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Este trabalho apresenta um estudo de redução de refugos, para uma 

sub-montagem denominada articulação axial do mecanismo de direção 

hidráulico, que compõe o conjunto de mecanismos de direção de um 

veículo. O procedimento proposto para este  estudo baseou-se em 

conceitos da Seis-Sigma principalmente pelo uso da ferramenta 

DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve and Control), cuja 

abordagem é fortemente voltada para O controle robusto de qualidade 

em ambientes industriais. A escolha do sub-conjunto ocorreu em 

função de elevado volume de produção, que também apresenta um 

elevado índice de refugo que pode comprometer tanto na qualidade 

dimensional, quanto na qualidade temporal das funções de projeto. Os 

resíduos são produzidos em todos os estágios das atividades humanas. 

No ambiente industrial os volumes, variam em função dos métodos de 

produção. Nos últimos anos, as leis de proteção ambiental e 

regulamentações implicam em custos, que devem ser previstos nos 

orçamentos industriais, para monitoramento, conformidade, impostos e 

seguros relacionados aos resíduos. Para indústrias do segmento metal-

mecânica, que inclui o setor automotivo, o desenvolvimento e 

implementação de procedimentos, que possam minimizar refugos são 

fundamentais, para a redução de custos de fabricação e montagem, 

bem como melhoria continua da qualidade. Neste sentido, a 

abordagem para o tratamento de índices de refugos normalmente 

inclui ferramentas de qualidade, que consideram os índices de 

produtividade. A utilização da ferramenta DMAIC associada, com 

outras técnicas da metodologia Seis-Sigma, no sub-conjunto proposto 

possibilitou uma redução significativa de refugos, com melhoria da 

qualidade de seus componentes, na célula de montagem de 20% para 

3% no volume produzido. Estes resultados foram estendidos com 

aumento de produtividade, redução no custo de gerenciamento de 

refugos, bem como o desenvolvimento de um processo alternativo de 
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montagem, para fabricação dos conjuntos de articulação axial de 

direção. 

 

Palavras-chaves: Conformação a frio, Seis Sigma, DMAIC, direção 

automotiva 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Índices elevados de produção, com minimização de tempos, custos e principalmente 

refugos. Nesse sentido, filosofias de trabalho, como o pensamento enxuto (lean thinking) e 

suas variações no meio produtivo auxiliam essas minimizações devem ser incluídos na metas 

de empresas que produzem bens de consumo, com forte orientação pelo mercado. Segundo 

Bariani (2006) o sistema de produção enxuta engloba a atuação de grupos de trabalho (muitas 

vezes multidisciplinares), uso racional e eficiente de recursos de humanos e insumos, bem 

como a minimização e/ou eliminação de desperdícios, com o objetivo de melhoria contínua. A 

redução de refugos na área de manufatura considera uma seqüência de minimização, que se 

inicia com o estudo dos fluidos utilizados na usinagem ou conformação, e continua com a 

avaliação e gerenciamento de perdas de peças manufaturadas, que não apresentam 

conformidade com os parâmetros de projeto, fabricação e montagem, bem como a qualidade 

de pós-venda (Donadel, 2008). O índice de refugos em uma empresa demonstra o nível de 

envolvimento dos recursos humanos, em aplicar e buscar a melhoria contínua utilizando-se de 

ferramentas de qualidade, Metodologia Seis sigma (técnicas estatísticas), Sistema de Gestão e 

Gerenciamento, como por exemplo, Gerenciamento Total da Qualidade e Manutenção 

Produtiva Total. Entretanto, pode-se dizer que determinados processos, contínuos ou discretos 

apresentam variações nos índices de refugos, baseados em características intrínsecas do 

processo e do segmento das empresas. 

 

Empresas voltadas para o segmento de fundição, responsáveis pela fabricação de 

produtos secundários, apresentam uma característica de produção por bateladas. Segundo 

Landmann et al. (2010) a programação da produção dessas empresas é fundamental, 

principalmente nos setores de moldagem e fusão/vazamento, pois freqüentemente, a 

capacidade de fusão é um limitador da capacidade geral da empresa. Assim, o equilíbrio na 

programação conjuntamente com a aplicação de ferramentas de qualidade proporciona um 

ganho direto na minimização de refugos. As empresas do setor de autopeças geram produtos 

com elevado valor agregado, que necessitam de programas de qualidade, para auxiliar a 

indicação e gerenciamento de índices de refugos. Nesse modelo de empresas, há um excessivo 

manuseio de materiais, operações repetidas em células de manufatura, layout fabris 

ineficientes, que exemplificam práticas que devem ser minimizadas ou alteradas, para se 

alinharem aos novos princípios de manufatura, para que sejam reduzidos os índices de refugos 

(Hopp e Spearman, 2004).  

