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Gestão 

Sistema de melhoria contínua da Galp distinguido 

com “excelência” nos prémios Kaizen Lean 

 Programa de excelência operacional da Galp adotado a nível ibérico capacitou mais de 

2.600 colaboradores para a utilização de novas metodologias 

 Sistema de melhoria contínua premiado pela Kaizen Lean reduziu o desperdício, melhorou 

a gestão de stocks, aumentou a disponibilidade para os clientes em função da procura, 

otimizou quadros de pessoal e cimentou a cultura client-centric da Galp 

A Galp foi distinguida com um prémio “Excelência” na 8ª edição dos prémios Kaizen Lean, que 

anualmente distinguem as entidades nacionais que mais se destacam pelas iniciativas implementadas 

e resultados obtidos com os seus sistemas internos de melhoria contínua.  

Na base da distinção atribuída esta quarta-feira, na Fundação Champalimaud – durante a gala anual 

dos prémios Kaizen Lean –, esteve o programa de excelência operacional no retalho ibérico, 

implementado pela energética portuguesa ao longo dos últimos dois anos e meio. Um processo que 

visou a mudança da cultura e dos comportamentos das equipas e a transformação rápida de 

processos de negócio, contando para o efeito com o envolvimento da gestão de topo, o 

desenvolvimento das equipas de gestão e um acompanhamento e suporte especializado a todos os 

stakeholders da Galp. 

A operacionalização deste programa nas atividades da Galp na península Ibérica teve grande foco na 

execução e implementação ágil das melhorias. Envolveu a capacitação de mais de 2.600 

colaboradores da Galp e incluiu formação a gerentes de posto e gestores de clientes, coaching e 

mentoring por parte dos consultores e dos gestores de cliente às equipas da energética, a realização 

de auditorias e, por fim, a certificação das equipas. 

Os resultados foram visíveis na transformação do negócio e permitiram, por exemplo, reduzir a quebra 

de inventário, automatizar processos de gestão de stocks, melhorar a disponibilidade dos 

equipamentos, otimizar a dimensão dos quadros de pessoal e garantir a disponibilidade dos 

colaboradores segundo a procura, reduzir os pain points da jornada dos clientes e cimentar a cultura 

client-centric da Galp. 

Assumindo o objetivo de garantir a sustentabilidade deste modelo implementado a nível ibérico, a 

Galp pretende agora explorar novas áreas e oportunidades para aplicação dos princípios e 

metodologia deste programa agora distinguido com um primeiro prémio de excelência Kaizen Lean. 
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Sobre a Galp 

A Galp é uma empresa de energia de base portuguesa, de capital aberto com presença internacional. As 

nossas atividades abrangem todas as fases da cadeia de valor do setor energético, da prospeção e 

extração de petróleo e gás natural, a partir de reservatórios situados quilómetros abaixo da superfície 

marítima, até ao desenvolvimento de soluções energéticas eficientes e ambientalmente sustentáveis para 

os nossos clientes. Ajudamos grandes indústrias a aumentarem a sua competitividade, ou consumidores 

individuais que buscam as soluções mais flexíveis para as suas habitações e necessidades de mobilidade. 

Integramos todos os tipos de energia, para casa e para a estrada: da eletricidade, ao gás, aos 

combustíveis líquidos. Contribuímos para o desenvolvimento económico dos 11 países em que operamos 

e para o progresso social das comunidades que nos acolhem. A Galp emprega 6.389 pessoas. Mais 

informações em www.galp.com. 
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