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1 INTRODUÇÃO 

 

A globalização trouxe a velocidade da comunicação, com isso grandes 

recursos financeira são gerados, aumentando a competitividade do mercado, 

forçando diversos setores adequarem-se ritmo veloz das mudanças. A indústria 

automotiva é uma das que mais tem demostrado este dinamismo atualizando 

constantemente a sua estrutura, processos e produto. 

O aumento da satisfação de seus clientes e a competitividade é 

indispensável que os processos de produção garantam a qualidade, e a 

redução contínua dos custos associados a todos os processos envolvidos. 

Para que estes objetivos sejam atingidos, e promovendo a melhoria 

contínua de seu processo produtivo, um mínimo de falha deve ocorrer durante 

a montagem na linha de produção.Por meio da garantia da qualidade, pode-se 

obter uma redução significativa destas falhas. 
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Será utilizada neste estudo a abordagem das ferramentas estatísticas 

para o Controle de Qualidade Seis Sigma para avaliar as possíveis falhas do 

processo e ou projeto de modo a prevenir e ou minimizar a sua ocorrência. 

Os componentes do sistema de injeção eletrônica devem ser garantidos 

como confiabilidade mínima de 80.000 km durante sua vida pela legislação 

ambiental CONAMA de 1986, e a falha destes componentes tem como 

resultado comprometimento com as emissões de gases poluentes no ambiente, 

bem como uma insatisfação do usuário, devido a vários sintomas que assim os 

provocam. 

Através de peças retornadas de campo com possíveis defeitos, será 

efetuada uma análise comprovando um possível estado fora da especificação, 

identificando a causa raiz do problema e a sua correção, seja no processo 

produtivo, como no projeto. 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho é comprovar a eficácia da Metodologia Seis 

Sigma em peças com defeito comprovado com risco a segurança, altos custos 

de garantia e que geram grande insatisfação ao cliente, demonstrando com 

esta abordagem, ser de extrema eficaz para fornecer uma vantagem 

competitiva para a organização que a executa. 

 

1.2. Delimitação do trabalho 

Este trabalho não abrange o desenvolvimento de novos produtos, serão 

limitadasaos 

produtos em exercícios e que apresentam defeitos, motivando a insatisfação do 

cliente e a difícil detecção de falha. 

 O presente trabalhoconcentrará na determinação da situação atual do 

processo em estudo, determinação das variáveis e priorização das variáveis 

críticas do processo e proposição de ações de melhorias para o mesmo. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. METODOLOGIA SEIS SIGMA 
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Seis Sigma seguem duas metodologias de projeto inspirados por 

Deming dociclo Plan-Do-Check-Act. Estas metodologias compostas de cinco 

fase cada,tem como as siglas DMAIC e DMAV.A ideia é prever um modo 

organizado de enfrentar umproblema e estimular a melhoria contínua na 

companhia (HAIKONEN et al., 2004) 

 DMAIC é usado para projetos que visam melhorar um processo de 

negócios existente. 

 DMADV é usado para projetos que visam a criação de novos projetos de 

produtos ou processos. 

2.2.1 DMAIC 

Carvalho et al. (2005) enfatizam que o programa DMAIC (definir, medir, 

analisar,melhorar e controlar), propor-se ao aprimoramento dos processos por 

meio da escolha destes e do melhoramento das pessoas a serem orientadas 

para alcançar os resultados tracejados. O DMAIC, conhecido por 

aprimoramento de processo, passa por cinco fases conforme apresentadas 

abaixo: 

D – DEFINE (DEFINIR):Definiro sistema, a voz do cliente e suas 

necessidades, e as metas do projeto, especificamente. 

As ferramentas mais utilizadas nesta fase são: Técnicas de pesquisa 

com clientes,“Benchmarking”, Análise custo-benefício, QFD, Mapa do Processo 

(Macro), Pareto, etc. 

M – MEASURE (MEDIR):Medir aspectos-chave do processo atual e 

coletar dados relevantes. 

Nesta fase as principais ferramentas utilizadas são: Mapa do processo 

(detalhado), Espinha depeixe ou Diagrama de Ishikawa, Matriz de Causa & 

Efeito, Análise do sistema de medição e Cálculo da capabilidade, assim com 

estatística básica. 

