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 0. INTRODUÇÃO 

 

Este estudo de caso - The case of Lawrence Livermore National Laboratories’ Zephyr 

Project, destina-se à disciplina de Análise de Sistemas de Informação, do mestrado de 

Gestão de Informação, ministrado pelo docente Dr. António Lucas Soares. Foi realizado 

por Ana Varela n.º 570001 e Vitor Basto n.º 570016. 

 
 

 1. CARACTERÍSTICAS DA ORGANIZAÇÃO 

 

 

A Lawrence Livermore National Laboratories – LLNL – é um departamento de 

Investigação e Desenvolvimento  que opera na Universidade da Califórnia, dependente do 

Departamento de Energia dos Estados Unidos da América. A sua criação deu-se em 1950 

com o objectivo de investigação de armamento e energia  nuclear. 

  

Os seus principais programas são: 

 Defesa e tecnologia nuclear 

 Programas sobre Laser 

 Controlo de armamento e segurança internacional 

 Programas de energia 

 Programas ambientais 

 Investigação na área da Biologia e Biotecnologia 

 

Cada um destes programas específicos são executados conjuntamente por várias direcções 

de engenharia: 

Química 

 Física e Espaço tecnológico 

 Informática 

 Engenharia 
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Formalmente a LLNL focaliza a sua investigação em aspectos relacionados com a defesa, 

contudo as alterações políticas ocorridas com a Queda do Muro de Berlim levaram: 

 

 Cortes orçamentais para aspectos da defesa 

 Justificação rigorosa dos projectos de investigação 

 Aumento da competitividade pelo surgimento e conhecimento de outras 

instituições 

 Aumento da pressão para uma produção eficiente e de elevada qualidade 

 

 

 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS QUE LEVARAM À 

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ZEPHYR 

 

 

A maior parte do trabalho da LLNL centra-se na construção de sistemas complexos de 

engenharia.  O desenho e processo de fabrico envolvem cerca de 75% do custo do projecto,  

alianças entre sectores públicos e privados e interacção com outros laboratórios nacionais e 

fabricantes de alta tecnologia. 

 

� Os projectos necessitavam de uma colaboração estreita entre os engenheiros, contudo 

esta era presencial o que constituía  um obstáculo devido ao elevado número de 

investigadores envolvidos no processo e as suas  diferentes localizações geográficas. Um 

processo demorado e com elevados custos. 

 

� Formação de ilhas de informação que dificultavam a interacção e colaboração dos 

intervenientes. 

 

� A informação administrativa e de engenharia era trocada e armazenada em papel, pelo 

que restringia o registo em termos quantitativos.As especiificações de produto  complexas 
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e de difícil descrição, conduziam a erros na concepção do desenho e implicava um maior 

número de interacções.  

 

� O processo de compra dos componentes dos protótipos estava a cargo do departamento 

de compras, que servia de intermediário entre os engenheiros especialistas e os 

fornecedores, contudo era necessário uma colaboração estreita entre os engenheiros e 

fornecedores devido à complexidade dos componentes e ao facto de estes não serem 

normalizados. 

 

� O processo de compra dos componentes dos protótipos era dispendioso em tempo,  

devido á complexidade dos procedimentos e elevado número de fases, desde a 

especificação à aquisição dos componentes. Todo o processo de comunicação era baseado 

no papel. 

 

 

 3. PRINCIPAIS LINHAS DE APOIO DO SISTEMA ZEPHYR ÁS 

ACTIVIDADES ORGANIZACIONAIS DA LLNL 

 

 

O sistema Zephyr  é um sistema integrado baseado na tecnologia da internet e Web que usa 

também o recurso e-mail, proporciononando a implementação de um sistema de 

distribuição workflow. 

 

� O uso de  formulários electrónicos ao invés de papel para o registo e armazenamento 

central dos complexos dados técnicos. 

 

� O suporte da comunicação entre todos os intervenientes do processo passou a ser 

electrónico, com a consequente diminuição do uso do papel. 
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� O Wokflow distribuído (circulação da informação)  através da tecnologia da internet e 

web desde a concepção à entrega e pagamento do produto. 

 

 

 4. SITUAÇÕES DE MELHORIA PROPORCIONADO PELA 

INTRODUÇÃO DO SISTEMA ZEPHYR  

 

 

� A eliminação do uso do papel  como suporte da comunicação complexa entre ambientes 

heterogéneos e a armazenagem central da informação e sua acessibilidade permitiu uma 

melhoria da comunicação e colaboração entre os diversos intervenientes do processo, 

proporcionando decisões mais rápidas e de elevada qualidade.  

