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A aplicação do modelo de melhoria contínua Six Sigma
para a área de serviços ainda é muito restrita, assim como
no gerenciamento de projetos. A criação de modelos de
previsibilidade sobre o comportamento futuro de um
processo é importante para apoiar o gerente de projetos
a tomar as melhores decisões. Este artigo explicará como
obter esses benefícios.
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