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Resumo 

O trabalho descrito neste relatório, decorreu numa editora portuguesa, que tem como processo 

core a edição de obra. Neste momento, a editora possui uma plataforma para a gestão deste 

processo, no entanto, esta apresenta um desempenho insuficiente, pois o processo produz 

muita informação redundante, não é transparente, e neste momento a gestão não consegue 

controlar e gerir as obras que estão em processo de edição. Assim, a editora considera que 

deve evoluir para uma nova solução de gestão, uma vez que a plataforma atual não 

corresponde às necessidades do utilizador. 

O objetivo deste trabalho foi, através da análise detalhada do processo de edição de obra, 

analisar e propor uma solução para a gestão do mesmo. Para atingir esse objetivo, 

entrevistámos um conjunto de pessoas, que intervêm diretamente no processo, fizemos 

modelos deste, através da aplicação da metodologia de análise e modelação de processos, e 

desenvolvemos a solução de gestão.  

Dada a natureza do trabalho em causa, foi feita uma análise do estado da arte, relativamente 

aos processos baseados em conhecimento intensivo, ao modelo designado por adaptive case 

management, e ao trabalho e trabalhadores do conhecimento. Esta análise, permitiu 

compreender as características deste tipo de trabalho e reconhecer algumas dessas 

particularidades na organização em estudo. 

O relatório termina, com a aplicação prática dos conceitos apreendidos na análise ao estado da 

arte e culmina com a apresentação de protótipos não funcionais, que representam a nova 

solução de gestão. 
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Analysis and Redesign of an Editorial Process and Specification for its 
Management Platform 

Abstract 

The work described in this report, took place in a Portuguese publisher company, whose core 

process is editing and publishing books. Currently, the publisher has a platform for managing 

this process, however, the platform presents a poor performance, because, the process 

produces redundant information, it is not transparent, and at this time, the management cannot 

control and manage the books that are in the production phase. The platform, doesn’t match to 

the user needs and therefore, the publisher company considers that should evolve to a new 

management solution. 

The aim of this project was, through the detailed analysis of the process, analyze and propose 

a solution for managing this process.      

To achieve this goal, we interviewed a group of people involved directly in the process, we 

made models of the process, by applying the business process modeling methodology, and 

finally we developed the management solution. 

Given the nature of the work in question, which is based on intensive knowledge, it was done 

a state of the art analysis regarding, the processes based on intensive knowledge, adaptive 

case management model and about knowledge work and its workers. The analysis allowed us 

to understand the characteristics that are specific of this kind of work and to recognize that, 

some of those features are found as well in the company under study. 

The report concludes with a practical application of the concepts suggested by adaptive case 

management model and it culminates with the development of a non-functional prototype that 

intends to represent the proposed solution.  

 

 

 

Keywords: Publisher company, Editing process, Process Analysis, Adaptive case 

management, Knowledge work.  
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1 Introdução  

O projeto “análise e redesenho do processo editorial e especificação da plataforma de gestão” 

foi realizado no Grupo Almedina. Este grupo, atua na área da edição e publicação de livros 

em Portugal e, mais recentemente, tem expandido a sua atividade para outras partes do mundo 

como Brasil, Angola e Moçambique. 

O processo de editar um livro, estende-se desde a fase de contacto inicial com o autor, 

apreciação do original, até à fase em que o livro está impresso e disponível para venda. Este 

processo envolve vários atores tais como os autores, editoras, paginadores, designers gráficos, 

gráficas, comerciais, etc. 

Neste ramo, a colaboração com o autor é fundamental, este é chamado a participar em várias 

fases do processo, à medida que este vai avançando. A edição de um livro é um trabalho que 

exige a cooperação entre a Editora e o autor, para que resulte num título atrativo para o 

público ao qual vai ser apresentado. 

O processo de edição de obra pode ser classificado, como um processo de conhecimento 

intensivo. Este, tem uma natureza ágil, não possuindo um workflow definido, pois, as decisões 

que são tomadas, são muitas das vezes alteradas em função das circunstâncias de cada caso 

(Swenson, 2010). O processo de edição de obra, é um processo de alto valor acrescentado e é 

executado por técnicos especializados que possuem liberdade para decidir com base na sua 

análise e experiência. 

O trabalho do conhecimento tem crescido de forma acentuada nas ultimas décadas, fruto de 

uma maior aposta na educação e formação por parte da sociedade e das empresas em concreto 

(Herrmann and Kurz, 2011). Os trabalhadores altamente especializados (vamos designá-los 

por trabalhadores do conhecimento) são valiosos para as empresas, pois é através deles que as 

empresas se conseguem destacar da concorrência, quer pela inovação quer pelo know how, 

que lhes permite resolver mais facilmente problemas de maior complexidade (Davenport, 

2005).  

Apesar da importância inquestionável que os trabalhadores do conhecimento têm para o 

mercado de trabalho, existe ainda uma grande carência de estudos que abordem 

especificamente as suas necessidades (Davenport, 2010). Dada a imprevisibilidade do seu 

trabalho, as soluções informáticas baseadas num workflow rígido não são uma solução efetiva 

para estes profissionais, tendo estes de recorrer a outras alternativas para realizar o seu 

trabalho. A figura 1, visa representar a forma como as ferramentas de gestão de processos 

convencionais controlam os processos através da definição e posterior automatização de um 

conjunto de atividades rígidas. 

Nas empresas, os trabalhadores do conhecimento continuam a utilizar as mesmas soluções 

tecnológicas que os colaboradores que desempenham tarefas rotineiras, isto, impossibilita-os 

de realizar o seu trabalho da forma mais adequada. As soluções atuais tendem a focar-se na 

otimização de um fluxo de trabalho definido e que será sempre executado da mesma forma 

(Ukelson, 2010). No entanto, o trabalho baseado em conhecimento intensivo tem por 

definição, processos desestruturados que não são passiveis de ser definidos com rigor como 
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acontece nas tarefas de rotina (Swenson, 2010). Assim importa desenvolver soluções 

tecnológicas que possam ser adaptadas à medida que o processo se vai desenrolando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ponto seguinte, apresentamos uma análise da empresa e do seu posicionamento no 

mercado, para depois, melhor podermos apresentar a descrição do problema, bem como, os 

objetivos do projeto.  

