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Resumo 

Muitos projectos de transformação digital em organizações falham devido à resistência à mudança 
dos seus recursos humanos que, como utilizadores finais, apresentam-se como opositores a novos  

métodos de trabalho com base em ferramentas digitais. Sendo o capital humano fator chave para o 
sucesso de qualquer projeto de transformação digital, o objetivo deste trabalho é apresentar uma 
proposta de ação que resolva este problema. Será realizado um estudo de caso numa organização,  

pretende-se estudar: a estrutura organizacional, estilo de liderança, a forma como a empresa gere a 
mudança, e como a equipa reage a novos processos de Transformação Digital. Sendo que as ferra-
mentas digitais são meios para a concretização de processos, será levado a cabo um estudo de con-

ceitos e métodos no âmbito da arquitectura organizacional. Pretende-se compreender a estrutura da 
organização, se existe ou não, mapeamento de funções, tarefas, algum workflow de organização do 
trabalho, ou métodos de tratamento de informação. 

Palavras-chave: Transformação Digital, Gestão da Mudança, Liderança, Capital Humano, Mudança 
Organizacional, Resistência à Mudança, Recursos Humanos. 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Abstract 

Many digital transformation projects in organizations fail due to the resistance to the change lead by 

the human resources that, as end users, present themselves as opponents to new processes, sys-
tems or digital applications, putting in risk the whole investment in new digital tools. Human capital is a 
key factor for the success of any digital transformation project, so the main goal of this work is to pre-

sent a proposal for action that solves this problem. Since digital tools are means for the execution of 
processes, it will be studied concepts and methods in the scope of Organizational Architecture. A case 
study will be conducted in an organization, it is intended to study: the organizational structure, lea-

dership style, the way the company manages the change, and how the team reacts to new processes 
of Digital Transformation. It is intended to understand the structure of the organization; whether or not 
it exists mapping documents of functions, tasks, workflows, or information processing methods. 

Keywords: Digital Transformation, Change Management, Leadership, Human Capital, Organizational 

Change, Resistance to Change, Human Resources. 
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1. Introdução 

Vivemos na era da transformação digital, em que a sociedade e a tecnologia evoluem mais rápido 
do que a capacidade de adaptação a novos processos de trabalho, por parte das pessoas (capital 

humano) e das organizações. Tecnologias disruptivas afetam o mercado e a dinâmica como as em-
presas operam. Desde as aplicações móveis à computação na nuvem, o marketing digital em tempo 
real, a tecnologia está a avançar a um ritmo cada vez maior nos últimos anos. Ao mesmo tempo, as 

empresas lutam para se manterem competitivas e dar resposta às necessidades dos seus clientes, 
sendo o cliente o foco de toda a estratégia de posicionamento, marketing e estratégia das organiza-
ções.  

A organização vê-se motivada e obrigada, perante a envolvente cada vez mais competitiva e em 
constante evolução digital, a: procurar novas formas de fazer negócio; gerir os seus processos; definir 
a sua estrutura organizacional; gerir o seu capital humano - em torno dos objetivos a atingir e da sa-

tisfação das necessidades do seu mercado. (FORRESTER, 2015) 

1.1.Contexto e objetivos 

O objetivo principal deste trabalho de investigação consiste em apresentar uma proposta de ação 

que apoie a organização em estudo a lidar com o problema da  resistência à mudança por parte dos 
recursos humanos.  

Pretende-se, numa primeira fase estudar o contexto da organização em termos de: 
- Estrutura organizacional; 
- Estilo de liderança; 
- Mapeamento de processos - se existente, ou não; 
- Ferramentas digitais; 
- Gestão da mudança na adopção de novas ferramentas digitais. 

 Pretende-se estudar os factores que despoletam comportamentos de resistência à mudança em 

processos de transformação digital por parte dos recursos humanos da organização. Para isso será 
estudado o comportamento organizacional como um sistema de interacções entre os vários atores 
humanos, em consonância com máquinas, processos e input do exterior, numa tentativa de identificar 

os motivadores ou “triggers” de um comportamento ativo e empenhado no processo de transformação 
digital, por parte de todo o capital humano da organização, desde a direção topo aos operadores, e 
todos os stakeholders que interajam com a organização de forma ativa. Será estudado também o 

modelo de liderança organizacional, dado o seu impacto na gestão da mudança e promoção de pro-
cessos de Transformação Digital. 

Numa segunda fase pretende-se perceber qual a melhor forma de envolver e motivar o capital 

humano de uma organização em torno de um processo de transformação digital, de forma a maximi-
zar o retorno do investimento em novos artefactos tecnológicos e digitais, e concretizar os objetivos a 
que a organização se propôs quando decidiu ativar o processo de transformação digital.  

Irá ser observado um processo em curso de adoção de uma ferramenta digital numa organização, 
e irá ser desenhada uma possível proposta de Ação que evite a resistência à mudança por parte do 
seu capital humano. Esta proposta poderá ser apresentada sob a forma de um novo artefacto digital 
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ou tecnológico, ou sob a forma de proposta teórica, o que dependerá do curso da investigação e pro-

cesso de maturação digital que a organização conseguir atingir, no período de tempo respeitante a 
este trabalho de investigação. 

1.2. Definição do problema 

O sucesso da adopção de novos artefactos tecnológicos e digitais depende da forma como for 
gerido o processo de gestão da mudança. As organizações têm por hábito dar prioridade aos aspec-

tos relacionados com o governance da organização e TI, não dando importância, ou desvalorizando o 
papel dos recursos humanos neste processo. Não é tido em conta o impacto que a mudança terá nas 
pessoas, na gestão dos factores humanos, comportamentais e culturais. (ISACA, 2012) 

Não se deverá assumir que os colaboradores envolvidos, ou que são impactados, no processo de 
adopção de novos artefactos tecnológicos e digitais irão aceitar prontamente a mudança. Factores 
como a falta de conhecimentos, falta de competências necessárias para lidar com novas ferramentas, 

e principalmente a  resistência à mudança, deverão ser tidos em conta. Deverão ser previstos possí-
veis comportamentos avessos à implementação de novas ferramentas digitais, ou novos processos 

de trabalho, e aplicada uma metodologia proactiva para evitar que surjam. 
Os colaboradores da organização, que na maioria dos casos são vistos como “máquinas” da or-

ganização, deverão passar a ser vistos como um grupo social com relevante importância para a efici-

ência e eficácia do funcionamento da organização. Deverá promover-se o envolvimento e participa-
ção dos colaboradores no processo de mudança, deverão ser partilhados: origem do processo e mu-
dança, objectivos, normas e valores envolvidos, de forma a que os colaboradores se sintam informa-

dos, envolvidos e empenhados nos objectivos que terão de cumprir, e respectivas tarefas, de forma a 
garantir o sucesso da implementação do processo de mudança organizacional na adopção de ferra-
mentas ou artefactos digitais ou tecnológicos. (Dionísio & Tribolet, 2016) (Uhl & Gollenia, 2012) 

Pressupõe-se responder à questão: como dar prioridade às pessoas na adopção de novos arte-
factos digitais e sistemas de informação? Pretende-se perceber se serão factores intrínsecos ao indi-
víduo, ou fatores relacionados com a estrutura organizacional que levam a um comportamento resis-

tente ao processo de mudança. 

1.3. Metodologia aplicada 

Para estudar os factores de Resistência à Mudança na Transformação Digital, será realizado um 
Estudo de Caso para estudar uma organização aqui denominada por “ABT”, a sua identificação irá 

manter-se confidencial. A sua estrutura organizacional, ferramentas digitais utilizadas, forma de orga-
nização do trabalho e factores de resistência à mudança.  

Irá ser estudada a importância do fator humano na organização, e de que forma a organização 

gere a utilização dos colaboradores do seu cenário atual de ferramentas digitais. Pretende-se tam-
bém perceber qual a perceção que os colaboradores têm sobre o cenário digital da organização: se 
estão satisfeitos, se consideram ter todas as ferramentas necessárias para o seu trabalho; ou se pro-

poriam alterações ou novas ferramentas. 
Serão identificados alguns perfis-chave na organização, para quem as ferramentas digitais são 

bastante relevantes para o sucesso da sua atividade, a quem será realizado um questionário. 
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Será implementada uma ferramenta digital na organização para que se possa perceber se a equi-

pa tem tendência para resistir à mudança, ou se adere facilmente. 
Irão ser formuladas hipóteses de forma a analisar o estado atual da empresa em termos de: 

- Estrutura organizacional e mapeamento de processos; 

- Resistência à mudança; 
- Análise de condições para concretizar objetivos organizacionais.  

Para validar estas hipóteses serão identificados alguns perfis-chave na organização - para quem 

as ferramentas digitais são bastante relevantes para o sucesso da sua atividade - a quem será reali-
zado um questionário. 

1.4. Método Interpretativista 

Será aplicado o método interpretativista para a medição dos resultados deste trabalho. Será eleito 

um painel de colaboradores da organização envolvidos no processo de transformação, e participantes 
neste estudo, como painel representativo do capital humano da organização, sendo selecionadas 

funções-chave com influência no sucesso do processo de transformação. Este painel será sujeito a 
um método de avaliação de resultados. 

O método interpretativista tem como base a exploração de factores qualitativos para medição de 

resultados, baseando-se em percepções e interpretações  pessoais, ou tendo em conta eventos ou 
estados (observação), com o objectivo de registar e avaliar o impacto do trabalho realizado (Stern-
berg, 1981) 

Será realizado um trabalho mais profundo de investigação, que permita perceber se já existem 
modelos pré-desenhados para um estudo com as características deste. Caso exista algum modelo e 
seja passível de ser aplicado para esta medição de resultados, será utilizado. Caso não seja identifi-

cado nenhum modelo passível de ser aqui aplicado, será desenhada uma proposta de ação que per-
mita avaliar o impacto deste trabalho na organização a estudar. 

Serão formuladas hipóteses de investigação, serão realizados relatórios de observação e monito-

rização da utilização da ferramenta criada para este trabalho, ou entrevistas e inquéritos. 
Sendo um método interpretativista, prevêem-se dificuldades no âmbito da objetividade da obser-

vação de resultados, possível intangibilidade de alguns fatores e relações, e risco de envolvimento do 

investigador. Sendo que, caso não seja possível, no final da avaliação, fundamentar os resultados 
obtidos, será realizado um estudo sobre os objetivos estratégicos organizacionais que a organização 
a estudar se propôs a atingir com a implementação deste processo de transformação, sendo identifi-

cado como fator de medição indicadores de performance e dados económicos e financeiros, e um 
parecer da administração da empresa. 

O conceito de Transformação Digital aqui estudado é de Solis, B. & Szymanski J., 2016. O concei-

to de Gestão da Mudança aqui estudado é de McCalman (2002). Define-se a empresa tradicional, de 
forma a enquadrar a empresa aqui em estudo, com o conceito de Tapscott et al. 1998. 

Para estudo da Estrutura Organizacional serão seguidos conceitos de Laudon & Laudon, Mana-

gement Information Systems, 13th Edition, no capítulo 3. Na análise da Resistência à Mudança será 
aplicada uma análise com base nos factores motivacionais para envolver os stakeholders identifica-
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dos por Dionísio & Tribolet, 2016. Dar-se-á enfoque aos factores que motivam os “Oponentes” e “Re-

sistentes” (Dionísio & Tribolet, 2016)  no processo de mudança e transformação digital. 

1.5. Estrutura do documento 

No capítulo 2 será apresentado um estudo do estado da arte e trabalho relacionado. Serão abor-
dados os temas relativos à transformação digital, transformação organizacional, mudança, factores 
motivacionais.  

No capítulo 3 serão apresentadas frameworks já desenvolvidas no âmbito da transformação em-
presarial e factores de resistência a mudanças na organização, como Enterprise Transformation As-
sessment (ETA) por Dionísio & Tribolet, 2016;  e o Organizational Self Awareness (OSA), por Maga-

lhães, Zacarias & Tribolet, 2007.  
No capitulo 4 será apresentado o Estudo de Caso sobre a organização aqui denominada por ABT. 

Será mapeada a sua estrutura em termos de ferramentas digitais e sistemas de informação utilizados 

e analisada a sua estrutura organizacional, políticas internas, processos,  e recursos organizacionais. 
No capitulo 5 serão analisadas as conclusões sobre o Estudo de Caso. Serão descritos os esta-

dos da organização:  
- “As Is”: o seu estado atual, estrutura organizacional, liderança, ferramentas digitais, mé-
todos de trabalho, resistências a processos de mudança; 
- “To Be”: serão analisados os objetivos que a organização de propõe a atingir no médio 
longo prazo. 

No capitulo 6 serão analisados os factores de resistência à mudança dentro da organização; rea-

lizado um enquadramento da aplicação da framework ETA; analisada a importância do mapeamento 
organizacional; e analisadas as vantagens de aplicação do método mediante o enquadramento do 
método OSA. 

No capítulo 7 será apresentada uma Proposta de Transformação Digital a aplicar na organização 
em estudo, no sentido de preparar a organização para conseguir concretizar os seus objetivos a mé-
dio longo prazo. 

