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RESUMO 
 
 

O programa seis sigma é uma ferramenta da qualidade utilizada para redução da variabilidade 
do processo, apresentando redução de custos e melhoria contínua, sendo de extrema 
importância já que as empresas estão cada vez mais em busca de qualidade para garantir a 
satisfação de seus clientes. Este estudo teve por objetivo aplicar a metodologia Seis Sigma no 
processo de redução de sucatas gerada durante o processo de setup na fabricação de molas 
em uma indústria de autopeças de grande porte. Devido a essa geração de sucata durante o 
processo de setup é necessário o ajuste do equipamento no momento em que é realizada a 
troca do ferramental para a fabricação de outros part numbers. Para elaborar o estudo 
realizaram-se pesquisas bibliográficas sobre históricos, ferramentas e abordagens do 
programa. Com estes dados foi possível identificar a fragilidade do processo e implantar um 
equipamento (SSI) desenvolvido para o escaneamento das molas a fim de obter informações 
para reduzir o tempo de ajuste dos parâmetros de produção das molas. Juntamente com o SSI, 
foi implantado um software (HRCPS) com a finalidade de ajustar automaticamente os padrões 
de fabricação e acertá-los diretamente no maquinário de produção através dos dados 
coletados do SSI. Para aplicação da ferramenta DMAIC foram realizados testes de medição de 
tempo de operação e quantidade de sucata gerada no processo de setup anteriormente e 
posteriormente a aplicação do SSI e do HRCPS. A utilização da ferramenta DMAIC dentro da 
metodologia Seis Sigma mostrou sua eficácia na identificação do problema e na maneira de 
como resolvê-lo. Os resultados dos testes evidenciaram a diminuição da sucata gerada no 
processo, o que trouxe a empresa uma redução em suas despesas ocasionadas pelo 
desperdício que o operador gerava por não conseguir identificar qual parâmetro seria o ideal 
para fazer uma mola perfeita. Também foram analisados outros fatores, tais como manutenção 
dos maquinários, organização da área de trabalho, entre outros, com o objetivo de aplicação da 
ferramenta DMAIC para uma maior qualidade de trabalho e uma organização dos ambientes, o 
que impactou diretamente na qualidade do serviço realizado pelos funcionários. Os resultados 
indicam que após a realização deste estudo foi possível concluir que a implantação do 
equipamento SSI e do software HRCPS, mesmo apresentando uma adversidade, como o 
aumento do tempo de setup, possibilitou o alcance do objetivo deste estudo, que visou a 
diminuição da quantia de sucata gerada no processo de setup, melhorando o ambiente de 
trabalho e a qualidade das operações realizadas pelos seus funcionários e além disso houve 
redução de gastos anuais trazendo mais benefício para a empresa. 