A – ANALYZE (ANALISAR):Analisar os dados para investigar e verificar 

as relações de causa-e-efeito. Determinar que relações são, e tentar garantir 

que dados fatores foram considerados. Procure a causa raiz do defeito sob 

investigação. 
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As principais ferramentas utilizadas são: Estatística básica, Análise 

gráfica dos dados, Teste dehipótese, Teste de chi-quadrado, Análise de 

Regressão e FMEA. 

I – IMPROVE (MELHORAR):Melhorar ou otimizar o processo atual com 

base na análise de dados usando técnicas como desenho de experimentos, 

pokeyoke ou prova de erros, e padrão de trabalho para criar um novo, processo 

futuro estado.  

As principais ferramentas utilizadas são: FMEA, Delineamento de 

experimentos, EVOP,Análise de Regressão. 

 

C – CONTROL (CONTROLAR):Controlar o processo de estado futuro 

para assegura que quaisquer desvios em relação a meta são corrigidos antes 

que resultem em defeitos.Implementar sistemas de controle como o controle 

estatístico do processo, placas de produção, locais de trabalho visuais e 

monitorar continuamente o processo. 

As principais ferramentas utilizadas são as cartas de controle, 

Dispositivos à prova de erros(Poka-yoke), Planos de controle, Procedimentos, 

etc. 

Algumas organizações adicionam o passoRecognizeno inicio, que é o de 

reconhecer o problema, trabalhar, produzindo, assim uma metodologia 

RDMAIC. 

2.2.2.  DMAVD ou DFSS 

Aestratégicade toda a empresa, a abordagem com foco naredução 

devariação, os projetos têm o potencialde reduzirsimultaneamentecustos e 

aumentandoa satisfação do cliente (Black e Revere, 2006). 

A metodologia tem objetivos de projeto DMADV, conhecida também 

como DFSS apresenta cinco fase: 

Define objetivos do projeto que são consistentes com as demandas do 

cliente e a estratégia da empresa. 

Medida e identificar CTQs (características que são CriticalTQualidade) 

características do produto, capacidade de processo de produção e riscos. 
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Analyse para desenvolver e alternativas de projeto. 

Design uma alternativa melhorada, mais adequada para análise na 

etapa anterior. 

Verifique o design, configurar corre-piloto, implementar o processo de 

produção e entrega-lo ao proprietário do processo. 

 

2.2.3. FERRAMENTAS DE GESTÃO DA QUALIDADE 

Segundo Craig (2004), um sistema de gestão da qualidade com o 

foco preventivo é vital para se reduzir os custos com a qualidade e ainda 

atender às exigências do cliente. Porém, destaca-se a falta de foco 

preventivo nos atuais sistemas de gestão da qualidade, nos quais o 

principal fator para a tomada de ação ainda é a falta de qualidade e não 

a prevenção desta, atuando-se no problema do momento e não nos 

riscos potenciais de eventuais problemas. 

 

 Dentro das fases individuais de um projeto DMAIC ou DMDV, a 

metodologia Seis Sigma utiliza muitas ferramentas de gestão da qualidade 

estabelecidas que também são usados fora Seis Sigma. A descrição abaixo 

mostra uma visão geral dos principais métodos utilizados: 

 Ferramentas estatísticas e de montagem 

o Analise de variância 

o Modelo linear geral 

o ANOVA Medidor de R&R 

o A analise de regressão 

o Correlação 

o Diagrama de dispersão 

o O teste do qui-quadrado 

 Projeto axiomático 

 Mapeamento de processos de negócios / folha de cheque 
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 Causa e efeito diagrama (também conhecido como espinha de peixe ou 

diagrama de Ishikawa) 

 Gráficos de controle/ plano de controle (também conhecido como mapa 

raia) / gráficos run 

 Análise custo-benefício 

 CTQ árvore 

 Projeto de experimento / Estratificação 

 Histogramas / Pareto análise / gráfico de paretos 

 Escolha gráfica/ capacidade do processo / rendimento laminados /  

 Desdobramento da Função Qualidade (QFD) 

 Pesquisa de mercado quantitativo atravé de feedback gestão 

Empresarial  

 Analise causa raiz 

 SIPOC análise (Suppliers, Imputs, Process, Outputs, Customers) 

 COPIS análise (versão centrada no cliente / perspectiva de SIPOC) 

 Métodos de Taguchi / função de perda de Taguchi 

 Mapeamento do fluxo de valor. 

