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Se todos concordam, no papel, que a melhoria contínua é 

fundamental às empresas, por que razão a taxa de sucesso de 

implementação destas iniciativas é bem inferior a 50%?

A visão romântica de que tudo pode e deve ser melhorado é o 

principal fator para estas iniciativas ficarem aquém das expetativas.

Ou seja, é preciso saber responder, a qualquer momento, a uma 

pergunta muito pouco trivial, que é: “o que é necessário melhorar 

AGORA, NESTE MOMENTO?”. A solução POOGI (Process Of On-

Going Improvement) dá a resposta. 

Quando uma iniciativa de 

melhoria contínua apregoa 

que é necessário melhorar 

tudo, com todos, em todo o 

lugar, deixa de haver foco. 

Nessas alturas, as 

melhorias de uma área 

podem até prejudicar a 

empresa como um todo.

1. PORQUÊ  A POOGI?
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Empresas que acreditam que o desempenho atual é sempre muito inferior ao que 

se pode atingir.

Empresas que já testaram outras iniciativas de melhoria contínua e os resultados 

ficaram aquém.

Empresas de indústria ou de serviços.

Empresas que querem desafiar o status quo (e com isso adquirir uma cultura 

empresarial que produz resultados).

2. O MERCADO-ALVO DA SOLUÇÃO POOGI
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3. EXEMPLOS DE PROBLEMAS QUE PODEM SER ENDEREÇADOS PELA SOLUÇÃO POOGI

Os resultados 
prometidos pelos 

projetos ficam aquém do 
esperado.

Fraca cultura de 
melhoria 
contínua.

Existe cinismo 
entre as diversas 
partes envolvidas.

Muitas melhorias 
locais não se 

traduzem numa 
melhoria global.

O PROCESSO DE 
PRIORIZAÇÃO 

DAS MELHORIAS 
É INCAPAZ. Lista de possíveis 

problemas que são 

endereçados a partir da 

POOGI.
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Stresse elevado e 
sentimento de que não 

há tempo para seguir as 
metodologias.



Fase I 

São fornecidas ferramentas e metodologias poderosas de resoluções de problemas em termos 
de Lean, Six Sigma e Teoria das Restrições. Todas as técnicas de problema solving são 
treinadas a partir da resolução de problemas reais. Os problemas podem ser de menor escala 
ou inter-departamentais. Um conjunto específico de pessoas, depois de ser exposto a estas 
áreas de conhecimento, permitirá avançar para a fase seguinte. 

Fase II 

É estabelecido um mecanismo (e um algoritmo) muito específico que, em função da natureza 
do negócio do cliente, permite sempre responder à questão: o que deve ser melhorado de 
seguida, por forma a gerar-se mais lucro líquido, retorno, fluxo e menos stresse?”. Gera-se com 
isto, um verdadeiro processo de melhoria contínua, com resultados palpáveis e reais.

4. CARATERÍSTICAS DA SOLUÇÃO SALES UP!
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MACRO ATIVIDADES MÊS 1 MÊS 6 MÊS 12

1.
Definição dos termos e condições 
com o Cliente.

2.
Definição dos meios de suporte à 
iniciativa.

3. Execução.

4. Pontos de situação da iniciativa.
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• A solução é composta por 10 PAR de 1 a 2 dias cada e a tempo inteiro.

• Cada PAR tem sempre uma componente de formação e treino do que foi acordado.

• Os PAR estão profissionalmente documentados, para que o risco de insucesso seja mínimo.

• A sequência de implementação da solução via PAR é um modelo testado e comprovado.

Pilotos de Aceleração Rápida (PAR)

Reuniões de coaching 1on1 e follow-up

4. O PULO DO GATO
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Excerto de uma parte da STT.

4. O PULO DO GATO

A árvore de estratégia e tática (STT) 

POOGI é ainda desdobrada em 

checklists standard que ajudam a 

responder se uma determinada ação 

(caixa) está ou não terminada.

A implementação da solução segue uma estrutura e uma sequência 

específica de passos lógicos que permite ver as ‘pegadas’ das ações 

presentes e futuras. Explicita-se em cada caixa, o porquê de se 

querer tomar cada ação e numa sequência específica 

comunicando-se assim eficazmente toda a iniciativa à empresa, 

minimizando a resistência à melhoria.



Elevadas competências de resolução de problemas.

Taxa de melhoria superior à maioria da concorrência.

Motivação, orgulho, espírito de equipa e aumento do propósito.

Resultados financeiros.

5. RESULTADOS
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6. PRESSUPOSTOS

Nível elevado de maturidade dos participantes (reconhecimento 

de que existe um problema).

TOP Manager é o primeiro a querer gastar o seu capital político 

para fazer as coisas avançar.

As pessoas identificadas para os PAR participam a tempo inteiro 

e estão verdadeiramente interessadas em melhorar.
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A qualidade de uma 

solução é diretamente 

proporcional à qualidade 

dos seus pressupostos.