O capitulo 8 apresenta as conclusões deste trabalho de investigação e apresenta sugestões de 
trabalho futuro. 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2. Estado da Arte 

Neste capítulo pretende-se contextualizar e sistematizar os conceitos relacionados com ele traba-
lho, de forma a enquadrar o estudo aqui desenvolvido sobre a Transformação Digital e factores de 

resistência à mudança, com foco no capital humano da organização.  
Com um contexto de mercado cada vez mais exigente a nível concorrencial, atualmente vivemos 

uma fase de transformação digital a nível nacional e internacional.  

Organizações que já dispõe de um Sistema de Informação e cultura digital procuram soluções 
cada vez mais sofisticadas, eficazes e eficientes, que lhes permitam diminuir custos e automatizar ao 
máximo a sua atividade; e organizações ainda sem uma cultura digital, nem utilização de sistemas 

sofisticados, procuram implementar novas soluções para conseguirem melhores condições para 
competir e oferecer aos seus “stakeholders” o melhor serviço, oferta e resultados possíveis. Assisti-
mos a uma cada vez maior digitalização de processos e adoção de ferramentas ou artefactos digitais. 

Um dos principais problemas deste processo de mudança é o impacto nos recursos humanos. A 
passagem de uma metodologia de “trabalho tradicional” suportado por processos em suporte físico, 

para uma metodologia suportada por ferramentas digitais, poderá ter um impacto nos profissionais, 
que poderão apresentar comportamentos resistentes à mudança na implementação de novas ferra-
mentas para execução do seu trabalho, pondo em risco a viabilização e implementação de projetos 

de Transformação Digital. 

2.1. Mudança organizacional e transformação digital 

O Sistema de Informação é crucial para o sucesso da organização, dado que permite o acesso à 
informação para a tomada de decisões, e agilizam os processos diários (fluxo documental, transa-

ções, relação com o cliente, reporting,…). Os investimentos em Sistemas de Informação e tecnologia 
são cada vez maiores a nível nacional e global, e têm como objetivo oferecer às organizações níveis 
de performance e produtividade cada vez maiores. É essencial que as organizações recorram a tec-

nologia e um Sistema de Informação, de forma a que mantenham uma postura competitiva no seu 
mercado, para que possam apresentar resultados positivos. As organizações sentem a necessidade 
para a mudança quando são confrontadas com necessidades iminentes e urgências impostas pelo 

meio onde estão inseridas. Atualmente as transformações de mercado são cada vez mais rápidas e 
constantes, ou seja, essa necessidade tende a aumentar.  (Laudon & Laudon 2013) 

Segundo Porter, Millar (1985), a tecnologia da informação é uma ferramenta crucial para uma me-

lhor coordenação das atividades da cadeia de valor, tendo em vista a sua possibilidade em incremen-
tar a capacidade das empresas e organizações para explorar as suas atividades internas e externas, 
e integrar os seus vários Sistemas de Informação. 

O Sistema de Informação deverá dar resposta às necessidades da organização, mas também es-
tar adequado e preparado para as necessidades dos utilizadores finais, dado que uma boa experiên-
cia de utilização irá incrementar os benefícios para a organização. Deverá conseguir-se coordenar o 

projeto de implementação de um novo SI com uma coordenação entre as funcionalidades que dele se 
esperam, com uma experiência de utilização adequada ao perfil dos utilizadores a quem se destinam. 
(Chiavenato, 1994) 

!13



Neste contexto, a capacidade para gerir as possíveis resistências à mudança é um fator crítico 

para o sucesso da implementação de novos Sistemas de Informação.  

2.2. Gestão da mudança organizacional e liderança 

McCalman (2002) afirma que, apesar da mudança organizacional ser causada por factores exter-
nos derivados do ambiente onde a organização se insere, sem a predisposição dos membros ativos 

da empresas para que o processo de mudança ocorra, irão ocorrer comportamentos de resistência 
por parte dos colaboradores. Para que um processo de mudança tenha resultados positivos, é neces-
sária uma clara visão e direção que terá que ser comunicada à equipa por parte da sua liderança 

topo.  
O estudo da liderança nas organizações é, portanto, considerado um elemento fundamental na 

definição das melhores práticas de aplicação de processos de Gestão de Mudança. Lawler e Gal-

braith (1993) definem o conceito de gestão de mudança como sendo: o contínuo foco na melhoria, 
desenvolvimento de novas tecnologias, processos e procedimentos que possam apoiar a organização 

a alcançar o seu potencial total. 
Conclui-se que se deverá ter uma compreensão clara sobre a forma como a liderança topo da or-

ganização gere o processo de Gestão da Mudança. Deverá observar-se a forma como os líderes  

fornecem à equipa os esclarecimentos sobre todo o processo, e as suas implicações no dia-a-dia or-
ganizacional, no sentido de evitar comportamentos resistentes por parte dos colaboradores. (Florea, 
2016) 

Page e Pearson (2004) defendem que o sucesso da gestão da mudança requer uma liderança de 
topo eficaz e a sensibilização dos executivos de alto novel (Singh e Bhandarker, 2002). A liderança 
topo deverá estar consciente da importância do seu papel transformador, com missão de promover e 

ser influente na adopção de comportamentos que levem à mudança por parte de todos os colabora-
dores. (Garg e Singh, 2005)  

Florea (2016) distingue dois tipos de liderança, a Liderança Transacional e a Liderança Transfor-

macional. Bass (1985) assume que os líderes transacionais controlam todo o seu trabalho e geram a 
sua liderança com dependência direta das suas competências e habilidades pessoais; os líderes 
transformacionais desempenham as suas funções e lideram a sua equipa com base em habilidades 

como o carisma pessoal, capacidade para inspirar os outros, estimulação intelectual e apreciação ou 
reconhecimento pelo trabalho dos membros da sua equipa. 

A mesma autora afirma que um dos aspetos mais importantes para uma liderança transformacio-

nal é a capacidade de dividir o processo de mudança em “áreas de mudança” com objetivos de me-
lhorias no longo prazo e com foco no desenvolvimento de uma cultura organizacional positiva dura-
doura; em oposição ao líder transacional que gere todo o processo de mudança como uma só área 

ou projeto, tendo como objetivo de manter a coesão na equipa já existente, tendo como foco aumen-
tos de eficiência e melhoria de resultados financeiros no curto prazo. (Florea, 2016) 
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2.3. Cultura Organizacional e Mudança 

Figueiredo (2005, SANTOS; RODRIGUEZ) define cultura organizacional como um conjunto de 
crenças, tradições, valores, regras escritas e não escritas que podem impulsionar, acelerar, debilitar, 
retardar, facilitar, comprometer, dificultar ou impedir mudanças e desempenho das organizações. 

Chiavenato (1994) defende que a mudança envolve transformação, interrupção e ruptura, depen-
dendo de sua intensidade, e quando vista como um processo desdobra-se em três etapas: desconge-
lamento, fase inicial da mudança, na qual as velhas ideias e práticas são desfeitas, abandonadas, e 

desaprendidas; a própria mudança em si; e recongelamento, é a etapa final em que as novas ideias e 
práticas são incorporadas definitivamente ao comportamento. 

Mattos et. all. (2002) defendem que grandes mudanças em organizações geralmente são propor-

cionadas pela adoção de novas técnicas de produção, como a inserção de novos Sistemas de Infor-
mação, e pela conjugação de forças externas, como a ação do mercado e exigências competitivas; e 
forças internas como as mudanças nas formas de organização, na gestão do trabalho, na direção da 

organização.  
Durante processos de mudança ocorrem dificuldades em quebrar paradigmas, alterar e criar no-

vos comportamentos, mudar atitudes. As mudanças com maior sucesso sucedem quando as pessoas 
estão preparadas para as mesmas, e pressupõe algo novo, fora da sua zona de conforto. O ser hu-
mano, da sua natureza, tende a resistir a tudo o que não conheça sem ter informação disponível que 

lhe permita se sentir seguro com novos paradigmas. A incerteza e o apego ao modelo a que está ha-
bituado faz com que o ser humano se sinta afetado psicologicamente, provocando o medo e gerando 
resistência. (Kotter, 2001) 

Outro fator relevante, para além da resistências à mudança, é o medo que se identifique uma ina-
dequação à função. Um colaborador pode exercer uma função que não se adequa minimamente ao 
seu perfil, conseguindo manter um desempenho aparentemente razoável, quando não necessita de 

utilizar um SI que consiga fazer uma triagem dos processos que realiza. A partir do momento que lhe 
é apresentado um novo sistema capaz de medir os seus resultados, e comparar com colegas a de-
sempenhar funções semelhantes, será possível identificar inadequação do perfil à função, sendo 

possível eliminar este gap, e permitir que outra pessoa mais qualificada tenha acesso à função, tra-
zendo maiores resultados para a organização. 

 2.4. Transformação Digital 

Solis & Szymanski (2016) definem Transformação Digital como o realinhamento, ou o novo inves-

timento em tecnologia, modelos de negócios e processos para gerar novo valor para clientes e funci-
onários, no sentido de permitir à organização competir de forma eficaz numa economia digital em 
constante mudança.  

A transformação digital é um agente externo impossível de travar ou ignorar, o mercado espera 
uma resposta cada vez mais eficaz das empresas e dos seus produtos e serviços, às suas necessi-
dades. Para isso a organização terá que conseguir formar, atrair e reter capital humano capaz de en-

tender o consumidor da era digital, e capaz de utilizar as ferramentas digitais essenciais para a sua 
produtividade. (AMORIM, 2016) 
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No processo em que uma organização cresce do seu estado “Business as usual” para um estado 

de inovação com um projeto de transformação digital, Solis & Szymanski (2016) definem seis fases 
ou estádios de desenvolvimento deste projeto, reconhecendo-se fulcral importância à participação do 
capital humano da organização neste processo. As fases são definidas como elementos da transfor-

mação digital, desde o estado atual da organização “as is”, até ao estado pretendido de maturação 
digital “to be”. 

Essas fases são:  

- Primeira fase “Business as usual”: o estado da organização antes do início do pro-
cesso de transformação digital;  

- Segunda fase é o estado “Presente e Activo”: começam a ser postos em prática pro-

cessos de testes, experiências, aquisição de novos conhecimento, de forma a melhorar a 
literacia digital da organização;  

- Terceira fase “Formalização”: o processo de experimentação da fase anterior torna-se 

intencional, a organização põe em prática iniciativas que vão de encontro à sua realidade, 
com a participação de todos os recursos humanos “chave” para os processos relevantes 

para a aplicação de novas ferramentas digitais;  
- Quarta fase “Estratégia”: grupos individuais reconhecem os benefícios da colabora-

ção na sua investigação e trabalho sobre os processos digitais a implementar, partilham ex-

periências e delineiam em conjunto novas estratégias e planos de ação para o processo de 
transformação digital;  

- Quinta fase “Convergência”: nesta quinta e penúltima fase, é formada uma equipa 

dedicada ao processo de transformação digital, que irá trabalhar na nova infraestrutura digi-
tal pretendida, que começa a tomar forma com: novos cargos e responsabilidades repartidas 
pelos colaboradores da organização, modelos de ação, processos de negócio envolvidos, 

são implementados e solidificados os sistemas de suporte à transformação; na sexta e últi-
ma fase “Inovação e adaptação” a transformação digital torna-se a forma como os executi-
vos e estrategas da organização irão reconhecer a mudança como um novo ecossistema 

acabado de ser estabelecido; 
- Sexta fase, o novo estado de “Maturação digital”: requer o envolvimento multidiscipli-

nar de todos os stakeholders, de forma a que todas as áreas da organização se desenvol-

vam de forma estável para receber os novos processos e artefactos para a sua atividade 
diária, alinhadas com a estratégia de negócio. Isto faz com que a organização consiga tornar 
a sua atividade mais ágil, inovadora e competitiva digitalmente. 

2.5. O papel diferenciador dos recursos humanos 

Um dos principais problemas deste processo de mudança, a passagem de uma metodologia de 
“trabalho tradicional” suportado por processos em suporte físico, é o impacto nos profissionais, que 
poderão exercer uma resistência à implementação de novas soluções e à Transformação Digital. 

Amorim (2016) defende que o potencial humano assume um papel fundamental como agente dife-
renciador para o crescimento económico. Muitas organizações lidam com a incerteza económica e 
diminuição de margens, a transformação digital contribui de forma decisiva para a evolução e adapta-
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ção necessárias para o sucesso. A valorização de pessoas e a captação e retenção de talento na 

área digital torna-se uma necessidade emergente para as organizações que tiverem como objetivo 
crescer e solidificar-se num mercado cada vez mais digital. Os Sistemas de Informação poderão cau-
sar nas equipas receio de que os fatores que irão passar a controlar o seu trabalho sejam apenas 

técnicos liderados pelo Sistema de Informação, desvalorizando o papel do líder humano, das emo-
ções e dos afetos. (Kotter,  2001) 

O impacto psicológico e psico-sociológica nas equipas da organização tem um papel de funda-

mental no sucesso da implementação de novo Sistemas de Informação. Sendo que, deverá dar-se 
prioridade à resposta às necessidades dos utilizadores em detrimento de meros requisitos técnicos. 
Um sistema complexo e com funcionalidades brilhantes, não servirá de nada a uma equipa que não 

possua capacidade para o utilizar.  (Amorim, 2016) 

2.6. Dificuldades na implementação de sistemas de informação 

Dietrich (2007) afirma que apesar da grande maioria das organizações investirem grande parte 

dos seus orçamentos em Sistemas de Informação, existem queixas generalizadas por partes dos 
executivos, o retorno em termo da produtividade não acontece na mesma proporção do investimento. 
Ainda de acordo com autor, o problema não está no SI, e sim na utilização incorreta que lhe é dada. 

