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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem como objetivo apresentar aplicação de um estudo estatístico em processos 
de usinagem de Centros CNC, utilizando ferramentas da qualidade para redução da 
variabilidade do processo e conseqüente redução de custos e melhoria contínua como, por 
exemplo, a ferramenta CEP (Controle Estatístico do Processo) a qual pode ser utilizada para 
solucionar problemas no processo de fabricação e auxiliar os gestores na tomada de decisão, 
contribuindo assim para diminuição do desperdício de matéria prima e o melhor aproveitamento 
do insumo, garantindo a qualidade do produto, buscando aumento de lucratividade. Os estudos 
realizados através de capabilidade buscando Cp e Cpk em processos de usinagens de 
precisão vem sendo utilizados em grandes empresas buscando a aprovação do processo. Este 
modelo de trabalho visa demonstrar através de um estudo de caso utilizando software Minitab 
para a obtenção dos níveis de capabilidade que se encontra o processo de usinagem antes da 
melhoria e depois do proposto, demonstrando a efetividade e comprovando através de dados 
colhidos no processo. A validação do instrumento de pesquisa utilizada servirá de apoio às 
futuras pesquisas de estratégia de redução de custos utilizando a metodologia. Com o 
desenvolvimento tecnológico, que é impulsionado pela exigência dos consumidores e 
necessidades das indústrias de produzirem peças complexas e com tolerâncias pequenas, 
para atender a normas técnicas e ainda terem competitividade para atender e sobreviver num 
mercado cada dia mais competitivo. O grande objetivo das organizações humanas é atender as 
necessidades do ser humano na sua luta pela sobrevivência na Terra. Pode-se responder o 
que é qualidade: um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de 
forma confiável, acessível e segura e no tempo certo as necessidades do cliente. Todas as 
empresas têm um departamento de qualidade. Infelizmente, o departamento de controle da 
qualidade tem afastado dessa tarefa pessoas que muito podem contribuir, administradores, 
chefes, administradores de compras e pessoal da produção. Além disso, deixaram de explicar 
aos administradores a importância de uma boa administração, inclusive dos prejuízos 
decorrentes, por exemplo; compras de materiais só por causa do preço, da quantidade de 
fornecedores, dos padrões de trabalho e dos arranjos inconvenientes e caros das instalações 
da fábrica. No desenvolvimento do trabalho, foi feita a utilização da metodologia da estatística, 
como uma ferramenta da qualidade, para as análises e soluções de problemas, que foram 
atacados. Concluiu que as causas determináveis podiam ser economicamente descobertas e 
eliminadas, mas que as causas aleatórias não podiam ser removidas sem que se fizessem 
mudanças básicas no processo. 


