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1. Explicar sucintamente as principais linhas de apoio deste sistema às 
actividades organizacionais 

 
O sistema workflow desenvolvido, Zephyr, baseado em tecnologia Web e de 

correio electrónico, veio auxiliar os processos de concepção e de aquisição de 
componentes para protótipos de projectos de Engenharia. O sistema veio facilitar a 
troca de informação entre os intervenientes nas diversas fases do projecto e permitir o 
fornecimento de componentes para os protótipos de forma rápida com redução da 
intervenção da unidade de compras. Este sistema obrigou a uma redefinição de 
processos organizacionais e tornou-se bastante importante para a companhia pois a 
capacidade de construir protótipos em pouco tempo é/era uma importante questão 
estratégica, na área de intervenção da LLNL. 

 
2. Identificar situações de melhoria/problemas que levaram à 

implementação deste sistema 
 
Identificamos algumas situações de melhoria/problemas que levaram ao 

desenvolvimento deste sistema: 
 
• A LLNL realizava investigação principalmente em áreas relacionadas com a 

defesa. Com a queda da “Cortina de Ferro”, diminuíram os financiamentos para a 
defesa nos Estados Unidos e os projectos de investigação passaram a ter de ser 
justificados de forma muito mais rigorosa que anteriormente. Passou então, a existir 
uma grande pressão para a entrega rápida de produtos de grande qualidade; 

 
• A LLNL envolveu-se num grande projecto: construção do National Ignition 

Facility (NIF), uma alternativa aos métodos tradicionais de teste de armas nucleares. 
Era baseado em tecnologia laser e simulações por computador, podendo também ser 
utilizado em investigação noutras áreas, como por exemplo, investigação sobre o uso 
de tecnologia laser na medicina. Neste projecto estava envolvido um grande número 
de pessoas e verbas elevadas; 

 
• A comunicação interna consistia principalmente na troca de documentos em 

papel, o que tornava a colaboração entre as pessoas pouco eficiente e a concepção de 
um projecto lenta e dispendiosa; 

 
• Entre o departamento de Engenharia, que detinha toda a informação técnica 

sobre os componentes dos protótipos, e os fornecedores, estava a unidade de compras, 
que não sabia dar detalhes técnicos. Muitos dos componentes eram de descrição e 
especificação complexa, o que suscitava pedidos de informação por parte dos 
fornecedores, aos quais a unidade de compras tinha dificuldades de responder. Assim, 
muitas vezes, as peças obtidas não tinham a qualidade desejada e eram entregues fora 
do prazo esperado; 

 
• O processo de compra de componentes para os protótipos eram um obstáculo 

em termos de custo, tempos envolvidos e qualidade, pelo facto de toda a passagem de 
informação entre as pessoas da área de engenharia dentro da LLNL e entre a LLNL e 
os fornecedores ser baseada em papel. As peças eram compradas com base em 
licitações que envolviam vários passos e a comunicação em todos os passos 
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frequentemente era feita pela troca de documentos em papel. Assim, o fornecimento 
de peças para os protótipos tipicamente demorava várias semanas. 
 

 
3. Explicar a introdução do sistema na empresa contrapondo as 

perspectivas "gerir é resolver problemas" e "gerir é manter relações" 
 
No próximo quadro é feito um resumo dos principais problemas verificados 

anteriormente à implementação do Zephyr e as razões de tais problemas. 
 

Problemas Razões 
Ineficiente desenho de um projecto • comunicação interna no 

desenvolvimento deficiente: havia 
diversas equipas, algumas externas à 
LLNL e a comunicação entre todas as 
pessoas era principalmente efectuada pela 
troca de documentos em papel 

Ineficiente aquisição de componentes 
(Custo, tempo e qualidade)  

• comunicação interna na aquisição 
entre o departamento de Engenharia e a 
divisão de Aquisição era principalmente 
efectuada pela troca de documentos em 
papel 
• comunicação externa entre a LLNL e 
os fornecedores apresentava várias 
limitações pela forma em que era feita  

 
 

Assim "gerir é resolver problemas" neste caso tornou-se num caso de "gerir é 
manter relações": gestão das relações de comunicação interna e externa, iniciado, não 
pela chefia, mas pelas pessoas que vivenciavam os problemas. 