O maior entrave identificado para a adopção de novos Sistemas de Informação são factores de carác-
ter antropológico e sócio-organizacional, sendo os utilizadores e a sua resistência à mudança, o prin-
cipal entrave ao sucesso do projeto. Como indivíduos únicos, e também como influenciadores de uma 

cultura organizacional, que até poderá reconhecer o valor do novo SI, mas tende a ser influenciada 
pelo “resistente”, sendo mais fácil se manter na sua “zona de conforto” e no sistema antigo utilizado, 
aquele que melhor conhece. 

De acordo com Dietrich (2007) a dificuldade para o desenvolvimento e implementação de um SI 
de forma organizada se deve, principalmente, a quatro factores que não são devidamente considera-
dos durante o processo da implantação dos sistemas: 

- Falta de alinhamento estratégico; 
- Processos inadequados; 
- Dificuldades inerentes à tecnologia; 
- Transformações culturais. 
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3. Frameworks para Transformação Organizacional  

Neste capítulo pretende-se analisar frameworks e modelos de trabalho já realizado no âmbito da  
transformação organizacional, dado que um processo de transformação digital deverá estar relacio-

nado com processos de transformação ao nível da organização.  
Uma transformação digital implementa novas ferramentas digitais - novos artefactos digitais para a 

realização de tarefas que anteriormente eram realizadas por meio de uma ferramenta física, o que 

envolve alterações em processos, formas de transaccionar informação e poderá implicar alterações 
na arquitetura organizacional. Para que a mudança do modo de trabalhar físico para o modo de traba-
lhar no digital seja bem recebida por todos os colaboradores da organização, é necessário que a or-

ganização de re-adeque a este novo modelo de trabalho. 

3.1. ETA:  framework para transformação organizacional e digital 

A framework Enterprise Transformation Assesment (ETA) tem por objetivo permitir uma compreen-

são geral da Transformação Empresarial (TE) relacionando com a adoção de artefactos tecnológicos, 
focalizando as mudanças na organização, benefícios associados e “engagement” do capital humano 
perante um contexto de mudança. Para que se possa aplicar esta framework, terá que existir um pro-

cesso de transformação em curso, com a intenção de transformar a organização em torno de um ob-
jectivo (Dionísio & Tribolet, 2016)  

A framework ETA foi concebida para ser utilizada no nível de transformação operacional, onde 

existe a preocupação sobre e evolução do processo de TE no dia-a-dia. Este nível diz respeito ao 
trabalho real onde a transformação irá surtir os seus efeitos. (Dionísio & Tribolet, 2016) 

Todos os stakeholders deverão ter uma compreensão sobre a organização e todo o seu sistema 

interno e externo, ter toda a informação clara sobre as mudanças a que serão expostos com o pro-
cesso de transformação e benefícios correspondentes. (Dionísio & Tribolet, 2016)  

É fundamental alinhar os objectivos relacionados com a transformação, clarificar metas e incenti-

vos. (Uhl & Gollenia, 2012) 
Para isso irá tornar-se fundamental mapear o estado atual da organização, e à posteriori, cada 

mudança na organização, com foco nos benefícios resultantes da mesma, de forma a envolver e mo-

tivar todo o capital humano envolvido. 
A framework ETA engloba três componentes:  
i) As partes interessadas e classificação correspondente de acordo com o seu nível de influên-

cia e atitude perante os novos artefactos tecnológicos;  
ii) A Transformação da Organização (ou empresa) e as suas cinco dimensões como: as altera-
ções no governance; alterações no modelo de negócio; alterações no processo de negócio; altera-

ções na estrutura e recursos;  
iii) Os benefícios e os diferentes graus de explicitação dos mesmos, por ordem decrescente 
que são observáveis, desde benefícios mensuráveis, quantificáveis e financeiros. (Dionísio & Tri-

bolet, 2016) 
Na framework ETA são descritos e estudados em profundidade: o envolvimento dos stakeholders; 

o papel dos promotores do processo de transformação digital; o papel dos entusiastas da transforma-
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ção; e também a influência dos Resistentes e Oponentes ao processo de transformação. Os resisten-

tes são aqueles que têm pouca influência e uma atitude negativa perante os novos artefactos tecno-
lógicos, e não deverão ser ignorados. Os oponentes são os stakeholders que são identificados como 
tendo um alto nível de influência e poder, e uma atitude negativa com os novos artefactos, pondo a 

sua adoção em risco; eles terão também poder de influência sobre outras pessoas, que deixarão de 
ser facilitadores, mas também oponentes ao processo. (Dionísio & Tribolet, 2016)  

O problema que se pretende resolver com este trabalho de investigação é tentar encontrar uma 

proposta de ação que deverá ser utilizada, de forma a minimizar (no melhor caso eliminar por comple-
to) o número de oponentes e resistentes ao processo de transformação e adoção de novos artefactos 
tecnológicos, aplicando estratégias que os motivem e envolvam no processo de transformação, como 

atores ativos e participativos. 

3.2. Factores motivacionais: enquadramento conceptual 

O conceito de motivação tem sido estudado ao longo do tempo, dado seu um tema de fulcral im-

portância. Pretende-se neste estudo responder à questão “quais os fatores que motivam um colabo-
rador para se envolver no processo de transformação digital?”. Pretende-se estudar a “fonte de ener-
gia” que orienta o comportamento humano (Myres, 1986). Assume-se que pessoas motivadas no tra-

balho que desempenham são pessoas produtivas.  
As pessoas motivam-se sobre um conjunto de motivos com valores que vão adquirindo ao longo 

da sua vida. Estes fatores variam de ser humano para ser humano. Poderão ser de ordem pessoal ou 

ambiental (Reis, 2015).  
Motivar pessoas é conseguir levá-las a moverem-se em direcção àquilo que queremos (Arms-

trong, 2006), de forma a alcançar os objetivos pretendidos, pelo que qualquer organização ambiciona 

descobrir como motivar o seu capital humano, e assim alcançar elevados níveis de desempenho. Es-
tar motivado significa sentir impulso para fazer, quem não sente este impulso é considerado “desmo-
tivado” (Ryan and Deci 2000). O trabalhador motivado faz o seu trabalho melhor e com mais gosto, 

do que aqueles que não estão motivados (Mitchell, 1982). 
A motivação está implicitamente subjacente ao cumprimento, ou incumprimento, dos objectivos 

individuais. Se um colaborador estiver desmotivado na organização, poderá cumprir o seu trabalho, 

mas não conseguir superar os seus objectivos, naturalmente não acrescenta valor acrescentado à 
organização (Parrinha e Barbosa, 2011). 

Numa organização que tem por objectivos a mudança, inovação e qualidade e é orientada para os 

resultados, a atuação da direção e administração na motivação dos indivíduos deve ser direcionada 
para potencializar o esforço e o desempenho e gerir as recompensas (Lampreia, 1997). Qualquer 
departamento de recursos humanos tem por missão de contribuir para a melhoria contínua da organi-

zação, trabalhando com a sua componente mais valiosa que permite alcançar níveis de excelência: o 
capital humano (Reis, 2015). 

”Um dos mais difíceis e importantes problemas do mundo, um dos que mais controvérsias têm 

causado, é o de como melhor organizar os esforços dos indivíduos a fim de alcançar os objetivos es-
perados” (Likert (1979, p. 19).  
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Um dos maiores desafios de gestão atual, é identificar a forma ideal para garantir um nível de mo-

tivação elevado e sustentável, procurando compatibilizar e otimizar a interação entre os objetivos or-
ganizacionais e os objetivos pessoais dos seus funcionários. Neste âmbito, ganha particular relevân-
cia descortinar o que efetivamente motiva as pessoas, de modo a melhor compreender a motivação 

dos recursos humanos (Reis, 2015). 
Compreender o que motiva as pessoas, os que as impulsiona a fazer algo implica averiguar se 

são fatores intrínsecos, extrínsecos, ou ambos que influenciam a pessoa a agir de certa forma pre-

tendida. A motivação intrínseca traduz-se como o levar a cabo de uma atividade pela satisfação que a 
mesma provoca, porque é interessante e dá prazer. A motivação extrínseca refere-se a fazer alguma 
coisa porque tal conduz a recompensas externas ao indivíduo (Lay, 2011). 

A teoria da motivação dos dois fatores de Herzberg relaciona fatores intrínsecos com a satisfação 
no trabalho, e fatores extrínsecos como a insatisfação. Frederik Herzberg (1996) concluiu que os fato-
res intrínsecos, tais como o reconhecimento, a responsabilidade, a realização podem estar relaciona-

dos com a satisfação no trabalho (Robbins, 2009). 
Quando motivada intrinsecamente, uma pessoa é impelida a agir pelo prazer e desafio envolvidos 

em vez por pressões ou recompensas (Reis, 2015). Um funcionário intrinsecamente motivado faz as 
tarefas porque as mesmas lhe são agradáveis e interessantes e a sua recompensa é a participação 
nessas tarefas (Ryan & Deci, 2000). Segundo os mesmos autores, “A motivação intrínseca é definível 

como o levar a cabo de uma atividade pela satisfação inerente a esta, e não por qualquer con-
sequência externa.” 

Pelo que, se conclui que se os colaboradores sentirem prazer e desafio na utilização de um novo 

método de trabalho (seja ele sob a forma de artefacto tecnológico, digital, ou outro), irão sentir-se mo-
tivados para desempenhar as suas funções e, por conseguinte, motivados para serem atores partici-
pantes e entusiastas na aplicação de um processo de transformação digital. 

3.3. OSA: a noção de contexto e workplace 

O modelo Organizational Self Awareness (OSA) pode ser utilizado como um modelo de interven-
ção para garantir a eficácia dos desenhos organizacionais e, eventualmente, para o redesenho das 
organizações. O papel da modelação empresarial é melhorar a sincronização ativa da organização 

entre Humanos e Não-humanos (máquinas ou outros). A Arquitetura Empresarial (AE) fornece concei-
tos integrados para a descrição da organização de vários pontos de vista, através de modelos com 
um alto nível de abstracção, só passíveis de serem interpretados por pessoas. Os modelos de Siste-

mas de Informação (SIs) conseguem atingir um maior nível de detalhe, e linguagens mais formais, 
possibilitando o desenvolvimento de ferramentas baseadas nesses modelos. (Magalhães, Zacarias & 
Tribolet, 2007) 

A definição do conceito de autoconsciência organizacional (OSA) tem como objectivo elaborar 
uma proposta conceptual para a arquitetura empresarial (EA). Para que os atores organizacionais 
interajam na organização, de forma a que todo o ambiente faça sentido para todos os intervenientes 

humanos ativos, terá que existir uma partilha de informação e monitorização do trabalho, conduzindo 
a uma concepção melhorada do conceito que o colaborador tem sobre a organização em que se inse-
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re. Esta partilha leva à construção dos modelos que exibem o padrão de interação na organização. 

(Magalhães, Zacarias & Tribolet, 2007) 
A formação da autoconsciência organizacional (OSA) é um processo complexo que envolve os 

esforços dos membros da organização em conhecer o seu ambiente de trabalho, e em reconhecer a 

organização como um sistema ativo em permanente atividade. Isto é desenvolvido através do conjun-
to da perceção que resulta do processo de sensemaking individual, em que cada colaborador percep-
ciona a sua ideia sobre a organização. (Magalhães, Zacarias & Tribolet, 2007) 

Conclui-se que o processo de sensemaking organizacional, ou autoconsciência organizacional 
(OSA), é influenciado pela concepção e utilização do conceito individual que cada colaborador tem 
sobre a organização, que depois gera um auto-conhecimento organizacional coletivo. Novas formas 

de comunicação, troca de informações e monitorização ao longo de toda a organização e colaborado-
res, tornam-se factores chave para a autoconsciência organizacional e aplicação de modelos de ar-
quitetura empresarial eficazes. (Magalhães, Zacarias & Tribolet, 2007) 

O modelo Organizational Self Awareness (OSA) pode ser utilizado como um modelo de interven-
ção para garantir a eficácia dos desenhos organizacionais. O papel da modelação empresarial é me-

lhorar a sincronização ativa da organização entre Humanos e Não-humanos (máquinas ou outros). A 
Arquitetura Empresarial (AE) fornece conceitos integrados para a descrição da organização de vários 
pontos de vista, através de modelos com um alto nível de abstracção, só passíveis de serem interpre-

tados por pessoas. A definição do conceito de autoconsciência organizacional (OSA) tem como objec-
tivo elaborar uma proposta conceptual para a arquitetura empresarial (EA). Para que os atores orga-
nizacionais interajam na organização, de forma a que todo o ambiente faça sentido para todos os in-

tervenientes humanos ativos, terá que existir uma partilha de informação e monitorização do trabalho, 
conduzindo a uma concepção melhorada do conceito que o colaborador tem sobre a organização em 
que se insere. A formação da autoconsciência organizacional (OSA) é um processo complexo que 

envolve os esforços dos membros da organização em conhecer o seu ambiente de trabalho, e em 
reconhecer a organização como um sistema ativo em permanente atividade. Isto é desenvolvido atra-
vés do conjunto da perceção que resulta do processo de sensemaking individual, em que cada cola-

borador percepciona a sua ideia sobre a organização. Conclui-se que o processo de sensemaking 
organizacional, ou autoconsciência organizacional (OSA), é influenciado pela concepção e utilização 
do conceito individual que cada colaborador tem sobre a organização, que depois gera um auto-co-

nhecimento organizacional coletivo. Novas formas de comunicação, troca de informações e monitori-
zação ao longo de toda a organização e colaboradores, tornam-se factores chave para a autoconsci-
ência organizacional e aplicação de modelos de arquitetura empresarial eficazes. (Magalhães, Zaca-

rias & Tribolet, 2007) 

