SOBRE A EMPRESA
A Blindagem de Processos é uma consultoria e marca registrada
focada em dar suporte aos clientes na gestão de operações e na
busca da excelência operacional.
Foi criada por Luiz Mattos, baseado em seus 42 anos de
experiência em organizações Nacionais e Multinacionais.
Sua metodologia é inovadora porque reúne áreas fundamentais
presentes em todas as organizações e que integradas promovem
uma elevação signiﬁcativa no patamar da excelência operacional
da empresa.

MISSÃO

Contribuir com o desempenho dos negócios dos nossos clientes,
através de consultoria empresarial de alta qualidade, de custo
competitivo e total comprometimento com a conﬁdencialidade.

NOSSOS COMPROMISSOS
• Agir com ética, comprometimento, responsabilidade e alto padrão
de qualidade e produtividade;
• Focar nos resultados desejados;
• Analisar, propor, desenvolver e implementar soluções sob medida.

(21) 3258 1823 / (21) 99446 3030
www.blindagemdeprocessos.com.br
contato@blindagemdeprocessos.com.br

BLINDAR PARA
MELHORAR,
MANTER
E CRESCER

NOSSA VISÃO
Ter uma reputação de competência associada a agilidade na solução
de problemas, e obtenção de resultados.

A METODOLOGIA

NOSSOS SERVIÇOS

Nossa metodologia passa por 4 elementos visando entregar

CONSULTORIA E TREINAMENTO

resultados em curto prazo, alinhar a estratégia da empresa e

De forma personalizada, capacitamos gestores e colaboradores

preparar a operação para o crescimento. As bases são:

para implementar a metodologia Blindagem de todos os
processos industriais.

• Estratiﬁcação da estratégia – desdobra de forma estruturada

VALORES
Integridade, Respeito, Conﬁança, Honestidade e Transparência.

metas e objetivos estratégicos até a base da operação;
• Pessoas - alinhadas à cultura organizacional e atuando como
empreendedores internos;
• Gestão de Processos - utilizando indicadores de performance
adequados e alinhados com a estratégia;
• Filosoﬁa de gestão - alinhada com o perﬁl de liderança e com a

CRENCAS

• Melhoria Contínua.

Realizamos palestras totalmente customizadas visando preparar e
engajar a organização ou equipe envolvida nas atividades de
mudança e implementação desde a base da operação, passando
pelos vários níveis de gerência até a alta gestão.

motivação de fazer acontecer.

ORGANIZAÇÃO

• Foco no Processo Lean;
• Trabalho em equipe;

PALESTRAS

DIAGRAMA DOS 4 ELEMENTOS
DA BLINDAGEM DE PROCESSOS

Nossa organização é multidisciplinar, reunindo experientes
proﬁssionais com competências e habilidades dentro das 4 grandes
áreas da Metodologia Blindagem de Processos, conforme descrito
abaixo:

PRINCÍPIOS

Ferramentas
Lean

Cultura
Organizacional

• Gestão de operações e Excelência operacional;
• Produção Enxuta - Black Belt Lean e Seis Sigma;

• Fazer certo de primeira;
Estratiﬁcação
da Estratégia

• Fazer mais com menos.

• Gestão de Projetos Ágeis;
Pessoas

• Liderança Enxuta;
• Relacionamento com o cliente e vendas;
• Psicologia – Perﬁl e estilo de liderança e cultura organizacional;

NOSSO DIFERENCIAL

Filosoﬁa
de Gestão

• Coaching de equipes de trabalho;

Gestão de
Processos

• Padronização de Processos;
• Consultoria Organizacional.

A Blindagem de Processos é uma solução brasileira e inovadora
por sua forma de utilização das ferramentas do Lean
Manufacturing e indicadores de performance associados a ajustes
na cultura organizacional e modelo de liderança desenhados com
foco no contexto de cada organização.

Liderança

Balanced
Score Card

Saiba mais em : www.blindagemdeprocessos.com.br