1.1 Apresentação da empresa onde decorreu o trabalho 

1.1.1 Análise do mercado editorial em Portugal 

O mercado editorial português tem mantido uma tendência de descida nos últimos anos, dado 

que desde o ano de 2008 não apresenta indicadores de melhoria. No ano de 2008, o mercado 

editorial faturava 370 milhões de euros que contrastam com os 300 milhões de euros que 

faturou no ano de 2014, isto representa um decréscimo no valor do mercado de quase 20%. 

Esta redução progressiva ao longo dos últimos anos no sector pode ser explicada, numa 

primeira instância pela crise económica que o país e o mundo enfrentaram a partir do ano de 

2008 e que levou obviamente os consumidores a ajustarem os seus hábitos de consumo, 

focando-se nos bens mais essenciais como a alimentação, o vestuário, saúde, etc. Isto teve 

repercussões nos bens de entretenimento e cultura que ficaram para segundo plano. 

A disponibilização gratuita de conteúdos online é apontada como sendo outra das principais 

causas para a redução crescente do número de livros vendidos, pois existe uma infinidade de 

recursos totalmente gratuitos na internet que estão à distância de uma simples pesquisa online. 

O mercado editorial em Portugal conta com 435 empresas que empregam cerca de 2400 

trabalhadores. Este mercado é caracterizado por empresas de pequena e média dimensão, com 

um número médio de 5 trabalhadores, no entanto, devido às aquisições e fusões que têm 

existido, grande parte do mercado é dominado por um número reduzido de grupos com 

recursos muito superiores à esmagadora maioria dos concorrentes, o que lhes permite atrair os 

melhores autores e assim editar obras que são sucessos de vendas, bem como, ter canais de 

distribuição própria e maior margem negocial perante as livrarias e grandes superfícies. Entre 

os principais players no mercado editorial encontram-se: Grupo Porto Editora, Grupo Leya, 

Babel, Grupo Presença. 

Figura 1: Fluxo de trabalho rígido (Swenson 2011) 
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A grande maioria das editoras a atuar em Portugal, dedica-se à produção de livros em áreas ou 

temáticas bastante especificas. Estas assumem como principal estratégia a diferenciação para 

chegar a segmentos de mercado específicos. A editora Almedina é um exemplo claro dessa 

estratégia, pois dedica-se essencialmente à publicação de livros jurídicos, tais como: manuais 

de apoio para estudantes do ensino superior, códigos de lei e outros títulos associados a esta 

temática. 

O mercado livreiro na Europa continua a ser dominado pelas grandes potências europeias, 

com destaque para o mercado livreiro da Alemanha que representa 38,5% do valor do 

mercado europeu; 30,4% para o mercado Francês e 10,2% e 9% para os mercados de Itália e 

Espanha, respetivamente. Já o valor do mercado livreiro em Portugal representa 1,6% do 

valor do mercado livreiro europeu. 

1.1.2 Grupo Almedina 

O Grupo Almedina é uma empresa familiar de média dimensão que se dedica à seleção, 

edição e comercialização de livros técnicos de referência, bem como à prestação de serviços 

de elevado valor acrescentado, tais como organização de eventos formativos e a seleção e 

disponibilização personalizada de conteúdos, destinados sobretudo a especialistas na área de 

Direito. Este grupo, com sede em Coimbra, conta atualmente com 110 colaboradores e 

apresenta uma faturação anual consolidada que ronda os 8,5 milhões euros (dados de 2015).  

O Grupo Almedina é composto pela Editora Almedina, Edições 70, Actual Editora e mais 

recentemente foi criada a chancela Minotauro. Além disso, o grupo possui uma rede de 10 

livrarias em Portugal, uma loja online e a Almedina Brasil. O Grupo Almedina conta com 

uma forte presença no mercado interno, sendo líder de mercado na área de Direito, tanto na 

edição como na venda a retalho, neste segmento com uma quota de mercado estimada de 60% 

(dados de 2015). No entanto, também se encontra presente de forma direta no Brasil e 

indiretamente em Angola e Moçambique. O grupo tem como principais concorrentes no 

negócio editorial, Grupo Porto Editora, Grupo Leya, Grupo Presença. 

1.1.3 O Legado 

A Editora Almedina teve inicio no ano de 1955, em Coimbra, pela mão de Joaquim Machado. 

Este, decidiu aproveitar a experiência adquirida enquanto trabalhador nas editoras Atlântida e 

Coimbra Editora, para fundar a livraria Almedina, que mais tarde viria a ser também a Editora 

Almedina. A proposta de valor que o modelo de negócio da Almedina oferecia na altura era 

clara e sem dúvida pertinente, a livraria Almedina pretendia munir os estudantes de manuais 

académicos e sebentas, inexistentes na altura, que pudessem auxiliar os professores no 

processo de ensino e facilitar a aprendizagem dos alunos, através de manuais mais práticos e 

de mais fácil compreensão. 

A Almedina abriu portas junto ao famoso Arco de Almedina, local de passagem diário dos 

estudantes para se deslocarem para a universidade. A escolha do local foi fundamental para o 

sucesso do negócio. Joaquim Machado concentrou-se, portanto, em satisfazer uma 

necessidade de um segmento de mercado, que na altura ainda não tinha sido colmatada, e 

percebeu que era fundamental estabelecer uma relação estável, transparente e de confiança 

com os professores que lecionavam na Universidade de Coimbra e que produziam os manuais 
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para os seus alunos. Nos dias de hoje, essa relação mantém-se e está cimentada com a 

confiança que foi sendo adquirida ao longo dos anos. 

 

1.1.4 Áreas de negócio 

As editoras do Grupo Almedina posicionam-se sobretudo nas áreas do conhecimento técnico-

científico, esta categoria representa atualmente cerca de 84,8% das vendas do grupo, no 

entanto, não é exceção a publicação de outro tipo de títulos em áreas como, História ou livros 

de cariz cientifico, estas áreas representam respetivamente 7% e 5,4% do valor faturado pelo 

grupo (dados GFK, 2016). 

