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5 Porquês

A causa de um problema é identificada usando “5 Porquês”. No 
entanto, há outras formas de determinar as causas dos problemas

Agente de mudança 

Agentes de mudança são aquelas pessoas que iniciam as mudan-
ças dentro da organização.

Agregação de valor
Oposto ao > desperdício, agregação de valor se refere a todas as 
atividades que, sob a perspectiva do cliente, adicionam valor ao 
produto. 

Análise aumentada
A análise aumentada automatiza o processo de preparação de 
dados e visualização de insights a partir deles. Assim, diversos 
setores podem tirar proveito rápido e eficiente de uma análise 
do grande volume de dados colhido constantemente. Todos os 
funcionários de uma empresa conseguem, rapidamente, ter 
acesso a dados, insights e otimizar suas decisões.

Análise / Design do fluxo de valor
Análise / Design do fluxo de valor é um método utilizado para 
registrar e desenhar o fluxo de valor de um processo. Ícones 
e símbolos padronizados são utilizados para representar o 
fluxo de materiais e de informações em uma folha de papel. O 
indicador mais importante derivado da análise do fluxo de valor 
é o lead time. No desenho do novo fluxo de valor (design), um 
estado futuro do fluxo é desenhado, o qual será base para prio-
rização de projetos de melhoria a serem implementados.
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Andon | ”Lâmpada” em japonês 

Andon é um sinal visual 
e/ou sonoro que indica 
quando há um problema.

Auditoria

Uma auditoria é feita para verificar se processos, requisitos ou 
diretrizes atendem aos padrões exigidos. Este processo de veri-
ficação se iniciou na gestão da qualidade, mas recentemente foi 
aplicado a muitos outros campos de gerenciamento (por exemplo, 
gestão do meio ambiente, sistema de agregação de valor, etc.). As 
auditorias são realizadas por um auditor que tenha sido treinado 
nos quesitos específicos.

Autonomação | Jidoka em japonês 
 
A autonomação é uma combinação das palavras automação e 
autônomo e refere-se à automação com toque humano. Não 
chega a ser um método ou uma ferramenta e sim um princípio 
de operação. 

Toda máquina no processo de trabalho deve ser capaz de 
operar sem ser constantemente observada por um operador 
e, se houver uma anormalidade, ou seja, se um componente 
que brar, ela deve se desligar automaticamente, de modo que 
nenhuma parte defeituosa seja introduzida ao longo da linha 
de produção. 

A autonomação é um dos pilares do sistema de produção da 
Toyota e também é denominada automação ”inteligente”, pois, 
ao contrário da automação total, coloca a qualidade e a capa-
cidade de se auto operar em primeiro plano, ao invés de focar 
na velocidade de saída dos produtos.
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Autoridade Stop-the-line

A habilidade dos colaboradores para para o processo quando há 
um problema e acionar o > Andon. Isso evita que peças defeituosas 
continuem sendo produzidas e passadas adiante

Auto descarga | Hanedashi em japonês

O termo auto descarga indica que cada máquina descarrega 
automaticamente a peça, de modo que todo o operador só precisa 
carregar a máquina. 
> Linha Chaku-Chaku

Big Data

É o enorme volume de dados constantemente coletados, pro-
cessados e analisados por softwares. Eles podem ser usados 
para prever padrões, detectar erros e entender o perfil de 
consumo dos clientes, por exemplo. É com base nesses dados 
que funcionam a Internet das coisas, a Inteligência Artificial, 
Deep Learning e muitas outras tecnologias da Indústria 4.0 
que também explicaremos nesse Glossário.

BIM  
Building Information Modeling
(Modelagem de Informações de Constru-
ção)

Building Information Modeling é um modelo para otimizar o 
planejamento, desenvolvimento e gerenciamento de cons-
truções utilizando softwares. Todos os dados de construção 
relevantes são capturados digitalmente, combinados e, em 
seguida, conectados em rede. O resultado é um modelo de 
construção virtual 3D, geometricamente representado (mode-
lo de computador).
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O BIM é utilizado no setor de construção (planejamento e desen-
volvimento) e também no gerenciamento das instalações.

Blockchain

A blockchain é uma base de dados compartilhada de forma pú-
blica. Ela guarda um registro permanente e à prova de violação. 
Como esses dados são descentralizados e universais, essa é a sua 
principal fonte de segurança.

Blue Sky
Também conhecido por conceito Blue Sky, no qual uma equipe ela-
bora a imagem ideal do seu fluxo de valor. Em termos figurativos, a 
equipe “visualiza um céu azul e sem nuvens“ para criar um fluxo de 
valor ideal e sem desperdícios. Esse conceito tem como objetivo 
desenvolver o próximo estado futuro real que esteja direcionado 
ao blue sky e o roadmap do projeto. 

Bottleneck - Recurso Gargalo

O recurso gargalo descreve a estação de trabalho na qual, o 
tempo de ciclo é maior que o takt time do cliente.

Business Intelligence 

Com tantos dados coletados pelas tecnologias da Indústria 
4.0, é preciso extrair deles o máximo de insights e vanta-
gens possíveis. Business Intelligence é utilizar com o máxi-
mo de eficácia as informações obtidas com os métodos de 
processamento e análise digital. Conclusões muito valiosas 
sobre produtividade e tendências de consumo.

Cadeia de processo
Cadeia de processo está diretamente alinhada com o fluxo 
ou cadeia. Os materiais podem somente fluir para a próxima 
etapa do processo.
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Cardboard Engineering 

O Cardboard Engineering permite é usado para otimizar e simu-
lar sistemas de trabalho dentro de uma equipe. No decorrer de 
um workshop de 3 a 5 dias, a criatividade de todos os partici-
pantes é utilizada para melhorar significativamente o design do 
espaço de trabalho, ergonomia e as melhores localizações em 
relação à disponibilidade de material e ferramentas

Cibersegurança
Denomina tudo o que se refere à proteção de tecnologias e infor-
mações online contra ataques e perdas de dados. A ciberseguran-
ça tem sido umas das principais preocupações das empresas nos 
últimos tempos. Com um número tão grande de dados disponíveis 
online, é importante que eles não sejam roubados, vazados ou 
corrompidos.

Ciclo PDCA
Quando um problema é analisado, a determinação das causas é 
uma etapa fundamental.

As técnicas de solução de problemas de forma estruturada 
tornam mais fácil para os colaboradores agilizarem e imple-
mentarem as soluções de problemas de forma sistemática e 
deliberada. 
O ciclo PDCA consiste em 4 fases:
Plan – Fase de planejamento
Do – Fase de implementação
Check – Fase de verificação da eficácia
Act – Fase de padronização
Para alinhar com a melhoria contínua, o ciclo PDCA é praticado 
repetidamente.