 

2.2.4. PROCESSO SEIS SIGMA 

 

A metodologia Seis Sigma é baseada em uma série de filosofias, 

ferramentas e técnicas quecoordenadas adequadamente conseguem obter de 

forma rápida e eficiente uma série de benefícios paraas corporações, como: 

aumento expressivo dos lucros, elevação da satisfação dos clientes, 

maiorenvolvimento da equipe e diminuição da variação dos processos. Essas 

são razões muito concretas que têm levado inúmeras empresas em todo o 

mundo a implementar o Seis Sigma.  

Acredita-se que a maioria das empresas brasileiras opera num nível de 

qualidade próximo a trêssigma. Isso representa um enorme custo, de 25 a 40 
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por cento de seu faturamento bruto. Só para fazer uma rápida comparação: no 

nível seis sigma, o custo da qualidade não chega a 1% das vendas. Quando a 

General Electric reduziu seu custo de 20% para menos de 10% e aumentou 

seu nível total de qualidade de quatro para cinco sigma, sua receita líquida 

cresceu US$ 1 bilhão em apenas 24 meses. 

Empresas que operam abaixo do nível três sigma geralmente não 

conseguem sobreviver. Na Kodakbrasileira, houve uma redução de custos de 

US$ 15 milhões, em três anos de implementação do processo. Os projetos 

Seis Sigma do Citibank na América Latina geraram no ano 2000, uma 

economia próxima a US$ 40 milhões. 

A meta do Seis Sigmaé chegar muito próximo de zero defeito, erro ou 

falha. Quanto maior o"nível sigma", menor será a possibilidade de defeitos em 

um processo, produto ou serviço. Os aviõestêm um nível de qualidade superior 

a seis sigma, com menos de 1,5 falha por milhão de oportunidades.Entretanto, 

operações com bagagens de passageiros têm um nível entre 6.000 e 23.000 

extravios por milhão, ou 3,5 a 4 sigma. Esse valor, aliás, é típico das operações 

de serviço como, por exemplo, ocálculo de contas em restaurantes, a 

efetivação de transações bancárias e o preenchimento de receitasmédicas. 

Quando produtos e serviços são produzidos com nível seis sigma, pode-se ter 

99,99966 porcento de certeza de que eles não falharão, o que certamente se 

refletirá no resultado financeiro daorganização. A tabela a seguir mostra os 

principais benefícios em se alcançar "níveis sigma" mais altos. 

 

 

 

Níveis de 

Qualidade 

Defeitos por 

Milhão(PPM) 

Fator 

percentual 

Custo da 

Qualidade 

2 Sigma 308.537 69,15% Não se aplica 

3 Sigma 66.807 93,32% 25 a 40% 

4 Sigma 6,210 99,3790% 15 a 25% 
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5 Sigma 233 99,97670% 5 a 15% 

6 Sigma 3,4 99,999660% < 1% 

Figura1 : Tradução do nível da qualidade para a linguagem financeira. 

A estimativa dos analistas de mercado norte americanos é de que, em 

quatro anos, as industriasde transformação que não estiverem com um nível de 

qualidade Seis sigma estarão sem capacidadecompetitiva. 

Conforme Crosby (1992 p. 121), o “processo de instalar a melhoria 

daqualidade é uma viagem sem fim”. Nessa visão, define-se qualidade como 

conformidade com os requisitos, medida pelo custo da não-qualidade. Existindo 

ou não existindo conformidade, o autor desenvolveu o termo zero defeito, que 

representa a meta das organizações em não ter nenhum defeito, preconiza que 

todos os trabalhadores podem desenvolver o trabalho corretamente desde a 

primeira vez, e complementa citando que o desenvolvimento da qualidade é 

não só tecnicamente possível como também desejável economicamente pelas 

empresas. 

No seu programa, a alta administração é a geradora da política da 

qualidade implantada com o auxílio das equipes de divulgação e melhoria, 

coordenadas por gestores. Torna-se imprescindível á contínua e eficiente 

comunicação entre o pessoal da empresa e os programas de treinamentos, 

seguindo as necessidades detectadas em todos os níveis da empresa. 

 O termo “processo Seis Sigma vem da ideia de que se alguém tem seis 

desvios padrão entre o processo de significar e o limite de especificação mais 

próximo, como mostrado no gráfico, praticamente não tem itens vai deixar de 

atender ás especificações”. Isto baseado em método de cálculo empregado em 

estudos de capacidade do processo. 