O mercado ao qual o Grupo Almedina pretende chegar é composto por profissionais 

especializados em áreas como Direito, Medicina, Psicologia, Contabilidade, Gestão; e os 

estudantes que frequentam o ensino superior. 

A Editora Almedina é líder de mercado em Portugal nas edições jurídicas, publicando 

centenas de livros todos os anos, que vão desde os manuais académicos até aos códigos de lei, 

que são atualmente os seus títulos mais conhecidos (Couceiro, 2014). A editora mantém a 

tendência do grupo, uma vez que os títulos técnico-científicos contabilizam 94,7% do valor 

das suas vendas.  

De forma a ter uma maior variedade na oferta aos leitores, o Grupo Almedina adquiriu a 

Actual Editora, que se dedica à publicação de títulos na área da Economia e Gestão e a 

Edições 70, que publica maioritariamente títulos na área das Ciências Sociais e Humanas. 

Possui também, mais recentemente, a chancela Minotauro que publica narrativa espanhola de 

autores selecionados. 

Dado que a grande maioria dos títulos do Grupo Almedina são da área de Direito, é necessário 

estar atento às alterações na legislação ou novas leis que sejam aprovadas e ser ágil na 

publicação dos títulos. Se esta mutabilidade constante providencia matéria-prima inesgotável 

para a publicação de novos livros, também reduz significativamente o tempo de vida dos 

mesmos, visto que, podem ficar rapidamente desatualizados. Segundo dados da GFK, as 

novidades representam cerca de 21% do rendimento do grupo, sendo a média do mercado de 

16,5%.  

Já relativamente aos preços, podemos dizer que não são uma vantagem competitiva nem 

tampouco é pretendido que o seja. O Grupo Almedina, que tem o seu expoente máximo na 

Editora Almedina, goza de uma reputação consolidada e mantém a imagem de credibilidade e 

qualidade dos seus produtos, quer em termos de conteúdo, quer na qualidade do material e 

acabamentos. As razões atrás referidas, aliadas ao fato de os livros de carácter técnico serem 

normalmente mais caros, ajuda-nos a perceber a razão pela qual a gama de preço com maior 

representatividade ao nível do número de exemplares vendidos, é a de livros com preço acima 

dos 30 euros, esta gama representa 22,7% do número de vendas, seguida da gama de livros 

entre os 14 e os 15,99 euros que representa 14,6% (dados GFK 2016). 
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1.1.5 Internacionalização 

O Grupo Almedina atua principalmente no mercado interno, no entanto tem vindo a apostar 

nos mercados da CPLP. Em 2005 fundou a Almedina Brasil, este projeto tem como principais 

objetivos, expandir a atividade de negócio para um mercado que está em desenvolvimento e 

que possui bastante potencial, beneficiando da imagem de prestígio que a Almedina tem junto 

dos profissionais da lei que trabalham no Brasil. Atualmente, a Almedina Brasil tem 

escritórios em São Paulo e uma livraria no Rio de Janeiro. A Almedina tem estabelecido 

diversas parcerias em Angola e Moçambique, com o intuito de fazer chegar os seus livros a 

estes países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Descrição do Problema 

O Grupo Almedina está atualmente num processo de reestruturação. Este trabalho pretende 

dar aos responsáveis pelo grupo uma visão out of the box e pensar, de forma estratégica, a 

longo prazo. Além do mais, este processo de reestruturação, visa questionar o que se tem 

vindo a fazer e a forma como o trabalho tem vindo a ser desenvolvido. É neste ambiente de 

mudança, que este projeto está inserido e o que se pretende é que exista uma atitude critica 

sobre a forma como as coisas estão a ser feitas. Dessa feita, é necessário, juntamente com os 

colaboradores, compreender o processo de edição de obra e verificar se existem possibilidades 

de melhorar.  

O Grupo Almedina possui uma plataforma de trabalho designada por Sistema Eletrónico 

Acompanhamento de Edição (SEAE). Esta, é uma plataforma online que acompanha todo o 

processo de edição da obra, o que significa que é usada por vários utilizadores ao longo do 

processo. O que atualmente se verifica, é que a plataforma não consegue dar resposta às 

necessidades dos utilizadores e por isso, estes veem a sua utilização como trabalho acrescido e 

não como uma ferramenta que os ajude a executar as tarefas de forma mais fácil e eficiente. 

Assim, os utilizadores refugiam-se em ferramentas de trabalho auxiliares, tais como, Outlook, 

Figura 2: Locais de atividade do Grupo Almedina 
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Excel e Word. Este comportamento leva a que a informação não esteja acessível a todos na 

altura certa, tornando a organização bastante dependente dos indivíduos que controlam esses 

dados.  

O SEAE é atualmente usado pelos colaboradores como um repositório de informação e 

também para proceder ao pagamento dos direitos de autor. Estas duas atividades estão muito 

aquém daquilo que seria expectável para um sistema que deveria ser a pedra angular do 

processo de edição. Dadas as limitações atrás referidas, os colaboradores têm dificuldade em 

controlar o conjunto das obras em edição, reagindo aos emails que recebem e que, os fazem 

estar a par do estado da obra. Esta forma de trabalhar é reativa, uma vez que os intervenientes 

no processo não conseguem antecipar eventuais problemas que possam surgir e agir em 

conformidade.  

A inexistência de formulários de dados na plataforma, adequados ao processo, gera 

ineficiência, pois ao longo deste vão sendo criados vários documentos que replicam 

informação. Este método, para além de ser altamente propenso a erros, devido à necessidade 

constante de estar a copiar conteúdo de vários documentos, é também confuso dado o número 

de emails que são trocados para enviar a informação necessária.  

 A fraca usabilidade da plataforma e as interfaces pouco intuitivas, geram desconforto nos 

colaboradores, o que leva a que estes recorram ao email para pedir informação aos colegas ao 

invés de aceder à plataforma. O uso excessivo do email é outro dos problemas identificados 

na organização e que urge resolver, pois ao invés de os colaboradores estarem concentrados 

na atividade que cria mais valor para a organização, têm de despender imenso tempo e 

atenção na receção, procura e envio da informação que lhes é solicitada, o que tem um 

impacto significativo na produtividade da organização. 

