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Message
Oops! Something went wrong. 

Please try later.
Thank you, have a nice day!

Cancel

Message
This is interesting but it is not 

what I want afterall! Please do it 
all over again.

Thank you, have a nice day!

Cancel



Controlo de qualidade no final é melhor do que 
nenhum controlo da qualidade, mas..

Perdemos contexto para uma correta análise de causa e capacidade 
de atuação nos erros

Rework: Se não conseguimos fazer bem, temos de estar preparados 
para fazer outra vez

Ownership & accountability



Quando estamos absortos e preocupados em manter as luzes 
ligadas, como é que planeamos, atuamos e investimos para nos 
mantermos ou, até, quem sabe, liderar a corrida?

Problemas são oportunidades Criação de valor
Foco Modelo Gemba Just-in-time Processo
Padronização Comunicação Estratégia Pessoas
Respeito Automatização Evitar desperdícios
Qualidade Melhoria contínua Eficiência Eficácia



Lean

Liderança

Respeito 
pelas 

pessoas

Melhoria 
contínua 
(Kaizen)

Fluxo Inovação

Valor

Criar valor pela eliminação sistemática 
do desperdício, através de uma cultura 
de melhoria contínua.



Fábrica de software

• Linha de produção de software automatizada: 
modelação/concepção e criação de código

• Identificação e integração de padrões para 
reaproveitamento 

• Deteção de erros na linha e atuação imediata

• Integração das lições aprendidas no processo

• Aumento da produtividade

• Aumento da eficiência e a eficácia dos processos 
porque os torna lógicos e intuitivos.

O processo de produção de software é Lean



Modelo Automatização Eficácia

Padronização Genio Qualidade 

Melhoria contínua Eficiência Pessoas

12 Áreas de negócio

> 100 Modelos

> 600 Soluções 

> 500 padrões integrados



Jidoka Eficácia Poka yoke Andon 

Qualidade total Kaizen Gemba

Root-causing problem solving

12 Áreas de negócio

> 100 Modelos

> 600 Soluções 

> 500 padrões integrados
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O Genio é o gemba, é onde se cria 
valor. Para criar valor, é preciso 
eliminar desperdício:

• Trabalho parcialmente feito

• Reaprendizagem

• Troca de tarefas



O Genio é o gemba, é onde se cria 
valor. Para criar valor, é preciso 
eliminar desperdício:

• Atrasos

• Defeitos

• Features extra 

• Handoffs



Jidoka

“À prova de erros 
inadvertidos.”

Quando há um defeito, o Genio 
deteta automaticamente, a 
produção pára, a causa é 
identificada e a possibilidade de 
recorrências é eliminada.



Jidoka

“À prova de erros 
inadvertidos.”
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Melhoria contínua: 
A permanente insatisfação e 
procura constante de melhores 
resultados é o que nos caracteriza. 
Com o Genio, é possível manter o 
foco e escolher os problemas 
certos na altura certa!



Genio: 
Uma ferramenta para aLeanhar o IT

Be the leader you want to follow, be Lean.


