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A mlean® criou um meio digital para operações industriais com uma 
solução elegante, o sistema de produção mlean®(mlean®Production 
System). O sistema de produção totalmente integrado e mais completo 
que digitaliza e centraliza os processos de melhoria contínua 
diretamente do chão de fábrica.

Conecte as habilidades inatas de sua equipe, seja
um criador de tendências de transformação digital no chão de fábrica.

Sobre a mlean

A mlean® é uma das empresas líderes no mundo em software de 
melhoria contínua. Com sede em Valladolid, Espanha, tem 
fornecido assistência para gerenciar o chão de fábrica de 
operações industriais desde 2014. 
O sistema de produção mlean® foca na digitalização, melhoria e 
gerenciamento de operações industriais simplesmente ao 
conectar as pessoas aos processos industriais. Essa abordagem 
digital permite que nossos clientes obtenham o potencial pleno 
de suas equipes, façam parte da estratégia da empresa e 
impactem, de forma positiva o meio ambiente com uso zero de 
papel e maior eficiência. 

+15 
idiomas

+180 
fábricas com o 

sistema de produção 
mlean®

+20
empresas 

globais

Clientes

Posição do nosso sistema

Principais indústrias

Contate-nos

mlean
Duque de la Victoria, 5 - 5
47001 Valladolid, SPAIN
+34 983 07 41 55
www.m-lean.com
Info@m-lean.com

+25     
países

+30
clientes

Automotiva
Alimentaçã
o e bebidas

Outras 
indústrias

2 OEMs, 
+10 

fornecedores 
de nível I

2 dos 5 melhores
Fabricantes 

no mundo

Aeroespacial, de 
plásticos, 

iluminação, setor da 
moda...

Solicite uma
demonstração

https://www.m-lean.com/contact/
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Global capabilities, individual solutions

Gerencie o chão de fábrica com o sistema de produção mlean® inovador e transforme suas fábricas 

em um ambiente de trabalho mais seguro, com a participação de seus funcionários em tempo real.

Normas de 
trabalho
• Comece o seu processo de 

segurança ao definir e 
respeitar normas sólidas

• Treine a sua força de trabalho 
com instruções de trabalho 
em vídeo

• Desenvolva as habilidades 
gerais da sua equipe para 
enfrentar todos os desafios 
futuros

• Identifique desperdícios, 
proponha novas versões e 
obtenha aprovação para 
atingir suas metas de 
desempenho com segurança

Resolução de 
problemas
• Encontre a origem de um 

problema com nossa 
metodologia 8D 

• Resolva o problema e 
compartilhe 

• Evite que ocorra novamente 

• Crie uma base de dados 
para incentivar a resolução 
de problemas futuros

Planos de ação e 
ideias de melhoria
• Leve a execução de seus planos de ação para outro 

patamar
• Monitore o progresso e notifique os usuários, enquanto 

adiciona evidências que permitem o acompanhamento
• Acesse seu método PDCA completo por meio do Painel Lean

Rotinas e 
Gemba Walk
• Foque no que é mais 

importante. Defina rotinas 
diárias totalmente 
alinhadas com suas metas 
da fábrica.

• Certifique-se de que todos 
participem das atividades 
importantes

• Compare a realidade de 
sua fábrica por meio de 
perspectivas diferentes com 
o Gemba Walk.

.
• Identifique oportunidades 

de melhoria e antecipe 
possíveis problemas. 

TPM
• Garanta que todas as 

tarefas sejam 
realizadas 
corretamente.

• Otimize seu tempo 
com as rotas do TPM. 

• Identifique onde estão 
suas áreas de maior 
risco com o nosso 
mapa de calor.

Auditorias
• Agregue auditorias do 

chão de fábrica em 
uma única ferramenta 

• Elimine todo o 
processamento 
manual e em papel 
com planilhas 

• Economize bastante 
tempo com cada 
auditoria para que 
possa focar em tarefas 
de valor agregado

Nossa proposta de valor

Soluções

Incentive 
a participação

de suas equipes…a mlean acredita que as pessoas 

mais próximas do trabalho são as melhores para 

resolver os problemas e os melhores recursos para 

fazer isso da melhor forma. Forneça autonomia.

Embutido

um sistema de melhoria contínua 

totalmente integrado que pode se 

conectar ao BI, ERP, MES e outras 

plataformas existentes.

Aprenda

com um sistema comprovado que foi desenvolvido a 

partir das melhores práticas implementadas por vários 

setores e clientes. Nunca paramos de aprender e 

aprimorar para levar sempre o melhor para você. 