O Grupo Almedina é constituído por um conjunto de várias editoras. O processo de edição do 

livro obriga a que estas entidades se coordenem e interajam entre si. O que atualmente se 

verifica é que os colaboradores das diferentes editoras têm formas de trabalhar distintas. É 

importante criar um conjunto de procedimentos, de forma a homogeneizar a forma como o 

trabalho é feito nas várias editoras. O processo de edição da obra não está definido e muito 

menos, formalizado. Até ao momento, toda a atividade diária é realizada empiricamente, isto 

é, não existe um workflow pensado para o processo, o que dificulta o controlo deste, bem 

como, a sua gestão. Assim, é imperativo fazer um levantamento do processo, perceber quais 

são as suas grandes fases, quem as executa e quem as controla. 

Os problemas mencionados anteriormente têm um impacto tanto maior na organização quanto 

maior for o volume de trabalho a executar, uma vez que à medida que o número de propostas 

para a edição de livros vai aumentando, existe uma necessidade maior de comunicação entre 

os colaboradores e uma necessidade de controlar de forma mais precisa os processos que 

estão a decorrer. Ao mesmo tempo, estas ineficiências comprometem a capacidade de 

resposta do grupo às propostas dos autores e também levam à subutilização dos recursos 

escassos. 
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1.3 Objetivos de investigação 

O projeto de investigação em curso visa atingir dois grandes objetivos: 

 Analisar e compreender o processo de edição de obra na organização; 

 Especificar uma plataforma para a gestão desse processo. 

 

De forma a atingir os objetivos, é necessário numa primeira fase, compreender de forma clara 

a natureza do trabalho que é realizado pelos profissionais envolvidos no processo de edição 

da obra. Esta fase, abrange o levantamento das tarefas executadas pelos colaboradores, a 

identificação dos principais problemas que estes enfrentam aquando da execução do seu 

trabalho e quais as necessidades tecnológicas mais prementes. 

De seguida é feito um levantamento do processo de edição da obra, apresentação de um 

diagnóstico para o mesmo e apresentação de uma proposta de melhoria para o processo. 

Com base nos dois pontos anteriores pretende-se, posteriormente, fazer uma análise critica à 

plataforma que é atualmente utilizada na organização, com o intuito de verificar se esta se 

adapta à natureza do trabalho que aqui se realiza. 

Finalmente, o segundo objetivo, consiste na apresentação de uma proposta de melhoria, na 

forma de um protótipo não funcional, que dê resposta aos problemas identificados. Esta 

proposta de melhoria poderá ser integrada na plataforma de trabalho que está atualmente em 

vigor na Almedina, ou poderá ser desenvolvida de raiz, na forma de uma nova solução 

informática. 

 

1.4 Organização do relatório 

O presente documento está divido em seis capítulos.  

No primeiro capítulo é feita uma breve introdução sobre o trabalho do conhecimento e a sua 

importância para a economia moderna, de seguida, analisa-se o mercado editorial português e 

é apresentada a empresa onde foi levado a cabo o projeto. Finalmente, é feito um 

enquadramento do problema a tratar e são definidos os objetivos do projeto. 

O segundo capítulo, contempla uma revisão teórica sobre os temas a abordar no relatório. A 

revisão da literatura deste documento aborda os seguintes tópicos: 

 Trabalho do conhecimento e trabalhadores do conhecimento; 

 Processos baseados em conhecimento intensivo; 

 Ferramentas convencionais para gestão de processos; 

 Adaptive Case Management System. 

No terceiro capítulo, é definido com maior detalhe o problema prático a resolver na empresa, 

mas também, a problemática que se pretende abordar no âmbito do projeto. Neste capítulo, é 

feita uma descrição do estado as is, do processo de edição da obra, bem como, também é feito 

um relato dos principais problemas detetados na plataforma informática SEAE.  
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Após ter sido feita uma descrição da situação atual no Grupo Almedina, são apresentados no 

capítulo quatro, os métodos utilizados para conduzir a investigação, atingir os objetivos 

propostos e responder às perguntas levantadas. 

No capítulo cinco, são discutidos os resultados da investigação e apresentadas as propostas de 

melhoria, quer para o processo de edição da obra, quer para a plataforma informática usada 

atualmente.  

No sexto e ultimo capítulo, são apresentadas as conclusões do projeto, bem como, são 

também identificados os trabalhos futuros e discutidas eventuais limitações da investigação.  
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2 O estado da arte do trabalho do conhecimento  

A sociedade tem vindo a evoluir para uma sociedade cada vez mais baseada na produção e 

utilização do conhecimento, isto acontece principalmente nos países mais industrializados 

(Herrmann and Kurz, 2011). Dessa forma, os trabalhadores do conhecimento ganham outra 

relevância e urge criar formas de os tornar mais eficientes. No entanto, os sistemas já 

existentes de gestão de processos, provaram não ser adequados, pois não respondem às 

especificidades dos processos baseados em conhecimento intensivo. 

2.1 Trabalho do conhecimento e trabalhadores do conhecimento 

O trabalho do conhecimento está em crescimento desde há vários anos. O número de 

empresas que executam trabalho com estas características, tem vindo a aumentar e tem um 

impacto muito significativo na economia.  

Quando falamos em trabalho do conhecimento, falamos na execução de tarefas com um 

elevado grau de complexidade, executadas por colaboradores altamente especializados 

(Davenport, 2005). Este trabalho está associado à produção, distribuição ou aplicação do 

conhecimento (Davenport, 2010). Como exemplos deste tipo de trabalho, podemos referir, o 

tratamento de um paciente no hospital, a defesa de um arguido pelo advogado ou o processo 

de investigação da polícia para encontrar o autor do crime. Apesar de os exemplos dados 

pertencerem a áreas de especialização distintas, o trabalho executado tem características em 

comum. 