Coaching 

A habilidade de aprender e o desempenho do coachee me-
lhora quando o coachee é motivado pelo coach a desenvolver 
soluções para os problemas encontrados. Isso é denominado. 
O coach não é um especialista, sob certas situações é visto 
como um ponto de contato para questões técnicas e é solicita-
do para dar conselhos e opinião pessoal.
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Computação em nuvem
A computação em nuvem envolve todas as atividades que aconte-
cem e são armazenadas online, como no Gmail e o Google Docs. 
Quando falamos em computação em nuvem, tudo é online, sem 
necessidade de instalação de programas ou aplicativos. Todos os 
serviços são acessados e compartilhados em uma rede, a chamada 
nuvem.que trabalham em um mesmo fluxo de valor.

Comunicação regular
A comunicação frequente é caracterizada por uma comunicação 
eficiente e eficaz de informações.  De modo que todos os processos 
em uma organização são implementados eficientemente, todas as 
informações relevantes devem estar no 
lugar certo, na hora certa e na qualida-
de exigida.

Para uma gestão eficiente de todos os 
processos de uma organização, todas 
as informações relevantes devem estar 
no lugar certo, na hora certa e na quali-

A comunicação pode, por exemplo, ocorrer entre o gerente e 
colaboradores, equipes de projeto ou colaboradores que traba-
lham no mesmo fluxo de valor. 

Todos os envolvidos podem se reunir regularmente para trocar 
informações de forma objetiva e relacionadas a acontecimentos 
do dia. Esse fluxo de informação padronizado cria canais claros 
de comunicação, garante que a informação flua e aumente a 
disponibilidade dos colaboradores em consequência de, por 
exemplo, reduzindo o número de e-mails e tempo de reuniões.

Consumidor 4.0
As tecnologias também transformam as relações entre empresa 
e consumidor. O cliente que surge no contexto da indústria 4.0 é 
o chamado consumidor 4.0, conectado, informado e exigente.

Esse cliente quer eficiência, produtos personalizados e muita 
qualidade. Além disso, para um consumidor sempre conectado 
nas mais diversas plataformas, velocidade de resposta e conte-
údo atraente e personalizado são peças-chave.
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Cycle time (tempo de ciclo)
O tempo de ciclo é o tempo entre cada unidade ficar pronta. Um 
tempo de ciclo ideal na produção, significa um tempo de ciclo igual 
ao tempo takt do cliente.

Deep Learning
Esse é um subcampo da IA. Através do deep learning, máquinas 
podem ser treinadas para realizar tarefas que dependem de uma 
aprendizagem profunda e complexa de padrões, como reconheci-
mento de fala, de imagens e até previsões.

O deep learning reúne esses padrões e treina o computador para 
que ele consiga aprender sozinho a partir disso. Quando falamos 
“Ok Google”, é o deep learning que ajuda a reconhecer a voz e a 
atividade a ser realizada.

No contexto da indústria, o deep learning ajuda a realizar localiza-
ção de peças, classificação e reconhecimento de características de 
um produto e aplicação de critérios de qualidade, por exemplo.

Desperdício 
Oposto a agregação de valor, desperdício representa todas as 
atividades e operações que, sob a ótica do cliente, não agre-
gam valor ao produto. 
Taiichi Ohno classificou os desperdícios em desperdícios ób-
vios e desperdícios ocultos. Os desperdícios óbvios podem ser 
eliminados, desperdícios ocultos podem apenas ser minimiza-
dos. 
Taiichi Ohno dividiu os desperdícios em 7 tipos:
1. > Superprodução (produzir mais peças do que o necessário) 
2. > Estoque (inclui matérias primas e componentes com-
prados) 
3. Retrabalho 
4. Sobre processamento (métodos de produção inapropria-
dos, ex: equipamentos inadequados, mal dimensionados, 
ergonomia deficiente) 
5. Transporte  
6. Movimentação dos colaboradores 
7. Espera

É importante ficar atento à ordem em que os desperdícios 
estão apresentados acima. A superprodução é o pior dos des-
perdícios e ocasiona os outros tipos de desperdícios. 
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Diagrama de Pareto
O diagrama de Pareto é usado para ajudar a determinar os defei-
tos de um produto. Eles são classificados em um diagrama para 
que os defeitos mais frequentes possam ser visualizados. 

Diagrama Swim Lane
Um diagrama Swim Lane é usado para analisar e modelar pro-
cessos administrativos, ilustrando o processo na forma de um 
fluxograma com “raias de piscina“, onde cada “raia” é uma linha 
horizontal que se refere a um departamento ou colaborador res-
ponsável por uma série de atividades dentro do processo. Assim 
é possível verificar a quantidade de atividades por departamento 
e como a transferência de responsabilidade ou interfaces se com-
porta durante o processo. 

Diário de produção
O diário de produção define o plano de comunicação semanal 
para liderança, incluindo as áreas de suporte, e é divulgado no 
quadro do > Shop Floor. 

O diário de produção define os participantes e horários das 
reuniões, além de outras rotinas da liderança. Isso inclui o Go 
& See, solução de problemas e a confirmação do processo. 
Reuniões extras devem ser agendadas de forma que não con-
flitem com o diário de produção .

Elementos Autônomos
São tecnologias que conseguem trabalhar por conta própria, 
sem a intervenção de humanos. Robôs, drones e até carros 
podem ser autônomos. Eles automatizam funções usando 
inteligência artificial e conseguem interagir com outras máqui-

nas, objetos e pessoas de forma inteligente.

EPEI
Every Part Every Interval 
Toda Peça a Cada Intervalo

O EPEI representa a frequência com que cada peça é produzi-
da. O intervalo é o tamanho do lote a ser produzido expresso 
em tempo.
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Esse método faz com que os lotes de produção de diferentes 
produtos seja reduzido, aumentando a frequência de produção de 
cada produto. 

Estabilidade de sequenciamento
O sequenciamento de componentes a serem fabricados / mon-
tados deve corresponder à sequência planejada; esse sequen-
ciamento é sincronizado com uma produção uniforme, com um 
controle de produção transparente e gerenciável e com a logística 
de materiais. 

