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RECONSTRUIR, 
REIMAGINAR, 
REINVENTAR!

Barómetro e Estratégia KAIZEN™ para a Recuperação Económica
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Introdução e Sumário Executivo

No seguimento do Relatório que apresentamos em inícios de abril, 
sobre a Pandemia COVID-19 e Barómetro empresarial, lançamos o 
presente Relatório de Continuidade.

3 meses após o início da Pandemia o nosso modelo de Fases mostra 
que deveríamos estar na Fase IV de início de reconstrução da economia 
em que a doença deveria estar controlada com um nº de novos casos 
inferior a 50/dia.

Infelizmente novos focos estão a constringir fortemente a evolução 
da situação.

Olhamos também para a resposta de algumas empresas em crises do 
passado, e recuando 40 anos, verificamos que as grandes iniciativas 
de mudança surgem como resultado das recessões económicas.

Em consequência, o clima concorrencial está a subir fortemente e a 
probabilidade de se encontrarem soluções disruptivas a nível de 
Modelos de Negócio, Produtos, Serviços ou Sistemas de Produção e 
Logística vai aumentar fortemente.

Os vários inquéritos sobre a duração da recessão económica apontam 
para um valor entre 1 a 5 anos e o valor exato dependerá de muitos 
fatores.

Uma certeza começa a tomar forma: nos próximos 5 anos iremos 
assistir a grandes mudanças e a sobrevivência será dos que estiverem 
em melhor forma e forem mais rápidos a reagir.

Como implicação estratégica da crise os dados do Barómetro 
realizado em junho ao painel de empresários nacionais mostram as 
seguintes conclusões:

• 79% das organizações estão com resultados abaixo do orçamento 
• 63% mostram baixa de vendas na exportação, mas 34% estão a 

manter

• 79% estão claramente a controlar os custos (ou com uma redução)

• 36% estão a mostrar uma redução na força de trabalho
• 77% estão insatisfeitos com os apoios do governo (os atrasos nos 

pagamentos não favorecem esta situação)

• 65% não cancelaram o investimento, embora destes cerca de 1 
terço esteja “on hold”

• E por último somente 20% considera a expectativa para a retoma 
ainda este ano

Apresentamos também um resumo da melhor estratégia de resposta 
(baseada numa análise de empresas que normalmente saem das crises 
a ganhar).

A aposta no reforço de uma Cultura de Melhoria Contínua com uma 
intervenção em 6 Áreas Estratégicas (de acordo com o modelo de 
gestão KAIZEN™) continua a mostrar forte resiliência e rapidez na 
resposta às crises e a ser a melhor vacina para as recessões 
económicas.
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Crise COVID-19: 
Modelo de Fases
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Portugal já deveria estar na Fase IV com a declaração do fim da Pandemia
e início da Reconstrução Económica... no entanto está ainda na Fase III 
a lutar contra vários focos de infeção localizados!

Dados 16 Junho 2020 - Média Móvel 7 dias
Fonte: https://www.endcoronavirus.org/countries

Epidemia Quase Resolvida Epidemia Precisa de Fortes Contramedidas
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Curva dos Novos Casos Diários
(forma de U e início da queda dependem
da Eficácia das Políticas de Lockdown 
e Contenção)

Início da 
Pandemia

1 a 8 sem 2 a 6 sem 2 a 6 sem

?

Fase I: NEGAÇÃO Fase II: DISRUPÇÃO Fase III: RESOLUÇÃO

4 a 8 sem

Fase IV: 
RECONSTRUÇÃO

??? Anos ???

Fase V: REIMAGINAÇÃO

Curva de Evolução
da Economia

Fim da 
Pandemia 

???

• Estamos em finais de junho de 2020 ainda na 
Fase III da Crise COVID-19, designada 
Resolução da Epidemia

• Em Portugal esta Fase já deveria ter terminado 
com a queda do número de infetados por 
dia para valores inferiores a 50, no entanto a 
média ronda os 300 casos por dia

• Isto deve-se ao aparecimento de novos focos 
de infeção em áreas onde houve um 
relaxamento nos cuidados de confinamento

• Em consequência, Portugal já não é visto hoje 
na Europa como um caso de sucesso, sendo 
evidente a necessidade de fortes 
contramedidas

• Os gráficos apresentam Portugal com uma 
curva vermelha tal como o Reino Unido, 
estando Espanha e França representadas com 
uma curva amarela (significa epidemia quase 
resolvida)

• Esta situação de Portugal irá ter impacto 
negativo na rapidez da recuperação económica
(especialmente no turismo e nas viagens de 
negócios)

Espanha França Portugal Reino Unido
Total de casos: 244.107
Novos casos/dia: 341

Total de casos: 198.719
Novos casos/dia: 427

Total de casos: 37.036
Novos casos/dia: 307

Total de casos: 298.306
Novos casos/dia: 1.354
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• Bear Stearns comprados 
em Março

• Colapso da Lehman em 
Setembro

Resgate económico Grécia e Irlanda

Resgate económico 
em Portugal

Pandemia COVID-19

2022 2023 2024 2025

Na situação atual qual será o verdadeiro impacto económico da crise 
COVID-19, quanto tempo irá durar e que força terá ? 

5 ANOS DE 
CRISE!

1 A 5 ANOS 
DE CRISE?

• Olhando para uma série histórica do PIB 
(Produto Interno Bruto) de 4 países 
incluindo Portugal, podemos constatar 
que a crise Financeira de 2008 teve um 
impacto significativo na queda do PIB no 
ano seguinte 

• Em 2010 aparece outro “trigger” (gatilho) 
chamado Crise da Dívida Soberana que 
atirou os países do Sul da Europa para 
outra grande baixa do PIB

• De facto a Crise Financeira mais a Crise da 
dívida Soberana levaram Portugal a uma 
depressão de 5 anos

• O que podemos portanto esperar para os 
próximos 5 anos?

• Uma quebra enorme em 2020 e uma grande 
recuperação em 2021?

• Ou um arrastar da Crise por mais 5 anos?

• Vejamos o que podemos aprender com as 
Recessões Económicas do passado!

% Mudança PIB

Portugal Espanha França Reino Unido
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2010s
• Crise da dívida soberana europeia 

(EU) (2009-19)
• Crise da dívida do governo grego 

(2009-2019)
• 2010-14 Crise financeira portuguesa
• Crise na Venezuela (2012-atual)
• Crise ucraniana (2013-2014)
• 2014 Crise financeira russa 
• 2014-2017 Crise económica 

brasileira
• 2015 Queda da bolsa no mercado 

chinês
• Crise da moeda turca e dívida 2018

2020s
• Recessão Corona Vírus
• Impacto socioeconómico da 

pandemia do Corona Vírus 2019-
2020
• 2020 queda da bolsa (2020-...)

