
 

 

CURSO: 
SIX SIGMA – GREEN BELT  

(PRESENCIAL – HOTEL SLEEP-INN) 
Objetivos: 

 Formar líderes em Lean Seis Sigma, na qualificação de Green Belt, para implementar as 
oportunidades de melhoria nos processos dentro de sua área de atuação nas organizações; 

 Qualificar os participantes para conduzir equipes, executar e gerenciar projetos Lean Seis 
Sigma, utilizando técnicas adequadas para a solução de problemas relacionados à melhoria 
de processos e serviços. 

Conteúdo Programático: 
 
MÓDULO I 

 Introdução ao 6 Sigma; 

 Metodologia científica: O Raciocínio crítico na análise e solução de problemas; 

 Causa e Efeito: Entendimento da equação Y = f(x); 

 Abordagens PDSA e DMAIC; 

 Conceitos de Variação; 

 Desafios e Oportunidades: prospecção de projetos; 

 VOC - Voice of Customers, VOP - Voice of Process; 

 Princípios Lean na identificação de oportunidades; 

 Escopo do Projeto de Melhoria; 

 O Contrato do projeto. 
MODULO II 

 Mapa de Processo: Fluxograma, CTQs (Critical to Quality); 

 Mapa de Produto; 

 Interpretação de indicadores: como demonstrar dados; 

 Tipos de dados e Coleta de dados; 

 Estatística básica aplicada; 

 Gráficos de controle; 

 Sistema de Medição: Característica e validação; 

 Sistema de Medição por Atributos; 

 Gráfico de tendência e causas de variação; 

 Gráficos de frequência: Histograma e dot plot; 

 Gráfico de Pareto. 
MODULO III 

 Metodologias de Análise e Solução de Problemas; 

 Capabilidade de Processos: Cp e Cpk; 

 FMEA de Processos; 

 Introdução ao Minitab; 

 Técnicas de correlação entre variáveis: Gráficos de dispersão; 

 Exercícios no Minitab sobre gráficos de dispersão; 

 Regressão Linear; 

 Exercícios no Minitab sobre Regressão Linear; 



 

 

MODULO IV 

 DOE: Experimentos – Introdução; 

 Filosofia dos Experimentos; 

 Métodos de Experimentação: Experimentos Planejados; 

 Tamanho da amostra (n); 

 Conceito e cálculo de Efeitos em Experimentos Planejados; 

 Experimentação – Conceitos; 

 Variável Resposta - Y (efeito); 

 Espaço de Inferência em Experimentação; 

 Seleção de Níveis dos fatores; 

 Execução de Experimentos Planejados; 

 Resolução de um Experimento; 

 Ambientes de Ruído: Abordagens utilizadas; 

 Análise de Experimentos; 

 DOE: Experimento prático: Exercício da Catapulta; 

 Identificação, teste e implementação da solução. 
MODULO V 

 Introdução ao Lean – Processos; 

 Metodologias e Ferramentas Lean; 

 Teste de mudança - BACI (Before-After-Control-Impact); 

 Monitoramento da eficácia da solução; 

 Contrato do projeto: Fechamento; 

 Gestão de Projetos de Melhoria; 

 DOE: Experimento Final (Exercício): Lançamento da Catapulta.  
 

Pré requisitos: 
• Ensino médio completo; 
• Conhecimentos em Ferramentas da Qualidade; 
• Ter projeto para aplicação da metodologia em sua área de atuação; 
• Requer computador pessoal (Até 3 alunos por computador); 
• Software estatístico MINITAB instalado: Versão Trial. 

Público Alvo: 
Técnico, especialista, engenheiro, supervisor, coordenador e gerente, independente da área 
de atuação, com interesse/necessidade de desenvolver projetos e liderar equipes para 
implementar oportunidades de melhoria dentro de uma organização. 