As principais características dos processos baseados em conhecimento, são: a sua natureza 

ágil e um grau de imprevisibilidade elevado, que advém do facto das atividades aqui 

executadas serem desestruturadas, tornando-os difíceis de gerir (Swenson, 2010) (Herrmann 

and Kurz, 2011). Devido a estas características, este tipo de processos deve ser abordado de 

forma distinta. 

O processo para levar a cabo este tipo de trabalho, não é semelhante aos processos de negócio 

tradicionais, onde passa por fases estanques como avaliação do processo, modelação, 

execução e controlo (Matthias 2010). No trabalho do conhecimento este tipo de abordagem 

não funciona, pois envolve processos muito mais dinâmicos e desestruturados. Dessa forma, 

não é possível planear com rigor e definir o conjunto de tarefas a executar no processo, uma 

vez que este está  dependente de fatores externos e de acontecimentos que alteram o rumo 

deste (Swenson, 2010). 

A natureza do trabalho do conhecimento, implica uma constante adaptação à medida que 

novos dados são descobertos (Swenson, 2010). Estes dados, podem ser um email recebido, 

um telefonema ou um imprevisto. No trabalho do conhecimento, a informação define o rumo 

do processo, assim, se a informação está sempre a fluir, não é possível definir um processo 

desta natureza, avaliando, modelando e implementando o processo apenas uma vez, é 

necessário sim, que estes passos sejam realizados ciclicamente ao longo do processo até que 

os objetivos tenham sido concluídos (Ukelson, 2010). 
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O trabalho do conhecimento não é um trabalho rotineiro, uma vez que não possui o nível de 

repetibilidade que os trabalhos de rotina possuem (Swenson, 2010). O trabalho de rotina, 

apresenta um nível de repetibilidade elevado, sendo por isso, possível identificar um fluxo 

ordenado de atividades que são repetidas e executadas sempre na mesma ordem. Este tipo de 

trabalho, beneficia muito da automatização (Swenson, 2010), e essa automatização, constitui 

uma grande vantagem para as empresas, pois a eficiência ganha no processo com essa 

automatização, vai compensar o elevado custo que representa automatizar um processo, sendo 

por isso um bom investimento a longo prazo. Assim, é possível concluir que automatizar 

processos que integrem o trabalho do conhecimento, não é viável para as empresas, nem 

representa um beneficio para os próprios colaboradores, pois, devido à natureza deste tipo de 

processos, cada caso é um caso e, portanto, não justifica estar a automatizar um processo que 

será executado poucas vezes e que não constituirá uma solução para os colaboradores nos 

casos em que as circunstâncias do processo mudem. 

Os trabalhadores do conhecimento são, portanto, os atores que lidam com processos baseados 

em conhecimento intensivo, e segundo Peter Drucker “são os que mais sabem sobre o 

trabalho que executam na organização” (Swenson, 2010). Estes são altamente especializados 

na área em que atuam, possuem elevada experiência na função ou apresentam um alto nível 

de educação (Davenport, 2005). As funções que desempenham estão associadas à descoberta, 

aplicação ou distribuição do conhecimento (Davenport, 2010). Os trabalhadores do 

conhecimento, possuem autonomia para tomar decisões, à medida que estas vão surgindo no 

decorrer do processo.  

A importância deste tipo de profissionais é indiscutível, eles estão integrados nos 

departamentos de pesquisa, desenvolvimento e engenharia do produto, onde produzem 

produtos e serviços diferenciadores; nos departamentos de marketing, onde desenvolvem 

estratégias de comunicação para os potenciais clientes, etc. (Davenport, 2005). Peter Drucker, 

aborda esta questão, no ano de 1969, quando diz que “tornar o trabalho do conhecimento 

mais eficiente será a derradeira tarefa da Gestão neste século”. Anos mais tarde, reforça a 

ideia sobre a importância do trabalho e dos trabalhadores do conhecimento, escrevendo, no 

ano de 1998, que “a produtividade do trabalho do conhecimento e dos trabalhadores do 

conhecimento será provavelmente um fator competitivo, pelo menos na maioria das 

industrias dos países desenvolvidos” (Swenson, 2010). 

Apesar da importância que estes profissionais representam para a economia, e do 

reconhecimento dessa importância, por grandes nomes lidados à gestão, tal como o próprio 

Peter Drucker, isso não se materializou ainda na preocupação em facultar ferramentas 

adequadas às especificidades do trabalho executado por estas pessoas. Apesar de já vários 

esforços terem sido feitos para propor novas alternativas que possam responder às 

necessidades deste grupo de profissionais, esta área do conhecimento carece ainda de pesquisa 

e de propostas que constituam alternativas aos sistemas convencionais.  

Por oposição ao trabalho do conhecimento, está o trabalho de rotina. O trabalho de rotina é 

por norma conhecido em detalhe, uma vez que é executado quase sempre da mesma forma, 

assim é possível prever o seu comportamento e planeá-lo com algum detalhe com base num 

padrão de execução, encontrado em todas as vezes que o processo foi executado 

anteriormente (Swenson, 2010). 
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Os colaboradores não são puramente trabalhadores do conhecimento ou trabalhadores que 

executam tarefas de rotina, isto é, o trabalhador do conhecimento não é alguém que realiza 

100% de tarefas diferentes que nunca se repetem e o trabalhador que executa um trabalho de 

rotina também não executa apenas tarefas de rotina. O trabalhador do conhecimento, é alguém 

que executa predominantemente, cerca de 95% de trabalho do conhecimento. E o trabalhador 

que executa um trabalho rotineiro, é alguém que diariamente executa, menos de 2% de tarefas 

do conhecimento (Swenson, 2010).  

2.2 Processos baseados em conhecimento intensivo 

Os processos baseados em conhecimento intensivo, compõem a maior parte dos processos 

existentes nas organizações e são executados pelos recursos humanos mais dispendiosos 

(Swenson, 2010). As organizações, têm-se virado sobretudo para a gestão dos processos 

rotineiros, como forma de aumentar a sua eficiência e criar valor, no entanto estas começam a 

perceber que a próxima evolução na gestão de processos é o aumento da eficiência dos 

processos baseados em conhecimento intensivo (Swenson, 2010). 

