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RESUMO 
 
 

Este artigo tem por objetivo apresentar um trabalho realizado em uma empresa automobilística 
na região do Vale do Paraíba, de grande porte que produz peçam usinadas, procurando reduzir 
o custo de ferramentas utilizadas no processo de usinagem de virabrequim, ficou decidido 
aplicar a metodologia Seis Sigma. Inicialmente foi feito o levantamento das publicações 
relevantes para o estudo, buscando identificar na literatura fatores associado à metodologia 
Seis Sigma, que contribuiu para uma ampliação da base conceitual sobre o tema e o problema 
a ser estudado. Identificamos através de gráficos quais eram os maiores contribuidores para o 
alto custo de ferramentas utilizadas, e então foram definidos métodos e ações para a redução 
destes custos, baseando-se no Custo de ferramenta por Unidade (Tool CPU). Ao utilizar a 
ferramenta DMAIC foram definidos os maiores custos de ferramentas; foram verificados a 
confiabilidade dos dados; analisado todo o processo para determinar as causas potenciais do 
problema; avaliadas as soluções; garantido que o alcance da meta fosse mantida por longo 
prazo; e padronizadas as alterações de melhoria. Com esta ideia o presente trabalho 
possibilitou a aplicação da metodologia Seis Sigma através das etapas do DMAIC, pois esta 
metodologia busca otimizar processo, reduzir etapas sem valor agregado ao produto, processo 
ou serviço e implementando melhorias nas etapas que necessitam de mudança. Desta maneira 
por meio da realização deste estudo de caso, para que se tenha total conhecimento e 
entendimento das principais causas do problema de alto custo de Tool CPU, e que aplicando a 
metodologia é possível entender melhor seus fatores e fazer as melhorias corretas para reduzir 
os custos. Com isso o custo do Tool CPU do Virabrequim, que antes era de R$ 7,61, diminuiu 
para R$ 6,83, totalizando uma redução anual de R$ 390.000,00, baseando-se na capacidade 
de produção da fábrica. O uso da metodologia para análise foi replicada para as linhas de 
usinagem de Blocos e Cabeçotes, podendo assim reduzir ainda mais o custo de ferramentas 
de uma fábrica de motores de uma indústria automobilística. Para controlar a eficácia das 
ações foi utilizado o sistema Royal Variset-GTS, onde rastreia a vida útil das ferramentas da 
fábrica. Nos dias de hoje o mercado global vem se tornando cada vez mais competitivo, e 
requer que as organizações se adaptem e melhorem suas estratégias para conseguir se 
manter sustentável no mercado e buscando o aumento de vendas e conseqüentemente o 
lucro. Com a globalização o mercado de trabalho vem se tornando cada vez mais competitivo, 
e vem exigindo das empresas agilidade para se adaptar ao que o cliente está buscando, 
satisfação, produto de qualidade e preço competitivo. Palavras-Chave: Seis Sigma, Usinagem, 
Redução de Custo. 