• Segunda-feira negra (9 de Março)
• Quinta-feira negra (12 de Março)
• Resposta da Reserva Federal (15-16 

de Março)
• Crise de liquidez no Líbano de 2020

Esta não é a 1ª nem será a última Recessão Económica

O Vai e Vem das Recessões Económicas desde 1980

• A humanidade é assolada por uma maré de crises 
seguida de uma maré de crescimento económico

• Aqui mostramos algumas recessões desde os 
anos 80

• A recessão que agora se inicia está ainda a 
desdobrar-se e como vimos anteriormente ninguém 
sabe qual será a sua intensidade e duração

• Especificamente no caso de Portugal a recessão irá 
depender das ajudas recebidas da União Europeia 
assim como de muitos outros fatores relacionados 
com os mercados de exportação e a possível 
recidiva da pandemia no inverno

• Contudo, independentemente da recessão macro 
económica, que podem fazer os negócios 
individuais?

• Como tem reagido a micro economia que tanto 
contribuiu para a recuperação na última crise da 
dívida soberana?

1980s
• Recessão no início da década de 80
• Crise Chilena de 1982
• Crise bolsista (Israel 1983)
• Bolha de preços de ativos 

japoneses (1986-1992)
• Segunda-feira negra (1987) (US)
• Crise de poupanças e empréstimos 

atingindo 1043 das 3234 
organizações do setor

1990s
• Período especial em Cuba (1990-

1994)
• Recessão no início da década de 90
• Crise Económica na Índia em 1991
• Crise bancária finlandesa (90s) 

(1991-1993)
• Crise bancária sueca (90s)
• Crise Económica no México 1994
• Crise financeira asiática 1997 
• Crise financeira russa 1998
• Crise financeira no Equador 1998-

99
• Crise financeira na Argentina 

(1999-2002)
• Efeito Samba (1999) (Brasil)

2000s
• Recessão no início da década de 

2000
• Bolha Dot-com (2000-2002) (US)
• Crise Económica turca 2001
• Ataques de 11 de Setembro de 

2001
• Crise bancária de 2002 no Uruguai
• Greve Geral venezuelana de 2002-

03
• Crise Financeira de 2007-2009
• Recessão do final dos anos 2000 

(mundial)
• Crise energética de 2000 (2003-

2009) subida dos preços do 
petróleo

• Crise de hipotecas subprime (EUA) 
(2007-2010)

• Bolha no mercado de habitação nos 
EUA

• Crise da indústria automóvel de 
2008-2010 (EUA)

• 2008-2012 Crise financeira islandesa
• 2008-2010 Crise bancária irlandesa
• Crise financeira russa de 2008-2009
• 2008 Crise financeira letã
• Crise bancária venezuelana 2009-10

• 2008-16 Crise financeira espanhola
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A MUDANÇA ORGANIZACIONAL É MAIORITARIAMENTE UMA RESPOSTA/ 
REAÇÃO ÀS RECESSÕES ECONÓMICAS

• 78% das Organizações só iniciam grandes 
mudanças em períodos de crise (somente 22%  
iniciam em períodos de bonança)

• A recessão COVID-19 vai ser intensa e 
prolongada

• Todas as Organizações estão a transformar-se. 
Aquilo que funcionou até agora deixou de 
funcionar

• Todas as Organizações estão a lutar por 
encontrar soluções e mudar para melhor

• Isto significa que a concorrência vai aumentar 
em todos os setores, numa tentativa 
desesperada de recuperação

• Então a probabilidade de se encontrarem 
soluções disruptivas a nível de Modelos de 
Negócio, Produtos, Serviços ou Sistemas de 
Produção e Logística vai aumentar fortemente

• A Disrupção vai aumentar exponencialmente 
e poucas empresas vão ganhar a luta 
concorrencial

• As empresas que forem mais lentas na 
mudança para melhor correm o risco de não 
sobreviver

Recessões económicas são ‘triggers’ para mudanças a nível microeconómico

Quando é que as Organizações Mudam para Melhor ?

PORQUE as Organizações Mudam | “Triggers” da Mudança entre 1980 e 1990
Ashridge Triggers for Change Report including survey to 187 companies



10

É animador verificar que em crises passadas a resposta das organizações tem
focado maioritariamente os esforços em melhoria e não no corte direto de custos 

• Nas crises do passado (ver gráfico anterior) 
a resposta tem sido positiva focando o  
melhorar e aperfeiçoar ao contrário de 
reduzir recursos e custos

• Nas estatísticas dos anos  80-90, as 
Iniciativas Estratégicas incluíram a 
evolução de uma Organização 
Centralizada (Funcional) para uma 
Organização mais Ágil (hoje em dia 
designada Ágil ou por Value Stream)

• Outras áreas clássicas de Melhoria dos 
anos 80-90 foram o Marketing/Vendas, 
Operações e Inovação

• A diferença para os dias de hoje é que há 
mais soluções para implementar, novos 
Modelos de Gestão e Tecnologia

• Veremos no próximo capítulo qual a 
opinião do Painel de Gestores nas 
respostas do Barómetro KAIZEN™ em 
junho de 2020 

PORQUE as Organizações Mudam | “Triggers” da Mudança entre 1980 e 1990
Ashridge Triggers for Change Report including survey to 187 companies
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Implicações para 
os Negócios: 
Barómetro KAIZEN™
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Estimativa da Intensidade e Duração da Recessão Económica COVID-19 com base 
em dados internacionais. Expectativa de recuperação pelos empresários: 1 a 5 anos

• Prevê-se uma depressão no PIB de cerca de 8%. Comparando esta 
quebra com crises do passado podemos observar que está com a 
mesma ordem de grandeza da grande depressão de 1930. 
Somente na 1ª grande guerra se gerou uma depressão superior

• Segundo inquéritos internacionais 40% dos inquiridos estimam que 
a Crise Económica dure 3 ou mais anos

• Cerca de 40% estimam que dure entre 1 e 3 anos
• A verdadeira duração da Crise dependerá de vários fatores. 

Destes apenas conhecemos parte, entre os quais:
• Controlo de focos de infeção
• Possibilidade de recidiva da epidemia no inverno
• Resolução sincronizada da epidemia entre os vários Países da Europa e 

mesmo do mundo (se os EUA e Brasil forem proibidos de viajar isso terá 
enorme impacto nos Negócio e Turismo Internacionais)

• Prazos de disponibilidade de Vacina ou Tratamento
• Apoios à recuperação económica

• São muitos fatores a controlar o que reduz as probabilidades de 
uma resolução rápida!