Dada a natureza dinâmica e os níveis de imprevisibilidade deste trabalho, que inviabilizam o 

uso de softwares convencionais, os colaboradores usam ferramentas básicas que lhes 

concedam a agilidade que necessitam para lidar com a especificidade de cada caso. A titulo de 

exemplo, podemos referir o uso do email,  Word, Excel, reuniões, etc. (Matthias, 2010).  

Davenport, no seu livro, Thinking for a living, (Davenport, 2005) abordou a questão dos 

processos baseados em conhecimento intensivo e os trabalhadores do conhecimento. No 

esquema que se apresenta de seguida, Davenport categoriza os vários processos com base em 

duas variáveis: a complexidade do trabalho e o nível de colaboração necessário entre os 

colaboradores para produzir esse trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: As quatro vertentes do trabalho do conhecimento (Davenport, 2010) 
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Segundo o sistema de classificação de Davenport (figura 3), os processos que possuem um 

nível de complexidade mais baixo, são normalmente associados a processos mais previsíveis. 

Esta previsibilidade, é tanto maior quanto menor for o nível de colaboração existente. Os 

processos que se enquadram nestas categorias (integration model e transation model) 

possibilitam a criação de um modelo detalhado, que descreve como é que o trabalho é 

executado e por isso, beneficiam grandemente da otimização, através da modelação, 

possibilitando às empresas manterem o controlo sobre o processo e poderem geri-lo 

convenientemente. 

 

Por outro lado, os processos que não se baseiam na execução de tarefas de rotina, mas que 

requeiram elevados níveis de interpretação e julgamento, caso a caso, têm outro nível de 

imprevisibilidade que também aumenta com o grau de colaboração necessário entre os 

trabalhadores. Nestes casos (collaboration model e expert model), a modelação não é 

aconselhada, pois não é possível antecipar o fluxo do processo, bem como não é comportável 

em termos de investimento integrar todas as exceções que este tipo de processo possui.  

Como foi anteriormente referido, dada a impossibilidade de criar um processo totalmente 

automático, importa perceber de que forma é que podemos fornecer uma ferramenta mais 

flexível, que permita controlar e gerir estes processos. De seguida, será apresentado, um 

conjunto de sugestões identificadas através da revisão da literatura efetuada e que visam 

auxiliar as organizações no controlo dos seus processos. 

FIGURA DO GESTOR DO PROCESSO 

Cada processo deve ter um gestor do processo (Kraft, 2010). Esta medida, visa assegurar que 

o processo não cai no esquecimento e que é levado até ao fim, dentro do prazo previsto. O 

grau de imprevisibilidade deste tipo de processos, leva ao surgimento de imprevistos que não 

são da responsabilidade, nem de um colaborador nem de outro, chegando-se a um impasse. 

Uma das funções do gestor do processo, é desbloquear esses impasses e definir quem deve 

resolver essa nova questão. Esta pessoa, tem como principal função, garantir que o processo é 

executado dentro da normalidade e que os prazos são cumpridos. O gestor do processo é a 

pessoa que inicia o processo e que propõe à partida um conjunto de atividades e tarefas que 

devem ser executadas pelos vários intervenientes. 

OBJETIVOS, PRAZOS E RESULTADOS ESPERADOS 

Todos os processos têm um objetivo, um prazo de execução e um resultado, em forma de 

outputs produzidos e é o gestor do processo que tem a tarefa de definir claramente estas 

metas, no inicio da criação de um novo caso (Kraft, 2010). No entanto, estas podem ser 

alteradas caso surja uma nova evidência que implique a redefinição dos objetivos, do prazo de 

execução ou dos produtos esperados do processo. 

WORKFLOW FLEXÍVEL  

É unânime entre os vários autores que estudam os processos baseados em conhecimento 

intensivo, que o fluxo de trabalho não deve ser predefinido à partida (Herrmann and Kurz, 

2011) (Swenson, 2010). Ao invés de criarmos um fluxo rígido, a melhor alternativa é a 

sugestão de um conjunto de atividades e tarefas que devem ser executadas pelos vários 

intervenientes, de forma a atingir o objetivo (Khoyi and Swenson, 2010). Este documento, 
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criado no inicio do processo, serve apenas de orientação e não restringe em nada a atuação 

dos participantes, que podem a qualquer momento adaptar o workflow sugerido. Dessa forma, 

os trabalhadores do conhecimento possuem um conjunto de indicações que os orienta no caso, 

possuindo ao mesmo tempo a liberdade para avaliar a situação e a flexibilidade de adaptar o 

sistema às necessidades do caso.  

Neste tipo de processo, a cooperação e coordenação entre vários elementos é um aspeto 

importante (Shepherd, 2010). Esses elementos têm de cooperar para atingir o objetivo 

proposto. Nas empresas este tipo de cooperação, pode visar a criação de um documento de 

forma conjunta, integrando várias perspetivas ou a discussão conjunta para a tomada de 

decisão. Assim, para estes casos é importante remover todas as barreiras existentes à 

comunicação e assegurar a transparência do mesmo (Shepherd, 2010). Os atores do processo, 

devem conseguir visualizar quais as tarefas e atividades que estão atribuídas e a quem foram 

atribuídas, esta transparência tem como principal objetivo evitar a duplicação de trabalho.  

REUTILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 

Como referido, estes processos envolvem, na maioria dos casos, um conjunto de pessoas de 

várias áreas de formação e com diferentes funções na organização. Como resultado desse tipo 

de interação, existe uma constante produção de conteúdo, em forma de documentos, 

conversas, emails, folhas de cálculo, formulários, etc. Estes documentos, são a forma que as 

pessoas têm de levar a cabo o trabalho que têm que executar, possibilitando uma maior 

flexibilidade. 