 

 Segundo Spearman (1991), os precursores da indústria moderna, como Carnegie, 

Taylor e Ford foram agressivos na luta contra os desperdícios industriais. Dessa forma, o 

conceito de manufatura enxuta é a formalização, do conceito clássico de fabricação no 

ambiente fabril, extrapolando a simples redução de refugos.  

 

Segundo Favaretto (2006), os principais indicadores de produção são: produção 

realizada, produção planejada, refugo e preparação (set-up). Considerando essas atividades de 

controle pode-se concluir que o item refugo pode ser controlado por retrabalho por 

equipamento, retrabalho por item e taxas de retrabalho por ordem/lote sendo todas ligadas 

diretamente ao controle de qualidade de processos. O índice de refugos está direcionado a 

elementos essenciais de produção como: qualidade, que significa fazer certo e indica 

processos livres de três “erros": velocidade, que significa fazer rápido, com fluxo rápido; 
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confiabilidade, que significa fazer corretamente e indica operação confiável; flexibilidade, 

que significa mudar o que está sendo feito e indica habilidade de mudar e finalmente o custo 

que significa fazer barato e ter alta produtividade total.  

 

Dessa maneira, esse trabalho tem como objetivo propor um procedimento de 

minimização de refugos, de uma linha de produção dedicado a montagem do conjunto de 

articulação axial, para sistemas de direção, com o objetivo de aumentar capacidade produtiva. 

 

 

2. ESTUDO DE CASO 

 

Segundo Kumar et al. (2007) a metodologia Seis Sigma (Six Sigma) é um conjunto de 

práticas, inicialmente desenvolvidas pela Motorola®, para melhorar sistematicamente os 

processos produtivos com a eliminação de defeitos. Um defeito pode ser definido como a não 

conformidade de um produto ou serviço, em relação às suas especificações. A metodologia 

Seis Sigma pode ser definido também, como uma estratégia gerencial, para promover 

mudanças nas organizações, que oriente melhorias nos processos, produtos e serviços para a 

satisfação do usuário final e/ou consumidor. 

 

O procedimento proposto, para a redução de refugos foi realizado durante dois meses 

em uma empresa de autopeças localizada no interior de São Paulo, que atua com destaque na 

fabricação de mecanismos de direção. Para a execução do projeto foi selecionada uma das 

áreas de montagem de conjuntos de articulação axial para sistemas de direção, conforme a 

Figura 1 ilustra que apresenta um expressivo volume de produção, mas apresenta problemas 

de qualidade devido ao elevado índice do refugo. As especificações das dimensões gerais, 

como perfil da folga, do ângulo e do torque foram obtidos através da norma ES8L84-3A500-

AA –(Engineering Specification FORD ) 

 

 
Figura 1 – Conjunto de articulação axial do sistema de direção. 

 

 
Tabela 1 – Descrições, materiais e componentes do conjunto de articulação axial 

 

3. METODOLOGIA UTILIZADA 

 

O estudo foi realizado pela ferramenta DMAIC da seguinte forma: nas etapas Definir, 

Medir e Analisar no qual foram identificados os requisitos e necessidades do projeto para a 

determinação dos processos críticos, o estado atual do processo para a definição de metas de 
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aprimoramento e determinar a causa raiz dos problemas de processo detectados na 

conformação mecânica a frio e os componentes do conjunto de articulação axial do sistema de 

direção. Nas etapas Melhorar e Controlar iniciou-se o aperfeiçoamento do processo, 

eliminando os erros, através do desenvolvimento de novas soluções, sendo estabelecidos 

novos padrões de controle. 

 

Como meta para o projeto foi determinado um índice de 5% de refugo, em relação ao 

volume produzido. Para este trabalho estruturou-se um time funcional com participação de 

representantes das áreas de Engenharia, Produção, Qualidade e Manutenção. 

 

3.1 Etapas Definir, Analisar e Medir  

 

Nestas fases foi feito o mapeamento da etapa de fabricação, buscando uma base 

histórica de 6 meses das falhas de fabricação, estratificando-as por defeito. A redução do 

refugo causa impacta direta na redução do número de não conformidades e, 

conseqüentemente, na redução da quantidade de reclamações do cliente.  