Metodologia: 
Ativa e interativa, através de aulas expositivas dialogadas, com técnicas adequadas para a 
solução de problemas relacionados à melhoria de processos e serviços, de forma estruturada 
por toda a organização. 

Carga Horária: 
48 horas. 

Período, Horário e Local: 
03 a 18/03/22, de 18h às 22h. 
 
Local: Hotel Sleep Inn Manaus (Av. Rodrigo Otávio, 3373 - Distrito Industrial I). 



 

 

Facilitador: TAKASHI YOSHIDA 
 
Master Black Belt 6 Sigma (Whirlpool Corporation – Colorado USA); MBA Executivo: Centro 
Integrado de Ensino Superior da Amazônia (CIESA); Pós-Graduação: Especialização em 
Engenharia de Produção (Latu Sensu) – Universidade do Amazonas; Graduação em Tecnologia 
Eletrônica – Instituto de Tecnologia do Amazonas (UTAM); Técnico em Eletrônica – Escola 
Técnica Federal do Amazonas (ETFAm); Experiência como Engenheiro de Qualidade Sr., 
Engenheiro de Produto Sr. e Gerente de Processos em grandes empresas do PIM (Whirlpool 
Eletrodomésticos AM / Brastemp da Amazônia S/A e Philips da Amazônia Indústria Eletrônica 
Ltda). 

Investimento por participante: 
R$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos reais) ou 10 x R$ 172,00 nos cartões Visa, MasterCard, Visa 
Electron, MasterCard Maestro, Elo, Hipercard, Hiper e Amex. 
 
Este valor inclui: material didático (pasta, caneta e crachá), coffee-break e certificados de 
participação. 
 
Condições de Pagamento: 
Pessoa Física: Transferência Bancária, PIX, espécie, cartão de débito ou crédito. 
Pessoa Jurídica: Caso a empresa já possua cadastro na Qualynorte, efetuado através de uma 
compra já realizada, seguiremos a forma de pagamento acordada. Em caso de primeira 
compra, o pagamento deverá ser antecipado, mediante confirmação do curso, podendo ser 
através de Boleto, Transferência Bancária, PIX, Cartão de Débito ou Crédito. 

Observações Importantes: 
• A frequência necessária é de, no mínimo, 75% para ter direito a declaração de participação 

no curso. Para receber o certificado de formação de Green Belt é necessário preencher os 
requisitos da declaração de participação e entregar um projeto de Lean Seis Sigma em até 6 
meses após a finalização do curso; 

• A confirmação do(a) facilitador(a) dependerá da disponibilidade de agenda no período e 
horário previstos para a realização do curso. Outros nomes podem ser indicados. 

• A Qualynorte não se responsabiliza pela ausência ou desistência do participante, 
ressaltando que será cobrado o valor total das inscrições solicitadas pela Contratante. 

• Participantes poderão ser substituídos a qualquer momento, sem nenhum custo extra. 
• A Qualynorte se reserva o direito de adiar ou cancelar o treinamento caso o mesmo não 

tenha a quantidade mínima de participantes para sua realização. 

Por que escolher a Qualynorte? 
 26 anos de forte atuação no mercado local; 
 Transparência e cumprimento do que foi tratado; 
 Estrutura física e pessoal administrativo, garantindo suporte em qualquer etapa da 

contratação; 
 Índice de satisfação de clientes superior a 97%; 
 Consultores experientes, comprometidos em proporcionar os melhores resultados; 
 Compromisso com o resultado dos nossos serviços, buscando a utilização de ferramentas 

práticas que auxiliem o atingimento dos objetivos propostos; 
 Relatório analítico e gráfico de avaliação de reação, oportunizando ao cliente obter retorno 

sobre o desempenho de seus colaboradores, bem como sugestões de melhoria na busca de 
melhor eficácia; 

 Certificado de Reconhecimento de Desempenho oferecido ao participante que melhor se 



 

 

desenvolveu durante o curso, como forma de incentivo à prática dos conhecimentos 
adquiridos. 

 

 


