
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

EPE0129 
 

IMPLEMENTAÇÃO DE SEIS SIGMA NO SETOR SMT EM UMA 
FÁBRICA ELETROELETRÔNICA 

 
 
 

DIEGO DE CASTRO RODRIGUES SOUSA 
NATÁLIA DA SILVA LIMA DOS SANTOS 

diegocrsousa@hotmail.com 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA NOTURNO 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
 
 

ORIENTADOR(A) 
PAULO CESAR CORREA LINDGREN 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 



RESUMO 
 
 

 IMPLEMENTAÇÃO DE SEIS SIGMA NO SETOR SMT EM UMA FÁBRICA 
ELETROELETRÔNICA RESUMO Atualmente o mercado das montadoras de placas eletrônicas 
é muito competitivo, principalmente quando se faz referência às empresas asiáticas, as quais 
estão localizadas no polo mais tecnológico e possuem as melhores máquinas. No cenário 
econômico brasileiro, as empresas têm problemas com prazos de entrega devidos a 
importação de peças utilizadas no processo, resultando em atraso, o que não acontece com as 
fábricas eletrônicas asiáticas. É notório o destaque que as eletrônicas brasileiras vêm tendo em 
nosso país devido a qualidade de seus produtos, mas como a disputa pelo mercado é intensa, 
existe a necessidade de buscar melhorias no processo, focando nos principais problemas 
enfrentados, ou seja, a redução de custo e do tempo de produção, sem que isso afete a 
qualidade e os requisitos exigidos pelos clientes. Uma opção seria o aumento do estoque de 
matéria-prima isto, porém é inviável, devido à baixa produtividade e à grande variabilidade de 
produtos. Fazer uso de intenso ferramental estatístico para a eliminação de defeitos, aumento 
da produtividade, redução de custos e redução de tempo de ciclo é uma característica da 
metodologia Seis Sigma, a qual é abrangente e flexível. A proposta desse trabalho é buscar, 
através da metodologia, o melhor aproveitamento das máquinas utilizadas no processo de 
montagem de placas eletrônicas, com isso reduzindo o custo do setor SMT (Surface Mounting 
Technology), maximizando o sucesso da empresa e melhorando o atendimento dos seus 
clientes. Porém para introduzir o Seis Sigma na organização é necessário o preparo de 
pessoas para o esforço da metodologia, a mudança de cultura e quebra de paradigmas, ou 
seja, todos os funcionários devem estar alinhados com a estratégia da empresa. As 
ferramentas do Seis Sigma utilizadas no estudo de caso foram: SIPOC, Diagrama de Causa e 
Efeito, Gráfico de Pareto e FMEA. Essas ferramentas possibilitaram o mapeamento do 
processo, encontrando, assim, os pontos críticos no mesmo e viabilizando sua melhoria. Após 
a conclusão do estudo de caso foi proposto um novo modelo de produção, o qual melhora a 
utilização da área da esteira de uma das principais máquinas do processo (Insersora) por meio 
da produção de painéis ao invés de placas individuais. Com isso obtêm-se uma melhoria 
considerável no lead time de produção, em torno de 3,5%, e também a redução de custo de 
uma das matérias-primas (PCI), em torno de 1,3% por PCI. Também pode ser citado como 
vantagem o fato de que estas melhorias também beneficiam as demais máquinas do setor 
SMT, como a Printer e o Forno de Refusão, além de poder ser replicada nas demais máquinas 
de outros setores da empresa, otimizando e aumentando a produção. Palavras-chave: Seis 
Sigma. Lead Time. SMT.  