> Just-in-sequence

Estado ideal

O estado ideal no mundo Lean é representado por processos que 
são totalmente livres de desperdícios. Uma vez que não há mais 
desperdícios óbvios ou ocultos, o processo consiste em 100% de 
valor agregado. 
Ao definir o estado ideal para um fluxo de valor ou um processo, a 
equipe deve enxergar além dos limites atuais.

Frequentemente, a equipe apresenta ideias para reduzir ainda 
mais os desperdícios, a fim de alcançar o próximo estado alvo. 
O estado alvo é o estado alcançável que mais se aproxima do 
estado ideal.

FIFO 
First In First Out
Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair   

FIFO é um princípio
relacionado ao
armazenamento e
retirada de material.
As peças que foram
armazenadas primeiro
são utilizadas primeiro. 

Fábrica Inteligente

É a fábrica que tem seus processos de produção otimizados 
pela tecnologia e gerenciados de forma automática via
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conexão de máquinas, objetos e robôs. Em uma fábrica inteligen-
te, cada ferramenta tem um grande número de informações que 
são utilizadas por outras máquinas, processos e pessoas.
Os equipamentos “aprendem” pela repetição de padrões e podem 
se auto ajustar dependendo do diagnóstico de desvio.

FMEA
Failure Mode & Effects Analysis
Análise do Modo de Falha e Efeitos

FMEA é uma ferramenta analítica de confiabilidade usada para 
encontrar potenciais pontos de falha de um produto ou processo. 
Ferramenta utilizada como parte do gerenciamento de qualida-
de ou segurança, o FMEA é usado preventivamente para avaliar 
os riscos associados a uma falha para evitar erros e aumentar a 
confiabilidade técnica. É aplicado principalmente na fase de desen-
volvimento de novos produtos ou processos e é solicitado pelos 
fornecedores de peças seriadas para a indústria.

Folha de trabalho padrão
Uma folha de trabalho padrão é um documento que exibe as 
etapas do processo para um ou vários colaboradores. Ele é usa-
do para exibir a melhor combinação entre o trabalho humano e 
da máquina.

Gemba | Lugar real em japonês

Gemba refere-se ao local efetivo no posto de trabalho/instala-
ção de produção

Gerenciamento de desvios

O gerenciamento de desvios é a capacidade de identificar um 
desvio (distúrbio) em tempo hábil para eliminá-lo de um pro-
cesso padrão sem prejudicar a produção. 
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Gerenciamento de projetos
O gerenciamento de projetos é um método estruturado para exe-
cutar tarefas ou projetos 
complexos, com base em:
>     Estrutura organizacio-
nal claramente definida 
com tarefas, competên-
cias e responsabilidades 
definidas.
>     Estrutura organizacio-
nal claramente definida 
com ferramentas e méto-
dos definidos.

O objetivo do gerenciamento de projetos é fornecer uma visão 
clara as ”grandes” mudanças dentro da organização. Projetos são 
planos com um objetivo definido, bem como restrições em relação 
a  prazo, recursos humanos e financeiros. Esses projetos são clara-
mente diferenciados de outros projetos menores e possuem uma 
estrutura  organizacional específica para o projeto. 

Gestão visual
A gestão visual é a representação física de todos os padrões,

metas e objetivos, para que qualquer desvio possa ser identifi-
cado imediatamente. 
O conceito da gestão visual engloba todos os princípios, ferra-
mentas e padrões que possibilitam a visualização de informa-
ções de forma clara, simples e compreensível para funcioná-
rios e gestores. Isso permite identificar rapidamente todos os 
desvios.  Uma consequência de uma boa gestão visual é adotar 
ações de correção (ex.: > PDCA e > 5 porquês) imediatas no 
momento e no local em que ocorrem.

Hancho | Líder de grupo em japonês

O Hancho é o primeiro nível de gestão em uma organização 
Lean. Hancho é o gerente técnico (“cho”) em uma parte da 
cadeia do processo (“Han”) que geralmente é composta de 5 a 
7 colaboradores. O Hancho mapeia todos os processos de sua 
área, recebe um salário ligeiramente maior (5-10%) do que os 
colaboradores de produção normais e é selecionado e nome-
ado pela empresa. As responsabilidades do Hancho incluem 
reagir a anormalidades e promover o trabalho padronizado e a 
melhoria contínua dos processos.

Gerenciamento
de projetos
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Hanedashi | Auto-descarga em japonês 
> Descarga automática da peça pela máquina (auto unloa-

ding).

Heijunka | Nivelamento e suavização em japonês 

O nivelamento e suavização da demanda da produção garante 
processos regulares e assim menos desperdícios. Ele transforma 
entradas não uniformes de pedidos em quantidades uniformes de 
produção.

Com base na quantidade de produção nivelada, um padrão da pro-
dução em uma sequência invariável e com os menores tamanhos 
de lotes possíveis é o determinante (suavizando).

Hoshin Kanri | Ho – Direção, Shin – Agulha, Kanri 

- Gerenciamento em japonês 

O Hoshin Kanri alinha a gerência e o desenvolvimento de colabo-
radores com a visão.

O Hoshin cria a conexão entre visão, objetivos, projetos e fato-
res de sucesso utilizando ferramentas e formulários.

Integração vertical ou horizontal 
na era Digital

A integração entre unidades de negócio e departamentos 
conectados formam os sistemas de integração vertical e hori-
zontal. A base dessa rede é a digitalização, que permite a troca 
de dados entre pessoas, máquinas e objetos, tanto dentro, 
quanto fora da empresa. Essa integração liga os sistemas da 
fábrica com todo o ecossistema no qual ela está inserida: 
cliente, acionistas, fornecedores, distribuidores, parceiros, 
entre outros.

Inteligência artificial (IA)
A Inteligência artificial faz com que máquinas aprendam pa-
drões e tomem decisões por conta própria a partir deles. Na 
indústria, ela permite um grande aumento da produção com 
custo muito menor, tornando as fábricas mais competitivas e 
eficientes.
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É uma das bases de quase todas as tecnologias que envolvem a 
Indústria 4.0.

Internet das coisas (IoT)
A internet das coisas permite que máquinas “conversem” entre 
si: elas coletam dados e conseguem enviá-los em tempo real para 
outras máquinas, objetos e softwares.

Com a internet das coisas, podemos controlar objetos e processos 
à distância, utilizar máquinas como provedores de serviços e au-
mentar a eficiência de vários processos, dentro e fora da indústria.

Inventário / Estoque

O estoque é um tipo de
> desperdício. O estoque
inclui todos os componentes,
desde matérias-primas até
peças compradas que não
são imediatamente

necessárias para fabricar e atender os pedidos dos clientes. 