3.4. Modelação do contexto de trabalho 

A Modelação Empresarial (ME) é uma atividade sobreposta dos Sistemas de Informação (SIs) e 
Inteligência Artificial (AI). E também à comunicação entre os membros da organização e inoperopera-

bilidade entre sistemas (Uschold, 1996). Uma representação eficaz de ME permite descobrir práticas 
de trabalho e relacioná-las com os processos e recursos organizacionais. A prática de trabalho é um 
conceito que tem origem nos sistemas sócio-técnicos, desenho de sistemas de trabalho e ciência da 
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gestão (Sierhuis et al, 2000). As práticas de trabalho envolvem pessoas em atividades ao longo do 

tempo, envolvem outras pessoas, mas também máquinas, ferramentas, documentos e outros artefac-
tos. (Zacarias, Serendero, Pinto & Tribolet, 2012) 

Neste trabalho deverão explorar-se modelos de representação do contexto de trabalho, de forma a 

perceber o modo como modelar o artefacto digital de apoio à implementação do processo de trans-
formação digital. Pretende-se perceber qual a melhor forma de modelar a atividade do colaborador, 
de forma a mantê-lo motivado e alinhado com os objectivos pretendidos para o seu posto de trabalho 

e respetivas atividades diárias, e interações com a restante equipa. 
Uma estrutura conceptual oferece benefícios ao nível de: permite associar atividades abstratas e 

conceitos às suas atividades correspondentes, o que requer conhecimento prévio, dado que uma de-

finição de contexto permite agrupar pequenas unidades semânticas (acções) sobre o posto de traba-
lho; proporciona um meio flexível e natural de agrupamento de acções que são realizadas em conjun-
to; permite uma modelação situada, essencial para compreender comportamentos humanos, indivi-

duais e interpessoais. Desta forma será possível capturar a acção recorrente de atividades, e perce-
ber um padrão de interacção entre os vários atores organizacionais. Será possível capturar e modelar 

atividades e comportamentos, de forma a gerir eficazmente os recursos disponíveis. (Zacarias, Se-
rendero, Pinto & Tribolet, 2012) 

!22



4. Estudo de Caso na ABT 

Neste Estudo de Caso desenvolvido na empresa portuguesa ABT, será mapeada a sua estrutura 
em termos de ferramentas digitais e sistemas de informação utilizados e analisada a sua estrutura 
organizacional, políticas internas, processos, e recursos organizacionais: pessoas, funções e estrutu-

ra hierárquica; e ferramentas. A metodologia aqui aplicada é o método interpretativista, já mencionado 
no capítulo 2. 

Será avaliado o perfil da empresa em termos de Resistentes/Oponentes ou ou Facilitador Serão 

identificados os objetivos da organização no médio longo prazo, de forma a perceber se a organiza-
ção de encontra dotada de um contexto organizacional e digital que lhe permita atingir os seus objeti-
vos. Perante a an 

Foram realizados três trabalhos de observação em campo:  
- Trabalho de observação pela experiência profissional e de trabalho na ABT pela formanda, 

Célia Saraiva, durante 5 meses na área de marketing - foi parte integrante da estrutura orga-
nizacional tendo experienciado o contexto organizacional, utilizado as ferramentas digitais 
disponíveis e vivenciado a cultura organizacional;  

- Observação da adopção de uma nova ferramenta digital na organização para comunica-
ção direta entre a equipa, o Facebook Workplace;  

- Formulação e hipóteses e entrevistas a três perfis-chave na organização - identificadas 

como funções chave para o desenvolvimento da organização - que representam 33% do uni-
verso de colaboradores. Pretende-se analisar a sua experiência na empresa e a sua perce-
ção sobre o ambiente organizacional em termos de Transformação Digital. Serão recolhidas 

sugestões de melhorias ou mudanças, perante os objetivos da organização no médio/longo 
prazo. Pretende-se avaliar se a organização se encontra dotada de todas as ferramentas no 
digital, e em termos de recursos humanos, no sentido de lhe ser possível concretizar os obje-

tivos a que se propõe.  

4.1. Sobre a ABT, uma empresa portuguesa 

A ABT é uma empresa portuguesa, um fornecedor de calçado e uniformes focada no nicho de 
empresas de transportes de passageiros e mercadorias. Tem clientes um pouco por todo o mundo, 

fornece as maiores companhias aéreas e de transportes. A atividade da empresa é, principalmente 
comercial, com serviço de design de produtos (calçado e uniformes). Toda a mercadoria vendida é 
desenhada pela equipa da ABT; mas toda a sua produção é externa - a empresa recorre a várias fá-

bricas de calçado e vestuário portuguesas externas (fornecedoras) para dar resposta ao seu merca-
do.  

A empresa tem demonstrado resultados crescentes ao longo dos anos, desde 2014. Com ROI 

cada vez maior, e volume de faturação em larga escala. Em 2018 a faturação a 31 de Junho (6 me-
ses) atingiu o mesmo valor do ano de 2017 (12 meses). A produção é 100% nacional “Made in Portu-
gal” - qualidade reconhecida a nível mundial. 
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E equipa está dispersa por vários locais: escritório da sede no distrito de Aveiro; escritórios em 

Oeiras (Lisboa); equipa de vendas nos EUA; representantes de vendas em dois países: Rússia e Ho-
landa. 

A atividade nos EUA tem demonstrado resultados muito positivos nos últimos meses com alar-

gamento do número de parceiros de retalho a vender produtos ABT nos EUA. A marca está a estabe-
lecer parceria com a Zappos (maior loja do mundo de venda de sapatos online); Amazon (portal Ama-
zon dedicado à venda de calçado para profissionais); Shoes.com; Shoescentral.com e Shoe Pearl 

(loja física em Nova York).  
O sucesso crescente da equipa assentou numa estratégia de constante inovação e desenvolvi-

mento de novos produtos focados em tecnologia específica para responder às necessidades de um 

profissional na área de transportes, o foco num nicho com requisitos específicos em calçado, unifor-
mes e acessórios.  

4.2. Organização e sistemas de informação ou artefactos digitais 

A ABT vive o complexo dilema da interação entre a tecnologia e organização. Esta caracteriza-
ção da organização foi conseguida através da atividade profissional da mestranda, Célia Saraiva, na 
empresa durante um período de 5 meses com funções na área de marketing, com reporte direto ao 

CEO da empresa. No sentido de se projetarem novos sistemas de informação, é necessário se en-
quadrar o contexto organizacional da empresa. Foi elaborada uma análise com base no enquadra-
mento teórico de Laudon & Laudon 2013, que se descreve em seguida. 

4.2.1. Hierarquia e pessoas / recursos humanos - recursos organizacionais 

O conjunto de responsabilidades, autoridades, comunicações e decisões das unidades organiza-

cionais da empresa estão organizadas com uma estrutura informal, uma rede de relações sociais e 
pessoais que não respeita a estrutura organizacional documentada pela empresa (que existe). As 
relações de trabalho surgem de forma espontânea entre as pessoas. Não existem fluxos de comuni-

cação estabelecidos nem workflow de trabalho que seja seguido ou oriente o dia-a-dia.  
As relações organizacionais existentes não têm por base nenhum organograma definido pela 

organização, são geridas de forma informal. A comunicação efetua-se de forma horizontal, pouco 

transparente entre todos os membros da organização, com uma liderança autocrática que controla a 
informação que cada pessoa ou área da empresa possui a cada momento.  

I. Liderança e coordenação 
A organização apresenta uma estrutura linear, toda a equipa é liderada por uma única linha de 

subordinação. Cada unidade de trabalho executa tarefas específicas e bem definidas. Todos os cola-
boradores reportam de forma direta ao CEO, que dá feedback direto e faz a avaliação de todos os 
colaboradores. Não existe um método de avaliação formal que seja aplicado, a avaliação é realizada 

de forma subjectiva sem base em análise de métricas ou KPIs definidos.  
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Existem funções sem coordenador - com reporte direto ao CEO, tais como: Gestor de RH; Dire-

tor de vendas no mercado EUA; Account Manager; Gestor de Qualidade; Gestão financeira. Existem 
coordenadores de trabalho, mas sem responsabilidades executivas. Tais como:  

- Coordenadora de Marketing, que coordena as atividades do Designer; 

- Coordenadora da área de Uniformes que coordena a gestão da produção têxtil;  
- Coordenadora de operações que orienta: (1) a pessoa responsável pelas atividades lo-

gísticas; (2) a pessoa que gere o armazém, e os envios diários a clientes (mercado B2C e 

B2B); (3) um auxiliar administrativo. 
A organização não disponibilizou nenhum mapa formal sobre a sua estrutura hierárquica, pelo 

que efetuou-se uma descrição com base no trabalho de observação. 

Enunciam-se vantagens desta estrutura informal: 
- Maior rapidez de processos; 

- Facilidade de comando direto; 
- Menor esforço de comunicação entre chefias intermédias. 

Desvantagens da estrutura informal: 
- Desconhecimento da chefia direta sobre todas as temáticas que coordena; 
- Dificuldade de controlo direto (dado a escassez de tempo), orientação ou feedback 

atempado, de todas as tarefas; 
- Dificuldade de avaliação coerente, dada a pouca de informação analisada (devido a falta 

de tempo) e falta de acompanhamento do trabalho; 
- Desmotivação gerada pela falta de coordenação atempada; 
- Não existe, nem é motivado, o espírito de cooperação entre a equipa. 

II. Níveis de influência na organização 

Nível estratégico: o planeamento estratégico está todo concentrado no CEO, que orienta a 

equipa com base na missão da empresa (documento em anexo…). A missão da empresa é utilizada 
como a forma de decisão e pilar dos valores da empresa, na falta de orientação atempada. Quando o 
CEO se ausenta e não tem capacidade decisional, solicita à equipa decisões com base no statement 

de missão. 

Nível tático: o planeamento de ações é dirigido diretamente pelo CEO. A diretora de operações 

tem alguns graus de liberdade em algumas ações táticas. Tais como: coordenação de produção; área 
logística; compras. 

Planeamento operacional: neste nível, os coordenadores de trabalho têem alguns graus de 
liberdade, embora o CEO tenha poder de veto direto em ações concretas de trabalho operacional. 
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4.2.2. Características da organização 

I. Burocracia  
A empresa apresenta uma cultura de trabalho sem burocracias nem templates de trabalho defi-

nidos. Uma estrutura com grau de liberdade bastante grande e demasiado flexível quanto à organiza-
ção das tarefas, documentação ou reporting. Não existindo uma estrutura documental base definida, 

toda a informação encontra-se dispersa por vários documentos. Muitas vezes redundantes, com a 
mesma informação, só com layout diferente. 

II. Rotinas  
A empresa tem muito poucas rotinas definidas. Existe uma reunião semanal, onde participa com 

toda a equipa (fisicamente e por Skype). É uma reunião informal onde cada um enumera os tópicos 

principais do seu trabalho para a semana - de forma muito breve (em 2-3 minutos). As reuniões entre 
a equipa e grupos de trabalho não têem rotinas específicas e adequam-se a cada cenário de atuação. 

Não existem metodologias-base para resolução de problemas, cada situação é resolvida por instinto 
e algum know-how (informal e não documentado) sobre situações parecidas anteriores.  

Não existem “standard operation procedures” - regras, procedimentos e práticas desenvolvidas 

com objetivo de facilitar os processos organizacionais e simplificar tarefas. O tempo de reação a cada 
problema é bastante grande devido a este fator.  

III. Políticas organizacionais  
A equipa é formada por pessoas com competências em áreas muito distintas, muitas vezes com 

visões muito distintas. Existe um baixo nível de competição entre a equipa, dado que não existem 

cargos “redundantes” - pessoas que desempenhem as mesmas tarefas lado-a-lado.  
Os conflitos são resolvidos de forma informal, com base em reuniões. Não existe documentação 

sobre as políticas que são praticadas, ou que estão em curso (exemplo: RH, vendas, marketing, fi-

nanceiras,...). Todas as políticas a seguir estão concentradas no decisor principal, o CEO, que orienta 
todas as tarefas de forma direta e informal.  

A única documentação sobre políticas, ou situações processuais recorrentes está dispersa por 

vários emails relativos a situações pontuais. 

IV. Organização cultural 
A cultura organizacional baseia-se num cumprimento rígido de horários e da legislação laboral. 

Existe um ambiente de trabalho monótono e meramente liderado pelos processos de trabalho; sem 
convivência entre a equipa, e sem momentos de lazer.  

