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Aprenda a transformar 
a sua empresa usando a 
filosofia Lean
O FILC® Group através do seu serviço 
FILC® Lean ajuda as empresas a alcançar 
a excelência operativa, eliminando o 
desperdício, agilizando o fluxo, melhorando 
o desempenho e, consequentemente, a 
qualidade dos produtos e serviços.

Desde o desenvolvimento e implementação 
de estratégias Lean até à análise de 
processos de trabalho e solução de 
problemas, podemos trabalhar com equipas 
das empresas para ajudar a melhorar o 
desempenho e gerir o crescimento.

A nossa abordagem

Os nossos programas de formação e consultoria utilizam 
5 princípios Lean reconhecidos universalmente:

1. Especificar o valor dos produtos e serviços na 
perspetiva do cliente

2. Identificar o Fluxo de Valor – através da análise de 
cada etapa do processo por valor e não-valor

3. Criar um fluxo para reduzir custos e tempo
4. Estabelecer processos “Pull” baseados na procura do 

cliente
5. Procurar a perfeição - alcançar melhores resultados 

todos os dias!

A nossa equipa, com uma vasta experiência, está 
equipada para fornecer formação e acompanhar as 
empresas a permanecer sustentáveis num mercado 
competitivo.

Serviços e Apoio

Desde empresas com problemas 
de produção até empresas que 

enfrentam decisões críticas sobre 
como avançar, o FILC® Lean 

pode fornecer o nível certo de 
formação e apoio para ajudar a 

alcançar o próximo nível.

Estratégia Lean e Assessoria de Planeamento
Serviços para garantir soluções alinhadas com os 
objetivos estratégicos

Apoio ao Projeto de Melhoria de Processos
Facilitação, coaching e formação
Consultoria, análise e documentação de melhoria 
de processos
Apoio na medição dos desempenhos
Alterar implementação dos processos

Eventos de Formação de Melhoria de Processos
Coordenação de ações de formação na melhoria 
de processos para promover e compartilhar 
conhecimento
Os nossos consultores estão disponíveis para 
palestras, projetos de pesquisa e retiros de 
empresas

Mudar a gestão
Entender a parte dos funcionários na mudança
Aprender a lidar com a resistência e motivar os 
funcionários.

Todo o tipo de empresas pode ter 
soluções de formação e consultoria 
personalizadas, desenvolvidas para 
atender necessidades comerciais 
específicas ou exclusivas. 

Por princípio, qualquer sector económico e actividade são 
elegíveis para uma incorporação dos princípios “Lean” tanto 
na sua plenitude como em actividades específicas e dedicadas, 
desde um departamento até todos os agentes da cadeia de 
valor. 

Opções de formação 
e programação

Clientes:

Ambattur Clothing Pvt Ltd.
ÍNDIA

Sparrow Apparels Ltd.
BANGLADESH

TUSKER Apparel Ltd. Co.
JORDÂNIA


