
Lean Six Sigma Green Belt (e-learning)
Curso de Especialização

O Lean e 6 Sigma são utilizados para a melhoria de qualidade e de performance das empresas, no entanto, os
desafios associados à sua implementação passam, muitas vezes, pela falta de conhecimento da sua
base científica e dos seus fundamentos. A certificação Lean Six Sigma Green Belt representa uma
vantagem competitiva para todos os profissionais que desejem melhorar a sua performance
profissional, destacando-se e tornando-se essenciais no apoio aos processos de melhoria contínua da
empresa.

Este curso e certificação em Lean Six Sigma Green Belt associa uma rápida, mas intensa e consistente revisão
dos fundamentos das metodologias Melhoria Contínua, Lean e 6 Sigma. Esta formação tem a
coordenação e participação de Paulo Peças, Professor Associado no Instituto Superior Técnico, e é dada
em conjunto pela Erising, empresa especialista em Lean Manufacturing, Six Sigma e Melhoria Contínua
em Portugal, e pela GameChange, líder em formação e aplicação destas metodologias, com mais de
7000 belts certificados em todo o mundo. O curso em Green Belt coloca-a(o) mais perto de se tornar
especialista em processos de melhoria contínua, podendo expandir os conhecimentos adquiridos e
prosseguir para uma certificação Lean Six Sigma Black Belt. Esta edição do curso será dada em modo e-
learning, permitindo que adquira conhecimentos ao seu próprio ritmo e em qualquer parte do mundo.

Compreender os princípios fundamentais das ferramentas Lean e Six Sigma, desde a recolha de informação até à análise de
processo e stakeholders;
Entender a abordagem de melhoria contínua e problem-solving DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Melhorar, Controlar);
Desenvolver as capacidades analíticas e de resolução de problemas;
Desenvolver e apoiar uma cultura de melhoria contínua dentro da sua organização.

OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
Curso destinado a membros de equipa, supervisores, gestores de projeto, ou outros profissionais ou empresas de serviços,
engenharia e produção, com interesse em aprofundar os conhecimentos na área da melhoria contínua, e com motivação para
aplicação do Lean e Six Sigma e ainda que queiram prosseguir para uma certificação Lean Six Sigma Black Belt.

tecnicomais.pt

Carga Horária
de 52h

1 100€ 3 ECTSOnline, e-learning

http://tecnicomais.pt/
http://tecnicomais.pt/
https://erising.pt/
http://game-change.com/


Este curso é constituído por 6 módulos de e-learning, onde irá adquirir conhecimento de uma forma rápida e eficiente, através de
diversos materiais.

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

Aquisição de conhecimentos através de 
módulos e-learning, onde os formandos 

aprendem ao seu próprio ritmo

Ao longo do curso, irá adquirir conhecimentos nos diferentes módulos e a avaliação consiste na realização de um exame de
certificação Green Belt, no final do curso, baseado em perguntas de escolha múltipla. Este exame segue as normas das principais
referências na filosofia Lean Six Sigma, a General Electric e a Honeywell.

A condição de aprovação para o Diploma de Curso de Especialização e Certificação Green Belt é obter mais de 70% na
classificação do exame a realizar no final dos módulos.

Este curso encontra-se disponível no formato de Curso de Especialização, com avaliação e atribuição de 3 créditos ECTS. No final,
o formando receberá um Diploma de Curso de Especialização.

Contacto com diferentes materiais 
de apoio, como exercícios, notícias, 

casos de estudo, entre outros

Consolidação do conhecimento 
adquirido, partilha de experiências e 

questões com formandos e formadores 
em fóruns

Aplicação do conhecimento adquirido 
em quizzes no final de cada módulo

Consolidação e avaliação de 
conhecimentos através de um exame de 

escolha múltipla, conducente à 
certificação Green Belt

Acesso à plataforma Bootcamp da GameChange, 
onde a aprendizagem é interativa, com acesso a 

templates, toolkit, e muitos outros recursos



Abordagem geral e fundamentos;
Impacto nas organizações que utilizam.

