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RESUMO 
 
 

Indústrias envolvidas com processos de usinagem estão sempre atentas no sentido de 
aumentar a sua competitividade para atender adequadamente a demanda do mercado. Melhor 
qualidade sobre seus produtos finais e um processo de fabricação mais eficiente são alvos 
estratégicos de serem atacados. No caso particular do processo de usinagem em ambiente 
fabril existem algumas indústrias que preferem trabalhar com os gestores de ferramentas de 
usinagem, a fim de controlar produtividade e custos do processo. Entretanto, neste trabalho de 
dissertação, pretende-se sugerir que é essencial ter profissionais contratados diretamente pela 
empresa para desempenhar o papel de introdutor de melhorias para o processo de fabricação. 
Então, seguindo esse procedimento, o presente trabalho tem por objetivo propor o uso da 
metodologia Seis Sigma (6&#963;) para a gestão e estratificação. São muitas as estratégias 
praticadas pelas empresas nos últimos anos, e estão voltadas para a melhoria continua da 
qualidade. A metodologia Seis sigma tem como objetivo analisar as causas originais dos 
problemas no processo e solucionar estes problemas através da ligação das saídas do 
processo às necessidades do mercado. O que tem atraído muito as empresas é a ambição por 
processos com baixíssima variabilidade e alto controle. A idéia de se produzir pouquíssimas 
peças com defeitos a um baixo custo é tão idealizada pelos clientes quanto pelos fornecedores, 
que querem satisfazê-los, e ao mesmo tempo lucrar. Em outras palavras, um processo 
bastante capaz significa muita economia e muita satisfação. Torna-se uma estratégia para o 
aumento da competitividade através da melhoria da qualidade, com ênfase na aplicação de 
intenso ferramental estatístico para a eliminação dos defeitos. Este programa tem foco em 
processos, não em produtos; sendo que a qualidade do produto é melhorada por meio da 
melhoria no processo, nenhuma mudança é feita no produto. Através de pesquisas 
bibliográficas sobre históricos, ferramentas, abordagem do programa, posteriormente 
demonstra-se um exemplo de aplicação de um projeto de melhoria em uma linha de usinagem 
de motor automobilístico, onde utiliza o método Dmaic, com reduções da não qualidade, como 
scraps e retrabalhos. A validação do instrumento de pesquisa utilizada servirá de apoio às 
futuras pesquisas de estratégia de redução de custos que utiliza a metodologia. A intenção 
desse artigo não é capacitar o leitor em realizar trabalhos do Programa Seis Sigma, mas com 
certeza terá a base de conhecimento necessária para um treinamento do programa. Foram 
apresentadas algumas das ferramentas estatísticas utilizadas na qualidade e o princípio de 
utilização delas pelo Programa Seis Sigma, também ilustrando os passos do DMAIC de um 
projeto Green Belt em uma linha de usinagem de cabeçote de motores automobilístico, 
facilitando a compreensão da temática. Através delas foi possível determinar os objetivos a 
serem alcançados, o tipo de dados mais adequado e a melhor forma de coletá-los, as 
mensurações necessárias, a análise do mapeamento do processo real, as propostas de 
melhoria e, por fim, as formas de acompanhamento e controle destas melhorias. Palavras-
Chave:Seis Sigma; Estratégia; Qualidade; Redução de Reclamações do cliente.  