 

� O sistema proporcionou uma infra-estrutura de comunicação entre os diversos 

intervenientes que permitiu o fluxo da informação e do trabalho, levando a uma diminuição 

do número de intermediários, a eliminação da duplicação e dispersão de informação e a 

possibilidade de ocorrência de erros. 

 

� O tempo necessário para o processo de compra dos componentes através do sistema foi 

reduzido substancialmente, devido ao suporte electrónico em vez do papel. A informação 

passa a ser mais fiável e fluida.  

 

 � Este sistema proporcionou uma informação mais precisa porque as ofertas recebidas 

dos fornecedores passaram a ser efectuadas através dos formulários electrónicos, 

implicando um registo eficaz e correcto de toda a informação. 

 

� As ofertas introduzidas pelos fornecedores no sistema passaram a ser mais facilmente 

tratadas e comparáveis diminuindo a possibilidade de ocorrência de potenciais erros. 
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� O suporte da comunicação através da tecnologia da internet e Web, permitiu a inclusão 

dos fornecedores no processo e que um maior número de fornecedores fizessem ofertas, 

devido essencialmente à abolição do obstáculo da localização geográfica, proporcionando 

um aumento da competitividade e uma melhor qualidade do produto.  

 

� A melhoria da comunicação entre os engenheiros e os fornecedores, ou seja o 

estabelecimento de uma comunicação directa, levou a uma diminuição de custos  

adicionais originados por possíveis erros. 

 

� A forma de pagamento Procard conduziu a uma diminuição do ciclo de pagamento, o 

que resultou na possibilidade de negociações contratuais permitindo descontos favoráveis. 

O controlo do pagamento passa para a responsabilidade dos engenheiros que detêm o 

conhecimento da qualidade do produto. 

 

� Realocação de recursos humanos e gestão eficaz de tarefas. Através do sistema zephyr a 

compra de componentes passa para a responsabilidade de uma só pessoa ao invés dos  

dezoito elementos. O Departamento de Compras passa a desenvolver tarefas de índole 

estratégica, como seleccionar e pré-qualificar novos fornecedores, negociar ordens 

cobertas, implementar novos sistemas de intervenção e gerir relações entre fornecedores. 

 

� Os mecanismos de controlo e monitorização foram  mais facilitados e  mais eficazes. 

 

 

 5. A INTRODUÇÃO DO SISTEMA ZEPHYR E AS PERSPECTIVAS 

“GERIR É RESOLVER PROBLEMAS” E “GERIR É MANTER 

RELAÇÕES” 

 

 

A introdução do sistema Zephyr ajudou o ciclo natural dos projectos de engenharia da 

LLNL, através de uma melhoria qualitativa de todo o processo e da coordenação entre os 
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diversos participantes permitindo uma colaboração de uma forma que até então não era 

realizada. 

 

 

�� “Gerir é resolver problemas” 

 

 

A morosidade do processo de compra dos componentes -  O suporte da comunicação 

através do sistema Zephyr e da sua tecnologia de internet e Web, facilitou todo o processo 

de compras dos componentes, pelo registo de dados técnicos complexos, armazenamento 

central, fluidez e acessibilidade. Um dos maiores objectivos da LLNL foi atingido, a 

redução significativa de todo o processo de semanas para dias, através não só da 

substituição do papel como suporte de comunicação, mas também devido ás alterações 

administrativas e/ou organizacionais levadas a cabo. 

 

Limitação dos custos envolvidos no projecto – Para a LLNL tão importante era  a 

redução de tempo como a dos custos. O sistema Zephyr  possibilitou uma melhor gestão 

dos problemas dos custos através da realocação dos recursos humanos anteriormente 

envolvidos no processo de compra dos componentes. A alteração da forma de pagamento 

permitiu uma maior rapidez do seu ciclo, o que proporcionou o surgimento de novas 

condições contratuais, tendo como resultado descontos favoráveis para a LLNL.  Com os 

formulários introduzidos pelo sistema, as ofertas dos fornecedores passaram a ser mais 

facilmente tratadas e comparadas e surgiu um maior número de ofertas devido à  facilidade 

do sistema, obtendo-se uma maior competitividade e qualidade do produto. 