Definição do problema, das necessidades do cliente e do
processo:

Project Charter;
SIPOC;
Voice of the Customer;
Análise de Stakeholders.

Diagnóstico e análise da situação corrente:
Análise do processo;
Adquirir e processar dados;
Sistemas de medição;
Capacidade do processo.

PLANO DE ESTUDOS

1. Introdução ao Lean Six Sigma

 

2. Definir

 

3. Medir

 

Identificar e verificar causas-raiz:
Fontes de variação do processo;
Análise causa-efeito;
Análise de desperdícios do processo;
Análise de bottlenecks e cálculo do tempo takt;
Análise modal de falha;
Relações entre variáveis e modelação.

Desenvolver o estado futuro e implementar:
Geração e seleção de potenciais soluções;
Eliminação de desperdícios do processo;
Redução do tempo de ciclo e/ou lead time;
Plano de implementação, resistência à mudança.

Manter e controlar as melhorias:
Controlo estatístico do processo (SPC);
Gestão visual;
Manter as melhorias;
Como encerrar um projeto.

4. Analisar

5. Melhorar

6. Controlar

ESTATÍSTICAS

VAMOS COMEÇAR UM PROJECTO JUNTOS?

Fale connosco!
Técnico+
+351 218 417 010 / info@tecnicomais.pt

Empresas como como a GE, Motorola e Honeywell têm uma abordagem de formação em lean e six sigma
focada na construção de competências técnicas e em demonstrações da aplicação prática do modelo DMAIC
para projetar cenários e desenvolver capacidades para selecionar as ferramentas e técnicas certas. Esta é a
mesma abordagem que o nosso curso segue.
GameChange

Com os mesmos recursos é possível aumentar a produtividade para +75%. Trabalhar mais horas ou ter
mais colaboradores não é a resposta. Deve-se trabalhar de forma inteligente!
Paulo Peças, Professor no IST

A comunicação não eficaz é a fonte de todos os problemas e desperdícios persistentes. 
Erising

http://tecnicomais.pt/
http://tecnicomais.pt/


Lean Six Sigma Green Belt (Virtual Classroom)
Curso de Especialização

O Lean e 6 Sigma são utilizados para a melhoria de qualidade e de performance das empresas, no entanto, os
desafios associados à sua implementação passam, muitas vezes, pela falta de conhecimento da sua
base científica e dos seus fundamentos. A certificação Lean Six Sigma Green Belt representa uma
vantagem competitiva para todos os profissionais que desejem melhorar a sua performance
profissional, destacando-se e tornando-se essenciais no apoio aos processos de melhoria contínua da
empresa.

Este curso e certificação em Lean Six Sigma Green Belt associa uma rápida, mas intensa e consistente revisão
dos fundamentos das metodologias Melhoria Contínua, Lean e 6 Sigma. Esta formação tem a
coordenação e participação de Paulo Peças, Professor Associado no Instituto Superior Técnico, e é dada
em conjunto pela Erising, empresa especialista em Lean Manufacturing, Six Sigma e Melhoria Contínua
em Portugal, e pela GameChange, líder em formação e aplicação destas metodologias, com mais de
7000 belts certificados em todo o mundo. O curso em Green Belt coloca-a(o) mais perto de se tornar
especialista em processos de melhoria contínua, podendo expandir os conhecimentos adquiridos e
prosseguir para uma certificação Lean Six Sigma Black Belt. Esta edição do curso será lecionada à distância,
com módulos e-learning e live sessions, permitindo a aquisição de conhecimentos em qualquer lugar.

Compreender os princípios fundamentais das ferramentas Lean e Six Sigma, desde a recolha de informação até à análise de
processo e stakeholders;
Entender a abordagem de melhoria contínua e problem-solving DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Melhorar, Controlar);
Desenvolver as capacidades analíticas e de resolução de problemas;
Desenvolver e apoiar uma cultura de melhoria contínua dentro da sua organização.

OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
Curso destinado a membros de equipa, supervisores, gestores de projeto, ou outros profissionais ou empresas de serviços,
engenharia e produção, com interesse em aprofundar os conhecimentos na área da melhoria contínua, e com motivação para
aplicação do Lean e Six Sigma e ainda que queiram prosseguir para uma certificação Lean Six Sigma Black Belt.

tecnicomais.pt

Carga Horária Total: 
52h*

2 200€
Módulos e-learning e 
Live Sessions via Zoom

3 ECTS

Live Sessions:
2 maio a 7 julho 2022

Live Sessions:
2ª e 5ª feiras, 18h30/21h30

*34h de módulos e-learning e 18h de live sessions

http://tecnicomais.pt/
http://tecnicomais.pt/
https://erising.pt/
http://game-change.com/


COORDENAÇÃO

Paulo Peças | IST
Professor no grupo de Gestão Industrial do Departamento de Engenharia Mecânica. Cátedra em
Indústria 4.0, The Navigator Company, com especial ênfase em Lean Digital, investigador do IDMEC e
responsável por vários projetos de investigação na área da eficiência operacional e sustentabilidade,
com empresas nacionais e europeias. Supervisão de mais de 100 teses de mestrado e doutoramento na
área Lean e Melhoria contínua e mais de 20 anos de experiência na aplicação de Lean e
desenvolvimento de novas ferramentas.

FORMADORES

Helena Cecílio | ERISING
Mestre em Engenharia Mecânica (IST), com envolvimento em projeto internacional de aplicação de
Material Flow Cost Accounting em contexto industrial. Green-Belt e Lean Consultant na Erising, com a
responsabilidade de coordenação de vários projetos Lean e de Melhoria Contínua em empresas dos
setores farmacêutico, serviços, logístico, metalo-mecânico e dos plásticos. Especialização em Lean no
contexto one-of-a-kind, com ênfase nas Técnicas de A3 Problem-Solving, SIPOC, Manutenção autónoma,
Kanban, bordo de linha e supermercados.

Diogo Jorge | ERISING
Mestre em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico e Lean Six Sigma Master Black Belt
(Bradford, UK). É Co-fundador e Gestor na Erising, desenvolvendo projetos de Lean Six Sigma em várias
organizações e em diferentes setores. Na Erising, é quem lidera e treina as equipas. No Instituto Superior
Técnico é investigador e participa e coordena várias atividades em projetos de I&D europeus e
nacionais, centrados na área de otimização de processos. Possui várias publicações em conferências
internacionais e capítulos de livros, no campo da melhoria da eficiência e eficácia dos sistemas de
produção.

Kamran Zamir | Game-Change
Experiência na gestão de todo o ciclo de vida do projeto, desde o planeamento e o âmbito até à entrega.
Master Black Belt certificado pela GE e Honeywell em redução de variabilidade do processo  (DMAIC),
redução de desperdício de processo (LEAN) e crescimento através dos princípios de inovação (DFSS). É
Especialista e Formador Lean Six Sigma com vasta experiência em alcançar penetração de mercado,
crescimento de negócios e estratégias de turn-round, tendo mais de 20 anos de experiência num grande
número de indústrias no Reino Unido, Jersey (Ilhas do Canal), Europa e Médio Oriente.



Este curso é constituído por 6 módulos de e-learning, que servem de suporte a várias sessões de Virtual Classroom, onde há
interação com formadores experientes e qualificados, e onde são discutidos tópicos apresentados ao longo do curso.

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

Aquisição de conhecimentos  no âmbito do 
curso através de módulos e-learning, onde os 
formandos aprendem ao seu próprio ritmo

Curso de Especialização: com avaliação e atribuição de 3 créditos ECTS. No final, o formando receberá um Diploma de Curso
de Especialização.
Curso de Formação: sem avaliação e sem atribuição de créditos ECTS, requerendo 85% de presenças. No final, o formando
receberá um Certificado de Curso de Formação.

