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1. Explicar sucintamente quais as principais linhas de apoio deste sistema às 
actividades organizacionais. 
 
 Podemos considerar que o apoio deste sistema às actividades organizacionais se 
efectua a três níveis: individual, social e organizacional. 
 Assim, relativamente ao apoio aos processos individuais, podemos referir que o 
sistema representou uma melhoria do processo geral de investigação já que permitiu um 
acesso mais rápido à informação (que passou também a ser mais precisa) por parte dos 
investigadores. O facto de permitir “contornar”, em grande parte das situações, a 
estrutura administrativa da empresa, promoveu também o fomento dos laços de 
colaboração entre os diferentes intervenientes no processo, e permitiu aos engenheiros 
terem um maior controle sobre o material fornecido pelos fornecedores. Todos estes 
aspectos conduziram a uma melhor satisfação dos indivíduos pelo trabalho 
desempenhado. 
 

Outro aspecto a ter em conta, foi o facto da organização ter sofrido uma 
reestruturação, o que levou a que alguns dos trabalhadores fossem canalizados para 
outras tarefas; esta alteração permitiu também atribuir maior responsabilidade aos 
intervenientes do processo, uma vez que em grande parte das situações, a decisão sobre 
a aquisição de determinados produtos passou a ser deles (não necessitavam de pedir 
autorização à administração). A implementação do sistema permitiu ainda eliminar 
eventuais atritos gerados entre intermediários do processo devido a constantes pedidos 
de informação e esclarecimentos (provocados por uma deficiente circulação de 
informação, com erros e de forma não normalizada) entre elementos colaborativos do 
processo. 

 
 Ao nível do apoio aos processos organizacionais, podemos referir o facto de ter 
contribuído para uma poupança de tempo na ordem dos 60 a 90%, relativamente ao 
processo previamente utilizado. A reestruturação efectuada modificou não só a forma de 
transmissão de informações  (deixou-se o papel para se passar a utilizar a informação 
electrónica,  estando todas as informações necessárias para os participantes no projecto 
numa única base de dados, comum a todos eles), mas também a estrutura organizacional 
(implicando a criação de novos cargos e a recolocação de alguns funcionários cujas 
tarefas deixaram de ser necessárias). Deve-se referir contudo que nem todos os 
processos foram completamente automatizados em virtude de acontecerem casos de 
situações excepcionais  que têm de ser tratados “manualmente”, devido a contingências  
que os tornam não normalizáveis (por exemplo, preços acima de determinado valor ou 
necessidades  que surgem esporadicamente).  
 

Outra remodelação efectuada ao nível organizacional (bem como social) teve a 
ver com o facto de se ter decidido optar por uma política de pagamento “à confiança” - 



imediatamente após o equipamento estar pronto a entregar -  o que  permitiu uma 
renegociação de contratos existentes que se traduziram em benefícios financeiros para a 
organização. Esta política de pagamento permitiu ainda aumentar o número de empresas 
fornecedoras concorrentes, já que pequenas empresas que não tinham capacidade para 
suportar os custos inerentes a um longo prazo de espera até que o pagamento fosse 
efectuado, podem agora entrar também na luta pelo fornecimento de determinados 
produtos. Deste modo, uma mudança da política de pagamentos traduziu-se numa maior 
competitividade e consequentemente  qualidade do produto fornecido 

 
Devemos ainda referir que as propostas dos fornecedores são agora realizadas 

através de um preenchimento de um impresso padrão, o que as torna mais fáceis de 
comparar e consequentemente acelera o processo de escolha de um fornecedor. Todo o 
sistema veio permitir uma maior integração dos fornecedores no processo, permitindo-
lhes desempenhar um papel muito mais activo no mesmo. 
 
2. Identificar situações de melhoria/problemas na empresa que levaram à 
implementação deste sistema 
 
 Em primeiro lugar, e fazendo uma análise da situação político-social dos nosso 
dias, podemos considerar que, depois da queda da Cortina de Ferro, as verbas 
despendidas em investigação militar sofreram uma quebra acentuada, tendo-se também 
passado a analisar com maior rigor os pedidos de subsídios para os projectos. Estes 
factores, que levaram a um  aumento de competição entre laboratórios, acrescidos pelo 
facto de a opinião pública exercer cada vez mais pressão sobre as investigações em 
curso, aumentaram as necessidades de fornecer resultados de elevada qualidade (em 
prazos cada vez mais diminutos).  

 
Deste modo,  a necessidade de uma colaboração eficaz, rápida, estável e 

mutuamente proveitosa entre cliente e fornecedores,  assume um papel de crescente 
importância. É maioritariamente neste ponto (e na necessidade de reduzir o tempo de 
execução dos projectos), que o sistema cria uma mais valia necessária na actualidade. 
 
 Relativamente ao sistema existente antes da introdução do novo projecto, 
podemos apontar as seguintes situações: 
 
 2.1 - Troca de informação deficiente 
 
 Qualquer projecto era constituído por vários passos conduzidos isoladamente, 
sendo a troca de informações predominantemente na forma de papel. Esta informação, 
armazenada em diferentes formatos, na maior parte das vezes não satisfazia as 
necessidades dos diferentes intervenientes no processo. Este facto era agravado pelo 
envolvimento de parceiros externos.  

O facto de a troca de informações ser muitas vezes efectuada entre pessoas 
intermediárias no processo acarretava também uma contínua troca de “papelada” entre 
essas pessoas pois normalmente não tinham conhecimentos suficientes para responder 
às dúvidas dos outros intermediários (“non-expert” layer of communication).  Todos 
estes factos, agravados por um sistema administrativo muito complexo, conduziam a um 
processo lento, caro e muito susceptível à ocorrência de erros. 
 