Importa guardar toda a informação que vai sendo produzida no âmbito do processo, e que é na 

realidade, o histórico do mesmo. A figura 4, resume os vários tipos de conteúdo produzidos 

no decorrer do processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Conteúdo produzido durante o processo  (Le Clair and Moore, 2009) 



Análise e Redesenho do Processo Editorial e Especificação da Plataforma de Gestão  

14 

 

 

O que acontece na maioria das empresas, é que este tipo de informação se encontra disperso, 

quer no email de cada um, quer no computador ou simplesmente não foi guardado e, portanto, 

perdeu-se, impossibilitando os colaboradores de revisitarem o processo no futuro. Deve ser 

mantido um registo dos documentos relevantes que são produzidos no âmbito do processo.  

É importante que os sistemas que pretendem suportar este tipo de processos permitam 

visualizar, aquilo que ocorreu durante a execução do mesmo, nomeadamente: o workflow 

definido, quem executou as tarefas, as interações que ocorreram, os documentos que foram 

produzidos, as decisões que foram tomadas e o porquê de terem sido tomadas. À medida que 

os casos resolvidos se vão acumulando, a organização vai somando experiência que pode ser 

utilizada na resolução de novos casos que possam ter alguma similaridade (Khoyi and 

Swenson, 2010).  

CONCEITO DO TEMPLATE 

O template é um conceito importante na gestão de processos baseados em conhecimento 

intensivo e é um excelente exemplo de reutilização do conhecimento adquirido na resolução 

de casos (Khoyi and Swenson, 2010). À medida que os casos vão sendo solucionados, 

existem padrões que vão sendo encontrados e que são usados como ponto de partida para a 

resolução de novos casos, servindo de orientação aos intervenientes no processo. O template é 

um exemplo claro de melhoria contínua praticada na gestão de processos, pois pode ser 

alterado à medida que as boas práticas vão sendo encontradas e definidas. Finalmente, permite 

ganhar tempo, uma vez que o gestor do processo tem a possibilidade de partir de um workflow 

pré-definido e adaptá-lo para se encaixar nas especificidades do caso. 

2.3 As ferramentas convencionais para gestão de processos 

Nesta secção, pretende-se abordar, de forma geral, algumas das ferramentas disponíveis 

atualmente para gestão de processos e discutir a sua adequabilidade ao tipo de trabalho que se 

está a tratar.  

 

Os sistemas de gestão de processos, como o BPM, ERP, CRM e o workflow management 

systems (WfMS), são baseados nos princípios da gestão cientifica. A implementação de um 

sistema deste tipo numa organização passa por várias fases:  

 

 Identificar o processo correto por detrás da atividade a executar; 

 Formalizar esse processo através da modelação; 

 Automatizar esse processo para que possa ser executado de forma repetitiva. 

 

Estas tecnologias, são ótimas para otimizar processos que são executados sempre da mesma 

forma em todas as ocasiões (Herrmann and Kurz, 2011). Na realidade, estes conceitos são 

responsáveis por um grande aumento na produtividade de muitas empresas (Herrmann and 

Kurz, 2011). No entanto, existem processos que devido à sua variabilidade e 

imprevisibilidade não podem ser tratados com este tipo de ferramentas, esta condicionante 

não advém da carência de funcionalidades que as soluções possam ter, mas sim, dos conceitos 

utilizados por trás das soluções, que entendem os processos de forma diferente (Ukelson, 
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2010). A figura 5, permite estabelecer uma comparação entre algumas das ferramentas de 

gestão de processos, com base nas variáveis, flexibilidade e automatização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos sistemas que têm por base a tecnologia BPM, pretende-se definir todo o processo a um 

nível de detalhe, que permita que este seja executado como um programa (Khoyi, 2010). No 

processo de avaliação, são analisados todos os passos do processo e é definida a melhor forma 

de executar uma dada atividade, este conjunto de passos é, posteriormente, modelado e 

implementado.  

 

No modelo BPM, não existe a possibilidade de adaptar o sistema para cada caso, além do 

mais, a maioria das ferramentas BPM não permite alterar o processo em execução e adicionar, 

por exemplo, novas tarefas ou remover tarefas que já não se apliquem. 

 

Uma das fragilidades com que nos deparamos na utilização de ferramentas como o BPM para 

suportar trabalho do conhecimento, é a baixa fiabilidade que estes possuem, uma vez que, ao 

especificar de forma detalhada como é que o processo deve decorrer, este vai falhar perante a 

primeira exceção que encontrar, pois não sabe como atuar nessa situação. Isto significa que a 

utilização de soluções deste tipo torna o processo bastante frágil (Matthias, 2010). 

 

Grande parte das ferramentas BPM existentes atualmente, baseia-se nos conceitos da 

produção em massa tornados célebres por Frederick W. Taylor. Este conceito assenta na ideia, 

de que o tempo e os recursos que se vão despender para modelar o processo em detalhe, vão 

ser compensados com o aumento da eficiência ganha no processo, o que acaba por diluir o 

investimento feito, através do número de vezes que o processo é executado. Esta lógica, 

continua a ser muito bem-sucedida para trabalhos com um fluxo bem delineado.  

Figura 5: Categorização das soluções de gestão de processos de acordo com a complexidade 

(Swenson, Palmer, and Silver, 2011) 
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O trabalho do conhecimento difere fortemente dos processos de rotina. Estes são 

significativamente menos estruturados e não é possível prever com exatidão o fluxo de 

atividades antes de o processo ocorrer (Herrmann and Kurz, 2011). 

2.4 Adaptive Case Management System 

Adaptive case management (ACM) é um conceito que se está a tornar numa tendência cada 

vez mais relevante no apoio aos processos de conhecimento intensivo, pela sua natureza 

desestruturada (Herrmann and Kurz, 2011). 

 

No sistema ACM, não existe o controlo de um fluxo de trabalho predeterminado. Como o 

trabalho do conhecimento não é previsível, o fluxo de atividades vai sendo adaptado à medida 

que o processo vai avançando, estas atividades são, portanto, adaptadas e executadas de forma 

a atingir os objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os processos do trabalho do conhecimento, são altamente colaborativos e possuem equipas 

compostas por elementos que possuem diferentes backgrounds e skills. Estes necessitam de se 

comunicar e coordenar para atingir os objetivos de forma mais fácil e eficiente. O ACM 

remove essas barreiras de comunicação e pretende criar um ambiente colaborativo e 

transparente, de forma a que todos saibam o estado do processo, e assim evitar, que sejam 

cometidos erros por falta de informação ou que seja veiculada informação incorreta (Pucher, 

2010). 

