
1  Técnica de simulação com base em processos ale-
atórios ou probabilísticos que possibilita análise 
de sensibilidade do impacto das variáveis no mo-
delo simulado.

2  Palavra japonesa que representa o controle por 
cartão.

3  Sistema de expedição de pedido imediatamente 
após o recebimento, de modo a evitar a estocagem.

4  Relação entre o estoque médio e o consumo diário.

5  Aviso antecipado de embarque (sigla em inglês).

6  Organização fundada em 1979 que atua com 
consultoria, treinamentos e publicações nas áre-
as de Supply Chain e Gestão Industrial.

7  Uma das etapas do plano de desenvolvimento, 
do planejamento de instalações.

8  Algorítmo que calcula o que será preciso comprar 
em função do que pretende-se entregar aos clientes.

9  Processo de contagem física dos itens mantidos 
em estoque.

Soluções integradas para o seu negócio
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* veja a solução on-line no www.imam.com.br/consultoria

10  Processo que possibilita o funcionamento de um 
equipamento sem intervenção humana.

11 Painéis que oferecem visibilidade operacional e 
ajudam na comunicação.

12 Importante recurso na logística do transporte 
marítimo.

13 Cobrança típica pelo uso de estradas e pontes.

14 Recurso utilizado para proteção do produto duran-
te sua movimentação na cadeia logística.

15 Lesões por esforços repetitivos.

16 Softwares de Gerenciamento de Armazéns (sigla).

17 Termo relacionado com o transporte de produtos.

18 Carga homogênea e solta em formato de líqui-
dos, geralmente grãos ou pós.

19 Intermediate Bulk Container (sigla).

20	 Filosofia	organizacional	 relacionada	à	Melhoria	
Contínua.

21 Estratégia adotada pelas organizações visando a re-
dução das perdas e aumento do valor agregado.

22 Indicador que representa a relação entre trabalho 
e o esforço / custo realizados.

23 Sigla para Planejamento, Programação e Contro-
le da Produção.

24	 Sigla	para	Padrão	Descritivo	de	Materiais.

25 Recurso para aumento da produtividade a partir 
da	melhoria	do	fluxo	de	informação	(sigla).

26	 Filosofia	voltada	à	qualidade	que	se	destacou	nos	
anos 80/90.

27	 Metodologia	japonesa	para	gestão	integrada	ma-
nutenção + produção (sigla em inglês).

28 Acordo de nível de serviço (sigla em inglês).

29	 Modo	 de	 visualização	 de	 um	projeto	 /	 desenho	
que facilita a compreensão da proposta.

30 Recurso mais importante em qualquer projeto.
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