 

 

 Estudos de capacidade medir o número de desvios padrão entre a 

média do processo e o limite de especificação mais próximo em unidade sigma, 

representando pela letra grega σ (sigma). Como desvio padrão do processo vai 

para cima, ou a média do processo move-se para longe do centro da 
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tolerância, menos os desvios-padrãoirá encaixar entre a média e o limite de 

especificação mais próximo, da diminuição do número de sigma e aumentando 

a probabilidade de itens fora da especificação. 

 

 

 

Figura 2 :Gráfico de distribuição normal. 

 

Gráfico da distribuição normal, o que está na base das suposições 

estatísticas do modelo Seis Sigma. A letra grega σ (sigma) marca a distância 

no eixo horizontal entre a média, µ, e da curva de ponto de inflexão. Quanto 

maior for a distância, maior é a propagação de valores encontrados. Para a 

curva central (verde) mostrado acima µ = 0 e σ = 1. Os limites superior e 

inferior de especificação (USL e LSLL, respectivamente) estão em uma 

distância de 6σ da média. Por causa das propriedades da distribuição normal, 

os valores encontram-se tão longe a partir da média, que são extremamente 

improváveis. Mesmo se a média fosse para mover para a direita ou para a 

esquerda por 1.5 σ em algum momento no futuro (1.5 sigma mudança, a direita 

(de cor vermelha).e a esquerda (de cor azul), ainda há uma almofada de 

segurança. É por isso que o Seis Sigma tem como objetivo ter processos onde 

a média é no máximo 6σ longe do limite de especificação mais próximo.  

A experiência tem mostrado queos processos normalmente não 

funcionamtão bem no longo prazo, como eles fazem no curto prazo. Como 

resultado, o número de sigmas que se encaixam entre a média do processo eo 

limite de especificação mais próximo pode muito bem cair mais tempo, em 

comparação com um estudo inicial de curto prazo.Para compensar este 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:6_Sigma_Normal_distribution.svg
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aumento da vida real em variação do processo ao longo do tempo, uma 

mudança de 1.5 sigma base empírica é introduzido no cálculo. De acordo com 

esta ideia, um processo que se encaixa 6 sigma entre a média do processo eo 

limite de especificação mais próximo, em um estudo de curto prazo em longo 

prazo ajuste apenas 4,5 sigma - seja porque a média do processo vai passar 

com o tempo, ou porque o padrão de longo prazo desvio do processo será 

maior do que a observada no curto prazo, ou ambos. 

Daí a definição amplamente aceita de um processo de seis sigma é um 

processo que produz 3,4 peças defeituosas por milhão (DPMO). Esta baseia-se 

no fato de um processo que normalmente distribuída será 3,4 partes por milhão 

para além de um ponto que é de 4,5 desvios padrão acima ou abaixo do 

(estudo de capacidade unilateral) significativo.Assim, a 3,4 DPMO de seis 

processo sigma de facto corresponde a 4,5 sigma, nomeadamente 6 sigma 

menos a mudança 1.5 sigma introduzido para explicar a variação a longo 

prazo. Isto permite o facto de causas especiais pode resultar numa 

deterioração do desempenho do processo ao longo do tempo, e foi projetado 

para evitar a subestimação dos níveis que poderão ser encontrados em 

operação da vida real de defeitos. 

O papel do deslocamento sigma é essencialmente académico. O 

objetivo do Seis Sigma é a geração de melhoria do desempenho 

organizacional. Cabe à organização determinar, com base em expectativas de 

clientes, o que o nível sigma apropriado de um processo é. A propósito do valor 

sigma é como uma figura comparativa para determinar se um processo está 

melhorando, se deteriorando, estagnada ou não competitivocom os outros no 

mesmo negócio. Seis sigma (3,4 DPMO) não é o objetivo de todos os 

processos. 

 

2.2.6 DFA (Design For Assembly)  
 

Segundo Baxter (2000), recentemente a pressão inovadora cresceu 

muito e, com o lançamento cada vez maior de produtos globalizados, 

aumentou a pressão competitiva que vem do exterior. O tempo gasto no 

lançamento de um novo produto no mercado pode significar o sucesso ou 

mesmo insucesso de uma organização. 