Não são promovidas na equipa estratégias de team-building nem estimulados momentos de 
convivência. Não são estimuladas relações pessoais extra-trabalho entre elementos da equipa. Por 
este facto, a equipa tem tendência natural por se dividir em várias “células” - grupos de 2 ou 3 pesso-

as que se juntam, com o único objetivo de partilhar o almoço.  
As relações que existem são meramente cordiais e com base nas regras da boa educação. Não 

são partilhadas informações sobre fatores extra trabalho como: questões familiares; atividades pós-
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laborais (desporto, religião, lazer, formação,...). Poderá afirmar-se que a cultura organizacional exis-

tente é “fraca”, dado que as relações humanas existentes não apresentam vínculos definidos.  

V. Normas, valores e pessoas - a cultura da empresa 
A empresa apresenta uma cultura de trabalho organizado, com uma vertente muito forte com 

base num horário fixo e cumprido a 100% - das 9h às 13h e das 14h às 18h. Não há trabalho a partir 
de casa, nem fora do horário de trabalho (regra não se aplica ao CEO).  Os métodos de trabalho são 
informais, sem documentação específica sobre processos de trabalho; e sem tarefas documentadas. 

A organização apresenta uma diversidade cultural bastante acentuada nos seus recursos humanos, 
com colaboradores de várias nacionalidades e origens.  

V. Gestão da informação e artefactos digitais utilizados existentes 
A informação organizacional está dispersa por várias ferramentas digitais: 

- Enterprise Resource Planning (ERP) - PHC: onde são processados a faturação, con-
trolo de tesouraria, gestão de encomendas de clientes, gestão de recursos humanos.  

o Como é feita a utilização da ferramenta? Devido a obrigações legais, esta plata-

forma encontra-se sempre com informação atualizada no que concerne a processos 
contabilisticos, de faturação, guias de transporte, etc. 

- Costumer Relationship Management (CRM) - VTiger: onde são geridas as contas de 

cliente empresariais, ou clientes do canal business to business (B2B). Os clientes individuais 
que adquirem produtos ABT não são geridos através desta plataforma. 

o Como é feita a utilização da ferramenta? Esta plataforma é utilizada pelo Ac-

count Manager e pelo CEO, mas encontra-se com informação desatualizada relativa 
a vários clientes e processos de acompanhamento de conta cliente. O Account Ma-
nager indica que a ferramenta não tem uma interface adequada à área de negócio 

para que seja passível de ter uma utilizadas regular, e de ser possível utilizar a infor-
mação registada para potencial resultados junto de clientes. 

- Loja Online e site - Prestashop: onde é apresentada a empresa a utilizadores online 

(site) e são geridos os clientes individuais, ou canal business to consumer (B2C). 
o Como é feita a utilização da ferramenta? Esta plataforma encontra-se atualizada 

de forma a que seja possível manter um processo logístico de entrega rápida de en-

comendas ao cliente, e boa gestão de stocks em armazém. É utilizada pela equipa 
de Marketing e pela equipa logística para controlo de encomendas e produtos para o 
canal B2C, e gere todas as transações de pagamentos nacionais e internacionais 

relacionados com compras online através das plataformas de pagamento eletrónico 
Paypal e HiPay. 

- Site Corporate: onde é apresentada a informação a clientes do canal empresarial. Exis-

te um domínio secundário ao site principal da empresa. É uma plataforma com informação 
estática não atualizada recorrentemente. 
- Plataforma de pagamento online - Paypal e Hipay: utilizadas para recebimentos de 

pagamentos através da loja online.  
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o Como é feita a utilização da ferramenta? Esta plataformas encontram-se sempre 

atualizadas com informação em tempo real. 
- Plataforma de Chat no site para contacto externo - Zopim Zendesk: existe uma janela 

de chat no site da empresa que permite aos utilizadores enviarem mensagens instantâneas. 

o Como é feita a utilização da ferramenta? As mensagens recebidas através deste 
canal são respondidas por email - noutra interface. A informação de clientes recebida 
através desta plataforma não se encontra registada na conta cliente - seja na Loja 

online quando se trata de um contacto de um cliente B2C; seja no VTiger quando se 
trata de um contacto de um cliente B2B. 

- Microsoft OneNote: para gestão de tarefas relacionadas com Apoio ao cliente. Esta 

ferramenta agrega todos os documentos relacionados com Guiões de resposta a clientes; 
regras para lidar com questões frequentes de clientes; gestão de reclamações; gestão de 
crise nas redes sociais. 

o Como é feita a utilização da ferramenta? Esta plataforma é utilizada diariamente 
pela equipa de marketing para gerir o contacto com os clientes da loja online (canal 

B2C). A informação sobre questões frequentes ou guiões de resposta tipo não são 
atualizadas no OneNote de forma regular, só esporadicamente em situações excep-
cionais. 

- Microsoft Excel, Word e Powerpoint: para criação e edição de documentos de texto,  
apresentações; folhas de cálculo; gestão de bases de dados em excel; controlo de gestão 
através de processos baseados em Excel.  

o Como é feita a utilização da ferramenta? Estas ferramentas são utilizada diaria-
mente por toda a equipa. Existem muitos documentos na empresa com várias ver-
sões. Há pastas partilhadas com versões desatualizadas do mesmo documento. A 

equipa faz o alojamento de ficheiros dispersos por virias ferramentas, o que acaba 
por causar um registo de ficheiros desatualizados distribuídos por várias plataformas 
(exemplos: anexos no email; arquivo no Asana para gestão de projetos; pastas parti-

lhadas com diferentes versões do documento). 
- Plataforma de email e agenda eletrónica - Microsoft Outlook: onde é são geridos even-

tos e marcações entre a equipa ou stakeholders externos; e também gerida toda a comunica-

ção formal e informal por email entre a equipa e com agentes externos (fornecedores, clien-
tes, parceiros, e outros stakeholders). 

o Como é feita a utilização da ferramenta? Esta plataforma é utilizada de forma 

regular todos os dias, e é onde a equipa tenta centrar toda a informação sobre os 
processos e tarefas em curso. Vários membros da equipa utilizam o Microsoft Outllo-
ok para marcar tarefas incompletas, a monitorar o seu desenvolvimento; arquivo de 

documentos importantes para download através de vários dispositivos e em várias 
localizações; marcação na agenda de anotações de datas importantes para a verifi-
cação de processos; sinalização de tarefas importantes através da sinalização Outlo-

ok. 
- Ferramenta para gestão de projetos - Asana: nesta plataforma a equipa faz a gestão 

de projetos e tarefas relacionados com fornecimento de encomendas a clientes.  
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o Como é feita a utilização da ferramenta? Nesta plataforma a equipa faz a gestão 

do projecto de design, gestão de qualidade, gestão do envio ao cliente, gestão do 
recebimento e pedidos de devolução de encomenda. Todo o processo de fornecimen-
to de uma encomenda a um cliente empresarial é suposto ser gerido na plataforma 

asana para comunicação entre a equipa, cumprimento das várias tarefas e sub-tare-
fas e troca de documentos nas suas versões mais atualizadas. Observou-se que a 
plataforma apenas é utilizada para, aproximadamente, 20% dos projetos em curso; e 

nesses 20% só 5% dos projetos são geridos até ao final dentro da plataforma. A mai-
oria dos projetos acaba por deixar de ser gerido no Asana e passa para a comunica-
ção por email. Logo conclui-se que, caso se deseja utilizar a informação disponível 

no Asana para medir a eficácia no fornecimento de uniformes, não é possível dado 
que não se encontra lá toda a informação necessária. 

- Pastas partilhadas no servidor da empresa - rede interna: existe um servidor físico, 

nas instalações da ABT (só acessível dentro da rede física da empresa) com arquivo de do-
cumentos em pastas partilhadas pela equipa. Existe pastas como: “Geral” com vários docu-

mentos institucionais; pasta “Marketing” partilhada pela equipa de marketing e logística (para 
gestão de produto); pasta “Comercial” para gestão pela equipa comercial; pasta “Produto” 
para gestão de informação sobre design de produto, fornecedores, pasta cliente e respetivos 

produtos. 
o Como é feita a utilização da ferramenta? Estas pastas são utilizadas diariamente 

pela equipa para aceder a documentos, arquivar informação e atualizar dados. Existe 

uma boa prática de armazenar documentos nas pastas partilhadas em vez de dire-
tamente nos discos dos computadores, de forma a evitar perdas de dados. 

- Ferramentas para comunicação informal entre a equipa, utilizadas diariamente: 
o Chat em grupo - grupo privado WhatsApp: onde a equipa troca mensagens ins-

tantâneas quando se encontra fora do local de trabalho. 
o Plataforma exclusiva ABT para Chat entre a equipa ou comunicação one-to-one 

durante o horário de trabalho - Facebook Workplace: ferramenta onde os colaborado-
res trocam mensagens instantâneas ou documentos durante o horário de trabalho; 
o Plataforma para chamadas de voz e vídeo-conferência entre a equipa, ou com 

parceiros externos - Skype: realização de video-conferências ou chamadas internaci-
onais através da plataforma Skype. 

V. Breve conclusão sobre a adoção de novos artefactos digitais ou mudança tecnológica  
Após a análise do contexto organizacional da ABT, poderá deduzir-se que a organização adapta-

se bem à utilização de artefactos digitais. A equipa é recente, as pessoas têem alta rotatividade, pelo 

que não há ainda rotinas fortes estabelecidas, não tem “vícios” enraizados, nem uma estrutura de 
trabalho organizada que cause problemas à Transformação Digital e adição de novos artefactos digi-
tais. Mas esta temática será analisada em maior detalhe no restante estudo de observação abaixo 

descrito. 
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4.3. Adoção de uma Ferramenta Digital e Resistência à Mudança 

Durante a realização deste Estudo de Caso foi implementado um pequeno processo de Trans-
formação Digital na Comunicação Interna da empresa. No sentido de resolver problemas de comuni-
cação direta entre a equipa durante o horário de trabalho e aumentar a motivação dos colaboradores, 

foi implementado o Facebook Workplace.  
Esta nova ferramenta de chat vem substituir processos físicos de comunicação por telefone ou 

em reunião (com elevado custo de tempo) e vai permitir um contacto mais ágil entre a equipa, com as 

funcionalidades de: troca de mensagens instantâneas, vídeo-chamada e envio de documentos/arqui-
vos. Esta plataforma permite incentivar a comunicação informal entre a equipa de forma a facilitar a 
gestão de processos e tarefas que carecem de cooperação e troca de informação. 

 Com o crescente desenvolvimento de negócios, a empresa sentiu a necessidade de im-
plementar uma ferramenta de comunicação informal (chat - mensagens instantâneas e vídeo-chama-
das) com os objetivos:  

- Melhorar o contacto entre a equipa no sentido de aumentar a motivação e troca de men-
sagens  durante o dia; 
- Aumentar a troca de informação sobre projetos em curso com a equipa (grupos de dis-

cussão via chat; 
- Pedir aos colegas o estado de projetos em curso, de forma a aumentar a velocidade de 

resposta ao cliente; 
- Fomentar a troca/envio de documentos relativos a projetos, que ficavam dispersos em 

emails. É possível criar grupos de chat com troca de documentos e informação útil para atua-

lização do estado de projetos. 
As ferramentas de comunicação anteriores - gestão de projetos no Asana; gestão de clientes no 

VTiger; gestão de comunicação formal no email - continuaram a ser utilizadas, mas esta nova ferra-

menta de comunicação instantânea conseguiu-se uma dinâmica superior e agilidade de comunicação 
que permitiu aumentar a comunicação interna. 

4.3.1. Resistência observada ao processo de Transformação Digital  

Adesão e utilização  da ferramenta - a plataforma só disponibiliza dados gerais:  
- 80 % da equipa aderiu à ferramenta na 1ª semana; 
- 50% mostrou atividade relevante na plataforma ao final do 1º mês; 
- 20% utiliza a ferramenta diariamente para apoio à atividade, no sentido de aumentar a 

agilidade de comunicação com os colegas. 
Toda a equipa aderiu facilmente à nova ferramenta. A única pessoa que não aderiu inicialmente a 

esta nova ferramenta foi o CEO, colocando entrave à comunicação facilitada entre toda a equipa, 

sendo que a informação crucial para todo o trabalho e sua concretização está na sua posse. Aderiu 
posteriormente mas não dá utilização frequente à plataforma por alegados motivos de falta de tempo, 
como afirmou numa reunião sobre este Estudo de Caso. 

Não existem relatórios de adesão ou utilização da ferramenta, dado que a empresa só utiliza as 
ferramentas gratuitas sem reporting. 
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4.3.2. Conclusões sobre esta observação 

A ABT demonstra uma equipa bastante propensa a aderir a novas ferramentas, a grande maioria 
dos colaboradores aderiram facilmente à nova plataforma, e utilizam na sua atividade diária.  

Contudo, a resistência do CEO a esta utilização limita fortemente o potencial que a plataforma 
poderia ter. Sendo este o principal ator em termos estratégicos e planeamento na empresa, a sua não 
participação na nova plataforma implica que fique a falta informação crucial para a concretização de 

processos ou tarefas pela equipa. Toda a informação que seja necessário recolher junto do CEO terá 
que ser recolhida por canais alternativos como email, telefone ou reunião. 

4.4. Formulação de hipóteses e questionários a elementos-chave da equipa 

4.4.1. Hipóteses 

De forma a validar a observação realizada neste trabalho, e confirmar os problemas organizacio-

nais identificados, foram formuladas as seguintes hipóteses: 
H1. A empresa tem um mapeamento da sua estrutura organizacional, existe uma definição clara 

de responsabilidades e funções na equipa. 

