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Kanban board 

Quadros de Gestão Visual 

O quadro PDCA torna fácil a 
gestão e o planeamento mensal 
de acções para diferentes sectores 
ou funções. 

A solução 360º Cube, 
permite a concentração de 
informação de uma forma 
organizada e prática. 

Front View Back View 

Indicação do dia 

Organização das acções 



Eventos 

 
 

A 4LEAN e o Lean Excellence Center convidam-no a 
tornar-se sócio do LEC, podendo assim participar em 
eventos de: 
- Visitas de benchmarking; 
- Grupos lean; 
- Visitas ao LEC. 

 
Venha conhecer  e saiba mais em: 

www.leanexcellencecenter.com . 

Continuando o bom trabalho de 2014, a nossa 
visão  para 2015 continua a ser a forte aposta na 
expansão de mercados e aumento das vendas. 

Estivemos presentes na EMAF 2014 em Portugal 
e, ainda, participamos na MECSPE 2015 em Itália, onde 
apresentamos o novo stand e novidades. A próxima 
feira será a Ferroforma em Bilbao, em final de Maio. 
Estas participações permitem a consolidação de 
mercados e novos contactos ibéricos e italianos.  

Neste primeiro trimestre de 2015, lançamos duas 
novas familias de produtos: 4Mockup e 4Safety (ver 
mais em: www.4lean.net). Estas famílias 
complementam as familias já existentes, uma vez que 
4Lean Mockup marca o inicio de um projecto; e a 
familia 4Safety, que tal como o nome indica, deverá 
estar sempre presente. 

Toda esta aposta no crescimento traz a 
responsabilidade de manter o serviço de excelência e 
aumentar a nossa competitividade, garantindo a 
satisfação dos nossos clientes. 

O ano 2015 revela-se, já, como um ano 
auspicioso e ainda agora terminou o primeiro 
trimestre! 
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Editorial 

We Build Lean  

Melhoramos a modularidade das nossas 
soluções em 4Lean System Plus. Com o novo perfil 
furado, facilmente se pode redimensionar os carros 
sem necessidade de furar. 

Claudia Marques 

Carros modulares 
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Soluções mockup 

A família 4Lean 
Mockup permite a 
criação de soluções 
de forma rápida 
antes de se avançar 
para a solução final. A 
4Lean Mockup é ideal 
para workshops pela 
sua facilidade de 
manuseamento e, o 
consequente, 
envolvimento de 
todos na construção. 

4Lean School 

Lançamento da 
4Lean School, com 
formações em design 
de soluções.  

Para mais 
informações por favor, 
consultar: 
http://leanexcellencece
nter.com/next-events/. 
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