 12 

A empresa pioneira no lançamento de um novo produto tem melhores 

condições de estabelecer preços que permitam adequado retorno sobre os 

custos de desenvolvimento, bem como assegurar maior fatia no mercado. 

Investigar a Fundamentação Teórica relativa ao Design for 

Assembly(DFA) e as relações com o processo de desenvolvimento do 

produtos. 

Analisar dispositivos similares existentes no mercado, com o objetivo de 

subsidiar a proposta de um novo produto. 

Planejar um modelo conceitual do dispositivo funcional, levando em 

conta os conceitos de Design for Assembly (DFA), visando á diminuição do 

número de componentes e facilitando a montagem. 

Investigar dispositivos de união e fixação do tipo snapfit, no 

desenvolvimento e simulação da proposta.  

Não se pode falar em Design for Assembly (DFA) sem falar em 

Engenharia Simultânea. Segundo Winneret al. (1988) a Engenharia Simultânea 

é uma abordagem sistemática para o desenvolvimento integrado e paralelo do 

projeto de um produto e os processo relacionados, incluindo manufatura e 

suporte. Essa abordagem procura fazer com que as pessoas envolvidas no 

desenvolvimento considerem, desde o inicio, todos os elementos do ciclo de 

vida, da concepção ao descarte, incluindo qualidade, custos, prazos e 

requisitos dos clientes.   

DFA deve ser utilizado em conjunto com as outras ferramentas de 

qualidade, pois normalmente as implificações de montagem implica em uma 

peça mais complexa em termos de fabricação o que pode tornar inviável a 

solução encontrada para o produto utilizando esta ferramenta. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Para a realização deste estudo, será efetuada uma ampla revisão 

bibliográfica da 

Metodologia Seis Sigma observando todos os processos envolvidos nos modos 

de falha, utilizando fontes como livros, revistas, manuais técnicos, trabalhos 
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acadêmicos relativos ao Seis Sigma, manuais de cursos Seis Sigma entre 

outra, permitindo extrair uma grande quantidade de informações sobre esta 

metodologia. 

 Será realizada um estudo de caso aplicando as metodologias envolvidas 

com o objetivo de constatar as reduções dos índices de qualidade, custos e a 

satisfação do cliente. 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS  

 

Espera-se, com este estudo demonstrar a melhoria de todos os processos 

envolvidos no 

processo de desenvolvimento do produto e soluções de problemas de difícil 

detecção e ajustes do processo, com a metodologia Seis Sigma, contribuindo 

de forma a evolução das tecnologias e a aplicação nas indústrias, 

comprovação das reduções de custos e a satisfação do cliente. 

4.1 Empresa 

Empresa do ramo automobilístico com boa expressão no mercado 

nacional e internacional, tem demonstrado buscar a utilização de todas as 

ferramentas inovadorescom os conceitos de Qualidade na fabricação dos 

produtos e serviços, estendendo-se aos seus fornecedores. 

4.2 Classificação do Metodo 

Tem como ponto importante a ser valorizado a preocupação constante com 

o cliente final como os clientes internos, buscando nas metodologias seu ponto 

forte. 

4.3 Classificação do Método 

4.3.1 (8D) 8 Disciplinas 

Originalmente desenvolvido na Ford Motor Company, 8D foi introduzido em 

1987, em um manual intitulado "Team Oriented Problem Solving" (TOPS). 

Como parte da iniciativa Lean Manufacturing Ford, este curso foi escrito a 

pedido da alta administração da organização Trem de Força da montadora, que 

estava enfrentando crescente frustração com os mesmos problemas que foram 

recorrentes ano após ano. 
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 Esta ferramenta foi a utilizada para demonstrar ao cliente os resultados 

alcançados 

com a aplicação das 8 disciplinas. 

Esta ferramenta foi a utilizada para demonstrar ao cliente os resultados 

alcançados 

com a aplicação das 8 disciplinas. 

O Processo 8D evoluiu a Partir do Ciclo do Dr. Deming Plan-Do-Check-Act 

(PDCA), e a aplicação da metodologia Resolvendo Problema de Kepner 

Tregoe. 

D # 1 - Construir a Equipe  

D # 2 - Descreva o problema.  