Jidoka | Autonomação em japonês

> Autonomação 

Just-in-sequence 

Essa estratégia de inventário é usada para alcançar o just-in-ti-
me (JIT).

Componentes chegam à linha de produção só no momento e 
na sequência de montagem. Essa estratégia é também aplica-
da para transporte e para área de produção.
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Kanban | Cartão ou sinal visual em japonês 

O controle de reabastecimento de materiais pode ser organi-
zado com a ajuda de cartões (Kanban) que indicam visualmen-
te quando um material precisa ser reabastecido, de acordo 
com o princípio da puxada. O Kanban possui informações do 
material e sinaliza quando o estoque atinge um nível mínimo 
e uma reposição deve ser entregue, de acordo com o lema: 
“Se algo for consumido, ele deve ser substituído!“. Os car-
tões Kanban substituem as ordens tradicionais de produção 
ou transporte. O sistema Kanban garante um processo de 
trabalho contínuo sem altos níveis de estoque. O princípio do 
Kanban pode ser implementado em todas as áreas de uma 
organização, desde a administração até a produção. 

> Sinal Kanban

Estoque mínimo

“antigo“ novo

Just-in-time

A peça correta, na qualidade
correta, no tempo correto,
na quantidade correta e no
local correto .

Kaikaku | Reforma em japonês

Kaikaku se refere a mudanças fundamentais e radicais para me-
lhorar um processo de trabalho ou do negócio. 

Kaizen | Mudar para melhor, em japonês 

Kaizen significa mudar para um estado melhor, o que no geral é 
representado por melhoria contínua (CIP). 
Ao contrário de Kaikaku, Kaizen são melhorias mais simples e 
fáceis de serem implementadas.
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Kata | Rotina ou uma maneira de pensar e agir em 
japonês 

O termo Kata foi originado nas artes marciais japonesas e denota 
uma série coreografada de movimentos predefinidos que deter-
mina a sequência de uma luta. Em uma luta real, os adversários se 
envolvem em uma série instintiva de movimentos. 

No mundo Lean, este termo foi introduzido por Mike Rother com 
o significado de melhorar tanto a satisfação do cliente quanto o 
desenvolvimento pessoal usando dois elementos chaves: rotinas 
de melhoria e rotinas de coaching. 

A rotina de melhoria (Kata de melhoria) consiste em quatro etapas: 

1.  Determinar a direção/visão 
2. Compreender a condição atual
3. Definir a próxima condição alvo
4. Avançar em direção ao plano através de ciclos PDCA interati-
vos

KPI
Key Performance Indicator 
(Indicador chave de desempenho) 

Um KPI é um indicador utilizado para medir o progresso ou o 
grau de desempenho em relação a objetivos importantes ou 
fatores críticos de sucesso dentro de uma organização.

Layout em U
”Layout U” refere-se ao layout de máquinas e locais de trabalho 
no > fluxo de uma peça que formam o desenho de uma letra 
“U”. O operador trabalha na parte de dentro do U, reduzindo 
sua movimentação necessária ao mínimo. Já o abastecimento 
de material é feito na parte fora do layout U, sem interromper a 
agregação de valor.
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Layout padrão

O layout padrão é o desenho de uma estação de trabalho ou célula 
que indica a ordem e as formas em que o trabalho padrão deve 
ser executado.

LCIA 
Low Cost Intelligent Autonomation 
(Automação Inteligente de baixo custo)
LCIA é a automação de atividades manuais usando os métodos 
mais fáceis disponíveis nas instalações. As atividades manuais 
existentes são inicialmente facilitadas, às vezes em várias etapas, 
e depois padronizadas. O LCIA está configurado para que ele pare 
o processo quando há um erro, para evitar que peças com defeito 
continuem sendo fabricadas. Ao implementar LCIA, o trabalho au-
tomatizado deve ser separado do trabalho manual. Uma automa-
ção inteligente de baixo custo é usada principalmente na monta-
gem, processamento mecânico e transporte interno.

Lead time

Na filosofia Lean, o lead time é visto como o indicador prin-
cipal. O lead time é proporcional ao nível de superprodução 
e estoque no fluxo de valor. Ele é o tempo que um material 
precisa para ser produzido desde a matéria-prima até virar 
produto acabado.

Cálculo do lead time em: 
... Produção seriada: 
    Tempo de processamento + tempo de transporte + tempo 
de espera 

... Produção de uma peça: 
    Tempo desde a entrada do pedido até a entrega

Lição de Um Ponto (LUP) 
Uma lição de um ponto é uma comunicação em um tópico, 
escrita e ilustrada em uma folha de papel.
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Lighthouse project
Projeto Farol ou Piloto
O farol é a área da organização que implementará o primeiro 
projeto Lean, pois possui processos e estrutura que são mais  
favoráveis à implementação de melhorias em direção ao estado 
ideal. Como um piloto, esta área serve como um modelo para a 
implementação Lean em toda a empresa. Ele mostra a direção, 
mostra o que pode ser realizável e, portanto estabelece a base de 
um roll-out bem-sucedido.

Linha Chaku-Chaku | “Carga Carga” em japo-

nês 

Chaku-Chaku é um termo japonês que se aplica a uma célula de 
produção enxuta, na qual o operador precisa somente carregar a 
máquina, uma vez que as máquinas na célula processam e descar-
regam o material (ejetor tipo LCIA) sem a interferência humana. 
Algumas características para que a linha Carga Carga seja possível 
são: operações com várias máquinas que descarregam os mate-
riais em suportes, conectadas em fluxo, balanceadas para atender 
o One Piece Flow (OPF) com integração entre operações simples, 
padronizadas a fim de alcançar um trabalho estável e seguro.

Linha de produção
Na linha de produção, os meios de produção são organizados 
de forma orientada ao fluxo de valor e conectados por meios 
de transporte simples.

Local de trabalho ergonômico

Um local ergonômico de trabalho leva em consideração 
aspectos ergonômicos, como o tamanho do colaborador, sua 
distância de alcance e todo o ambiente. Visando um local 
no qual o colaborador trabalhe sem precisar torcer, virar ou 
curvar seu corpo. 

Manufatura Avançada
É a combinação de automação na indústria com os avanços na 
computação, conectividade e TI. Com a manufatura avançada, 
a produção se torna muito mais rápida, flexível e integrada. 
Além disso, pode ser gerenciada à distância e em tempo real.
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Manutenção preventiva na era
Digital
A inteligência artificial pode ser aplicada para fazer o monitora-
mento de equipamentos e antecipar possíveis falhas no processo 
de produção. Essa é a chamada manutenção preventiva, uma das 
vantagens da IA que mais contribui para a redução de custos.