 2.2 – Problemas no processo de aquisição dos diferentes materiais e peças para 
construção de protótipos (Procurement) 
 

Antes da entrada em funcionamento do novo sistema, utilizava-se o sistema EDI 
(Electronic Data Interchange), mas este sistema apresentava várias restrições 
relacionadas com a estrutura das mensagens, bem como custos elevados de instalação e 
de operação (a aplicação do EDI apenas era justificável para grandes volumes de 
transacções de mercadorias normalizadas). Como grande parte  dos diferentes peças / 
produtos utilizados para a construção de protótipos não são normalizados, têm uma 
elevada complexidade (o que leva a uma difícil descrição dos mesmos quer entre 
membros do laboratório quer com os fornecedores), para além da quantidade de 
encomendas ser pequena,   imprevisível, em transações de baixos volumes, a utilização 
do sistema EDI não trazia grandes vantagens.  
 
 
 
3. Explicar a introdução do sistema na empresa segundo as posições “gerir é 
resolver problemas” e “gerir é manter relações” 
 
3.1 - Gerir é resolver problemas 
 
 Uma vez que este sistema foi gerado, não por iniciativa da administração mas 
sim através de um grupo de funcionários da organização, podemos considerar a 
introdução do sistema na empresa segundo a posição gerir é resolver problemas apenas 
na óptica dos funcionários que depararam com um sistema que apresentava diversas 
lacunas (informação era escassa e circulava de forma lenta, o que conduzia a uma 
lentidão no processo de encomendas), o qual resolveram optimizar.  
 
3.2 - Gerir é manter relações 
 
 Analisando agora a partir do ponto de vista da administração, podemos 
considerar que eles seguiram a política de gerir é manter relações pois, ao depararam 
com um grupo de funcionários “rebeldes”, que desenvolveram um sistema em paralelo, 
deram-lhes hipótese de mostrar os benefícios do sistema desenvolvido. 
 
 Dentro desta posição, podemos considerar também outros aspectos, 
nomeadamente o facto de que, para aplicação do processo, se  efectuou uma recolha de 
informações entre os engenheiros de forma a seleccionar os fornecedores que recolhiam 
maior satisfação por parte dos engenheiros, para uma integração dos mesmos no 
processo. Isto permitiu não só uma integração dos melhores fornecedores já existentes, 
mas também integrar os engenheiros no processo de implementação do  sistemas, pois o 
facto de se lhes pedir a opinião, atribuiu-lhes, por si só, responsabilidades para com o 
desempenho futuro do sistema. 
 
 O facto de a administração ter optado por uma política de confiança nos 
fornecedores procedendo ao pagamento das encomendas logo após a confirmação de 
embarque das mesmas, fomentou um aumento de confiança dos fornecedores na 
organização, tendo por certo implicações ao nível das relações organização-
fornecedores. 
 



 Outro aspecto que deve ser destacado é o facto de que, apesar do novo sistema 
permitir uma diminuição de pessoal de Procurement (de 18 para 1 funcionários), as  
pessoas não foram dispensadas, mas sim recolocadas, o que permite transmitir 
confiança e segurança aos trabalhadores da organização. 
 
4. Comentários/recomendações 
 
 Em primeiro lugar, achamos por bem referir que, uma vez que o sistema 
apresentou benefícios de tal forma elevados e explícitos, não nos sentimos com 
experiência e conhecimentos suficientes para efectuar qualquer recomendação ao 
mesmo. 
 
 Como comentário ao mesmo, devemos referir diversos aspectos, nomeadamente 
o facto de ter partido de uma necessidade sentida não pela administração mas sim pelos 
engenheiros, que procederam a uma tentativa de uniformização da informação, por 
forma a torná-la mais simples, fiável e de fácil consulta e utilidade para todos os 
elementos intervenientes no processo. Talvez por isso, este sistema tenha tido um tão 
elevado grau de sucesso. 
 
 Outro aspecto que contribuiu para o desenvolvimento de um sistema eficaz foi o 
facto de este ser feito apenas numa pequena unidade da organização (protótipo), e ter 
utilizado tecnologias simples, baratas e abertas que conduziram a um sistema com um 
elevado grau de adaptação a várias situações. Tal como se refere no artigo, o sistema 
permite (uma vez que é baseado na Web) também a participação no processo de 
fornecedores muito dispersos geograficamente, o que poderá no futuro vir a ser mais 
uma mais valia deste sistema face e outros. 
 
 Devemos também salientar a atitude da administração que apoiou e incentivou a 
concretização do projecto (a sua atitude “aberta” permitiu melhorar a performance de 
todo o sistema). 
 
 Deve também ser dado realce ao facto de durante o desenvolvimento de todo o 
sistema se ter dado muita importância à segurança da informação transmitida, o que nos 
parece uma atitude correcta e que deverá sempre ser levada em conta em iniciativas de 
implementação de sistemas semelhantes. 
  

Como conclusão final, resta-nos dizer que achamos este caso muito interessante 
uma vez que relata de forma bastante detalhada os diversos passos efectuados para 
implementação de um sistema que apresentou elevados índices de sucesso, e que por 
certo irá ser implementado em muitas outras situações/organizações uma vez que é 
baseado numa arquitectura aberta e em conceitos simples o que o torna de “fácil 
implementação”, embora se deva ter sempre o cuidado de observar que “cada caso é um 
caso” e tem as suas próprias especificações que muitas vezes condicionam todo um 
processo de implementação de um sistema que à primeira vista parece 100% eficaz. 
 
 