D # 3 - Desenvolver uma ação de contenção provisória  

D # 4 - Definir / Verificar Causa Raiz  

D # 5 - Verifique Ação Corretiva  

D # 6 - Implementar / Validar Ação Corretiva Permanente  

D # 7 - Evitar a recorrência  

D # 8 - Reconhecer a Equipe 

4.2.2 Enunciado do estudo de caso 

Em um projeto utilizando os conceitos DFA (Design For Assembly) aplicado 

em um componente do sistema de gerenciamento eletrônica do motor (Sistema 

de Injeção Eletrônica) de uma conceituada empresa automotiva, trouxe um 

aumento de custo de garantia, e uma insatisfação dos clientes em relação ao 

conceito do projeto inicial,mesmo sendo executado com todos os conceitos da 

Qualidade Total, Engenharia simultânea e redução de custo. 

4.2.3 Descrição do produto 

O corpo de borboleta tem a função de dosar a quantidade de ar no motor de 

combustão interna do ciclo Otto, e através do sensor de posição de borboleta 

(TPS) indicar ao gerenciamento de controle do motor a sua posição; por outro 

lado o componente Motor de passo tem a função de dosar a massa de ar para 
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corrigir as cargas aplicadas no motor em marcha lenta, como exemplo ar 

condicionado, cargas elétricas, direção hidráulica etc...   

O projeto A tem a configuração do principio com fixação dos componentes 

com parafusos e materiais praticados nos desenvolvimentos da época, já o 

Projeto B foi utilizado os conceitos DFA (Design for Assembly) com fixação dos 

componentes do tipo snap in cravados no corpo de borboleta no processo 

produtivo. 

O gerenciamento do controle motor em sua função de gerenciamento da 

marcha lenta, utilizando estes componentes como sinais de informações e de 

comando.  

Sendo que estes componentes devem estar dentro de suas especificações 

técnicas para o perfeito funcionamento do controle da marcha lenta. 

O projeto A esta demonstrado no seu conjunto na figura 1 e dos seus 

componentes nas figuras 2 e 3 como são efetuados as suas fixações. 

No projeto B esta demonstrado no seu conjunto na figura 4 e dos seus 

componentes nas figuras 5 e 6 como são efetuados as suas fixações. 

 

 

 

 

 

 

Projeto A 



 16 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3 : Demonstração do Projeto A e as fixações de seus componentes 

 

 

 

 

CORPO DE BORBOLETA 
 

Tem a função de 
desara quantidade de ar 
para o motor, e seus 
componentes de controle da 
marcha são: motor de passo 
e sensor de posição da 
borboleta. 
 

Motor de passo 
(fixação por parafusos e 

arruelas) 

Ogiva em Alumínio 

Sensor de Posição da Borboleta 

(fixação por parafusos e arruelas) 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=tlXoTZaVpRFsnM&tbnid=4uB7i2b_mLNmJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.autopecas2606.com.br/ecommerce_site/produto_19078_9996_Sensor-de-posicao-da-borboleta-Gol-Parati-Polo-Santana-16-18-20-Palio-Siena-16-16V-Tempra-20-16V&ei=xvvsU_WiKM2hyATt3ILgCQ&psig=AFQjCNH1QyRRUvYJ5ZaspDEMQqq2Y_Msxg&ust=1408126144447835
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=ae4yUmlgr8ScGM&tbnid=LgQvVztVzPr3_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.injenet.com.br/c__Atuador-Marcha-Lenta-7.html&ei=JPzsU9yjC4-TyATCloKADw&psig=AFQjCNH1QyRRUvYJ5ZaspDEMQqq2Y_Msxg&ust=1408126144447835
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Projeto B 

 

Conjunto corpo de borboleta     Sensor de borboleta 

(fixação Snap in) Motor de passo ( 

Fixação Snap in) 

                   Ogiva em plástico 

 Figura 4 : Demonstração do Projeto B e as fixações de seus 

componentes 

 

4.2.4Levantamento do Problema 

 Após o lançamento de um uma nova aplicação do Sistema de 

Gerenciamento de motor  começaram a ocorrer retorno considerável de peças 

em garantia do corpo de borboleta em questão, conforme tabela e gráfico 

abaixo. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=tonUvPA1LGO_YM&tbnid=beI52fIb_ztYGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://carbucar.com.br/injecao-eletronica/sensor-de-posicao-da-borboleta/sensor-de-posicao-da-borboleta-p-fiat-palio-fiorino-uno-e-renault-10-8v-paliobrava-16-16v.phtml&ei=zPjsU8yjD4uNyATT6YHADw&psig=AFQjCNEYXIGR3XuJ4yXiAzsN1PqHLtl8uA&ust=1408125354302381
http://www.autopecas2606.com.br/ecommerce_site/arquivos9996/arquivos/1347148127_1.jpg
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4.2.5 Levantamento das peças retornadas de campo 