Mentor
O termo mentor se remete à saga de Homero, A odisseia: o Mentor 
foi o conselheiro de Odisseu e o guardião de Telêmaco, filho de 
Homero. Telêmaco viu-o como um tio, uma pessoa idosa sábia e 
experiente que o acolheu, proporcionando-lhe incentivos e apoio 
e permitindo que ele crescesse e assumisse suas responsabilida-
des.

No mundo de Lean, o mentor tem como objetivo melhorar as com-
petências de seu aprendiz, mentee, e assim, aumentar o nível da 
organização em solução de problemas e melhorias. Ao contrário 
de um treinador (coach), o mentor transmite sua experiência ao > 
mentee.

Método 5S 
 
O método 5S é a base para a melhoria contínua. 5S representa 
os cinco passos a serem seguidos para manter os padrões de 
organização e limpeza do local de trabalho: 

1.  Senso de Utilização (em japonês seiri): separar e eliminar o 
que não é necessário
2. Senso de Ordenação (seiton em japonês): organizar itens 
para que eles sejam fáceis de encontrar
3.  Senso de Limpeza (seiso em japonês): limpar o local de 
trabalho 
4.  Senso de Padronização (seiketsu em japonês): revisar ou 
criar os padrões de limpeza e organização 
5.  Senso de Autodisciplina (shitsuke em japonês): disciplina 
em fazer os 4 primeiros S‘s como parte da rotina

Locais de trabalho limpos e organizados reduzem os desper-
dícios resultantes do tempo gasto na busca (espera, movi-
mentação) e permitem o gerenciamento visual. Isso facilita a 
detecção e prevenção de desvios dos padrões.
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Método EMIPS 

O EMIPS significa Eliminar, Minimizar, Integrar, Paralelizar e 
Sincronizar. O EMIPS é um princípio de melhoria de processo. É 
implementado para estruturar a avaliação do processo ou passos 
individuais do processo.

Milk Run
O termo Milk Run foi originado nos EUA, onde uma garrafa de leite 
somente era entregue à uma casa se uma garrafa vazia aguardas-
se para ser apanhada na soleira da porta. Isso garantia que a casa 
nunca tivesse leite em excesso, evitando que ele azedasse. 

O termo Milk Run no mundo Lean é utilizado para descrever um 
conceito logístico. A chave é aumentar a frequência de entrega, 
sem aumentar os custos de frete. As entregas não são mais feitas 
individualmente por cada fornecedor, mas sim, em um percurso 
circular definido em que várias entregas estão conectadas.

Mixed Model 
Uma sequência de produção de diferentes produtos, que ga-
rante uma produção ritmada.

Mizusumashi | Inseto aranha d‘água em japonês

Mizusumashi é o colaborador responsável por fornecer ma-
terial para as estações de trabalho e manter a produção sem 
interrupção. 

MTM
Methods Time Measurement 
(Análise de Tempos e Métodos)
O MTM é um processo usado para analisar os processos 
de trabalho e determinar os tempos planejados e objetivos 
desses processos. Ao aplicar o MTM, todos os movimentos 
realizados pelos colaboradores são atribuídos a movimentos 
básicos, cujos tempos necessários são mensurados. O tempo 
padrão de todo o processo é determinado a partir da somató-
ria dos tempos de cada atividade.

staufen-taktica.com.br staufen-taktica.com.br



M GLOSSÁRIO LEAN

Desperdício

Muda | Desperdício em japonês

Todos os processos que se 
relacionam com o produto 
e que não agregam valor. 
Existem 7 tipos de 
desperdício:  
> superprodução, 
> estoque, defeitos, 
movimentação, trans-
porte, sobre processa-
mento e espera.

Mura | Falta de uniformidade, inconstância em japonês 

> Desperdícios (> muda) podem levar à falta de regularidade da 
operação, causando um desbalanceamento que afeta a qualidade 
do processo, custos e prazos de entrega .

 GLOSSÁRIO LEAN M-N

Muri | Sobrecarga em japonês

Muri é a sobrecarga de todos os tipos de recursos (equipamen-
tos, operadores) e resulta em desgaste e defeitos. 

Nivelamento
O nivelamento e a suavização da demanda garante processos 
regulares e, portanto, menos > desperdícios. 
Nivelamento transforma entradas não uniformes de pedidos 
em quantidades uniformes de produção.
Com base em quantidades niveladas de produção, um padrão 
de produção em uma sequência invariável e com os menores 
tamanhos possíveis de lote é determinante (suavização).
O quadro > Heijunka descreve o padrão de produção especifi-
cado para o processo de produção. Heijunka permite uma pro-
dução estável e sincronizada com pouco esforço de controle.

staufen-taktica.com.br staufen-taktica.com.br



N GLOSSÁRIO LEAN GLOSSÁRIO LEAN O

Norte verdadeiro
No mundo Lean, o norte verdadeiro representa o estado ideal: 
processos sem desperdícios. O termo refere-se à Estrela do Norte, 
ou ao norte verdadeiro que está localizada aproximadamente a 
0,7° do Polo Norte Celestial e é visível do Hemisfério Norte duran-
te todo o ano. Devido à sua proximidade com o Polo Norte, ela foi 
muito utilizada como orientação e ajuda de navegação. Ela pode 
ser usada para verificar as leituras de uma bússola ou determinar 
a direção de um navio. Ela é visível a olho nu e é sempre vista no 
mesmo local. Sua altura no céu corresponde aproximadamente à 
linha norte da latitude em que o observador está localizado. 

O mundo Lean usa este termo como um símbolo do estado ideal, 
que nunca pode mudar pois está sempre “na mesma posição“.

One-piece-flow 
Fluxo de uma peça
O termo é usado para descrever redução no > lead time atra-
vés da otimização do fluxo de produção. O fluxo de uma peça 
é um método usado para reduzir drasticamente o lead time 
da produção. Em um processo de produção com fluxo de uma 
peça, as peças são movidas de uma máquina para outra sem 
estoques intermediários (a forma mais extrema de redução 
de lead time). Somente uma peça é produzida e transportada 
para a etapa seguinte. Isso só é possível em sistemas de tra-
balho altamente conectados. Alterar um sistema de trabalho 
para o fluxo de uma peça só pode ocorrer se houver uma alta 
disponibilidade de recursos (máquinas ou operador).
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OTED 
One-touch exchange of die
(troca em um toque)
O setup é tão reduzido a ponto de poder ser realizado em uma 
única etapa (um toque).