 

 

�� “Gerir é manter relações” 

 

O sistema Zephyr permitiu a resolução de problemas existentes, mas essencialmente 

ajudou a criar e manter relações. A sua implementação foi eficaz não só em termos de 
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objectivos mas também promoveu uma maior e melhor interacção entre os intervenientes 

do projecto. 

 

Estabelecimento e regulação de novas relações com os fornecedores – Para o 

funcionamento do sistema Zephyr era necessário uma pré-qualificação dos fornecedores, 

pelo que as relações com estes teriam que ser próximas e de longa data. 

 

Relações directas entre o departamento de engenharia e os fornecedores – O sistema 

possibilitou uma maior e mais eficaz interacção entre os engenheiros e os fornecedores. 

Anteriormente existia o departamento de compras como intermediário, contudo as relações 

entre este departamento  e o dos engenheiros foi reduzida evitando trocas de informação 

desnecessárias que obstruíam todo o processo. 

 

O fluxo de informação através do sistema Zephyr – O fluxo da informação entre os 

diversos intervenientes do projecto, desde o departamento de engenharia ao de compras e 

fornecedores, permitiu uma troca de informação mais eficaz, melhorando a colaboração 

existente. 

 

 

 6. COMENTÁRIOS E RECOMENDAÇÕES 

 

 

O sistema Zephyr foi implementado na na LLNL e constitui  um sistema informatico 

integrado que permite o fluxo de trabalho e tem como objectivo gerir problemas 

respeitantes ao sistema de informação. O seu sucesso é claramente demonstrado neste 

estudo de caso pela melhoria do processo de comunicação e decisão assim como pela 

melhor colaboração entre os intervenientes que a LLNL se torne mais eficiente e 

competitiva. 
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O facto do sistema ser baseado em tecnologias standard e numa arquitectura aberta, faz 

dele uma estrutura genérica, facilmente adaptável a todos os intervenientes internos ou 

externos. 

 

Destacamos a negociação directa entre os engenheiros, detentores do Know How e os 

fornecedores proporcionado pelo sistema e sobretudo a optimização das tarefas do 

departamento de compras. 

 

A utilização do sistema permitiu uma acessibilidade de acordo com o utilizador, criando 

áreas de acesso restrito e de acordo com os papeis desempenhados individualmente. A 

análise custo/risco encabeçada pela LLNL foi muito importante isto porque a questão da 

segurança era fundamental para a aceitação do sistema. 

 

A notificação dos fornecedores via E-mail permite uma redução de custos para a 

organização, contudo pensamos ser contraditório a confirmação telefonica da sua recepção. 

Pensamos que a confirmação da recepção do e-mail por parte dos fornecedores através do 

mesmo meio evitaria dispendio de tempo e custos. 

 

A modificação da estrutura dos recursos humanos e a sua alteração de funções é um 

processo que deve ser devidamente ponderado, evitando desmotivação e conflitos por parte 

dos trabalhadores que foral realocados. 

 

O sistema Zephyr requer que os fornecedores da LLNL sejam pré-qualificados, o que 

implica uma selecção baseada na existência de relações próximas e de longa data, 

capacidade de utilização das tecnologias envolvidas, nomeadamente a da internet e o 

sistema Procard. Ora, poder-se-à estar a afastar fornecedores unicamente com os requisitos 

de qualidade e rentabilidade que não tenham relações proxímas com o departamento. 

 

As recomendações e requisitos de participação afasta  as grandes empresas devido a sua 

reduzida flexibilidade. 
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Embora os custos adicionais dos fornecedores para aderirem ao sistema sejam 

relativamente baixos, este poderão não estar dispostos a te-los. Será importante uma 

análise de custo beneficio por parte dos fornecedores dada as vantagens de um rápido 

pagamento e redução da possibilidades de ocorrencia erros. Sendo necessário uma 

adaptação á nova forma de pagamento. 

 

A introdução deste novo sistema traz consigo custos que se prendem com a necessidade de 

formação quer dos empregados da LLNL quer dos fornecedores, principalmente aqueles 

que não tenham experiência da tecnologia da internet e web. 

 

O sistema não cobre falhas como o incomprimento das encomendas, estas têm que ser 

detectadas e geridas manualmente, contudo as relações estreitas com os fornecedores 

evitam estas situações. 
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