• O que diz o tecido empresarial Português? É o que veremos nos 
dados do Barómetro mais recente que efetuamos e divulgamos 
neste relatório

Fonte: OECD

06-12 Abr 13-19 Abr 20-26 Abr 27 Abr-03 Mai

Crise Corona 2020

Crise Financeira 2008

Crise na Bolsa 1990

Crise na Coreia 1950s

2ª Guerra Mundial 1939-1945

Grande Depressão1930s

Depressão do Pós 1ª Guerra 1920s

1ª Guerra Mundial 1914-1918

% Impacto no PIB

14121086420

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Mais de 5 anos

Cerca de 3 a 5 anos

Cerca de 1 a 3 anos

Menos de 1 ano

Dado o clima atual, quanto 
tempo antecipa que levará 
para a economia global 
recuperar após a COVID-19?

RECUPERAÇÃO ECONÓMICA GLOBAL PÓS COVID-19: 
40% dos inquiridos estima que a recuperação económica demore 3 anos ou mais!
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Impacto da Crise Económica COVID-19

Dados Barómetro KAIZEN™ (todos os Setores Representados)

• 79% das organizações estão com 
resultados abaixo do Orçamento 

• 79% estão claramente a controlar os 
custos (ou com uma redução)

• 63% mostram baixa de vendas na 
Exportação, mas 34% estão a manter

• 64% não cancelaram o Investimento, 
embora destes cerca de 1 terço esteja  
“on hold”

• 36% estão a mostrar uma redução na 
força de trabalho

• 77% estão insatisfeitos com os apoios 
do governo (os atrasos nos pagamentos 
não favorecem isto)

• E por último somente 20% considera a 
expectativa para a Retoma ainda este 
ano

Não prevemos uma 
recuperação total

Depois de 2023

Entre 2022 e 2023

Até ao final de 2021

Durante 2020

Aumentamos o nível 
de atividade

Para quando prevê a recuperação do nível de atividade pré COVID-19 da sua empresa? 

2%
4%
4%

20%
24%

46%
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Estratégia de Resposta das Empresas do Barómetro 

Dados Barómetro KAIZEN™ (todos os Setores Representados) 

• Quase 75% tenciona rever a sua 
Estratégia em função das Implicações da 
Crise para o seu Negócio

• A Inovação aparece como o Objetivo 
Estratégico mais Importante

• A Eficiência e o Crescimento
aparecem em 2º e 3º lugar

• Dentro do Marketing / Vendas, a 
Reorganização e Melhoria dos Processos 
de Venda aparece em 1º Lugar

• Nas Operações a Eficiência reina, seguida 
da Automação / Digital

• Dentro da Inovação, a Compressão do 
Tempo de Desenvolvimento de Novos 
Produtos aparece em 1º Lugar

• Na Reorganização, a Cultura de Melhoria 
reúne as preferencias do painel do 
Barómetro

• E para finalizar haverá um boom do 
trabalho remoto e muito menos reuniões 
presenciais e viagens profissionais
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Estratégia Resposta Setor Logística
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Estratégia Resposta Setor Serviços
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Estratégia Resposta Setor Indústria
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Estratégia Resposta Setor Retalho
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A Resposta dos 
Vencedores:
Casos de Sucesso em
Crises do Passado
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Algumas empresas têm sido fortes a ultrapassar Recessões Económicas

EMPRESAS COMO ESTAS APOSTAM NUM ESFORÇO CONTÍNUO PARA MELHORAR…
…INDEPENDENTEMENTE DAS RECESSÕES ECONÓMICAS

• Inventou o KAIZEN™ e o TPS 
Toyota Production System
após a 2ª Guerra Mundial

• Expandiu o TPS para todas as 
Cadeias de Valor e criou a 
Cultura de Resolução de 
Problemas

• Supera as crises mais forte:  
1973 Crise do Petróleo, 
Incêndio de Aisin, Terramotos, 
Crise Financeira de 2008

• E a luta pela supremacia em 
dimensão e Cash Flow 
continua no Mercado 
Automóvel Global

• Um dos conglomerados 
americanos com maior 
crescimento nos últimos 30 
anos

• Implementou KAIZEN™ em 
1987 com o DPS: Danaher 
Production System

• Expandiu o DPS para o 
Danaher Business System-
DBS: incluíndo Ferramentas 
KAIZEN™ de Crescimento

• Líder em Crescimento, Cash 
Flow, Valor no Mercado e 
Retorno do Capital Investido

• Líder do Mercado do Retalho
em Portugal

• Implementou um Sistema 
KAIZEN™ em 2007, um ano 
antes da crise de 2008-12

• Ganhou quota de mercado e 
consolidou a posição #1 
durante a última crise

• Baseia-se num Forte Sistema 
KAIZEN™ chamado IOW: 
Improving Our Work

• Líder do Mercado do Retalho
em Espanha

• Implementou um Sistema 
KAIZEN™ em 1990, durante a 
recessão dos 90s

• Durante a crise de 2008-12 
adaptou-se às Implicações 
Estratégicas das baixas receitas 
do mercado em Espanha 

• Baseia-se num Forte Sistema 
KAIZEN™  assente no Total 
Quality Management -TQM e 
numa Estratégia Centrada no 
Cliente

No Vai e Vem das Marés da Economia, uma Cultura KAIZEN™ garante a Liderança de Mercado
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CRISE ECONÓMICA PÓS SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

VÁRIAS CRISES DESDE 1973: INCÊNDIO AISIN, TERRAMOTOS, FINANCEIRA 2008... 