H2. O parque digital da empresa - conjunto de ferramentas digitais que integram o Sistema de 
Informação da empresa - dá resposta às necessidades da equipa para execução das suas tarefas 
diárias. 

H3. Resistência à mudança na adesão a novas ferramentas digitais: o colaborador é entusiasta 
na adesão a novos artefactos digitais. 

H4. Perante o cenário atual da empresa e os seus objetivos de médio-longo prazo, os colabora-

dores não sentem ter condições para atingir os objetivos organizacionais, e apresentam sugestões de 
melhorias. 

4.4.2. Questionario 

Foi realizado um questionário a três colaboradores da empresa - que representam 33% do 

universo de colaboradores - com funções-chave na atividade da organização, com as seguintes ques-
tões: 

1. A função e hierarquia / estrutura organizacional:  
1. Qual a sua função e a quem reporta?  
2. Como está organizada a sua equipa?  
3. Existem algum mapeamento de processos para a sua atividade diária, um fluxograma 

que siga no cumprimento das suas funções? 
2. Ferramentas digitais - a transformação digital:  

1. Que ferramentas digitais utiliza na sua função?  
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2. Que processos são suportados por suporte digital?  

3. Como controla o cumprimento de processos através de ferramentas no canal digital?  
3. O Sistema de Informação da empresa e integração de processos:  

1. Existe algum workflow de processos a seguir que integre tarefas físicas com utiliza-

ção de ferramentas digitais?  
2. A informação está organizada e centralizada num sítio só, ou encontra-se dispersa 

por várias ferramentas?  

3. É de fácil acesso?  
4. Suporta a tomada de decisão nas suas funções com base na informação que tem 

disponível das ferramentas digitais?  

5. Tem um update de informação em tempo real (ou tempo útil) de forma integrada?   
6. Existem problemas de falta de informação atualizada sobre o estado de processos? 

4. Resistência à Mudança e adesão a novas ferramentas:  
1. Quando lhe são apresentadas novas ferramentas digitais como reage?  
2. Após a adesão a novas ferramentas no canal online, consegue organizar o seu traba-

lho de forma a dar-lhes uma utilização frequente e correta, tirando parte de todo o seu 
potencial para a sua atividade? 

5. Tendo em conta a missão da empresa e os objetivos estratégicos de médio prazo, con-
sidera que a empresa apresenta:  

1. Uma correta estrutura organizacional?  
2. Tem todas as ferramentas necessárias para atingir os seus objetivos? 

6. Sugestões de correção e de melhoria à forma como a empresa está organizada e como tra-
balha: proporia alguma correção de melhoria e correção à metodologia de trabalho, e estrutura or-
ganizacional da empresa? 

4.4.3. Informação recolhida 

As respostas ao questionário permitiram recolher os dados abaixo enumerados. 

Questionário A) Responsável pela área logística e recursos humanos 
É responsável pela equipa de logística; e é também a única pessoa com funções na coordena-

ção de recursos humanos na empresa. Reporta diretamente ao CEO da ABT, de quem recebe ordens 
de comando direto.  

Quanto à organização do trabalho na sua equipa, existe uma definição geral de tarefas, respon-
sabilidades e organização de processos que definem as suas funções como diretora de operações e 
recursos humanos, contudo esse mapeamento não segue uma estrutura formal ou rígida quanto à 

coordenação real de processos ou tarefas. Este mapeamento apoia meramente numa orientação ge-
nérica, e apoio a comunicação aos elementos da equipa no que concerce às suas funções e organi-
zação básica sobre as atividades que executam diariamente. 

Na sua atividade utiliza um elevado nº de plataformas digitais com informação dispersa em vári-
as bases de dados e várias interfaces. Necessita de trabalhar em vários pontos ou interfaces diferen-

!32



tes, para contacto com: colaboradores da empresa; fornecedores; clientes; estado; sócios da socie-

dade anónima; parceiros ou outros stakeholders. 
Todas as tarefas executadas por si e pela sua equipa dependem da utilização de ferramentas no 

digital, a informação está acessível de forma fácil, mas não existe um Sistema de Informação na em-

presa que centralize e relacione toda a informação disponível. Não existe tratamento de informação 
de suporte a tomada de decisão estratégica, nem uma interface que oriente o trabalho diário de cada 
colaborador com apoio nos processos a executar, de forma a que a atividade da equipa tenha um 

desempenho eficiente e eficaz, sem margem para erros de comunicação; erros em comunicação com 
clientes ou fornecedores; erros em comunicação com fornecedores logísticos.  

Não indicou sugestões de melhoria a implementar na organização. 

Questionário B) Responsável pelo Controlo Financeiro e de Gestão 
É a única pessoa na organização com funções na área financeira e controlo de gestão. Suporta 

a sua atividade com apoio de fornecedores externos como a empresa de Contabilidade e Auditoria 
com quem a empresa trabalha, (que lhe reportam em termos da sua prestação de serviços); bancos e 

seguradoras. 
A empresa não lhe disponibilizou um mapeamento de processos ou tarefas diárias para o desen-

volvimento da sua atividade diária, quando entrou na empresa não existia qualquer tipo de processos, 

métodos de trabalho, métodos de controlo, ou formas pré-estabelecidas para efetuar um controlo de 
gestão. Sendo que a atividade tem como base o Controlo Financeiro e de Gestão, sentiu a necessi-
dade de implementar métodos próprios de trabalho que adquiriu em experiências profissionais anteri-

ores, de forma a que fosse possível executar as suas funções.  
No seu dia-a-dia a utiliza, tal como todos os colaboradores, um elevado nº de ferramentas digi-

tais com informação dispersa em vários locais. É fácil aceder à informação, contudo não existe uma 

estrutura de informação centralizada na empresa que lhe permita suportar várias tarefas que tem que 
executar como: mapas de tesouraria; mapas de cobranças; report financeiro; report de gestão; etc. 
Para resolver este problema, definiu os seus próprios mapas de controlo em Microsoft Excel, e utili-

zando mecanismos de controlo no Microsoft Outlook, de forma a conseguir reter a informação essen-
cial; controlar a atividade da empresa em termos de gestão ou finanças; e produzir os vários docu-
mentos para o seu trabalho. 

Indicou como sugestões de melhoria a implementar na ABT:  
- Uma renovação da estrutura física da empresa em termos operacionais e gestão da pla-

taforma logística e gestão de armazém;  
- O desenvolvimento de uma plataforma digital o mais centralizada/integrada possível com 

os processos da empresa (indicou que já existe um projeto em curso, ao qual não foi cedido 
acesso);  
- A implementação de um workflow de trabalho suportado por um sistema de informação, 

de forma a tornar a atividade da empresa mais eficiente e menos dependente de processos 
manuais;  
- Um processo de aumento da equipa ABT bastante rigoroso de forma a que sejam contra-

tadas pessoas com perfil adequado para apoiar o crescimento da empresa;  
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- Aumento do nº de atividades de desenvolvimento profissional e team-building e reforço 

do sentimento de pertença dos colaboradores ao grupo da empresa, que neste momento se 
encontra um pouco fragilizado. 

Questionário C) Account Manager 
É a única pessoa responsável pela gestão da carteira de clientes da empresa, e aquisição de 

novos clientes, com apoio do CEO, a quem reporta.  

Existe um mapa genérico que indica as tarefas base de suporte ao seu trabalho na área comer-
cial, mas não existe uma documentação com definição formal ou documentação descritiva de proces-
sos de trabalho, tarefas ou descrição de funções na empresa.  

O seu trabalho está completamente dependente de ferramentas no canal digital, desde a comu-
nicação com clientes em vários países, até à produção de documentos de apresentação da empresa 
e propostas comerciais. A informação sobre as suas funções também se encontra dispersa por várias 

plataformas e refere não ter acesso, ou poder de decisão, sobre informação fulcral para o sucesso do 
seu trabalho como: custos de produção e respetiva fixação de preços ao cliente para proposta co-

mercial; dados de gestão de qualidade sobre percentagem de amostras com defeitos técnicos - o que 
influencia diretamente a satisfação do cliente e afeta a gestão de conta.  

Afirmou sentir falta de uma interface simples, onde lhe fosse possível gerir toda a informação 

sobre os clientes com quem trabalha. Tem ao dispôr um CRM, o VTiger, que não está adaptado às 
reais necessidades de gestão de clientes na ABT. 

Como sugestões de melhoria apresenta:  
- Alterações à estrutura organizacional da empresa, mais preparada para lidar com a ino-

vação que está a ocorrer em várias áreas da empresa;  
- Aposta numa área de recursos humanos - que não existe neste momento;  
- Alterações ao modelo de liderança, passar a existir uma liderança transparente com 

maior reconhecimento das pessoas e com maior partilha de informação relevante para o de-
senvolvimento de negócio;  
- Maior aposta no desenvolvimento profissional das pessoas que colaboram na ABT, dado 

que todas sentem e querem concretizar a missão da empresa, mas a equipa encontra-se di-
vidida nas várias “ilhas” de funções, e não existe teambuilding nem é fomentado o sentimento 

de pertença; passar a existir um sistema de informação integrado para utilização por toda a 
organização, onde fosse possível controlar e acompanhar processos com clientes e orientar o 
seu trabalho diário de forma mais metódica e eficiente. 

4.4.3. Validação de Hipóteses e Conclusões 

Hipótese 1. A empresa tem um mapeamento da sua estrutura organizacional, existe uma 
definição clara de responsabilidades e funções na equipa. 

Conclusão: A empresa não tem um mapeamento da sua estrutura organizacional. Não existe 
uma definição de responsabilidades e funções. 

!34



Hipótese 2. O parque digital da empresa - conjunto de ferramentas digitais que integram o 
Sistema de Informação da empresa - dá resposta às necessidades da equipa para execução 
das suas tarefas diárias. 

Conclusão: Apesar da equipa ter ao seu dispor um número de ferramentas digitais muito alarga-

do, dois dos três inquiridos (66% dos inquiridos) afirmam não ter ao seu dispor ferramentas digitais 
que apoiem o seu trabalho de forma eficiente e eficaz, de forma a maximizar os resultados do seu 
trabalho. Afirmam que as ferramentas que têm ao seu dispôr não estão adaptadas às suas funções. 

Hipótese 3. Resistência à mudança na adesão a novas ferramentas digitais: o colaborador 
é entusiasta na adesão a novos artefactos digitais. 

Conclusão: Todos os inquiridos afirma aderir facilmente a novas ferramentas digitais, e dar uso 
às mesmas após o período inicial de adesão, no decurso das suas funções. 

Hipótese 4. Perante o cenário atual da empresa e os seus objetivos de médio-longo prazo, 
os colaboradores não sentem ter condições para atingir os objetivos organizacionais, e apre-
sentam sugestões de melhorias. 

Conclusão: Dois dos três inquiridos (66% dos inquiridos) afirma que a empresa ainda não tem as 
condições ideias para atingir os seus objetivos de longo prazo, e enumeraram algumas sugestões de 

melhoria a implementar na organização. 

4.5. Problemas identificados 

Apesar do elevado grau de inovação e investigação na área do calçado e vestuário, a organiza-
ção apresenta problemas internos que afetam a produtividade e desempenho da equipa, tais como: 

- Desorganização organizacional: sem mapeamento de funções, definição clara de res-
ponsabilidades ou respectivas tarefas; sem mapeamento de processos; 
- Lacunas ao nível da comunicação no âmbito de projetos em curso - perdas de informa-

ção e não comunicação à equipa sobre o estado dos projetos;  
- Elevado volume de comunicação formal distribuída por vários emails e duas ferramentas 

de gestão de tarefas e clientes (Asana e Vtiger) com informação dessincronizada com o es-

tado atual de cada projeto. Dá-se preferência ao envio de informação por email, onde muitas 
vezes nem todos os envolvidos nas tarefas recebem informação atualizada, perdendo-se 
elementos fulcrais para o sucesso de projetos; 
- Instabilidade na equipa, com uma taxa de rotatividade muito elevada, e notória desmoti-

vação de colaboradores; 
- Dificuldades na gestão de contas de clientes dada a dispersidade de informação por vá-

rias ferramentas; 
- Inexistência de uma base de dados global onde esteja registada toda a informação or-

ganizacional. Existem inúmeras bases de dados com informação relacionada, e muitas vezes 

repetida, sem qualquer tipo de integração ou formas ágeis de controlar se a informação se 
encontra atualizada; 
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- Elevado nº de plataformas digitais para as mais variadas tarefas, o que causa elevados 

gastos de tempo na gestão de cada uma das plataformas e na concretização de tarefas que 
dependam de mais da utilização de mais do que uma ferramenta. 
- Muita dependência das decisões do CEO para que avancem propostas a clientes; fecho 

de projetos de produção; negociação com fornecedores; atividades de marketing relevantes; 
projetos de design de uniformes. 
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5. A organização: estado atual e objetivos de médio longo prazo 

5.1. “As Is” - a organização atual 

Pretende-se analisar o estado atual da organização, a estrutura organizacional, ferramentas digi-

tais, métodos de trabalho e factores de resistência.  

Em termos organizacionais: 
A empresa apresenta uma estrutura hierárquica horizontal onde todos os colaboradores reportam 

diretamente ao CEO. Existe coordenação de tarefas por algumas pessoas na equipa, mas o controlo 
e decisão encontra-se na totalidade centrado no CEO, que detém e controla a informação central 

para gestão estratégica do negócio, e tem a cargo todas as decisões estratégicas que impactam o 
desenvolvimento de negócios, investimentos em novas ferramentas ou aplicação de metodologias de 
trabalho. 

