identificadas causas da 
quebra de ferramentas. Com estas informações foram iniciadas algumas ações em busca de 
melhoria de processos e, também, procurando definir novas condições ideais tanto das 
máquinas de fabricar ferramentas e também as próprias ferramentas. O resultado mostrou que 
era possível propor um modelo para controlar a quebra de ferramentas e sem dúvida, contribuir 
para a redução de custos e aumento de produtividade na indústria. O DMAIC é uma ferramenta 
do SIX SIGMA e constituída por fases que devem ser seguidas para a sua perfeita execução. 
Essas fases são: “Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar”. Em seguida estas fases estão 
definidas • A Fase Definir consiste em aperfeiçoar o entendimento do Time do Projeto 
sobre o problema. Estabelece as bases para o sucesso do projeto SIX SIGMA. A Fase Definir 
É para estabelecer quem são os clientes e definir suas necessidades e expectativas. Nesta 
fase o Time se organiza, estabelecendo atribuições e responsabilidades, metas e cronogramas 
e revisa os passos do processo; • A Fase Medir estabelece as técnicas e realiza a coleta 
de dados sobre o desempenho atual que permitam realçar as oportunidades de projeto; •
 A Fase Analisar consiste em visualizar as oportunidades de melhoria com base no 
resultado da análise do conjunto de dados medidos. Nesta fase o Time do Projeto deverá ter o 
completo entendimento dos fatores que impactam no projeto, gerar idéias sobre como melhorar 
o processo, projetar melhorias, efetuar pilotos e implementar, validar as melhorias e 
implementar as melhorias; • A Fase Controlar consiste em institucionalizar as melhorias 
introduzidas no sistema e responsabilizar-se por monitorar e garantir o melhor desempenho 
alcançado.  