A mPS é a única solução web e móvel em 
constante evolução que digitaliza a rotina 
diária de uma fábrica. Garante coerência e 
consistência de comportamento e fornece 
uma visão unificada e integrada de todas as 
informações.

Solicite uma
demonstração

https://www.m-lean.com/contact/
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• Reduza os custos de treinamento
• Implemente um ambiente de trabalho 
mais seguro
• Melhore a sua Eficácia geral do 
equipamento (OEE) e o tempo de 
implementação
• Reduza o desperdício e foque em tarefas 
de valor agregado
• Planeje processos para fluxos de trabalho 
padronizados
• Criação rápida de procedimentos 
operacionais padrão
• Identifique padrões e tendências 
facilmente com equipes globais

• On-line/off-line
• Adesão mais rápida para sua organização 
industrial
• +15 idiomas
• Disponibilidade total. Coleta de dados 
ininterrupta e escala corporativa por projeto
• Normas de segurança SaaS
• Ideal para várias plataformas, flexível, 
design de aplicativo e versão web para criar 
relatórios e obter informações precisas
• Formas flexíveis de transferir, compartilhar, 
integrar conhecimento e de adaptar-se 
rapidamente ao conteúdo
• Reduza consideravelmente seus custos 
devido à falta de qualidade

• Abordagem global nos processos 
operacionais
• Sistema integrado, vídeos, textos, listas, 
alertas, imagens etc...
• Complementa os sistemas MES, ERP, CMMS e 
outros
• Fácil integração com sua plataforma de 
business intelligence preferida
•Toda a sua equipe envolvida e conectada em 
qualquer nível com uma solução completa
• Compare sua gestão de chão de fábrica e 
qualquer outro índice de fábrica para descobrir 
as melhores práticas no mesmo grupo de 
fabricação
• Sem papel, móvel
• Experiência envolvente para o usuário

Nossas equipes de desenvolvimento de software, produção e sucesso do cliente 
contam com mais de 100 anos de experiencia combinada em implementações 
de melhoria contínua. O sistema de produção mlean® o prepara para ter êxito 
com o gerenciamento de várias plataformas, é flexível para se adaptar a 
qualquer infraestrutura de TI, possui atualizações de software em movimento e 
atendimento ao cliente diferenciado. 

Nós nos adaptamos às suas necessidades com conhecimento e experiência.
Selecione, personalize e implante no local ou em uma nuvem pública/privada.

Integrado

Inteligente e flexível

Simples

Como nosso sistema é diferente

Solicite uma
demonstração

https://www.m-lean.com/contact/
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Juan Brágimo
mlean
Business Development Director
Jbragimo@m-lean.com
+34.678.346.051

Benefícios do sistema

Assegurar o alinhamento das metas da fábrica 
em toda a organização.

Gerenciar as habilidades da equipe e definir o 
caminho para a padronização ao melhorar o 
gerenciamento de cada estação de trabalho.

Facilitar a implementação da metodologia Lean: 
implementar rotinas que mudarão a cultura.  

Melhorar o controle do chão 
de fábrica

Evitar informações obsoletas ao permitir o acesso 
a elas e deixá-las sempre disponíveis e 
atualizadas.

Gestão eficaz do plano de ação: Melhorar o 
monitoramento e a visibilidade das ações em 
andamento

Antecipar possíveis problemas antes de ocorrerem 
graças ao compartilhamento das lições 
aprendidas.

Aprimorar a comunicação e 
a visibilidade

Incentivar a participação das pessoas com uma 
ferramenta desenvolvida por pessoas e para 
pessoas

Trabalhar no Gemba constantemente. Evitar 
atividades sem valor agregado com mais de 60 
minutos por dia por líder de equipe

Melhorar o treinamento e as habilidades 
pessoais com os operadores mais capacitados 
antes de irem à estação de trabalho

Capacitar suas equipes

O futuro do desempenho do chão de fábrica. Nossos produtos.
mlean® Production System

RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS

NORMAS DE TRABALHO

HOSHIN KANRI

TPM

AUDITORIAS

ROTINAS E
GEMBA 
WALKS 

ONLINE

OFFLINE

PLANOS DE AÇÃO E
IDEIAS DE MELHORIA

Contatenos:
Gonzalo Muinelo
mlean
Sales Director LATAM
Gmuinelo@m-lean.com
+34.629.394.675

Reduza os custos ao fazer mais com menos recursos, evitar custos de falta de qualidade e entregar no 
prazo.

Solicite uma
demonstração
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