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Controle Estatístico do Processo CEP - Conceitos, objetivos e seleções das variáveis. Seleção e uso das cartas de controle (ImR, p, NP, c, u e media móvel). 
Análise das cartas de controle (causas especiais de causas comuns)

Manutenção Produtiva Total (TPM) Conceitos em manutenção, ferramentas do TPM (R&M, Sistema de etiquetas, lições de ponto único, etc.). Equipes semi 
autônomas. Características e etapas para formação de equipes

Gerenciamento Visual Como implementar o controle visual na sua organização

Manutenção e Sustentabilidade Desenvolvimento do Plano de Controle, lições aprendidas(Follow Up), desenvolvimento dos Planos de Treinamento, 
Desenvolvimento Documentação (procedimentos, instruções de trabalho)

Saída Implantação do plano de controle e elaboração de procedimentos/instruções de trabalho. Finzalizaçãodo projeto e apresentação final para a alta administração
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Eliminação de Desperdícios Como identificar e eliminar desperdíciose excesso de estoque de seu processo. sistemas Puxados. Kanban e Heijunka, 5S e 
Trabalho Padronizado

Redução de Tempo de Ciclo Como reduzir o tempo de ciclo de suas atividades manuais automáticas, melhoria do setup e balanceamento das atividades no 
processo

Kaizen e Kaizen Como executar a metodologia de metodologia contínua Kaizen

Teoria das Restrições (TOC) Como identificar gargalos e eliminá-los

Implementação de Resultados Como solucionar, implementar e avaliar custo benefício das melhorias propostas

Análise de Risco (SWOT, PEST) Como analisar o risco e o desdobramento das ações

Saída Apresentação das ações de melhorias e seus resultados. Levantamento e análises de custos benefícios e riscos

Etapa Módulo Descrição do Módulo

An
ali

sa
r

Ferramentas de Análise Métodos analíticos para determinação das causas raizes (Ishikawa, 5 porquês, 5W2H), desperdícios e análise preventiva dos 
modos de falha (FMEA)

Medições e Modelamento Relacionando 
Variáveis

Estudo de Correlação - (coeficientes de correlação e seus intervalos de confiança). Análises de regressão, estimativa e 
predição, interpretação de testes de hipóteses para regressão estatística e análise de resíduos.

Testes de Hipóteses Compreensão dos tipos de erros (nível de significância, poder, erro, erro tipo I e tipo II), teste de hipóteses para médias, 
variâncias e proporções, análise das variâncias (ANOVA), teste Goodness-of-fit (chi quadrado)

Saída Estudo de causas raiz identificadas/validadas com norteador para a proposição de soluções
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Mapeamento do Processo Value Stream Maps e conceitos de fluxo puxado e empurrado. Métricas de fluxo (OEE, TC, WIP, DTD). Mapa do Processo de 
flowcharts – tipos e simbologia. Diagrama de Spaghetti. Análise de valor (VA/NVA)

Análise de Variáveis Identificação das variáveis dos processos, Matriz de Causa e Efeito (MCE)

Coleta de Dados Tipos de dados, suas propriedades, métodos de amostragem e estabelecimento de plano de coleta de dados

Sistema de Medição Realizar análises do sistema de medição e seu desdobramento na organização. Definição da capabilidade da medição e 
conceitos de metrologia

Estatístico Fornecer toda base teórica da estatística, principais distribuições, métodos gráficos (Run charts, histogramas, normal probability
plots, scatter diagrams, box and whisker plots)

Cálculo do Sigma Análises de Cp, Cpk, Pp e Ppk, (short-term e lon-term) interpretação da normalidade e estabilidade. Métricas de perfomance, 
tais como nível sigma, porcentagem de defeitos, PPM, DPMO, DPU, RTY.

Saída Levantamento da Matriz Causa e Efeito e dos indicadores do projeto em questão. Análise do desempenhodo processo. Definição final do projeto, apresentando o 
foco do problema. Entrega do estudo de MAS realizado nas variáveis do projeto.
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VOC Voice of Customer Tipos de segmentos de clientes, métodos de coleta de dados, ferramentas para determinação de requerimentos

Definição do Problema Elementos de uma definição preliminar do problema, análise de cenário e utilização de gráficos

Escopo do Projeto Definição e conceitos para escopo, SIPOC, in/out, revisão dos limites do projeto

Indicadores de Performance do Projeto Identificação de indicadores, desenvolvimento de metas, cálculos de saving

Acompanhamento do Projeto Ferramentas de gerenciamento de projetos (cronogramas, check list, tollgates)

Saída Entrega do título do projeto, definição preliminar, seu objetivo/meta, medidores e previsão de savings

Conteúdo Programático Green Belt
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Gerenciamento do Processo e Métricas Impacto sobre os colaboradores, benchmarking e métricas

Gestão de Equipe Papel/Responsabilidade, trabalho em equipe e inteligência emocional

Saída Conhecimento geral sobre a estrutura dos Seis Sigma e do Lean e sua aplicabilidade

Conteúdo programático
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