Estilo de Liderança: 
Foram observados comportamentos de liderança que se aproximam da Liderança Transacional 

(Florea 2016), com foco em: 
- Gestão da Mudança como um só processo isolado, sem áreas distintas de mudança or-

ganizacional; 
- Pouca comunicação à equipa dos processos envolvidos na gestão da mudança, ou fer-
ramentas selecionadas para o efeito; 
- Modelo de liderança e gestão das equipas centrados nas competências individuais do 
CEO (único líder topo); 
- A mudança é implementada meramente com foco em objetivos financeiros, sem qualquer 

visão futura sobre a cultura organizacional ou valorização de Recursos Humanos; 
- O CEO controla todo o processo de recrutamento, com apoio meramente operacional da 
coordenadora de RH, valorizando perfis com competências inferiores à sua área de habilita-

ções ou controlo. Todas as funções fora este âmbito são contratadas a fornecedores externos 
sem impacto organizacional. 

Ferramentas digitais: 
A ABT apresenta um parque digital com forte investimento num conjunto alargado de ferramentas 

digitais que detêm a informação da organização dispersa em várias bases de dados, e dispersa por 

várias plataformas transacionais. O trabalho diário da equipa está completamente dependente da uti-
lização de várias plataformas. Quando qualquer uma delas não está operacional, geram-se proble-
mas operacionais e atrasos em procedimentos. Ocorrem problemas pontuais derivados da dispersi-

dade de plataformas e problemas na atualização de informação em todos os canais.  

Recursos humanos e comunicação diária: 
A comunicação entre a equipa está também dependente de ferramentas digitais dispersas, e não 

existe mapeamento de processos, tarefas, fluxos de informação que integre toda a equipa e os vários 
workflows ou percurso de documentos ao longo da cadeia de trabalho diário.  
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Existe uma alta taxa de rotatividade na empresa. Num contexto de 12 colaboradores, só existem 

2 que estão desde o início da empresa - os fundadores; um está na empresa há mais de 3 anos, o 
responsável pela qualidade; uma pessoa está há mais de 1 ano e meio , a responsável pela área de 
design de uniformes; todos os restantes estão na empresa há menos de um ano. 

A equipa demonstra comportamentos que traduzem uma elevada insatisfação perante o dia-a-dia 
de trabalho, e declara sentir a necessidade de um ambiente de trabalho mais positivo, de maior team-
building e sentimento de pertença, de maior reconhecimento e onde os objetivos de cada indivíduo 

são os mesmos que os da organização.  
De uma forma geral, todos os colaboradores declaram sentir a necessidade de alguma estratégia 

organizacional que despolete uma interação diferente da chefia para consigo, e para com o seu traba-

lho. As pessoas sentem falta de algo que traga união entre equipas, integração de processos e infor-
mação centralizada, e ferramentas no digital fáceis de utilizar que guiem o seu trabalho, e não um 
leque diverso de ferramentas difíceis de coordenar e que causam elevado dispêndio de tempo. 

Metodologia de trabalho: 
Cada pessoa aplica a gestão dos processos diários mediante a sua forma pessoal de trabalho, 

métodos próprios de trabalho e organização pessoal. A organização encontra-se dependente do co-
nhecimento individual dos colaboradores, e toda a sua atividade está dependente do conhecimento 

pessoal que cada colaborador tem sobre os processos e tarefas que envolvem a sua atividade.  

Resistência à Mudança: 
A equipa da ABT (à exceção do CEO) tem um perfil que se adapta muito facilmente a novidades 

na área digital. A equipa sente necessidade de novas formas de organizar o seu trabalho e, por isso, 
adapta-se muito bem a novas ferramentas. 

A liderança topo da ABT demonstra um perfil muito resistente, oponente, ao processo de mudan-
ça na adopção de novas ferramentas digitais. Para além da não adesão a novas ferramentas, fora do 
âmbito das competências pessoais do CEO, este não comunica à equipa a necessidade de adesão à 

ferramenta. O CEO tende a rejeitar ideias novas por parte da equipa, de modelos de trabalho inova-
dores, sempre que estas sugestões exigem habilidades fora da sua área de competências.  

O CEO controla todas as decisões sobre gestão de mudança e Transformação Digital, e tende a 

contratar parceiros externos (fora do âmbito organizacional) para implementação e utilização de no-
vos artefactos digitais. Isto traz como consequências para a equipa: 

- Para a equipa: falta de acesso a processos de Transformação Digital, no sentido de 

aquisição de novas competências e papel ativo no processo de gestão de mudança, com va-
lorização do contributo pessoal de cada um; 
- Para a organização: não são promovidas apões de mudança organizacional interna ten-

do como objetivo a melhoria do ambiente interno, melhoria dos processos e coesão entre a 
equipa. Todos os processos de Gestão de Mudança e Transformação Digital são controlados 
por parceiros externos à empresa, sem impacto organizacional interno para o dia-a-dia da 

equipa. Não são promovidas apões que impactem a cultura organizacional, ou que valorizem 
a equipa.  
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5.2. “To Be” - objetivos a médio longo prazo 

Enumeram-se aqui os objetivos de médio e longo prazo da ABT. 

Em termos de atividades a concretizar: 
- Criar e fazer crescer a nível internacional uma Plataforma de Fornecimento de uniforme 
completo a empresas na área dos transportes, e empresas que necessitem de uniforme na 
sua atividade; 

- Aumentar a sua equipa operacional para apoio ao crescimento do volume de transações 
em armazém; 
- Criar uma estrutura logística e comercial eficaz, no sentido de receber encomendas de 

clientes, conseguir prever necessidades de fornecimento com base no histórico do cliente; 
prever produção e negociar preços de custo com base em comparação de preços entre for-
necedores; estimar tempos de entrega, e conseguir enviar a mercadoria em tempo real ao 

cliente; 
- Automatizar ao máximo toda a atividade comercial com base no novo portal de relação 

com o cliente. 

Em termos de resultados: 
- Aumentar a carteira de clientes no fornecimento completo de uniformes, a nível nacional 
(Portugal) e a nível internacional (todo o mundo); 
- Manter relações de parceria estável, durante anos, com clientes que adquiram um uni-

forme completo; 
- Manter os colaboradores dos seus clientes satisfeitos com o seu uniforme e todas as pe-
ças que o completam, de forma a que tenham o melhor desempenho possível. 

!39



6. Proposta de um Processo de Transformação Digital 

Após o Estudo de Caso, análise do estado atual da organização e dos seus objetivos futuros, 
concluo que a organização não está, neste momento, dotada de todos os recursos - humanos, físicos 

e tecnológicos - de forma a que seja possível atingir os seus objetivos.  
Proponho um novo processo de Transformação Digital que ofereça melhores condições e melhor 

coordenação organizacional, no sentido de ser possível atingir o estado futuro ao qual a empresa se 

propõe a chegar. 

6.1. Factores motivacionais e facilidade de implementar processos de transformação 
digital na ABT 

Sendo que, como analisado no capítulo acima “fatores motivacionais”, a motivação está implici-

tamente subjacente ao cumprimento ou incumprimento dos objetivos individuais, ao não existirem 
objetivos individuais reconhecidos como válidos para a participação num objetivo organizacional co-
mum, a desmotivação para o desempenho do trabalho nota-se como presente no dia-a-dia da empre-

sa, as pessoas demonstram pouco à vontade para interagirem umas com as outras, o ambiente de 
trabalho é monótono e baseia-se no cumprimento de tarefas com impacto no curto prazo. A grande 
rotatividade de pessoas na empresa demonstra este facto. 

Após a observação do comportamento das pessoas na organização conclui-se que os colabora-
dores terão facilidade em aderir à utilização de novos artefactos digitais para substituição de proces-
sos que hoje são realizados por meio de ferramentas físicas. As pessoas demonstram necessidade 

de trabalhar de forma mais integrada com a equipa, sentem que as suas funções estão isoladas de 
todos os restantes colegas e procuram novos meios de trabalho que permitam sentir-se membro par-
ticipante na organização, e responsável pelo atingir de objetivos organizacionais. As pessoas sentem 

que não lhes foram transmitidos os objetivos individuais a cumprir, no sentido de serem parte inte-
grante de um objetivo comum. 

A teoria da motivação dos dois factores de Herzberg conclui que os factores intrínsecos tais 

como o reconhecimento, a responsabilidade e a realização sentida ao concretizar objetivos estão re-
lacionados com a satisfação no trabalho. Seria recomendável que a empresa implementasse meios 
de incentivar a auto-medição pessoal de concretização de objetivos de curto e médio prazo, no senti-

do de promover o sentimento de pertença à organização e de participação numa missão comum, da 
empresa em alinhamento com a do indivíduo. A mesma teoria conclui que, se os colaboradores senti-
rem prazer e desafio na utilização de um novo método de trabalho irão sentir-se motivados para de-

sempenhar as suas funções, e por conseguinte irão ser atores participantes e entusiastas num pro-
cesso de transformação digital.  

Pelo que defendo que, caso seja despoletado na organização um novo processo de transforma-

ção digital que tenha como objetivos: fazer a ligação direta entre funções/responsabilidades e proces-
sos a trabalhar de cada colaborador, com a missão da empresa e concretização de objetivos comuns, 
seria possível trazer à empresa uma nova dinâmica organizacional: mais ágil; mais positiva; que mais 

incentiva a participação; mais focada em objetivos e mais compensadora a título pessoal para cada 
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colaborador. Isto teria efeitos num médio longo prazo em termos de retenção de colaboradores; me-

lhoria da satisfação de clientes, directamente derivada da satisfação dos colaboradores com quem se 
relacionam e do seu foco em promover mais vendas e fidelização do cliente; e por resultado final, o 
crescimento de negócios da empresa e aumento da exportação de calçado e uniformes a nível nacio-

nal e internacional. 

6.2. O papel da liderança topo da ABT na gestão da mudança 

Na framework ETA (Dionísio & Tribolet, 2016) são descritos e estudados em profundidade: o en-
volvimento dos colaboradores na adesão a processos de mudança. No trabalho de campo realizado 

conclui-se que na ABT não se verificam comportamentos de resistência à mudança por parte de cola-
boradores. Todos os colaboradores, à exceção do CEO, demonstram um papel de entusiastas da 
transformação, aderem facilmente às ferramentas e passam a palavra aos colegas para promover o 

seu registo e utilização. 
Só o CEO demonstrou falta de propensão à adesão a novas ferramentas, demonstrando um per-

fil de Oponente ao processo de transformação. Tendo este um elevado nível de influência na organi-
zação, a sua atitude resistente acaba por ter impacto na utilização de ferramentas pelos colaborado-
res. O CEO detém controlo sobre os processos, tarefas e informação na organização, se este não a 

partilha pelos vários canais da empresa, toda a atividade fica fragilizada dado que a operações, pro-
cessos, tarefas serão realizados com base em “ilhas” de informação sem segurança que seja a infor-
mação mais atualizada. Este problema poderá ter impacto no desempenho comercial, no controlo de 

gestão e financeiro, em processos logísticos, no controlo e qualidade, e em todas as tarefas vitais 
para o bom funcionamento da organização. 

Sendo a liderança topo a força motriz para a Gestão da Mudança na organização (Page e Pear-

son, 2004), é fundamental implementar uma estratégia para ultrapassar esta lacuna organizacional. 
Mesmo que a equipa tenha um comportamento entusiasta na adopção de novas ferramentas digitais, 
a liderança terá que promover e incentivar a adesão, de forma a conseguir uma mudança de para-

digma positiva para o ambiente organizacional. (Florea 2016) 
Proponho que seja implementada uma plataforma digital, abaixo descrita, onde o CEO seja o 

elemento promotor da adesão de todos os colaboradores, e seja o principal ator que disponibiliza in-

formação na plataforma, essencial ao bom desempenho do negócio. Os processos deixam de estar 
centrados “na memória” e capacidade intelectual do CEO, e passam a estar centrados nesta nova 
plataforma. 

6.3. Mapeamento da Arquitetura Organizacional 

Deveria ser utilizado o modelo Organizational Self Awareness (OSA), que é utilizado para dese-
nhar um modelo de intervenção para garantir a eficácia dos desenhos organizacionais. Mediante um 
estudo de Arquitetura Organizacional poderia ser desenhado e devidamente fundamentado o modelo 

futuro que a organização necessita para atingir os seus objetivos - um ambicioso crescimento de vo-
lume de negócio na área do fornecimento completo de uniformes.  
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A modelação organizacional e a definição da autoconsciência organizacional permitirá à ABT 

conseguir estabelecer uma nova dinâmica de trabalho mais eficiente, baseada em processos de tra-
balho devidamente planeados e integrados. Permitindo melhorar e agilizar o trabalho em equipa; es-
tabelecer um fluxo de informação dinâmico e centralizado numa só Base de Dados, de onde será 

possível realizar controlo de métricas de negócio e KPIs.  
A tomada de decisão passaria a ser realizada com base em métricas, dados de negócio e previ-

sões fundamentadas com a atividade da empresa. 

