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RESUMO 
 
 

Atualmente no cenário global e competitivo que nos encontramos, as empresas veem a 
necessidade da melhoria continua nos seus processos e produtos, visando o atendimento aos 
seus clientes e acionistas a fim de estar sempre um passo à frente da concorrência. Devido a 
este ambiente globalizado, buscam metodologias que as auxiliem nas questões que envolvem 
produtividade, qualidade e custo. Para as empresas é importante conhecer seu processo como 
um todo e saber identificar seus gaps, para criar ações de médio a longo prazo que serão 
utilizados para sua maior competitividade, além da melhoria na qualidade dos produtos. O Seis 
Sigma tem como objetivo atingir um elevado nível de desempenho, confiabilidade e valor para 
o cliente. Tem como finalidade também, o aumento na participação do mercado, redução de 
custos e otimização nas operações e processos das empresas, afim de maximizar os lucros, 
eliminando defeitos e falhas nos produtos e serviços. O objetivo do nosso trabalho é o 
desdobramento dos passos da Metodologia Seis Sigma, dentro de uma empresa situada no 
Vale do Paraíba, do seguimento metalúrgico, mais especificamente no setor da aciaria, por 
meio da redução no tempo em que o forno elétrico a arco fica parado, focando em dois 
principais alvos do processo. Dentro do processo de fabricação do aço temos algumas 
atividades que são inerentes ao processo, ou seja, são pertencentes ao mesmo não podendo 
ser eliminadas apenas controladas. O nosso estudo tem como foco a redução no tempo das 
atividades de carregamento e vazamento do forno elétrico, por meio de pequenas melhorias 
nos equipamentos existentes, na priorização e padronização das tarefas e treinamentos aos 
operadores com o intuito de agilizar o processo da aciaria e consequentemente auxiliando na 
redução de custo e possível aumento na produtividade. Com a utilização de dados estatísticos 
obtidos pelas ferramentas da metodologia estudada em nosso estudo de caso, permitiu-nos 
destacar quais eram as maiores dificuldades da área e com isso possibilitou-nos focar nos 
processos mais relevantes e com maiores ganhos para a empresa, o carregamento, por 
exemplo, possuía um tempo médio de 9 min/corrida e após a aplicação das melhorias 
estudadas e apresentadas em nosso trabalho, percebemos que este processo poderia ser 
realizado em apenas 6 min/corrida, tendo um ganho anual previsto em R$3.125.944,94. Além 
disso, podemos observar também que não precisamos de grandes investimentos para 
melhorarmos os números da fábrica. Precisamos apenas alinhar os conhecimentos técnicos do 
processo juntamente com a visão da melhoria continua, ideias simples e eficazes nos 
componentes e equipamentos já existentes e o acompanhamento de uma metodologia que nos 
direcione ao caminho correto. 


