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RESUMO 
 
 

REDUÇÃO DE CUSTO NO PROCESSO DE USINAGEM UTILIZANDO METODOLOGIA SEIS 
SIGMA RESUMO Devido ao aumento da competitividade das montadoras no mercado interno, 
tem sido necessário aplicar diversas ferramentas de qualidade buscando sempre a melhoria 
continua, visando aumentar a eficiência e reduzir os custos dos processos de fabricação com 
principal objetivo de tornar as montadoras cada dia mais enxutas e com maior margem de 
lucro. O objetivo desse estudo é utilizar ferramentas 6 Sigma e as fases do DMAIC (Definir, 
Medir, Analisar, Melhorar, Controlar) para melhoria continua em um processo de usinagem não 
capaz com gastos excessivos devido a quebra de ferramentas e dados de corte utilizados 
incorretamente e assim buscando reduzir o seu custo e aumentando sua eficiência. No 
presente estudo o DMAIC foi utilizado para a gestão e estratificação do consumo e quebra de 
ferramentas durante o processo de usinagem. Após as pesquisas nas áreas de produção das 
fábricas, foram estratificadas as principais causas da quebra de ferramentas com estas 
informações foi possível definir um plano para estudar as ferramentas e dados de usinagem 
utilizados no processo de fabricação, para diminuir a quebra de ferramentas e aumentar a 
eficiência do processo. As considerações que devem ser analisadas, ao se aplicar a 
metodologia 6 Sigma em um processo de usinagem não capaz que apresenta grandes perdas 
de produtividade e alto custo devido a quebra excessiva de ferramentas, elaborar plano de 
melhorias contendo: ações, prazos e responsáveis, baseando-se nos resultados obtidos, 
identificar o resultado final após as ações propostas no projeto e providenciar para que sejam 
implementadas no processo de usinagem de cabeçote de alumínio de uma montadora O 
método 6 Sigma pode ser definido como um sistema flexível para a liderança e o desempenho 
dos negócios, e possibilita o alcance de benefícios após a sua implementação .Será aplicado 
nesse trabalho cada passo do DMAIC para verificar sua real eficiência dentro de um processo 
de usinagem que apresenta diversas dificuldades com quebra de ferramentas. O estudo de 
caso foi realizado no chão de fábrica de uma indústria do setor automobilístico. Todo o 
processo foi monitorado e controlado, que combinaram diferentes formas de coletar os dados 
do processo. Os instrumentos utilizados foram papel, caneta e uma matriz de espinha de peixe 
utilizada para realizar a chuva de ideias dentro do chão de fábrica, proporcionando ouvir todos 
os operadores envolvidos na fabricação das peças usinadas no processo. O software MINITAB 
foi utilizado para confeccionar os gráficos necessários para auxiliar na metodologia do 6 Sigma. 
Considerando os aspectos apresentados neste trabalho é possível concluir que a proposta de 
utilizar o 6 Sigma como uma ferramenta adequada e eficaz para analisar e medir os problemas 
corretamente buscando as melhorias necessárias para alcançar um processo estável e obter 
uma grande redução na quebra de ferramentas conjuntivamente impactando em uma grande 
redução de custos e um aumento significativo na produtividade. Na aplicação da metodologia 6 
Sigma foi possível redesenhar o gerenciamento do processo de como tratar as quebras de 
ferramentas juntamente com o custo, mostrou ser possível avaliar todos os momentos de 
quebras de ferramentas no processo de usinagem. Palavras-chave: 6 Sigma, DMAIC, Custos  