Ao longo do curso, irá adquirir conhecimentos nos diferentes módulos e a avaliação consiste na realização de um exame de
certificação Green Belt, no final do curso,  baseado em perguntas de escolha múltipla. Este exame segue as normas das principais
referências na filosofia Lean Six Sigma, a General Electric e a Honeywell.

A condição de aprovação para o Diploma de Curso de Especialização e Certificação Green Belt é obter mais de 70% na
classificação do exame a realizar no final dos módulos.

O formando pode optar por fazer este curso nos seguintes formatos  (o valor é o mesmo para qualquer um dos formatos):

Consolidação do conhecimento 
adquirido em sessões Virtual 

Classroom com os formadores

Nas Live Sessions, os formandos partilham 
experiências, discutindo tópicos 

apresentados durante os módulos de 
e-learning

Aplicação do conhecimento adquirido 
em casos de estudo reais e jogos

Consolidação e avaliação de 
conhecimentos através de um exame de 

escolha múltipla, conducente à 
certificação Green Belt

Acesso à plataforma Bootcamp da GameChange, 
onde a aprendizagem é interativa, com acesso a 

templates, toolkit, e muitos outros recursos



Abordagem geral e fundamentos;
Impacto nas organizações que utilizam.

Discussão de tópicos apresentados ao longo dos
módulos de preparação online.

Definição do problema, das necessidades do cliente e do
processo:

Project Charter;
SIPOC;
Voice of the Customer;
Análise de Stakeholders.

Diagnóstico e análise da situação corrente:
Análise do processo;
Adquirir e processar dados;
Sistemas de medição;
Capacidade do processo.

Discussão de tópicos apresentados ao longo dos
módulos de preparação online.

PLANO DE ESTUDOS

1. Introdução ao Lean Six Sigma
e-learning

 

Sessões Live 1 e 2
Prof. Paulo Peças e Engª. Helena Cecílio
2 e 5 maio - 2ª e 5ªfeira, 18h30/21h30 

2. Definir
e-learning

 

3. Medir
e-learning

 

Sessões Live 3 e 4
Kamran Zamir*
30 maio e 2 junho - 2ª e 5ªfeira, 18h30/21h30 

 

Identificar e verificar causas-raiz:
Fontes de variação do processo;
Análise causa-efeito;
Análise de desperdícios do processo;
Análise de bottlenecks e cálculo do tempo takt;
Análise modal de falha;
Relações entre variáveis e modelação.

Desenvolver o estado futuro e implementar:
Geração e seleção de potenciais soluções;
Eliminação de desperdícios do processo;
Redução do tempo de ciclo e/ou lead time;
Plano de implementação, resistência à mudança.

Discussão de tópicos apresentados ao longo dos módulos
de preparação online.

Manter e controlar as melhorias:
Controlo estatístico do processo (SPC);
Gestão visual;
Manter as melhorias;
Como encerrar um projeto.

4. Analisar
e-learning

5. Melhorar
e-learning

Sessões Live 5 e 6
Eng. Diogo Jorge e Prof. Paulo Peças
4 e 7 julho - 2ª e 5ªfeira, 18h30/21h30 

6. Controlar
e-learning

*As sessões conduzidas por Kamran Zamir serão em inglês.



VAMOS COMEÇAR UM PROJECTO JUNTOS?

Fale connosco!
Técnico+
+351 218 417 010 / info@tecnicomais.pt

ESTATÍSTICAS

Com a implementação do Lean é possível alcançar +25% de redução do inventário. Matéria-prima em stock,
work-in-process ao longo da linha e produto acabado em stock consistem, não só em material parado, como
também em capital inutilizável.

