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1. RESUMO
O projeto tem como objetivo eliminar um problema que aconteceu nos últimos 2 anos

que gerou em torno de 121 peças reprovadas em campo nas principais montadoras do

mercado automotivo que acarretou em um custo da não qualidade de

aproximadamente R$ 235.000,00.

O modelo de qualidade Seis Sigma que será aplicado hoje está presente na produção

de bens e serviços de diversas organizações e que atualmente estão buscando obter

ganhos a partir da melhoria de seus processos e produtos.

Pois além da melhora significativa na qualidade do produto e serviço a empresa ganha

com custos desnecessários com desperdício, scrap e imagem, pois a qualidade gera

confiança a confiança e confiança gera negócios.

2. INTRODUÇÃO
O programa Seis Sigma, também conhecido como Six Sigma, do qual trataremos

neste tópico, foi desenvolvido pela Motorola, nos anos de 1980, porém logo se

espalhou para outras organizações. Hoje empresas como Caterpillar, Citibank, Ford,

GE, Nokia, Belgo Mineira, 3M Também utilizam o programa, com excelentes

resultados.

Mais o que é, afinal, o Seis Sigma? Trata-se de buscar a melhoria de processos e

produtos até reduzir os defeitos a 3,4 peças por milhão, em números absolutos. Em

números relativos, teríamos um processo com aproximadamente 99,9997% de

aproveitamento. Ou seja, estamos falando, na prática, de defeito quase zero.

Quadro 1.1 Defeitos por milhão e índice de aproveitamento do processo em cada nível

sigma.
Nível do Sigma Número de Defeitos por Milhão Percentual de Aproveitamento do Processo

2σ 308.537 69,15

3σ 66.807 93,32

4σ 6.210 99,3790

5σ 233 99,97670

6σ 3,4 99,99960



3. OBJETIVOS

O objetivo deste estudo é aplicar a ferramenta seis sigma (DMAIC) para resolução das

falhas encontradas em campo da empresa Continental Automotiva relacionado ao

modulo T76 utilizando a ferramenta seis sigma (DMAIC), pois o produto CAS TJN T76

tem um alto índice de retorno (121pcs entre os anos 2014, 2015 e inicio de 2016) em

caso de veículos  0 km  e/ou em garantia.

4. METODOLOGIA

A implantação da metodologia do 6σ dá-se por meio de projetos de melhoria

embasados em um método denominado DMAIC (definir, medir, analisar, melhorar e

controlar), semelhante ao PDCA, como podemos observar na Figura 1.1.

Em cada uma das etapas do DMAIC podem ser empregadas as ferramentas

estatísticas diferentes, conforme necessidades e peculiaridades do processo em

análise. Assim, histogramas, diagrama de causa-efeito, gráfico de controle entre outras

ferramentas.

É importante frisar que o Seis Sigma não se presta apenas a processos

manufatureiros, mas igualmente aos demais processo da organização, tais como os

administrativos, contábeis e financeiros.

1. DEFINIR (define): definir o escopo do projeto de melhoria, mapeando o problema e

definindo oportunidades de melhoria.

2. MEDIR (measure): identificar os pontos críticos do processo e desenvolver

medições do desempenho do processo.

3. ANLISAR (analyze): encontrar as causas dos problemas.

4. MELHORAR (improve): propor e implementar soluções de melhorias.

5. CONTROLAR (control): verificar se as soluções implementadas surtiram os efeitos

esperados e incorporá-las aos padrões do processo.

Figura 1.2 Representação gráfica do DMAIC

5. DESENVOLVIMENTO

No estudo de para resolução dos problemas de qualidade em capo da empresa

Continental Automotiva foi usado o gráfico, também o diagrama de diagrama de

Ishikawa ou espinha de peixe (por causa de seu formato), o diagrama de causa-efeito



é usado para demonstrar a relação entre as causas e os efeitos de um processo.

Aplica-se esse diagrama quando o efeito de um processo é problemático, isto é,

quando o processo não gera o efeito desejado. Buscam-se, se então, as causas

analisando o que se convencionou chamar de 6 Ms – medição, medição, materiais,

mão de obra, máquinas, máquinas, métodos e meio ambiente. Nem sempre é

necessário analisar todos esses aspectos, e isso vai depender das especificidades de

cada processo. Conforme imagem abaixo.

6. RESULTADOS PRELIMINARES

Podem-se observar na figura 4.1 mês a mês as quantidades de produtos que

retornaram do cliente devido ao dimensional fora de especificação que ocasiona o gap

no solenoide.

Na analise foi evidenciado a peça com a descrição TEHCM com a solenoide fora da

especificação (maior que 0,4 +/- 0,08 milímetros de gap no terminal), considerado

como uma nova modalidade de falha.

Figura 3.1 Imagem do gap no terminal

Figura 4.1 Gráfico das peças retornadas
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