 
4. Comentários/recomendações 
 
Sobre o sucesso e a aceitação do sistema Zephyr, temos a tecer os seguintes 

comentários: 
 
• O projecto não foi iniciado pelos gestores de topo, mas pelas pessoas que na 

prática sentiam mais a existência de problemas, mas sem o apoio posterior da gestão a 
mudança efectuada na empresa não poderia ter acontecido. Um bom indício da 
motivação das pessoas que iniciaram o projecto é o facto do projecto ter arrancado 
fora das horas normais de trabalho; 
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• Não foi objectivo do projecto cobrir todas as situações, mas apenas aquelas 
mais comuns, ou seja os objectivos que se propuseram alcançar não foram logo de 
início demasiado ambiciosos. Mesmo assim, as situações não são tratadas todas da 
mesma na maneira: dependendo do tamanho e outros detalhes do trabalho, um email é 
enviado para aprovação para o gestor com essa incumbência dentro da divisão de 
Engenharia; o fornecimento de peças de custo superior a $5000 necessita de 
aprovação da unidade de compras. 

Isto também prova que o modelo conceptual criado do processo de negócio foi o 
mais simples possível, retirando os casos não comuns que se verificaram serem em 
número muito reduzido, não atrapalhando assim a definição do processo total; 

 
• As pessoas que iniciaram o projecto convenceram os gestores de topo pela 

apresentação de um protótipo do sistema Zephyr que demonstrou os benefícios que 
conseguiriam alcançar. As pessoas convenceram a chefia com algo em concreto e não 
simplesmente pela apresentação de ideias, pois muitas vezes ideias boas se perdem 
por não se tornar visível os benefícios que podem ser atingidos1; 

 
• O projecto não se efectuou somente pela inclusão de um sistema de 

informação mas houve também uma restruturação do sistema de negócio; 
 
• O projecto inicialmente arrancou apenas para a compra de circuitos impressos, 

com ideias para posteriormente ser estendido, devido a se pensar que os fornecedores 
dessa área estariam suficientemente habituados com tecnologias inovadoras para 
aceitarem participar no projecto. Mesmo assim, houve o cuidado de se escolherem no 
início somente fornecedores conhecidos com historial de entrega de produtos de 
qualidade, pois estabelecer relações com novos fornecedores demoraria mais tempo; 
 

• A flexibilidade do sistema permite uma aproximação personalizada às 
necessidades dos diferentes utilizadores finais, o que facilitou a sua aceitação por 
parte destes. A flexibilidade do sistema permitia também a sua utilização noutras 
organizações; 
 

• Os aspectos relacionados com a segurança do sistema foram muito 
importantes para a sua aceitação. Houve o cuidado de passar aos fornecedores apenas 
a informação que eles necessitariam, não podendo eles próprios fazer o protótipo, nem 
saber as licitações dos concorrentes. Estas questões consumiram a maior parte da 
verba gasta no sistema. 

                                                 
1 Art Fry trabalhava na 3M e tentava descobrir uma utilidade para uma cola pouco adesiva criada por 

um colega de trabalho. Foi assim que nasceu o Post-it. Mas quando Art Fry começou a falar no Post-it, 
ninguém o entendeu: as pessoas  nunca tinham ouvido falar em pequenos recados autocolantes que 
podiam mudar de um lugar para outro. Começou sozinho uma campanha para avançar com o projecto. 
Distribuiu os tais blocos pequenos pelas secretárias e outras pessoas estratégicas na empresa e em 
pouco tempo as pessoas perceberam que estavam realmente a usar os Post-its. 

Tiveram de passar pelo mesmo processo quando lançaram o Post-it no mercado. No começo, as 
campanhas publicitárias não funcionaram, porque as pessoas não tinham ideia da utilidade do produto. 
Para que o projecto não morresse à nascença, Art Fry conseguiu que fossem distribuídas amostras para 
as pessoas conhecerem o produto. 

O Post-it já completou 20 anos de existência e todas as pessoas conhecem estes pequenos blocos da 
3M. 
(‘Aqui está uma ideia’, Executive Digest, Outubro 2000: 94.) 
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A implementação do sistema Zephyr e a restruturação do processo de negócio 
veio resolver os problema detectados e conseguiu-se obter os seguintes benefícios: 

• redução no tempo de desenvolvimento de um projecto; 
• redução no tempo de procura/aquisição de componentes para a protótipagem; 
• descontos na aquisição de componentes devido a uma maior rapidez de 

pagamento; 
• melhor selecção de fornecedores, devido a uma maior disponibilidade da 

Unidade de compras para essa tarefa; 
• aumento da qualidade dos componentes adquiridos; 
• diminuição do tempo de entrega dos componentes. 


	Problemas