10907

11681

13927

17146

-4448

2251

4909

345

1023

18231

19777

19195

17029

22446

16946

19101

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ganhando Terreno Crise após Crise com uma Cultura KAIZEN™

Resultado Líquido anual - Milhões $

• Toyota com ambição de vencer, mas não tem cash para investir

• Início do KAIZEN™ e invenção do Sistema de Produção Toyota (TPS)

• Princípio #1 do TPS: Cultura de Resolução de Problemas

• Produção em pequenos lotes com Flexibilidade

• Expansão do TPS para a Supply Chain (compras e fornecedores)

• Crise 1973-74: Toyota Ganha quota nos EUA e prepara Crescimento

• Cultura KAIZEN™ leva Toyota ao Nº1 Setor Automóvel

• Toyota expande TPS ao Marketing e Vendas

• TPS aplicado à Agilidade na Inovação

• Salas de Guerra para gestão de Crises e Projetos Estratégicos

• Recuperação de fornecedores e parceiros afetados

• KAIZEN™ como Filosofia e Método de Gestão: Imunidade às Crises

• Empresa menos endividada e com mais Cash (só atrás da Apple)

• Considerada uma das empresas mais bem geridas e resiliente na 
Gestão das Crises
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Reinventando-se na crise financeira/soberana 2008-2012…
com uma Estratégia de Melhoria Contínua…

ABORDAGEM

RESULTADOS DO PERÍODO 2008-2010

• Grupo de Administradores da Sonae MC participa no 1º evento KAIZEN™ 
para teste e aprovação da abordagem KAIZEN™ a implementar

• Os primeiros passos foram dados com a criação do conceito de 
estabilidade básica: Gestão Visual, 5S e Normalização

• Depois de excelentes resultados nas lojas piloto, o programa foi 
implementado em 171 lojas, envolvendo cerca de 25.000 colaboradores

• Com o objetivo de sistematizar esta abordagem é formalizado, em 2008, o 
SIMK - Sistema de Implementação de Melhorias KAIZEN™

• Segue-se a melhoria de Value Streams como a Logística Interna Alimentar, 
Logística Interna Não Alimentar ou o Modelo Logístico de Fabrico

• Em 2013, é criado o IoW - Improving our Work para estender a melhoria 
contínua a todo o Grupo Sonae

1.9%

-1.9%

2.6%

-2.1%

-4.4%

1.1%

2008 2009 2010 2011 2012 2013
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

Variação do PIB Nominal

Valor do Mercado de Retalho Alimentar

CAGR -0,7%

Resultados da Sonae MC

“A Sonae MC tem vindo a tornar-se 
gradualmente uma referência na 
melhoria contínua: porque soube 
aprender, experimentar e adaptar”

Vendas like 
for like*
+2%

2,
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2008 2009 2010 2011 2012 2013
Volume de negócios (M€) EBITDA recorrente (%)

2007 2008 2009 2010

CAGR +5,47%
Vendas por m²

2007 2008 2009 2010

CAGR +3,80%
Vendas por colaborador

*Vendas numa base comparável, realizadas em lojas que funcionaram nas mesmas condições, nos dois períodos - exclui lojas 
abertas, fechadas ou sujeitas a obras de remodelação consideráveis num dos períodos. Valor médio do período em análise.
Fonte: Sonae| Relatório & Contas (2008, 2009, 2010)
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RESPOSTA À CRISE ECONÓMICA 
DE 2008

+Redução do portfólio de produtos, com o 
objetivo de baixar o preço médio do cabaz

+Redução do número de fornecedores

+Investimento em marcas próprias através 
da integração com os fornecedores - relação 
win-win

+Otimização das especificações das 
embalagens para reduzir o custo dos 
produtos e maximizar a ocupação no 
transporte

+Constituição de equipas dedicadas a 
iniciativas de normalização dos processos 
de loja e de treino dos colaboradores em 
melhoria contínua (foco em resolução de 
problemas e daily management)

+Inovação na reestruturação do layout e 
design das lojas com base no feedback dos 
clientes*o “CHEFE” é o cliente

Em 2008, quebrou-se a tendência
de crescimento dos anos
anteriores...

... com uma recuperação
vertical e sustentável

a partir de 2010

… e não é por acaso que o sucesso dos 2 maiores retalhistas da Península
Ibérica esteja assente numa cultura de Melhoria Contínua

DO FOCO NO CRESCIMENTO AO FOCO 
NO CLIENTE

MOD. DE QUALIDADE 
TOTAL MERCADONA

“O Chefe”

2008 2009

Detergentes 
da loiça

22 12

Amaciador 
da roupa

14 11

Queijo 
fatiado

20 12

Sumos 35 24

Redução 
de 
Portfólio 
(nº SKUs -
exemplos)

Melhorias 
de 
embalagem
(poupança 
anual, em ton)



24

Algumas empresas foram capazes de vencer as crises 
do passado e recuperar mais fortes…

Um Sistema de Gestão baseado numa Cultura de 
Melhoria Contínua, Proativa e valorizando 
os Colaboradores. 

Promovem uma Cultura de Resolução de 
Problemas a todos os Níveis, para criar uma 
Vantagem Competitiva Sustentável num ambiente 
de crise e exacerbada concorrência

O QUE TÊM EM COMUM ESTAS EMPRESAS?
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A Estratégia para 
a Recuperação
Económica
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Para Conseguir o Sucesso com um Sistema de Melhoria Contínua…
é necessário desenvolver e praticar as 3 Capacidades do KAIZEN™ !

• Capacidade de realizar KAIZEN™ Diário numa 
Organização Ágil:
• Capacidade de melhoria e resolução de problemas no 

âmbito das equipas naturais 

• Uma organização em que as equipas naturais estão 
alinhadas por Value Stream, com um Span of Control
adequado e supervisão eficaz 

• Capacidade de realizar Melhoria de Value
Streams:
• Domínio dos novos Paradigmas de Melhoria nas Áreas 

das Operações, Marketing, Vendas e Inovação

• Domínio da Implementação de Projetos recorrendo a 
Eventos KAIZEN™ num ambiente Ágil de Gestão de 
Projetos

• Capacidade de encontrar as poucas Iniciativas 
Estratégicas que irão trazer vantagem 
disruptiva:
• Processo de Planeamento Estratégico baseado na Voz 

do Cliente e no forte conhecimento dos Mercados

• Processo de Desdobramento e Revisão baseado nas 
matrizes Hoshin e na capacidade de encontrar 
contramedidas para desvios nos objetivos

INICIATIVAS
BREAKTHROUGH

INICIATIVAS
BREAKTHROUGH

INICIATIVAS
BREAKTHROUGH

INICIATIVAS
BREAKTHROUGH

100

150

Ano 1 Ano 2 Ano 3
0

50

Ano Atual Ano 4

Crescimento

Qualidade

Eficiencia e 
Rentabilidade

Serviço e 
Prazos

Motivação

BASELINE 
ATUAL

MELHORIA DO
VALUE STREAM

GESTÃO 
DIÁRIA

GESTÃO 
DIÁRIA

MELHORIA DO
VALUE STREAM

GESTÃO 
DIÁRIA

MELHORIA DO
VALUE STREAM

GESTÃO 
DIÁRIA

Resolução de 
Problemas

Normas e Gestão 
Visual

MELHORIA DO
VALUE STREAM

UMA VEZ ATINGIDO 
O BREAKTHROUGH,

O PROCESSO É NORMALIZADO 
PARA A GESTÃO DIÁRIA!
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Gestão
de Topo

