
FORMAÇÃO

O Lean Seis Sigma é uma metodologia muito
valorizada no mercado, voltada para a melhoria e
otimização de processos e resultados, que
procura a obtenção de lucro e maior eficiência. 

Neste curso, iremos aprender seus princípios
básicos, fazer uma introdução no método DMAIC
e em sua utilização dentro das empresas, além se
ser o primeiro passo nesta caminhada: o nível
WHITE BELT. 

Essa famosa metodologia irá nos habilitar a
participar de projetos de Redução de Custos,
Otimização de Processos Produtivos, Redução de
Erros, Redução de Variabilidade de Processos e
Investigação de Causas-Raízes de problemas.

LEAN SIX SIGMA
WHITE BELT

Formador

Ruan Carlo Ferreira
Formado em Engenharia de Produção
pela UNITAU, MBA em Gerenciamento de
Projetos pela FGV;
Especialista em Administrações de
Operações pela Universidade Metodista
de São Paulo;
Mestrando em Ciências e Tecnologias
Espaciais pelo Instituto Tecnológico de
Aeronáutica;
Docente de cursos de Pós Graduação em
Gestão de Operações e Gestão da
Qualidade;
Master Black Belt em Lean Six Sigma e
certificado PMP pelo PMI;
Assumiu cargos na Gestão de Programas
de Desenvolvimento e Lançamento de
novos produtos no setor automóvel e
hospitalar na Alemanha e no Brasil.
Na atualidade, assume o cargo de
Gerente de Negócios da HOZEN do Brasil.



CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES

Data: 24 e 25 de Outubro

Horário: das 19H00 às 22H00

Custo: Gratuito

Duração: 6 horas

A formação será em formato online

As apresentações/manuais e outros
documentos a disponibilizar aos
participantes serão entregues em
PDF;

Para participações iguais ou
superiores a 90% do tempo, será
emitido um certificado de formação.

Iniciar a trilhar o caminho e as etapas do Lean Six
Sigma;

Entender, de forma global, como funcionam os
projetos Green e Black Belt;

Ter maior versatilidade de atuação geral;

Entender a visão de Melhoria Contínua nas
Organizações e desenvolver habilidades primárias
para o dia a dia;

Ter uma base inicial para tornar-se especialista em
eliminação de desperdícios, redução de custos e
aumento de lucratividade.

OBJETIVOS 

Fundamentos do Lean Six Sigma;

A Metodologia DMAIC;

Fase da Definição (DEFINE);

Fase de Medição (MEASURE);

Fase de Análise (ANALYZE);

Fase de Melhoria (IMPROVE);

Fase de Controle (CONTROL).

Para mais informações: 
E-mail: contato@hozenacademy.com

Whatsapp: +55 (12) 3624-4810