 

3.1.1 Fluxograma do processo  

 

Esta ferramenta permitiu obter uma visão macro do processo (Figura 2), na qual os 

detalhes foram agregados, através de uma representação gráfica ilustrativa das etapas seguidas 

para fechamento do conjunto articulação axial pelo processo de conformação a frio.  

 

 
 

Figura 2 – Fluxograma da célula de montar conjunto articulação axial. 

 

Diante da análise prévia realizada no processo foi possível verificar problemas com 

relação ao atendimento da demanda e perda de produtividade, tendo como etiologia o baixo 

desempenho de qualidade que envolve, com torque de 2,5 a 4 Nm , elasticidade 0,02 á 0,03 

mm e ângulo 59° a 65°.  Pode-se observar na Figura 3, um histórico do refugo através da 

porcentagem da quantidade de conjuntos articulação axial refugadas, em relação ao volume 

produzido. Pode-se analisar que, a partir do terceiro mês havia uma tendência de crescimento 

do índice de refugo, visto que este superou o objetivo traçado de 5%, influenciando a entrega 

do componente, fundamentando a viabilidade deste projeto. 
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Figura 3 – Histórico do refugo. 

 

3.1.2 Análise SIPOC  

 

A utilização da ferramenta de análise SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs and 

Customers), da metodologia Seis Sigma trata do mapeamento das entradas e saídas focando o 

processo, apresentada na Figura 4 é uma ferramenta, que auxiliam no mapeamento do 

processo, identificando quais são os fornecedores, os componentes que entram no processo 

(Input). Além disso, é considerado o detalhamento do processo como foco do estudo 

(Processo), suas saídas (Output) e os usuários ou consumidores. 

 

 
 

Figura 4 – Mapeamento do processo. 

Diferentemente do fluxograma de processo apresentado na Figura 2, que identifica 

qual o equipamento utilizado em cada operação de usinagem, o SIPOC apresenta o campo 

“Processo” de particularidade de cada operação. 

 

3.1.3 Variáveis controladas no processo 

 

Foram identificadas as variáveis controladas no processo de montagem, conforme 

Tabela 2, seguindo o mesmo fluxo do mapeamento da célula. 

 

 
 

Tabela 2 – Variáveis controladas no processo. 

 

As variáveis registradas nas fichas de registro de controle (FRC) são controladas 

pelos operadores através dos calibradores existentes na própria célula; já o autocontrole 
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(AC) não possui nenhuma forma de registro e é feito também pelo operador e no momento 

da execução de determinada operação, tratando-se geralmente de uma inspeção visual. Ao 

lado disso, as variáveis mensuradas em laboratório (LAB) são registradas também na FRC. 

Cabe ressaltar que cada variável do processo apresenta a sua freqüência de controle para que 

seja efetuado o registro. 

 

3.1.4 Técnica para busca de soluções para o problema: Brainstorming 

 

Para tentar identificar as possíveis causas geradoras de refugo foi utilizada a técnica de 

“Brainstorming”, com todos os operadores envolvidos da célula de montagem em questão. A 

abordagem da técnica de “Brainstorming” é incentivar a geração espontânea de idéias, 

conceito e soluções relacionadas a um tópico específico num ambiente livre e sem restrições, 

em curtos períodos de tempo. Dessa forma é esperada uma grande quantidade de idéias para 

possíveis soluções do problema. 

 

 
Tabela 3 – Brainstorming desenvolvido para identificação das causas de falha. 

 

3.1.5 Diagrama de Ishikawa 

 

A partir dos dados coletados através do “Brainstorming”, foi montado o Diagrama de 

Causa e Efeito – Ishikawa, ilustrado na Figura 5, para mapear as várias falhas que afetam o 

processo, separadas por máquina, método, meio ambiente, mão de obra, material e 

manutenção. O diagrama de Ishikawa é uma forma de levantamento dos sintomas na etapa de 

análise da situação atual do processo. É bastante utilizado para a localização das causas de 

dispersão de qualidade no produto e no processo de produção. 
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Figura 5 – Desenvolvimento do Diagrama de Causa e Efeito de Ishikawa. 

 

A classificação “Máquina” no Diagrama concentrou o maior número de não 

conformidades, seguido pelos itens “Método”, “Manutenção”, “Mão de obra” e “Material” 

utilizado no processo. 

 

3.1.6 Histórico do refugo  

 

Todo o refugo da empresa é controlado por meio de um sistema de planilhas 

eletrônicas (Figura 6), para identificar as principais causas e equipamentos geradores de 

refugo. 

 

 
Figura 6 – Histórico de falhas. 