Paulo Peças, Professor no IST

A Microsoft conseguiu melhorar a correção de defeitos em 40% no primeiro ano de aplicação de
metodologias Six Sigma.  O tempo médio entre falhas de servidor melhorou de 18 dias para 125 dias. Como
resultado do Six Sigma, a Microsoft melhorou a disponibilidade dos seus servidores, aumentou a
produtividade no cliente e aumentou a satisfação dos clientes.

Investopedia

Empresas como como a GE, Motorola e Honeywell têm uma abordagem de formação em lean e six sigma
focada na construção de competências técnicas e em demonstrações da aplicação prática do modelo DMAIC
para projetar cenários e desenvolver capacidades para selecionar as ferramentas e técnicas certas. Esta é a
mesma abordagem que o nosso curso segue.

GameChange

Com os mesmos recursos é possível aumentar a produtividade para +75%. Trabalhar mais horas ou ter
mais colaboradores não é a resposta. Deve-se trabalhar de forma inteligente!

Paulo Peças, Professor no IST

A comunicação não eficaz é a fonte de todos os problemas e desperdícios persistentes. 

Erising

http://tecnicomais.pt/
http://tecnicomais.pt/


Lean Six Sigma Green Belt (Presencial)
Curso de Especialização

O Lean e 6 Sigma são utilizados para a melhoria de qualidade e de performance das empresas, no entanto, os
desafios associados à sua implementação passam, muitas vezes, pela falta de conhecimento da sua
base científica e dos seus fundamentos. A certificação Lean Six Sigma Green Belt representa uma
vantagem competitiva para todos os profissionais que desejem melhorar a sua performance
profissional, destacando-se e tornando-se essenciais  no apoio aos processos de melhoria contínua da
empresa.

Este curso e certificação em Lean Six Sigma Green Belt associa uma rápida, mas intensa e consistente revisão
dos fundamentos das metodologias Melhoria Contínua, Lean e 6 Sigma. Esta formação tem a
coordenação e participação de Paulo Peças, Professor Associado no Instituto Superior Técnico, e é dada
em conjunto pela Erising, empresa especialista em Lean Manufacturing, Six Sigma e Melhoria Contínua
em Portugal, e pela GameChange, líder em formação e aplicação destas metodologias, com mais de
7000 belts certificados em todo o mundo. O curso em Green Belt coloca-a(o) mais perto de se tornar
especialista em processos de melhoria contínua, podendo expandir os conhecimentos adquiridos e
prosseguir para uma certificação Lean Six Sigma Black Belt. Esta edição do curso será dada em modo
presencial, permitindo que adquira conhecimentos de uma forma intensiva e interativa.

Compreender os princípios fundamentais das ferramentas Lean e Six Sigma, desde a recolha de informação até à análise de
processo e stakeholders;
Entender a abordagem de melhoria contínua e problem-solving DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Melhorar, Controlar);
Desenvolver as capacidades analíticas e de resolução de problemas;
Desenvolver e apoiar uma cultura de melhoria contínua dentro da sua organização.

OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
Curso destinado a membros de equipa, supervisores, gestores de projeto, ou outros profissionais ou empresas de serviços,
engenharia e produção, com interesse em aprofundar os conhecimentos na área da melhoria contínua, e com motivação para
aplicação do Lean e Six Sigma e ainda que queiram prosseguir para uma certificação Lean Six Sigma Black Belt.

tecnicomais.pt

Carga Horária Total: 
46h

2 800€ 3 ECTS

20 de maio a
15 julho 2022

6ª feiras, 18h30/21h30 e
sábados, 09h00/13h00*

Campus Alameda**

*Horário sujeito a variações. Por favor, veja o plano de estudos para consultar a calendarização detalhada.
** Uma das sessões terá dois formadores presencialmente e um formador em transmissão online. 

http://tecnicomais.pt/
http://tecnicomais.pt/
https://erising.pt/
http://game-change.com/


COORDENAÇÃO

Paulo Peças | IST
Professor no grupo de Gestão Industrial do Departamento de Engenharia Mecânica. Cátedra em
Indústria 4.0, The Navigator Company, com especial ênfase em Lean Digital, investigador do IDMEC e
responsável por vários projetos de investigação na área da eficiência operacional e sustentabilidade,
com empresas nacionais e europeias. Supervisão de mais de 100 teses de mestrado e doutoramento na
área Lean e Melhoria contínua e mais de 20 anos de experiência na aplicação de Lean e
desenvolvimento de novas ferramentas.