Gestão
Intermédia

Gestão
Operacional

Associados

INICIATIVAS
BREAKTHROUGH
INOVAÇÃO
Inovação Disruptiva com 
Hoshin Deployment

MELHORIA DE 
VALUE STREAMS 
P.D.C.A.
Melhoria do Value Stream com 
Eventos KAIZEN™ 

GESTÃO DIÁRIA
S.D.C.A.
Gestão Diária com Normalização

Resolução de Problemas

Resolução de Problemas

Re
so

lu
çã

o
de

 P
ro

bl
em

as

Re
so

lu
çã

o
de

 P
ro

bl
em

as

Envolvendo todos os níveis hieráquicos, para criar a Cultura de 
Melhoria Contínua

• A bandeira do KAIZEN™ representa o 
envolvimento de todos os colaboradores 
desde a base até ao Topo

• Cada cor da bandeira representa uma 
Capacidade Nuclear da Melhoria 
Contínua

• A gestão de topo deve desenvolver a 
capacidade de encontrar e pôr em prática 
Iniciativas estratégicas disruptivas (para 
tal o KAIZEN™ fornece treino e processos 
normalizados)

• A gestão Intermédia (departamental) deve 
desenvolver a capacidade de melhorar as 
cadeias de valor das suas áreas aplicando 
novos Paradigmas e Ferramentas tanto 
de Gestão como Tecnológicas

• Todos os Líderes de Equipas naturais (da 
base até ao topo) devem desenvolver as 
capacidades de resolução de problemas 
do dia a dia e melhoria da performance 
das suas equipas
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O KAIZEN™ oferece um conjunto de Sistemas e Ferramentas de Melhoria
agrupados no Sistema de Gestão KAIZEN™

• O KAIZEN™ disponibiliza um conjunto de 
Sistemas e Ferramentas nas 6 grandes Áreas 
de Melhoria de uma Organização

• Trata-se de fazer evoluir a Organização dos 
seus paradigmas atuais para os novos 
Paradigmas (referidos nas palavras chave do 
gráfico ao lado) da gestão e tecnologia

• O código de cores usado no gráfico relaciona-
se com as 3 capacidades nucleares de uma 
cultura de Melhoria

• As cores azul e vermelha são universais para 
todas as Organizações

• A cor branca dependerá do tipo de 
Organização e da sua missão a longo prazo

• Para cada área está disponível um 
Diagnóstico, Desenho de Soluções e 
Planeamento de Implementação que ajuda 
as Organizações a mudar para melhor

• Depois de conhecer o Estado Atual em cada 
área é possível Desenhar uma Visão de 
Melhoria a implementar de forma Ágil e 
Faseada

Que Iniciativas Disruptivas devo lançar Hoje e como garantir que são postas em Prática com Resultados?

Que Áreas do Negócio devo Fortalecer ?

Quais as melhores decisões para Vencer no próximo Ciclo Económico?

KAIZEN™ no Marketing e 
Vendas

Evoluir do antigo Processo Comercial de ”Venda de 
Soluções”…

... para o novo processo comercial de ”Insights e 
Value Selling” 

SIZING, SEGMENTATION, DIGITAL MARKETING, 
VALUE INNOVATION, SMART PRICING, VALUE 

SELLING

KAIZEN™ na Organização
Ágil

Evoluir da antiga organização “Funcional e sem 
melhoria frequente”…

... para a nova organização com uma“ Cultura  e 
Organização Ágil de Equipas”

VALUE STREAM ORGANIZATION, AGILE TEAMS, 
CORE KPI´S, DAILY / VISUAL MANAGEMENT, HELP 

CHAIN, KATA, TWI

KAIZEN™ na Produção e Cadeias 
de Fornecimento

Evoluir do antigo método de operação em “Lote e 
Push”…

... para o novo método de ”Fluxo e Pull”

FLUXO, SINCRONIZAÇÃO, LEVELLING, OEE, 
STOCK TURNOVER, KAIZEN™ SUPPLIERS, GROSS 

MARGINS, KAIZEN™ IND4.0

KAIZEN™ na 
Estratégia

Evoluir do antigo processo estratégico de "Swot e 
Push”…

... para o novo processo estratégico de “Iniciativas 
Breakthrough”

BREAKTHROUGH, MEKKO, VOC, WWLL, HOSHIN, 
TTIs, CONTRAMEDIDAS, OBEYA, HANSEI

KAIZEN™ nas Operações de 
Serviços

Evoluir do antigo método de serviços “Precisar de 
mais, contratar mais”…

... para o novo método de ”Fluxo e Eficiência de 
recursos”

FLOW / RESOURCE EFFICIENCY, FLEXIBILITY, 
DECENTRALISE, OUTSOURCE, REMOTE, DIGITAL 

KAIZEN™

KAIZEN™ na Inovação e 
Desenvolvimento

Evoluir do antigo método ”Episódico e em Cascata” 
de Desenvolvimento de Produto…

... para o novo método ”Processo Agile Core” de 
Desenvolvimento de Produto…

BREAKTHROUGH IDEATION, LEAN STARTUP, 
PRODUCT ROADMAPS, SBE, VRP, LPM, LPD, 3P, 

SCRUM
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30%

70%

Ao trabalhar em conjunto com a sua equipa, 
iremos compreender a situação atual em 
termos de gestão da mudança:

Vamos criar uma visão de melhoria para o 
Sistema de Gestão da Mudança baseado na 
Resolução dos Problemas a todos os níveis da 
organização:

70% das transformações
organizacionais falham

Com base em projetos de referência realizados 
nestas áreas, estimamos benefícios de:

Investigue o Potencial KAIZEN™ na ORGANIZAÇÃO ÁGIL

85% dos problemas reaparecem
apesar dos esforços investidos
em firefighting

100%
Motivação dos Colaboradores

Outros 
Obstáculos

A Gestão não
aceita a mudança

Orçamento / 
Recursos

Limitados

Resistência
por parte dos

Colaboradores

33%

14
%

14
%

39%

Líderes que  
trabalham nas dinâmicas de 
melhoria da equipa e na sua 
capacidade de resolução 
de problemas