 

A Figura 6 apresenta o levantamento histórico das ocorrências relativas a qualidade na 

célula. Em seguida, foram identificadas as quantidades totais de refugo por falha, sendo 

estratificado por defeito de acordo com o gráfico de Pareto, que indicou os itens críticos. 

 

3.1.7 Voz do cliente (VOC) 

 

O termo voz do cliente (VOC) é usado para descrever as necessidades do cliente e 

percepções de seu produto, utiliza o sistema reativo que fornece dados de problemas e 

necessidade de clientes atuais e antigos, com informações de devolução de produtos, 

reivindicações de garantia e relatórios de vendas conforme apresentado na Figura 7. 
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Figura 7 - Avaliações de retorno de campo para conjunto articulação axial. 

 

Analisando os três defeitos mais críticos identificados na Figura 7, obtemos: torque, 

ângulo e elasticidade, esses defeitos tem relação direta com o processo de conformação 

mecânica aplicado no fechamento da carcaça conforme dados de entrada extraída do 

“Brainstorming”. 

 

3.1.8 Traduzindo VOC e Histórico de refugo em CTQ’s  

 

A Árvore de CTQ’s (crítico para a qualidade) é uma ferramenta,  que ajuda a traduzir a 

linguagem do cliente em requerimentos para a determinação das necessidades e requisitos, 

ainda na fase da definição do projeto mostra o que é crítico para o mercado e quais são os 

processos críticos, conforme demonstrado na figura 8, traduzir exigências amplas de clientes 

em exigências criticas de qualidade, ajudar a equipe a mudar de especificação de alto nível 

para detalhadas, focar nos causadores do problema e aplicar soluções e assegurar que todos os 

aspectos da necessidade sejam atendidos, encontrando o ponto de maior impacto no processo 

de conformação mecânica a frio para o conjunto de articulação axial. 

 

 
 

Figura 8 – Diagrama de itens críticos para qualidade – CTQ’s 

 

3.2 Implementar 

 

Através dos dados adquiridos no item 3.1 (Etapas: Medir e analisar), o equipamento de 

prensagem foi identificado como crítico, que mantém relação direta com a medição de torque. 

A Figura 9 demonstra os pontos de alteração no processo de conformação mecânica a frio 

feita na prensa de fechamento, com foco em: 1- alterar posição da célula de carga para leitura 

direta da carga de fechamento, 2- realizar a geometria da área de ação do cilindro e peça obra, 

3- substituir apoios da peça obra e 4- implementar transdutor linear de posição para medir o 

deslocamento axial do cilindro e referenciar o software na aplicação do controle da carga de 

conformação a frio do conjunto de articulação axial. 
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Figura 9 – Desenho esquemático da prensa de fechamento e pontos de atuação das melhorias. 

Através das alterações realizadas no equipamento de prensar o conjunto de articulação 

axial surge a necessidade de atualizar a topologia do software para prensagem com controle 

de carga e posição linear conforme demonstrado no fluxo lógico do software ilustrado pela 

Figura 10. 

 

 
Figura 10 – Fluxo lógico do desempenho eletrônico gerenciado pelo software. 

 

3.2 Controlar 

 

Após a alteração no programa, o controle de processo passou a ser gerenciável 

automaticamente obedecendo ao critério de toda peça testada gerar um resultado que é 

gravado em uma tabela com capacidade de armazenar os últimos 100 resultados, dos valores 

coletados a correção para a conformação seguinte ocorre com os 3 últimos, com o critério de 

ocorrência de 3 valores consecutivos na faixa amarela ou vermelha do farol a prensa é 

automaticamente corrigida, sem a interface manual do colaborador, caso ocorra 2 valores no 

range determinado amarelo ou vermelho e 1 verde não ocorre correção, devido a variação 

estar inserida no produto e não na máquina, sendo objeto de um novo estudo, conforme 

demonstrado na Figura 11 a e a prensa de fechamento do conjunto de articulação axial 

demonstrado na Figura 12. 

 

  
Figura 11 - Farol informativo do software de 

controle de prensagem automático  

Figura 12 – Prensa de fechamento do 

conjunto de articulação axial. 