Pacemaker
(marca-passo)
É um processo dentro do fluxo de valor que possui um tempo 
de ciclo mais próximo possível do > takt time do cliente e que 
define o ritmo (etapa do processo) de uma cadeia de processo.

O GLOSSÁRIO LEAN GLOSSÁRIO LEAN O-P

Organização e limpeza

Estações de trabalho limpas e organizadas reduzem os 
> desperdícios resultantes da procura (movimento e espera) e 
tornam possível a > gestão visual. Os desvios dos padrões podem 
ser mais facilmente reconhecidos e tratados. A falta de organiza-
ção e, particularmente, a falta de limpeza também são a causa de 
processos incorretos. O > método 5S pode ser usado para alcan-
çar a organização e limpeza dos locais de trabalho.  

Todos os pontos 
fracos são 

encontrados
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Padronização
Os padrões descrevem as etapas definidas de um processo de 
trabalho. Com a padronização o resultado planejado do trabalho 
é continuamente alcançado com qualidade consistente, indepen-
dente de quem realiza o trabalho. 

Os padrões são de fácil visualização, tornando mais fácil identifi-
car imediatamente erros e problemas que se desviam do padrão. 
Permitindo por exemplo, implementar ações de contenção e 
iniciar um processo de solução de problemas. Os padrões ajudam 
a capacitar os colaboradores de forma mais rápida e fácil.  

Point Kaizen
Kaizen Pontual
Point Kaizen é uma melhoria que está limitada a uma estação de 
trabalho (=pontual).

GLOSSÁRIO LEAN P

Poka Yoke | Evitar erros acidentais em japonês

Poka Yoke é um mecanismo que não planejado ajuda a evitar 
erros, dúvidas sobre o produto / processo ou transferência 
do erro ao longo do processo. Como um processo estável e 
de alta qualidade começa muito antes da fase de produção, a 
qualidade já pode ser garantida na fase de desenvolvimento e 
planejamento de um produto ou processo por meio de medi-
das simples de Poka Yoke. 
O Poka Yoke é implementado para evitar: 
Poka Yoke é uma simples aplicação, mecanismo a prova de 
erros para evitar consistentemente montagem incorreta, 
etapas do processo, erros operacionais ou de processos, 
peças com falhas ou erradas, erros de ajuste ou instalação .
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Princípio de Pareto
De acordo com o princípio de Pareto, nomeado após a morte 
de seu criador Vilfredo Pareto (1848-1923), 80% dos efeitos de 
um problema são muitas vezes devido a 20% das causas. 

Princípio do médico enfermeiro

O operador que agrega valor (médico) recebe os materiais e 
ferramentas necessários da logística (enfermeiro), para que 
sua atividade principal não seja interrompida por atividades 
secundárias.

Princípio do minimercado
Um minimercado é uma pequena área de armazenamento, no 
qual o usuário pode pegar peças. Geralmente ele está locali-
zado diretamente na estação de trabalho e é abastecido pelo 
supermercado.

P GLOSSÁRIO LEAN GLOSSÁRIO LEAN P

PPM 
Parte Por Milhão
A taxa de erro indica que um número relativamente pequeno, 
predefinido, pode estar com defeito. A unidade de medida PPM é 
predominante no setor automotivo: os fabricantes de automóveis 
exigem que os fornecedores cumpram rigorosamente a taxa PPM 
(por exemplo, para os dispositivos de controle eletrônicos).

Princípio da espinha de peixe

O princípio da espinha de peixe é uma produção cujo processo 
principal (coluna vertebral do peixe) é alimentado por subproces-
sos (espinhas do peixe) fazendo com que haja um fluxo contínuo 
do início ao fim do processo. Para isso todos os processos devem 
ser sincronizados através do mesmo ritmo. 
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Pull principle
Princípio da puxada
O princípio da puxada é uma das quatro características funda-
mentais de uma produção lean (produção puxada). O processo 
cliente ou a demanda concreta do cliente determinam qual 
componente deverá ser entregue ou produzido, quando e em 
que quantidade. Os níveis mínimo / máximo de estoque são 
definidos entre clientes e fornecedores. Limitando a > super-
produção.

Push principle
Princípio da empurrada
“Produção empurrada“: o processo fornecedor ou uma previ-
são de vendas determina a data e quantidade a ser entregue 
ou produzida. Isso resulta em > superprodução entre as 
etapas do processo, alto estoque e um prazo de entrega longo 
e geralmente imprevisível. 

TIME

Stan-
dardization

Proce
sso

de

melhoria

Processo de Melhoria Contínua 
Continuous Improvement 
Process

A melhoria contínua dentro de 
uma organização pode ocorrer 
em diferentes níveis e, por-
tanto, requer diferentes 
plataformas. 

Nós diferenciamos essas 
plataformas entre: 

Melhorias do colaborador: para as ideias e soluções de proble-
mas menores e vivenciados diariamente. 

Projetos de 12 semanas: para melhorias de médio porte (alcançá-
veis no prazo máximo de 12 semanas) que são definidos e execu-
tados em um ou mais workshops. 
Projetos de grande porte: para mudanças maiores dentro de uma 
organização que exigem mais de 6 meses e necessitam de uma 
gestão de custo, prazo e recursos.
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neiras de reduzir a > superprodução é produzir lotes menores, 
e para conseguir produzir lotes, os tempos de setup devem ser 
os menores possíveis a fim de aumentar o tempo de produção.

Relatório 8D

O relatório 8D é um documento que foi originado na gestão 
de qualidade utilizado quando ocorria um problema entre um 
fornecedor e um cliente. 8D representa as oito etapas obriga-
tórias de processo de análise e solução de uma reclamação, 
para chegar-se à causa raiz.
Hoje o relatório é utilizado para a solução de problemas gerais 
que ocorrem em todos os tipos de processos. O relatório inclui 
o tipo de reclamação / não conformidade, responsabilidades e 
medidas tomadas para evitar que o problema se repita:

D1 Estabeleça a equipe
D2 Descreva o problema
D3 Defina a ação provisória de contenção
D4 Determine a(s) causa(s) raiz
D5 Escolha a ação corretiva permanente
D6 Implemente a ação corretiva permanente
D7 Previna a recorrência
D8 Reconheça a equipe

R GLOSSÁRIO LEAN GLOSSÁRIO LEAN R

Redes Neurais

São redes artificiais que imitam o sistema de neurônios do cérebro 
humano para replicar, em máquinas, a maneira como as pessoas 
aprendem. Elas permitem que máquinas consigam coletar dados, 
descobrir padrões a partir deles e encontrar respostas e soluções 
por conta própria.