Gestão
de Topo

Gestão
Intermédia

Gestão
Operacional

Associados

INICIATIVAS
BREAKTHROUGH

INOVAÇÃO
Inovação Disruptiva com 
Hoshin Deployment

MELHORIA DE 
VALUE STREAMS 

P.D.C.A.
Melhoria do Value Stream com 
Eventos KAIZEN™ 

GESTÃO DIÁRIA

S.D.C.A.
Gestão Diária com Normalização

Resolução de Problemas

Resolução de Problemas

Re
so

lu
çã

o
de
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ro
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em

as
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so

lu
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o
de
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bl
em

as

20-30%
Aumento Produtividade

50-100%
Resposta + Rápida

30-50%
Qualidade do Trabalho

100-500%
Ideias de Melhoria
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Ao trabalhar em conjunto com a sua equipa, 
iremos compreender a situação atual dos 
processos de Operação Industrial e identificar as 
principais oportunidades que o impedem de 
atingir os objetivos de crescimento

Vamos criar uma visão de melhoria para estes 
departamentos e definir um plano de 
implementação com Eventos KAIZEN™, tais como:

70% do tempo de produção é tempo 
de não valor acrescentado

Com base em projetos de referência realizados 
nestas áreas, estimamos benefícios de:

Investigue o Potencial KAIZEN™ na OPERAÇÃO INDUSTRIAL

Existe um desvio entre a quantidade
produzida e a procura do utilizador
final

Mapeamento do Fluxo 
de Material e Informação

Muda Hunting, Diagramas 
Yamazumi e Spaghetti

Análise de Gastos, Custos e 
Avaliação de Fornecedores

Análise de paragens, 
manutenções e stock de peças

Análise PQ/ FMS-ABC

Procura

30%
Aumento de Produtividade

10-20%
aumento na eficiência dos 

equipamentos

30-50%
redução dos tempos de 
mudança de referência

40-50%
redução de produtos não-

conformes

10-40%
redução do nível de stock

de produto acabado e matérias 
primas

15-30%
aumento no on-time deliveries

10-15%
redução dos custos

de transporte

Atividades Muda (Desperdício) Atividades de Valor Acrescentado

Produção

Ruptura
Stock

Stock

Desenho de Linha e Layout
SMED, Standard Work e Low Cost Automation

Mizusumashi
Planeamento em Pull

Desenho de Armazéns

Otimização de Transportes

Manutenção Autónoma e Planeada

Melhoria de Processos de Compra e Fornecedores

Indústria 4.0 com Digital KAIZEN™
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Ao trabalhar em conjunto com a sua equipa, 
iremos compreender a situação atual dos 
processos transacionais e de serviço ao cliente e 
identificar as principais oportunidades que o 
impedem de atingir os objetivos de crescimento

Vamos criar uma visão de melhoria para estes 
departamentos e definir um plano de 
implementação com Eventos KAIZEN™, tais 
como:

45% do tempo de trabalho é 
dedicado à pesquisa de informação ou 
em reuniões

Com base em projetos de referência realizados 
nestas áreas, estimamos benefícios de:

Investigue o Potencial KAIZEN™ na OPERAÇÃO DE SERVIÇOS

18% da carga de trabalho pode ser 
automatizada o que resulta numa 
redução de 80% dos custos de 
processamento com automação

Análise de Flexibilidade

Shadowing e 
Caça ao Muda

Avaliação da automação 
do processo

Avaliação da automação 
do processo

Cálculo do OPE (overall
people effectiveness)

Otimização e Desenho de Processos

Desenho de Layout e Distribuição

Gestão de Dados e Comunicação

Standard Work e Office Automation

Gestão de carga/capacidade e flexibilidade

Transformação Digital e Ágil

40%
Melhoria do Serviço ao Cliente

10-20%
aumento de produtividade

20-25%
redução dos custos 

operacionais

20-30%
redução do leadtime dos 

processo

10-15%
redução dos erros de 

processamento

23%

22%

pesquisa pela informação 
correta para executar o 
trabalho

tempo dedicado a 
reuniões
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Ao trabalhar em conjunto com a sua equipa, 
iremos compreender a situação atual dos 
processos de Vendas e Marketing e identificar as 
principais oportunidades que o impedem de 
atingir os objetivos de crescimento

Vamos criar uma visão de melhoria para estes 
departamentos e definir um plano de 
implementação com Eventos KAIZEN™, tais 
como:

Apenas 36% do tempo dos 
vendedores é dedicado a realizar
contactos de venda

Com base em projetos de referência realizados 
nestas áreas, estimamos benefícios de:

Investigue o Potencial KAIZEN™ no MARKETING E VENDAS

Os clientes afirmam que os
vendedores são pouco assertivos, 
desconhecem os seus desafios e não
oferecem um produto/serviço
competitivo

Voice of the Customer
Curva de Valor e Jornada 
do Cliente

Análise do Funil 
Comercial

Capacidade e Competências 
de Vendas e Marketing

Eficiência dos Processos 
de Vendas

Conteúdo de Marketing
e Presença Digital

15-25%
aumento da produtividade das 

equipas de vendas

30-45%
aumento da taxa de retenção

de clientes

20-35%
aumento da taxa de conversão 

das propostas

10-20%
redução do leadtime comercial

30-35%
redução da rotação dos 

vendedores

36%

Atividades
de suporte

Atividades
de venda

35%

20%

20%

Desconhecimento
das necessidades
do cliente

Demasiados
contactos ineficazes

Falta competitividade
do produto/serviço

Gestão do Funil de Vendas e Marketing

Venda e Inovação do Valor

Melhoria do Serviço Pós-venda

Gestão do Talento

Melhoria das Operações de Marketing

Política de Preços e Margem

11%
Aumento de Vendas
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Ao trabalhar em conjunto com a sua equipa, 
iremos compreender a situação atual dos 
processos de inovação e desenvolvimento e 
identificar as principais oportunidades que o 
impedem de atingir os objetivos de crescimento

Vamos criar uma visão de melhoria para estes 
departamentos e definir um plano de 
implementação com Eventos KAIZEN™, tais 
como:

Apenas 1 em cada 7 ideias são bem
sucedidas

Com base em projetos de referência realizados 
nestas áreas, estimamos benefícios de:

Investigue o Potencial KAIZEN™ na INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

70-85% do Custo de Produto é
bloqueado por decisões tomadas nas
fases concetuais iniciais

Project Mapping: Custo, 
Entrega e Qualidade

Análise do funil 
de ideação

Análise de KPIs
de I&D

Organização das equipas 
de I&D

Análise de Capacidade 
e Portefólio

Criação e Gestão de Ideias Disruptivas

Roadmap de Tecnologias e Produtos

Resolução Problemas Técnicos de Desenvolvimento (SBE)

Programas de Redução de Variedade

Gestão de Projetos Lean

Processo de Preparação da Produção (3P)

2x
Aumento da Margem Bruta

8-15%
aumento na produtividade

do desenvolvimento

10-15%
diminuição do custos totais

de projeto

40-50%
diminuição do leadtime

do projeto

15-20%
aumento na produtividade 

dos recursos

Estimated 
Profit

Risk Evaluation
Capacity 

Evaluation
Strategic 

Importance

Figure 1.5: A multidimensional approach to ranking new product ideas ensures that the impact on the organisation is well understood. This balance prioritisation 
approach takes into account profitability, risk, resource optimisation, and strategic importance

PROJECT 
DESIGNATION

Widget

Thingamajig

Whatchamacallit

Dohicky

Gadget

Net Present

Value

(NPV in $K)

RISK ADJUSTMENTS

Risk-Adjusted 

NPV (in $K)

Estimated

Development

Hours

P= Project Efficiency

(Risk-adjusted NPV/ 

Est. Development 

Hrs.)