Descrição 
Quantidade 
Fornecida 

Quantidade de 
peças 

retornadas de 
campo 

Quantidade de peças 
procedentes 

Quantidade de 
peças 

improcedentes 

Quantidade 
mês 

30000 300 30 270 

Porcentual 100% 1,00% 0,10% 0,90% 

 

Figura x :Tabela de análise das peças retornadas de campo. 

Na figura x são dados da média de 10 lotes retornadas de campo que 

foram analisados no período de 10 meses, que foram configurados o total de 

peças retornadas de campo, a quantidade média fornecida no período, e as 

análises de conformidade confrontando-os com as especificações técnicas do 

produto.  

 

Figura 6: Gráfico do levantamento das peças retornadas de campo 
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No gráfico acima foram analisados as peças retornadas de campo e 

confrontadas com as especificações técnica do produto, segregando as peças 

procedentes (fora das especificações técnica do produto) das peças 

improcedentes (dentro das especificações do produto). 

 

 

4.2.6 Levantamento das causas da não conformidades das peças 

procedentes 

 

Figura 7 : Gráfico de pareto das causas das não conformidades 

Observa-se que a maior parte das causas da não conformidades estão no 

sensor de posição de borboleta (TPS) por entrada de água, e também no motor 

de passo. 

 

4.2.7 Levantamento da participação por onde entra a água 
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Figura 8 : Gráfico de pareto por onde entra água que causa o curto circuito 

 

 

4.2.8 Levantamento das quais são as causas da entrada de água. 

 

Figura 9 :Gráfico de pareto das causas das entradas de água  

 Causa 1 : A causa da entrada de água ocorre pela principalmente pela 

força de inserção dos componentes snap in devido á variação da força de 

inserção pneumática, cortando o anel de vedação. 
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 Causa 2: A outra causa detectada foi a falta de lubrificante no anel de 

vedação no momento da inserção causando o rolamento e torcendo o anel de 

vedação ocasionando o corte do mesmo. 

 Causa 3 : A outra causa foi verificado que a peça estava com o diâmetro 

de inserção do sensor de posição da borboleta estava fora do especificado, 

forçando a entrada do componente e cortando o anel de vedação. 

Causa 4: A rugosidade no canal de inserção do sensor de posição da borboleta 

fora do especificado. 

 Todos estes levantamento foram realizados pelo grupo de trabalho 

multifuncional, que através das ferramentas da qualidade e da metodologia 

Seis Sigma, chegarm nestas análises. 

 As outras etapas do projeto seguirão o cronograma previsto. 

  

  

 

5. EXEQUIBILIDADE 

 

A exeqüibilidade está fundamentada na realização das seguintes etapas: 
 

 Cumprimento dos créditos (exigidos pelo respectivo programa de 

mestrado). 

 Levantamento bibliográfico. 

 Descrição do caso. 

 Desenvolvimento da arquitetura e dos ensaios práticos preliminares. 

 Desenvolvimentode artigo. 

 Estudos de métodos. 

 Levantamento em campo. 

 Redação da dissertação. 

 Qualificação. 
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 Defesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CRONOGRAMA 

 

O cronograma previsto para a execução das etapas citadas é apresentado 
a seguir: 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Ano 2014 2015 2016 

Mês 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 

Número de sequencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 
                                                

ATIVIDADES 
                        

Atividade 1(Cumprimento dos Créditos - 
Disciplinas)                         

Atividade 2(Levantamento Bibliográfico)                                                 

Atividade 3(Descrição do Caso)                                                 
Atividade 4(Desenvolvimento da 

Arquitetura e dos ensaios  práticos 
preliminares)                                                 

Atividade 6(Desenvolvimento de artigo)                                                 

Atividade 7(Estudo de métodos)                                                 
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Atividade 8(Levantamento em Campo)                         

Atividade 9(Redação da Dissertação)                         

Atividade 10 (Qualificação)                         

Atividade 11 (Defesa)                         

 

Figura 10 Cronograma de execução do projeto
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