A ideia é imitar os processos de pensamento humano na aprendi-
zagem e busca por soluções. As redes neurais possuem uma gran-
de capacidade de processamento, monitoramento e controle de 
dados, que podem ser usados de diversas formas pela indústria.

Redução de Setup
Para reduzir o tempo do processo de setup, o processo é obser-
vado e analisado (por exemplo, usando o método ECCS - eliminar, 
converter, combinar, simplificar), o > desperdício é reduzido e o 
novo método desenvolvido é testado e padronizado. 
O processo padrão definido é a base para o treinamento de cola-
boradores que realizam o processo de setup. Uma das ma-
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Relatório A3
 
O termo Relatório A3 vem do tamanho de papel que é utilizado 
para preenchê-lo. Sua estrutura é influenciada pelo método PDCA.
O Relatório A3 mais conhecido é o relatório de solução de proble-
mas, o qual possui etapas que suportam o processo de solução 
do problema. O relatório guia o usuário através de uma estru-
tura sistemática que permite descrever os sintomas aparentes 
do problema. Supõe-se que a causa não é conhecida, mas que o 
efeito é evidente. O próximo estado futuro deve ser verbalizado 
e descrito pelo time - e não deve incluir apenas os parâmetros / 
indicadores desejados. A didática ao utilizar essa técnica difere 
das outras, pois o objetivo é treinar o time para descrever todas 
etapas até se atingir o objetivo e solucionar o problema definitiva-
mente. O conhecimento e a capacidade de descrever cada etapa 
são tão importantes como alcançar o objetivo. Um mentor deve 
apoiar o processo e desenvolver o mentee por meio de perguntas 
objetivas. Por isso o Relatório A3 não é adequado para “apagar os 
incêndios”.

Robôs Colaborativos
São robôs que, diferentemente dos robôs tradicionais, po-
dem trabalhar ao lado dos humanos sem qualquer risco de 
segurança. Eles desempenham inúmeras funções e são muito 
adaptáveis, mudando de atividade ou capacidade de trabalho 
conforme a demanda do momento. Os robôs colaborativos 
costumam ser aplicados em operações repetitivas e rotineiras 
realizadas em pequenos espaços.

Robótica Avançada

É a tecnologia que possibilita usar robôs na indústria e nos 
serviços, como na fabricação, manutenção, limpeza e outras 
funções. A utilização de robôs nas fábricas cria um mercado 
mais ágil, produtivo, competitivo e seguro. Os robôs indus-
triais tradicionais desempenham tarefas repetitivas e que 
exigem precisão.
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SCADA 
Supervisory Control and Data
Acquisition
(Controle de Supervisão e Aquisição de 
Dados)

ERP 
Enterprise Resource Planning
(Planejamento de Recursos Empresa-
riais)

MES 
Manufacturing Executions
Systems
(Sistemas de Execuções de Fabricação)

São sistemas de gestão e controle da manufatura e das 
empresas que foram evoluindo ao longo dos anos e sendo 
utilizados nos mais diversos segmentos. Dentro da 4ª revolu-
ção industrial (Indústria 4.0) eles, assim como outros sistemas, 
são a base para etapa inicial da transformação digital, ou seja, 
permitem levantamento e transparência nos dados para que 
na sequencia se consiga monitoramento e controle ágeis para, 
então,

S GLOSSÁRIO LEAN GLOSSÁRIO LEAN O-P

A ferramenta, 
por favor.

Aqui 
está.

Sensei | Mestre ou professor em japonês

Um sensei é um especialista na produção Lean. 
O sensei passa seu conhecimento como mentor. 

Setup externo

O Setup externo se refere às etapas e procedimentos do Setup 
que ocorrem enquanto a máquina ainda está em operação (prepa-
ração e follow-up). 

Setup interno

O Setup interno é o termo usado 
para abranger as atividades do 
Setup realizadas quando a 
máquina está parada. 

staufen-taktica.com.br staufen-taktica.com.br



O SFM exemplifica o comportamento que incentiva os funcio-
nários a resolver problemas dentro de seu escopo de com-
petências e a iniciar melhorias. Por exemplo, a administração 
mantém seus mínimos comentárioas, faz apenas compromis-
sos vinculantes, dá e recebe feedbacks, ganha sua própria 
perspectiva de uma situação, permite erros em situações de 
aprendizagem, não coloca a culpa e coloca em prática técnicas 
de questionamento.

Sinal Kanban
Cada recipiente é identificado com um cartão ou sinal > 
Kanban. Quando a última parte é retirada do recipiente, o 
cartão é enviado ao quadro Kanban sinalizando o consumo 
de material. O painel Kanban reflete os níveis de estoque de 
cada produto e mostra o nível de > superprodução de cada 
processo. Com base na quantidade de cartões nas faixas colo-
ridas do quadro (faixa verde, amarela e vermelha), é possível 
determinar a alocação de cada estação de trabalho, bem como 
o dimensionamento da sequencia de produção .

S GLOSSÁRIO LEAN GLOSSÁRIO LEAN S

iniciar projetos de automação e otimização dos ambientes indus-
triais e administrativos.

SFM
Shop Floor Management
O Shop Floor Management suporta o desenvolvimento consistente 
dos processos e procedimentos no local. Através da presença da 
liderança nas áreas de produção e com o foco nos desvios dos 
padrões, a tomada de decisões e a implementação de soluções 
são muito mais rápidas. 

O SFM define claramente as tarefas e comportamentos da lide-
rança, e o líder é suportado pela implementação de instrumentos 
específicos. 

As tarefas relacionadas com a liderança do Shop Floor são 
realizadas no gemba e são definidas como:  

1. Realizar comunicação regular 
2. Confirmar processos  
3. Capacitar colaboradores 
4. Promover a melhoria contínua 
5. Solucionar problemas de forma estruturada
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SIPOC
O SIPOC é uma ferramenta do > Six Sigma para capturar uma 
visão geral do processo no início de uma ação ou projeto de 
melhoria. O SIPOC pode ser usado para delimitar claramente 
processos dentro de uma cadeia de processos. Cada letra do ter-
mo SIPOC possui um significado e pode ser visualizado em uma 
tabela, onde cada letra é uma coluna: S – Supplier (Fornecedor), 
I – Input (Entrada), P – Process (Processo), O – Output (Saída) e 
C – Customer (Cliente). 