Market

Risk

(0-100%)

Technical

Risk

(0-100%)

Schedule

Risk

(0-100%)

S= Strategic 

Importance

(1-10)

Overall 

Project 

Rating

(P x S)

Actual 

Priority

60-75% da capacidade de I&D é gasta 
em retrabalho devido a más decisões 
anteriores

Operações até 
ao fim de vida

Produção
Testes

Desenvol-
vimento

DesenhoConceito

%
C

us
to

s C
om

pr
om

et
id

os

8%

100%

15% 20%

50%
3-6X

20-100X

500-1000X
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Ao trabalhar em conjunto com a sua equipa de 
gestão, iremos realizar o planeamento 
estratégico seguido do desdobramento em 
prioridades de melhoria de acordo com o ciclo 
anual da estratégica:

Apenas 1 em cada 10 empresas
proporciona valor sustentado para o
Acionista

Com base em projetos de referência realizados 
nestas áreas, estimamos benefícios de:

Investigue o Potencial KAIZEN™ na EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA

O processo de planeamento
estratégico é maioritariamente
insatisfatório

>100%
Crescimento Negócio em 3-5 Anos

90% das organizações não conseguem 
executar a sua estratégia

1. Definir visão e 
Iniciativas Breakthrough

2. Definir objetivos 
Breakthrough de 3 – 5 

anos

3. Desenvolver objetivos 
anuais

4. Desdobrar os objetivos 
anuais

5. Implementar 
prioridades de melhoria

7. Revisão mensal

6. Revisão mensal a 
todos os níveis

Auto-
Reflexão
Crítica

Análise de 
Valor para 
o Cliente

PLANEAMENTO

IMPLEMENTAR 
NOVOS 

PARADIGMAS

Consenso

REVISÃO

100%

Total de 291
executivos

Processo
Ineficaz

Fraca
Solução

Fraca
Execução

Fraca
Correção

Processo 
Eficaz

-34%

-20%
-8% -5%

32%

50-100%
Aumento Rentabilidade

100-500%
Aumento Cash Flow

20-30%
Aumento Retorno Capitais

Investidos

100-300%
Qualidade e Serviço

ao Cliente
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Como responder às Implicações Estratégicas da Crise nos próximos anos ?
Com o Reforço do Sistema de Gestão baseado numa Cultura de Melhoria Contínua

• Praticar a Inovação, acelerar o Desenvolvimento de Produto e a melhoria do Marketing e Vendas

• Responder com uma Organização Ágil, uma Operação eficaz e eficiente e um Serviço irrepreensível

QUE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS SERÃO AS MAIS IMPORTANTES PARA OS PRÓXIMOS ANOS?

IMPLICAÇÕES 
ESTRATÉGICAS DA CRISE 

COVID-19 NA:
Vida do Cliente
Concorrência

Legislação
…

PLANO 
ESTRATÉGICO 

KAIZEN™

PARA CONSEGUIR RESULTADOS 
DISRUPTIVOS EM TERMOS DE: 
Crescimento e Quota de Mercado

Inovação
Qualidade

Eficiência de Recursos
Eficiência de Fluxos

Motivação de Colaboradores

Encontrar as “Vital Few Breakthrough Initiatives” de Resposta à Crise

PROCESSO DE 
DESDOBRAMENTO E 

IMPLEMENTAÇÃO
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Conclusão



37

Conclusões

CRISE COVID-19 E MODELO DE FASES
• A 29 de Junho estamos numa fase de ainda resolução 

da crise de saúde pública;

• O desconfinamento gradual foi iniciado e a economia 
iniciou a recuperação ainda bastante tímida;

• Crises do passado e a situação presente desta crise 
mostram uma forte atividade de todas as empresas 
para encontrar soluções de retoma: em consequência 
o clima concorrencial está a aumentar fortemente.

IMPLICAÇÕES PARA OS NEGÓCIOS: 
BARÓMETRO KAIZEN™
• Os prazos para a Recuperação da Economia serão 

diversos entre setores e dependem também da 
recuperação dos nossos parceiros comerciais mais 
próximos;

• O cenário mais provável aponta para uma recessão 
económica que se irá arrastar entre 1 a 5 anos;

• As empresas do Barómetro confirmam uma elevada 
atividade de mudança para encontrar novas soluções 
que lhes permitam ser mais competitivas.

A RESPOSTA DOS 
VENCEDORES
• Mostramos que algumas empresas 

como Toyota, Sonae MC, Mercadona
e Danaher conseguiram em crises 
passadas ganhar quota de mercado 
e saírem mais fortes das crises;

• O que tem em comum é uma aposta 
continuada num Modelo de Gestão 
de Melhoria Contínua.

A ESTRATÉGIA PARA A 
RECUPERAÇÃO ECONÓMICA

• Explicamos com algum detalhe em 
que consiste este Modelo de Gestão 
KAIZEN™ baseado na construção de 
uma Cultura de Resolução de 
Problemas;

• Assente em 3 capacidades (skills) 
críticas, envolvendo todos os níveis 
hierárquicos e apostando em 6 tipos 
de Iniciativas Estratégicas.