6.4. Auto-consciência organizacional na ABT 

Como as pessoas e respetivas tarefas estão divididas por um comando direto pelo CEO, que 
aplica um modelo de liderança pouco transparente sobre todo o contexto organizacional e todos os 
processos em curso, não é possível aferir que exista uma autoconsciência organizacional descrita 

acima no modelo Organizational Self Awareness (OSA) que é utilizado como um modelo de interven-
ção para garantir a eficácia dos desenhos organizacionais, enumera a importância de existir uma mo-

delação empresarial que melhore a sincronização ativa da organização entre humanos e não huma-
nos (máquinas e pessoas).  

As pessoas sentem que estão a executar tarefas isoladas da restante equipa e não conhecem o 

seu “espaço” na organização. Por “espaço” quer-se enumerar factores como: conhecer a descrição 
das suas funções e responsabilidades, conhecer o numero de tarefas a executar, as ligações que 
essas tarefas terão ao trabalho de colegas, saber exatamente como concretizar processos de traba-

lho de forma correta e dentro do que se espera da sua função; e conhecer qual o seu papel ativo para 
a concretização dos objetivos organizacionais.  

Só tendo este conhecimento é que cada colaborador e cada equipa poderá forma a denominada 

“autoconsciência organizacional” (OSA), de forma a que lhe seja possível ter o sensemaking individu-
al e exista um senti e, eventualmente, para o redesenho das organizações.  

Só tendo uma estrutura mapeada e devidamente comunicada à equipa é que será possível as 

pessoas conhecerem o seu “espaço” no mapa organizacional de forma a formarem o seu próprio 
sensemaking individual e se sentirem motivadas por participar ativamente na atividade da empresa, 
terem motivação para aderir a novas ferramentas digitais de trabalho. O conjunto do sensemaking por 

parte de todos os colaboradores permitiria à empresa conseguir um nível de autoconsciência organi-
zacional de forma a conseguir aplicar novas formas de comunicação, troca de informações e monito-
rização ao longo de toda a atividade. Seria possível organizar o trabalho de forma direcionada aos 

objetivos organizacionais; seria possível medir os resultados de forma eficiente e seria possível en-
volver mais os colaboradores em torno da missão da empresa e resultados esperados, o que neste 
momento não acontece perante os testemunhos dos colaboradores e sentimento geral observado na 

empresa durante os 5 meses de observação. 
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7. Proposta de novo artefacto digital 

Proponho que a ABT aposte no desenvolvimento de um novo Sistema de Informação que permi-
ta criar um cockpit de trabalho dedicado a cada função/perfil na organização, que oriente o traba-

lho do colaborador com as melhores práticas para que seja possível ter uma base de dados relevan-
te, atualizada, fluxos de trabalho entre a equipa ágeis, controlo de entrega de produto ou controlo de 
execução de projetos,... ou seja, um sistema que permita suportar toda a atividade diária da empresa, 

sem que esta esteja dependente do conhecimento pessoal dos seus colaboradores. 

7.1. A nova ferramenta 

Esta ferramenta permitiria inovar o posto de trabalho de cada colaborador, simplificar as dezenas 
de tarefas que hoje realizam em plataformas diferentes, registar a informação num sítio só.  

Seria uma nova solução digital, um novo artefacto digital que lhe permita ao colaborador em 
tempo real: 

- Ter uma visão global sobre a organização onde se insere; 
- Ter um cockpit/ecrã para gerir o seu trabalho diário, onde recebe, processa, e envia in-

formação; 
- Receber informação em tempo real sobre os indicadores de performance da organiza-

ção, relacionados com o seu trabalho. 
- Suportar a decisão com base em KPIs. 

7.2. Solução Personalizada 

Esta solução permite ao indivíduo compreender a organização onde se inserir como “um todo”, e 
inserir-se como membro ativo e cooperante num sistema vivo e em constante mutação, através do 
seu trabalho diário. Seriam desenhadas novas interfaces de trabalho com vistas dedicadas para cada 

postos de trabalho, ou seja, seria re-desenhada a forma como os colaboradores interagem diariamen-
te com a organização. 

Cada função exige diferentes soluções em termos de informação a processar, responsabilidades, 

centros de decisão a que estão associadas, entre outros factores. Pelo que, as interfaces a desenhar 
terão que ser personalizadas a cada posto de trabalho e função. O nível de qualificação de cada co-
laborador poderá exigir níveis diferentes de detalhe, ou simplificação da sua interface, de forma a 

permitir à pessoa tirar o máximo partido da sua interface, no menor período de tempo, maximizando 
resultados. Pretende-se construir uma solução intuitiva e adaptável às necessidades de cada um. O 
colaborador poderia, se assim o desejar, participar no desenho e funcionalidades para a sua interface 

de trabalho. Seriam analisados com a equipa de controlo e gestão da empresa quais os indicadores 
de gestão (Key Performance Indicators ou KPIs) mais adequados monitorizar em cada função, de 
forma a que o colaborador tenha informação útil, e em tempo real, sobre os resultados da sua ativi-

dade. 
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7.3. Desenvolvimento do projeto 

Proposta das diferentes fases para desenvolvimento do projecto de re-desenho de interfaces: 
Fase 1) Mapeamento da organização 
Fase 2) Definição de funções e responsabilidades 

Fase 3) Análise do perfil dos colaboradores - painel participante neste estudo 
Fase 3) Personalização de cada contexto de trabalho (cockpit) 
Fase 4) Observação de atividade após implementação 

Fase 5) Correção e ajustamento de eventuais necessidades 
Fase 5) Medição de resultados e avaliação deste trabalho. 

7.4. Vantagens 

Para além das vantagens em termos do funcionamento organizacional e motivação das pessoas 

enumeradas acima, enumero aqui alguns problemas que esta solução poderia resolver para algumas 
das áreas da empresa: 

7.4.1. Para a área logística 

A atividade logística da empresa não tem acesso a um sistema de informação integrado com 
toda a informação sobre a sua atividade. Esta área representa o canal de entrega da totalidade de 
produtos, o que tem grande impacto nos resultados da empresa, tanto financeiros como em termos 

da satisfação e fidelização do cliente, pelo que seria de grande importância que esta equipa tivesse 
acesso a um Sistema de Informação onde consiga: ter uma interface para coordenação do seu traba-
lho e seguir os processos definidos para cada tarefa; registar toda a informação sobre o trabalho diá-

rio num sítio só, e não em várias interfaces; ter ligação às várias plataformas com quem trabalha e 
processa informação, para onde é necessário enviar e receber informação (transportadores, clientes, 
fornecedores, …); tenha acesso a um painel ou dashboard de informação em tempo real que lhe 

permita controlar o desempenho da atividade e da equipa (exemplos: nº de encomendas recebidas; 
nº de envios internacionais para a Europa e respetivo valor de faturação; variação anual dos envios 
feitos para os EUA; evolução dos valores pagos a fornecedores logísticos; etc.); tomar decisões es-

tratégicas com base na informação centralizada e acesso a reports atualizados em tempo real 
(exemplos: que fornecedor logístico contratar tendo em conta os custos passados; qual o cliente com 
mais problemas no envio de encomendas, para aumento do custo do transporte; quais os produtos 

que necessitam de maiores cuidados no transporte, tendo em conta o nº de encomendas defeituosas 
que chegou ao cliente;...). 

7.4.2. Área Financeira 

A área financeira da empresa não dispõe de um sistema centralizado de suporte à sua atividade 

diária. Todos os processos se encontram suportados com base em métodos de trabalho pessoais, o 

!44



que faz com que a organização fique dependente do seu conhecimento e rotinas de trabalho. Seria 

recomendável a implementação de um Sistema de Informação único onde fosse possível: estabelecer 
e documentar as regras de controlo dos vários procedimentos de controlo financeiro; registar e tratar 
toda a informação sobre finanças ou gestão da empresa; analisar painéis com KPIs financeiros e de 

gestão; produzir documentos de análise de informação para suportar decisões estratégicas a tomar 
pelo CEO da empresa. 

7.4.3. Atividade Comercial 

Um sistema integrado para controlo de processos e centralização de informação seria bastante 

relevante para a área comercial da empresa, dado que seria possível controlar a informação sobre 
clientes num painel adequado à atividade da empresa. Se todos os documentos sobre a gestão de 
um cliente (desde a encomenda, custos de fornecimento, transporte, controlo de qualidade,...) estive-

rem centralizados numa ferramenta só, seria possível a ABT ter uma atividade comercial mais pro-
ativa de antecipação de necessidades junto do cliente, o que iria implicar aumentar a faturação da 

empresa, resultados financeiros, e a satisfação do cliente. 

7.5. Um novo estado de Maturidade Digital na ABT 

Na sexta, e última fase do processo de Transformação Digital, segundo Solis & Szymanski 
(2016),  é reconhecida a importância do envolvimento multidisciplinar de todos os colaboradores, de 

forma a que todas as áreas da organização se desenvolvam de forma estável para receber os novos 
processos e artefactos para a sua atividade diária, alinhadas com a estratégia de negócio. A ferra-
menta proposta, o novo artefacto digital a desenvolver pela ABT, seria um impulsionador de: 

- Mapeamento de responsabilidades e clara definição de funções; 
- Organização de processos e documentação de informação crucial para a atividade da 

empresa, que neste momento está na posse de cada colaborador, o seu conhecimento pes-

soal não documentado, sobre as funções que desempenha;  
- Uma nova cultura organizacional de envolvimento, partilha de conhecimento entre os 

colaboradores, e reconhecimento do papel de cada um no cumprimento dos objetivos da em-

presa; 
- A passagem de uma liderança transacional para uma nova liderança transformacional , 

sendo possível dividir o processo de Gestão da Mudança em várias áreas, e distribuir res-

ponsabilidades pela equipa. A liderança transformacional trará também benefícios como: me-
lhoria no relacionamento entre os colaboradores; melhoria na valorização e reconhecimento 
do papel de cada colaborador no cumprimento dos seus objetivos individuais; melhorias nos 

processos, procedimentos, valores organizacionais; o estabelecimento de uma visão clara e 
global a toda a organização. (Florea, 2016) 
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8. Conclusões e Trabalho Futuro 

A crescente evolução do mercado em termos de novas ferramentas digitais é notório. A oferta de 
ferramentas distintas para os mais variados objetivos tendem a fazer com que as organizações adop-

tem várias ferramentas, um grande número de soluções tecnológicas para suportar o seu dia-a-dia e 
a sua atividade. Este investimento é realizado no sentido de ter uma estrutura competitiva e eficiente. 
Mas adoptar um grande número de ferramentas poderá não ser o que vai ajudar a empresa. Caso 

não exista uma estrutura organizacional muito bem definida, com claro e evidente descritivo de fun-
ções e cargos e com um sólido mapeamento de processos assente em plataformas que garantam a 
sua exequibilidade diária, os investimentos em vários artefactos digitais poderá não ser útil para a 

empresa. Ao invés disso, o parque digital da empresa transforma-se numa estrutura complexa, com 
dados dispersos por várias plataformas, uma estrutura difícil de gerir, com custos elevados de manu-
tenção, e com perdas elevadas de tempo. Esta estrutura irá causar danos na motivação dos colabo-

radores, que se vêm obrigados a gerir um grande número de ferramentas, gastando o tempo que po-
deriam estar a dedicar ao desenvolvimento de negócio. 

O Estudo de Caso aqui efetuado, numa PME portuguesa que demonstra um perfil bastante inova-
dor e propenso à mudança, demonstra a grande importância da auto-consciência organizacional, e o 
elevado impacto para a atividade diária da empresa. A ABT rege toda a sua atividade com base na 

liderança transacional (Florea, 2016) e no controlo organizacional detido por uma pessoa, que man-
tém a integração de processos chave na sua mente, na sua memória. Este fator apresenta um eleva-
do risco para a empresa que, na falta do CEO devido a qualquer eventualidade, vê-se obrigada a lidar 

com o caos em processos e gestão de informação.  
Foi apresentada uma solução de novo processo de transformação com base no estudo teórico 

levado a cabo neste trabalho, e com base em observação em contexto de trabalho na empresa.  

O método interpretativista utilizado poderá não oferecer uma exatidão de dados, mas apoia-se na 
recolha de opiniões pessoais e análise de factores motivacionais. Pretendia-se estudar “resistência à 
mudança”, o que implicou analisar comportamentos e análises subjectivas. 

Em termos de desenvolvimentos futuros a este trabalho, poderão ser realizados estudos comple-
mentares no contexto das PMEs a nível nacional. Poderão ser estudadas outras empresas nacionais 
de pequena e média dimensão, no sentido de perceber se o perfil da ABT está dentro do panorama 

nacional, ou se apresenta um desvio à norma. Poderá ser analisada a estrutura organizacional medi-
ana da PME portuguesa, e a forma como adopta novas ferramentas digitais. Avaliar-se-á se a solução 
proposta neste trabalho se justificaria propor a mais empresas. 

Em suma, consideramos que fica demonstrada a importância da análise do contexto organizacio-
nal de uma empresa antes que seja projectado qualquer processo de Transformação Digital. Os fac-
tores de resistência à mudança são passíveis de ser antecipados se for analisado previamente o con-

texto organizacional e a forma como a empresa se organiza em termos de gestão de pessoas, e ma-
peamento de processos. A análise organizacional e desenho do perfil da organização “como um todo” 
permite ter uma visão sobre a sua dinâmica em termos de utilização de artefactos digitais, ou da ade-

são a novas ferramentas no digital.   
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