FORMAÇÃO

LEAN SIX SIGMA - YELLOW
BELT

FORMADOR

Sirnei César Kach
Consultor em Engenharia de Produção
Master BLACK BELT
Consultor Sênior em Melhoria Contínua/Lean
Consultor em SGQ (Sistemas de Gestão da
Qualidade)
Gestor na implementação de projetos Lean
Six Sigma (Green Belt);
Gerente Industrial em empresas do
segmento de rotomoldagem;
Supervisor de engenharia do produto e
engenharia de processos em empresa de
fundição;
Supervisor da produção em manufatura
metalomecânica;
Gestor de projeto na implementação do
método APQP;

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, será abordada a aplicação várias
ferramentas, de forma a entender mais
detalhadamente como o DMAIC é utilizado para
criar sinergia na melhoria contínua dos projetos e na
cultura organizacional das empresas.
Ao finalizar esta formação, o formando estará
habilitado a participar de forma mais ativa em
projetos com Green Belts e Black Belts, além de
poder desenvolver pequenos projetos de melhoria
na sua área de atuação.

OBJETIVOS
Participar/suportar projetos Green e Black Belt;
Ter maior versatilidade de atuação geral;
Desenvolver habilidades analíticas e utilizá-las no dia
a dia;
Desenvolver ou melhorar a capacidade de liderar
projetos em empresas nacionais ou multinacionais de
qualquer porte;
Tornar-se especialista em eliminar desperdícios,
reduzir custos, aumentar lucratividade;

INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES
Duração: 12 Horas
Valor: Gratuito
Nota: a formação terá 12 horas online, com um
intervalo de uma semana para realização de
trabalhos e de seguida 4 horas online para
avaliação/revisão dos mesmos.

Continuar trilhando o caminho e as etapas do Lean
Six Sigma.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Fundamentos do Lean Six Sigma;
Fase de Mediação (MEASURE)
Fase de Análise (ANALYZE)
Fase de Melhoria (IMPROVE)
Fase de Controlo (CONTROL)
Estudos de Casos + Desenvolvimento de um projeto

ORGANIZAÇÃO
A formação será on-line através da plataforma Teams;
As apresentações/manuais e outros documentos a
disponibilizar aos participantes serão entregues em
PDF;
No final será emitido um certificado de formação para
formandos com assiduidade igual ou superior a 90%

Para mais informações: info@hozenacademy.pt