UMA MENSAGEM 
DE ESPERANÇA
“Rather than a flower, you must 
become the dirt that makes the
flowers bloom”
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“ON THE ORIGIN OF SPECIES BY MEANS OF NATURAL SELECTION” (1859)
TEORIA DA EVOLUÇÃO: CHARLES DARWIN 

Não são as espécies mais
fortes que sobrevivem, nem
as mais inteligentes, mas sim 
as mais aptas a mudar

“

”

A Sobrevivência do mais Forte
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Kaizen Institute Consulting Group, Ltd. 
info@kaizen.com | kaizen.com

Kaizen Institute Portugal
pt@kaizen.com | pt.kaizen.com

Kaizen Institute Spain
es@kaizen.com | es.kaizen.com

Kaizen Institute United Kingdom
uk@kaizen.com | uk.kaizen.com

Kaizen Institute France
fr@kaizen.com | fr.kaizen.com
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Anexo
Respostas detalhadas
ao Barómetro
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OUT
2015

FEV
2016

JUL
2016

FEV
2017

SET
2017

FEV
2018

SET
2018

FEV
2019

14

12

10

8

6

4

0

SET
2019

FEV
2020

Numa escala de 0 a 20, em que nível se situa atualmente o seu grau de confiança
na economia nacional? 

1. 

Avaliação:

10,4

ABR
2020

Resultados Barómetro

2

JUN
2020
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Acima do orçamento em
mais de 20%

Resultados Barómetro

Acima do orçamento entre 
5% e 20%

Cumprimos o orçamento

Abaixo do orçamento
entre 5% e 25%

Abaixo do orçamento em
mais de 50%

Abaixo do orçamento
entre 25% e 50%

Qual o impacto do atual contexto na faturação da sua empresa no mês de maio?

2. 

3%

4%

12%

15%

23%

43%
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Aumentamos custos

Resultados Barómetro

Não reduzimos custos

Reduzimos os custos em
menos de 10%

Reduzimos os custos em
mais de 30%

Reduzimos os custos 
entre 10% e 30%

Que percentagem dos custos reduziu nos últimos 3 meses para fazer frente à
queda de faturação? 

3. 

4%

9%

17%

35%

35%
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Acima do planeado

Resultados Barómetro

Igual ao planeado

Abaixo do planeado até
15%

Abaixo do planeado em
mais de 30%

Abaixo do planeado
entre 15 e 30%

Qual a situação atual das suas exportações?

4. 

3%

18%

21%

24%

34%
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Vão avançar em 2020

Resultados Barómetro

Vão avançar em 2021

Vão ficar em stand by

Não tínhamos
investimentos previstos

Vão ser cancelados

Qual a perspetiva em relação aos investimentos previstos para os próximos
12 meses?

5. 

0%

2%

22%

33%

43%
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Menor que em junho 2020

Resultados Barómetro

Igual a junho 2020

Maior que em junho 2020

Como perspetiva a sua força de trabalho em 2021?

6. 

24%

36%

40%
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Muito adequado

Resultados Barómetro

Adequado

Tem algumas insuficências

Tem insuficiências muito
relevantes

Considera que o Programa de Estabilização Económica e Social é:

7. 

1%

17%

22%

60%
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Não prevemos uma
recuperação total

Resultados Barómetro

Depois de 2023

Entre 2022 e 2023

Até ao final de 2021

Durante 2020

Aumentamos o nível
de atividade

Para quando prevê a recuperação do nível de atividade pré COVID-19 da sua
empresa? 

8. 

2%

4%

4%

20%

24%

46%
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Sim, já iniciámos a revisão
ou temos planeado rever

o nosso plano estratégico

Resultados Barómetro

Talvez, estamos em fase
de avaliação

Não, o contexto de crise
sanitária e económica não

afeta a nossa estratégia
de 3 a 5 anos

Considerando o impacto provocado pela COVID-19, e antecipando a crise
económica, tenciona rever a estratégia de 3 a 5 anos da sua empresa?

9. 

21%

30%

49%
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Aumento de receita
(crescimento orgânico)

Resultados Barómetro

Inovação (modelo de 
negócio, tecnologia, 

processo e produto/serviço)

Fusões e aquisições
(crescimento inorgânico)

Redução de custos 
(produtividade e eficiência)

Outro

Quais os principais objetivos que constam da sua estratégia de 3 a 5 anos? 

10. 

4%

20%

26%

64%

65%

81%

Responsabiliodade Social 
e Ambiental - política de 

sustentabilidade
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Melhoria dos processos
de Marketing (incluindo

Marketing Digital)

Resultados Barómetro

Entrada em novos
mercados

Melhoria dos processos
de venda (incluindo

capacidade da força de 
vendas / agentes)

Reforço do comércio
eletrónico (e-commerce)

Programa de redução de 
variedade de referências

(otimização de referências)

Outra

Quais as principais iniciativas estratégicas previstas para aumentar as receitas da 
sua organização? (escolha até três opções) 

11. 

15%

16%

38%

49%

50%

55%
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Implementar processos de melhoria
de produtividade e eficiência

Resultados Barómetro

Integrar as políticas de 
teletrabalho

Outsourcing / Insourcing
de operações de suporte

Implementar processos de 
melhoria de fornecedores

Automação, data analytics
e digitalização

Outra

Libertar cash através da 
implementação de processos

de redução de stocks

Fazer reengenharia produto
e melhoria da qualidade

Que iniciativas estratégicas tem previstas para reduzir custos? 

12. 

4%

8%

14%

18%

29%

34%

61%

92%
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Reforçar processos de 
segmentação e avaliação

de voz do cliente

Resultados Barómetro

Criar novos serviços
e canais

Reforçar investigação de 
novas tecnologias

Outra

Implementar processos de 
geração de ideias

inovadoras

Rever / Acelerar os planos
de desenvolvimento de 

produto / serviço

Quais as iniciativas estratégicas previstas no âmbito da inovação da sua
organização? 

13. 

3%

12%

13%

15%

20%

38%
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Revisão ou implementação
de um sistema de benefícios

/ compensação

Resultados Barómetro

Medidas para a 
flexibilização do trabalho

Investimento em formação
e desenvolvimento de 
competências técnicas

Iniciativas diferentes das 
anteriores

Aposta na melhoria contínua
e transformação cultural

Investimento em formação e 
desenvolvimento de 

competências de liderança

Quais as medidas previstas para melhorar a motivação e cooperação dos seus
colaboradores? 

14. 

11%

31%

38%

42%

45%

71%
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Não, vou aumentar

Resultados Barómetro

Sim, vou reduzir

Não, vou manter

No contexto de pós COVID-19, considera que o fluxo de viagens profissionais irá
reduzir a favor de mais reuniões on-line? 

15. 

1%

11%

88%
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Setor Logística - Inquérito KAIZEN™ 2020

Impacto da Crise Económica
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Setor Serviços - Inquérito KAIZEN™ 2020

Impacto da Crise Económica
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Setor Indústria - Inquérito KAIZEN™ 2020

Impacto da Crise Económica
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Setor Retalho - Inquérito KAIZEN™ 2020

Impacto da Crise Económica