FORMADORES

Helena Cecílio | ERISING
Mestre em Engenharia Mecânica (IST), com envolvimento em projeto internacional de aplicação de
Material Flow Cost Accounting em contexto industrial. Green-Belt e Lean Consultant na Erising, com a
responsabilidade de coordenação de vários projetos Lean e de Melhoria Contínua em empresas dos
setores farmacêutico, serviços, logístico, metalo-mecânico e dos plásticos. Especialização em Lean no
contexto one-of-a-kind, com ênfase nas Técnicas de A3 Problem-Solving, SIPOC, Manutenção autónoma,
Kanban, bordo de linha e supermercados.

Diogo Jorge | ERISING
Mestre em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico e Lean Six Sigma Master Black Belt
(Bradford, UK). É Co-fundador e Gestor na Erising, desenvolvendo projetos de Lean Six Sigma em várias
organizações e em diferentes setores. Na Erising, é quem lidera e treina as equipas. No Instituto Superior
Técnico é investigador e participa e coordena várias atividades em projetos de I&D europeus e
nacionais, centrados na área de otimização de processos. Possui várias publicações em conferências
internacionais e capítulos de livros, no campo da melhoria da eficiência e eficácia dos sistemas de
produção.

Kamran Zamir | Game-Change
Experiência na gestão de todo o ciclo de vida do projeto, desde o planeamento e o âmbito até à entrega.
Master Black Belt certificado pela GE e Honeywell em redução de variabilidade do processo (DMAIC),
redução de desperdício de processo (LEAN) e crescimento através dos princípios de inovação (DFSS). É
Especialista e Formador Lean Six Sigma com vasta experiência em alcançar penetração de mercado,
crescimento de negócios e estratégias de turn-round, tendo mais de 20 anos de experiência num grande
número de indústrias no Reino Unido, Jersey (Ilhas do Canal), Europa e Médio Oriente.



Este curso é constituído por 1 módulo de e-learning, seguida de várias semanas de sessões presenciais onde o ensino é prático e
interativo.

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

Introdução ao tópico através de um módulo 
e-learning

Curso de Especialização: com avaliação e atribuição de 3 créditos ECTS. No final, o formando receberá um Diploma de Curso
de Especialização.
Curso de Formação: sem avaliação e sem atribuição de créditos ECTS, requerendo 85% de presenças. No final, o formando
receberá um Certificado de Curso de Formação.

Ao longo do curso, irá adquirir conhecimentos nos diferentes módulos e a avaliação consiste na realização de um exame de
certificação Green Belt, no final do curso, baseado em perguntas de escolha múltipla. Este exame segue as normas das principais
referências na filosofia Lean Six Sigma, a General Electric e a Honeywell.

A condição de aprovação para o Diploma de Curso de Especialização e Certificação Green Belt é obter mais de 70% na
classificação do exame a realizar no final dos módulos.

O formando pode optar por fazer este curso nos seguintes formatos  (o valor é o mesmo para qualquer um dos formatos):

Aquisição de conhecimentos nas 
sessões presenciais, onde a 

matéria será abordada de forma 
teórica e/ou prática

Consolidação do conhecimento 
adquirido, partilha de experiências e 

questões com formandos e formadores

Aplicação dos métodos e técnicas no 
desenvolvimento de um caso de 

estudo proveniente dos formandos

Consolidação e avaliação de 
conhecimentos através de um exame de 

escolha múltipla, conducente à 
certificação Green Belt

Contacto com exemplos práticos, 
casos de estudo e boas-práticas

Acesso à plataforma Bootcamp da GameChange, 
onde a aprendizagem é interativa, com acesso a 

templates, toolkit, e muitos outros recursos



Abordagem geral e fundamentos;
Impacto nas organizações que utilizam.