Six Sigma
O Six Sigma (6σ) é um sistema de gestão para melhoria de pro-
cessos, uma ferramenta estatística de metas de qualidade e ao 
mesmo tempo um método de gestão da qualidade. O elemento 
chave é descrever, analisar, melhorar e monitorar processos 
utilizando métodos estatísticos.

Como regra geral, todas as características de qualidade levam 
a uma variação indesejada nos resultados do processo. Como 
parte de uma análise de capabilidade do processo, identifica-se 
os desvios do estado objetivo de um indicador em relação ao 

seu limite de tolerância.
 

O desvio padrão de um indicador (a letra grega σ, que é lida 
como sigma) desempenha um papel importante. Ele mede a 
variância do indicador e quanto os seus valores se desviam 
entre si. Quanto maior for o desvio padrão comparado com a 
faixa de tolerância, maior a probabilidade de que os limites de 
tolerância sejam excedidos. Da mesma forma, quanto mais a 
média se afasta do centro da tolerância (quanto mais próximo 
de um dos limites de tolerância), maior será o excesso. É por 
isso que é importante medir a distância entre as médias e o 
intervalo de tolerância mais próximo usando desvios padrão.

 Essa distância, dividida por σ é o índice de capabilidade do 
processo cpk; um Cpk = 1 significa que a média é 3 σ do limite 
de tolerância mais próximo. 

Essas técnicas foram chamadas de Seis Sigma porque o Seis 
Sigma exige que o limite de tolerância mais próximo seja pelo 
menos seis desvios padrão (6σ, Seis Sigma) da média. Quando 
este requisito é cumprido, podemos assumir que uma produ-
ção de zero defeitos foi atendida e que os níveis de tolerância 
raramente são excedidos.
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Suavização de produção
A suavização da produção é parte do > Heijunka. O pré-requi-
sito para a suavização é uma demanda de pedidos uniforme 
para a produção (nivelamento da demanda). Ao realizar a 
suavização, a demanda do cliente é dividida em ordens de 
produção uniformes menores possíveis. Ao sequenciar a de-
manda de todos os componentes produzidos por um recurso, 
é criado um padrão de produção. Este é o padrão de produção 
para ordens de produção recorrentes. A suavização é um 
pré-requisito para a produção sincronizada.

Supermercado
O supermercado é um instrumento que dá à produção inde-
pendência. Em um supermercado, cada peça é encontrada em 
seu devido lugar. Elas são organizadas de forma ergonômica e 
o estoque é limitado. Somente o que é consumido é reabaste-
cido.

S GLOSSÁRIO LEAN GLOSSÁRIO LEAN S

SMED 
Single minute exchange of die
Troca rápida de ferramenta
 Shigeo Shingo criou essa metodologia que consiste em uma série 
de técnicas para efetuar o setup de um equipamento em menos 
de 10 minutos. 

> Redução de setup

Softwares Industriais
São programas que ajudam na coleta, manipulação e avaliação 
dos dados digitais de uma indústria. Com um software industrial, 
as máquinas conectadas levam todos os dados para um único 
sistema.

Com tudo unificado, a cadeia produtiva fica interligada e os pro-
cessos podem ser auxiliados por programas e ferramentas com 
grande capacidade de armazenamento, processamento e exe-
cução de dados e instruções.
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Super produção 
 A super produção é o pior dos sete > desperdícios, pois gera um 
> estoque desnecessário e causa todos os outros desperdícios. O 
Lean utiliza
o termo estoque
para se referir a
peças compradas
e matérias-primas.

Takt time 

O tempo takt, ou takt do cliente, é a base para definição do ritmo 
de produção. Os tempos de todas as etapas do processo devem 
ser alinhadas ao tempo takt do cliente, que nada mais é do que o 
tempo disponível para produção dividido pela demanda do cliente. 

Target agreement
Acordo de 
metas
O Target agreement é 
usado para descrever 
uma técnica de geren-
ciamento na qual a ges-
tão e os colaboradores fazem um acordo sobre o atingimento 
dos objetivos da empresa. Um Target agreement consiste 
em dois elementos: o objetivo e as medidas utilizadas para 
alcançar esse objetivo, ou seja, uma combinação de metas 
quantitativas e planos de ação.

Tempo de ciclo da máquina
O tempo de ciclo da máquina é o tempo entre cada unidade 
produzida pela máquina. 

ABORDAGEMALVO
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Tempo de ciclo do operador 
O tempo de ciclo do operador é o tempo necessário para que um 
operador complete um determinado processo, incluindo o tempo 
necessário para carregar e descarregar peças, exceto os tempos 
de espera.

TPM
Total Productive Maintenance
Manutenção Produtiva Total 
TPM é um método utilizado para atingir uma produção livre de 
distúrbios. Os objetivos do TPM são:  

> aumentar a disponibilidade da máquina reduzindo as interrup-
ções da planta 

> minimizar reparos relacionados a interrupções e  os „esforços de 
combate a incêndios“ 

> reconhecer e eliminar os pontos fracos do equipamento e insta-
lação 

> melhorar o grau de conhecimento dos operadores com relação 
ao equipamento e instalação e incluir atividades de manutenção e 
reparo em suas rotinas

> aumentar a produtividade da planta 

> reduzir os custos totais de manutenção através de manuten-
ção e inspeção frequentes e padronizadas.

Trabalho padrão
O trabalho padrão refere-se à sequência definida de etapas 
de trabalho que um colaborador deve executar dentro do > 
tempo de ciclo.

Zero defeitos

O princípio de zero defeitos, é um princípio básico do Lean. Três 
regras básicas são a base do principio de zero defeitos: 
1. Não aceitar peças defeituosas  
2. Não causar defeito 
3. Não encaminhar peças
defeituosas 
O principio de zero defeitos
promove processos robustos
e é a base para as próximas
características de um processo Lean: fluxo, ritmo e puxada .
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> 7.000
Inscritos em nossos 

seminários

> 90
Parceiros 

Best Practice

> 130
Treinadores e 

Coaches Experts

> 70
Diferentes Seminários 

e Treinamentos

69
milhões € receita

17
Idiomas

> 25
Anos de Experiência

- Seminários e treinamentos teórico-práticos
- Programas de aprendizado sistêmicos
- Treinamentos In Company sob medida
- Visitas em empresas Best Practice
- Best Practice Tours

Nossa Academia oferece

Brasil.

México. China.

Alemanha. Central Europe.

Suíça.

Itália.

https://www.staufen-taktica.com.br/fileadmin/BR/brochure/Programa-Academia-2020-STAUFEN.pdf
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