 

 Após a implementação das melhorias no processo de conformação a frio, para o 

conjunto de articulação axial seguiu-se a verificação da estabilidade do processo e a 

capacidade de produzir conjuntos de articulação axial, em conformidade ao desenho de 

produto. Com isso, os resultados (dispersão) foram obtidos, através de curvas estatísticas de 

distribuição normal, apresentadas nas Figuras 13 a 15. A Figura 13 apresenta o histograma de 

freqüências, para a Característica “Elasticidade”. Para esse estudo foram coletadas durante o 

processo, 212 amostras aleatoriamente. Os resultados obtidos encontraram-se na faixa de 0,02 

e 0,03 mm, com limites de controle superior e inferior estabelecidos com 3 desvios padrões 

para cada lado. Os índices, que determinam a capacidade do processo de repetir esse 
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desempenho são conhecidos como CP e CPK, tendo como indicador mínimo de aceitação o 

valor próximo a 1,67. Os valores obtidos de CP e CPK, para a característica “Elasticidade” 

foram de 3,31 e 2,88, respectivamente. Esses valores satisfatórios foram obtidos em função da 

repetibilidade operacional alcançada no processo de conformação a frio, decorrente da 

inserção do transdutor linear de posição, permitindo uma conformação homogênea ao longo 

da superfície de contato, entre o molde e o produto final. 

 

A Figura 14 demonstra o histograma de freqüências, para a característica “Ângulo”. 

Para esse estudo foram coletadas durante o processo 213 amostras aleatórias, considerando 

uma faixa de variação angular de 59° a 65°. Com a dispersão encontrada os indicadores de CP 

1,48 e CPK 1,25 ficaram abaixo do limite mínimo aceitável de 1,67. A ocorrência desta 

dispersão está relacionada com a variação dimensional encontrada nos componentes, antes do 

processo de conformação a frio. Essa variação passou a ser totalmente monitorada e o ajuste 

da carga de prensagem foi gerenciado, pela lógica estabelecida no programa de controle, com 

o gráfico de Farol, introduzido no processo durante a etapa “Implementar” da seqüência do 

DMAIC.  

 

  
 

Figura 13 – Distribuição Normal – 

Parâmetro: Elasticidade 

Figura 14 – Distribuição Normal – Parâmetro: 

Ângulo 

 

A Figura 15 apresenta o histograma de freqüências, para a característica “Torque”. 

Durante o processo foram coletadas aleatoriamente 1098 amostras, com variação de 2,5 a 4 

Nm. Os indicadores encontrados para CP e CPK foram de 2,04 e 1,67 respectivamente, pois 

ficaram abaixo do limite mínimo aceitável de 1,67. A ocorrência desta dispersão está 

relacionada à variação dimensional encontrada nos componentes, que é inserida no processo 

de conformação a frio. A verificação e controle de torque são feitos integralmente e o ajuste 

da carga de prensagem é gerenciado pela lógica estabelecida no programa supervisório, com o 

gráfico de Farol de forma idêntica ao controle angular. 

 

 
Figura 15 – Distribuição Normal – Parâmetro: Torque  
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O gráfico da Figura 16 demonstra como foi estabelecida a etapa “Controlar”, com o 

propósito de assegurar que a melhoria seja efetiva. Com este indicador é possível observar 

uma redução do índice de refugo de 19,1% para 3,99% da produção realizada. 

 

 
 

Figura 16 – Gráfico de controle da rejeição do conjunto articulação axial. 

4. Conclusões 

 

 A utilização de técnicas estatísticas, para mapeamento, controle e indicação de 

problemas de qualidade, tanto dimensional como temporal (confiabilidade) é fundamental, 

para os sistemas produtivos atuais, bem como a avaliação do tempo de vida útil de 

componentes industriais. A metodologia Seis Sigma reúne um conjunto de ferramentas como, 

por exemplo, Diagrama de Ishikawa, Gráfico de Pareto, DMAIC, Controle Estatístico de 

Processo, Planejamento de Experimentos, FMEA e Modelos de Regressão Linear, que 

auxiliam no rastreamento, identificação, tratamento e controle de variáveis envolvidas no 

projeto e especificação de itens (componentes, montagens, máquina e equipamentos) e 

processos de manufatura. A aplicação do DMAIC no processo de montagem e conformação a 

frio, para montagem do conjunto de articulação axial apresentou uma redução significativa no 

indicador de refugo da célula de montagem do conjunto articulação axial, saindo de 19,1% 

para 3,99% do volume produzido e, conseqüente aumento de produtividade, com redução do 

custo de refugo da célula de montagem do conjunto de articulação axial  Essa condição 

conduz a uma redução da área reservada, para armazenamento de produtos refugados 

reduzindo custos de armazenagem e logística. Com a aplicação e efetivação da ferramenta 

DMAIC houve a estabilização dos indicadores de qualidade, objetivo principal do trabalho. 
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