Definição do problema, das necessidades do cliente e do
processo:

Project Charter;
SIPOC;
Voice of the Customer;
Análise de Stakeholders.

Diagnóstico e análise da situação corrente:
Análise do processo;
Adquirir e processar dados;
Sistemas de medição;
Capacidade do processo.

Identificar e verificar causas-raiz:
Fontes de variação do processo;
Análise causa-efeito;
Análise de desperdícios do processo;
Análise de bottlenecks e cálculo do tempo takt;
Análise modal de falha;
Relações entre variáveis e modelação.

PLANO DE ESTUDOS

1. Introdução ao Lean Six Sigma
e-learning

 

2. Definir
Eng.ª Helena Cecílio
20 maio - 6ªfeira, 18h30/21h30, 21 maio - sábado, 09h00/12h00
e 27 maio - 6ªfeira, 18h30/20h30

 

3. Medir
Eng. Diogo Jorge
28 maio - sábado, 09h00/12h00, 3 junho - 6ª-feira, 18h30/20h30
e 4 junho - sábado, 09h00/12h00

 

4. Analisar*
Prof. Paulo Peças, Eng. Diogo Jorge (presencial) e Kamran
Zamir (transmissão online)
25 junho - sábado, 09h00/17h00

Desenvolver o estado futuro e implementar:
Geração e seleção de potenciais soluções;
Eliminação de desperdícios do processo;
Redução do tempo de ciclo e/ou lead time;
Plano de implementação, resistência à mudança.

Manter e controlar as melhorias:
Controlo estatístico do processo (SPC);
Gestão visual;
Manter as melhorias;
Como encerrar um projeto.

5. Melhorar
Eng. Diogo Jorge
1 julho - 6ª-feira, 18h30/21h30, 2 julho - sábado, 09h00/13h00 e 8
julho - 6ª-feira, 18h30/19h30

6. Controlar
Prof. Paulo Peças
8 julho - 6ª-feira, 19h30/21h30, 9 julho - sábado, 09h00/13h00 e 15
julho - 6ª-feira, 18h30/20h30

*Esta sessão será em inglês. Os formadores Prof. Paulo Peças e Eng. Diogo Jorge estarão na sessão presencialmente e Kamran
Zamir estará na sessão em transmissão online.



VAMOS COMEÇAR UM PROJECTO JUNTOS?
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ESTATÍSTICAS

Com a implementação do Lean é possível alcançar +25% de redução do inventário. Matéria-prima em stock,
work-in-process ao longo da linha e produto acabado em stock consistem, não só em material parado, como
também em capital inutilizável.

Paulo Peças, Professor no IST

A Microsoft conseguiu melhorar a correção de defeitos em 40% no primeiro ano de aplicação de
metodologias Six Sigma.  O tempo médio entre falhas de servidor melhorou de 18 dias para 125 dias. Como
resultado do Six Sigma, a Microsoft melhorou a disponibilidade dos seus servidores, aumentou a
produtividade no cliente e aumentou a satisfação dos clientes.

Investopedia

Com os mesmos recursos é possível aumentar a produtividade para +75%. Trabalhar mais horas ou ter
mais colaboradores não é a resposta. Deve-se trabalhar de forma inteligente!

Paulo Peças, Professor no IST

Empresas como como a GE, Motorola e Honeywell têm uma abordagem de formação em lean e six sigma
focada na construção de competências técnicas e em demonstrações da aplicação prática do modelo DMAIC
para projetar cenários e desenvolver capacidades para selecionar as ferramentas e técnicas certas. Esta é a
mesma abordagem que o nosso curso segue.

GameChange

A comunicação não eficaz é a fonte de todos os problemas e desperdícios persistentes. 

Erising

http://tecnicomais.pt/
http://tecnicomais.pt/

