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Master your career. Enhance your results. 
Highlight yourself. 

Sobre a Formação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLACK BELT  
LEAN SIX SIGMA 

BLACK BELT LEAN SIX SIGMA 

Aprenda a liderar projetos estratégicos e complexos, conduza processos de melhoria, reduza custos 

e otimize o retorno sobre os investimentos em sua organização. 

Aborda as técnicas necessárias para liderar projetos de alta complexidade e as ferramentas Lean Seis 

Sigma realizando a gestão multifuncional e a capacidade de entender os processos da organização e 

como eles interagem entre si e trabalhar nas melhorias. Nesta formação, o participante será capaz de: 

 Ter uma visão orientada a melhoria e ser o principal agente de mudanças; 

 Identificar oportunidades de melhoria em processos a nível tático e estratégico; 

 Fazer análises minuciosas utilizando mais de 90 ferramentas; 

 Obter a titulação Black Belt Lean Six Sigma. 
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Público Alvo  

 

 

 

 

 

 UNIDADE 1 – INTRODUÇÃO / FUNDAMENTOS 

 UNIDADE 2 – FASE DE DEFINIR  

 UNIDADE 3 – FASE DE MEDIR  

 UNIDADE 4 – FASE DE ANALISAR 

 UNIDADE 5 – FASE DE IMPLEMENTAR/MELHORAR  

 UNIDADE 6 – FASE DE CONTROLAR 

 UNIDADE 7 – PROJETO DE CERTIFICAÇÃO 

 

 

Para maiores informações acesse: https://www.masterhouse.com.br/black-belt  

 Analistas e Engenheiros de produto, processo, qualidade; 

 Técnicos e profissionais das áreas administrativa; 

 Gerentes de Negócios, Donos de Processos de Negócios; 

 Desenvolvedores de TI, Analista de Processos, Analista de Negócio; 

 Analista de O&M, Auditores Internos; 

 Membros envolvidos no sistema de gestão da qualidade (SGQ);  

 Profissionais que almejam iniciar carreira em melhoria de processos. 

 Aprender a tornar processos mais eficientes que geram produtos melhores, clara significância das 

ferramentas seis sigma para o ganho substancial da qualidade do produto; 

 Especialistas na metodologia são capazes de identificar com mais facilidade a necessidade e atendê-las por 

meio de processos otimizados, avaliando constantemente a eficácia dos mesmos e os aperfeiçoando 

sempre que possível. 

Objetivos de aprendizado 

Conteúdo Programático 
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