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YELLOW BELT  
LEAN SIX SIGMA 

YELLOW BELT LEAN SIX SIGMA 

Desenvolva a capacidade crítica e analítica para a apoiar a organização na solução de problemas e 

obtenção de resultados operacionais. 

Aborda as ferramentas estatísticas e gráficas, para ser possível acompanhar projetos de melhoria, 

contribuindo para o alcance de melhores resultados. Nesta formação, o participante será capaz de: 

 Tornar processos mais eficientes geram produtos melhores, clara significância das ferramentas 

Seis Sigma para o ganho substancial da qualidade do produto; 

 Fornece um controle eficiente e melhores resultados dos custos de um projeto; 

 Melhora a qualidade do produto e a redução de desperdícios; 

 Obter a titulação Yellow Belt Lean Six Sigma. 
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 UNIDADE 1 – O que é o Seis Sigma; 

 UNIDADE 2 – Papéis e funções dentro do Seis Sigma; 

 UNIDADE 3 – Metodologia DMAIC (Definir, Melhorar, Analisar, Melhorar – Improve, Controlar); 

 UNIDADE 4 – O Ciclo PDCA dentro do DMAIC: A Metodologia para solução de problemas; 

 UNIDADE 5 – Ferramenta para apoio e desenvolvimento de ideias; 

 UNIDADE 6 – Ferramentas Básicas de Qualidade. 

 Práticas: 

 Exemplos e aplicações práticas das ferramentas apresentadas; 

 Para a aplicação das ferramentas básicas usaremos planilhas de Excel® 

 

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

 Entender a metodologia Six Sigma e as ferramentas que suportam o processo; 

 Aprender a evitar desperdícios de recursos e de tempo para manter a empresa competitiva; 

 Obter experiência de trabalho em qualquer cadeia de suprimentos ou gerenciamento de negócios; 

 Auxiliar projetos com foco na melhoria de processos para serviços e produtos.  

Objetivos de aprendizado 

Conteúdo Programático 
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