A transparência, é outro dos valores que o sistema ACM defende para que o caso seja 

executado de forma eficiente. O colaborador que participa no caso necessita de saber 

claramente quais as atividades que tem de executar e quais as restrições, nomeadamente, em 

termos de tempo e de recursos que tem disponíveis(Pucher, 2010). 

O sistema deve ser capaz de analisar a performance dos intervenientes no processo, isto é, 

saber quem executou determinada ação e com que sucesso o fez. 

Figura 6: Fluxo que representa flexibilidade do Adaptive Case Management (Swenson, Palmer, and Silver, 

2011) 
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O conceito de ACM advoga a existência de um local onde o conhecimento é guardado à 

medida que os vários casos vão sendo tratados. Esse conhecimento é guardado num local 

designado por repositório (Pucher, 2010). No repositório, é possível aceder às boas praticas 

que vão sendo descobertas e assim reutilizar o conhecimento. É, portanto, importante que esse 

conhecimento esteja acessível a todos para que, caso seja possível, seja reutilizado, levando a 

que a tarefa seja executada da forma mais rápida. 

Uma das características mais distintivas do ACM é a adaptabilidade. O utilizador, tem a 

possibilidade de adaptar o sistema às características individuais do caso a resolver. Neste 

conceito, o colaborador procede às alterações por si mesmo.  

Existem dois níveis de adaptações: 

O primeiro nível é a adaptação de um caso de forma isolada durante a execução do mesmo. A 

qualquer momento o utilizador pode, motivado por eventos externos, novas descobertas ou 

por outra razão, personalizar o caso para encaixar nos novos requisitos. 

O segundo nível de adaptação está relacionado com a reutilização da informação recolhida. 

Este mecanismo permite aos utilizadores agilizar o processo de desenvolvimento de alguns 

dos casos, bem como, fomentar a melhoria contínua na organização. A figura que se segue 

pretende resumir o que até agora foi aqui referido, resumindo os princípios característicos do 

Adaptive case management.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Princípios do Adaptive Case Management (Herrmann and Kurz, 2011) 
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3 Levantamento e diagnóstico da situação atual 

O projeto intitulado “análise e redesenho do processo editorial e especificação da plataforma 

de gestão”, consiste na análise do processo de edição de obra, um dos processos críticos para 

o Grupo Almedina, bem como na apresentação de propostas de melhoria para a plataforma 

que gere atualmente este processo. 

Os objetivos mais práticos traçados pela empresa, passam, numa primeira fase, pela análise e 

diagnóstico de oportunidades de melhoria no processo de edição de obra. Nesta fase do 

projeto, será feito um levantamento das tarefas executadas pelos trabalhadores, tentando ao 

mesmo tempo compreender quais os problemas que eles enfrentam na realização dessas 

tarefas e quais as suas necessidades mais prementes. Com base nessa informação, tentar-se-á 

caraterizar a natureza do trabalho executado na Almedina. 

Na segunda fase do projeto, pretende-se fazer uma análise crítica à solução informática da 

Almedina, que se designa por Sistema Eletrónico de Apoio à Edição (SEAE), e que não está a 

ser utilizada, convenientemente, pelos colaboradores. Com base na análise do processo e na 

caracterização da natureza do trabalho aqui realizado, serão sugeridas alternativas que 

permitam fazer face aos problemas encontrados. As sugestões de melhoria propostas para a 

plataforma, deverão ser apresentadas sobre a forma de protótipos não funcionais. 

Este projeto, visa ser uma oportunidade para expandir o conhecimento na área da engenharia 

dos serviços. O projeto pretende abordar a questão do trabalho do conhecimento, através da 

aplicação do modelo Adaptive case management, para a gestão do processo de edição de obra 

no Grupo Almedina.  O processo de edição de obra, é o processo através do qual o Grupo 

presta um serviço ao autor, pois graças ao seu know how, procede à avaliação, edição e 

publicação da obra, finalmente disponibilizando-a ao público, através da sua rede de lojas e 

dos seus parceiros comerciais. A temática do trabalho do conhecimento e a aplicação prática 

do modelo Adaptive case management a uma empresa que presta também serviços pretende 

fortalecer a literatura ligada a um sector que se tem desenvolvido rapidamente nos países 

desenvolvidos e tem um impacto muito significativo no seu produto interno bruto (Bitner, 

Ostrom, and Morgan, 2008). Recentemente, as empresas, universidades e outras entidades 

públicas e privadas têm vindo a reconhecer a importância deste setor para a economia global, 

no entanto, esta área do conhecimento carece ainda de desenvolvimento e pesquisa (Bitner, 

Ostrom, and Morgan, 2008). 

Na análise feita, pretende-se utilizar a metodologia de análise e modelação de processos.  

Dada a sua complexidade, este processo, necessita de uma metodologia que permita ter uma 

visão de alto nível, numa fase inicial, mas que, de seguida, providencie um nível de detalhe 

crescente. Uma vez que o processo editar obra não foi formalizado até ao momento, na 

organização, necessitamos de fazer um levantamento das tarefas que cada colaborador realiza, 

as interações que tem com os outros intervenientes, documentos produzidos, etc.  

Com base na comparação entre as características identificadas e a informação presente na 

literatura, poder-se-á classificar o tipo de trabalho que aqui é executado e sugerir ferramentas 

apropriadas para o fazer.  
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3.1 Mapa de processos 

Na Almedina, existem zonas de atividade que não estão minimamente formalizadas e são 

geridas de uma forma “ad hoc”, por exemplo, as editoras reagem a cada oportunidade que 

surge de forma casuística e com base na sua experiência, tomam decisões que depois passam 

para o conselho de gestão, no entanto, não existem processos formalizados. Através da 

informação recolhida na Almedina, pudemos constatar que existem, na empresa, vários níveis 

de gestão. Existe um nível mais estratégico, relacionado com o planeamento da coleção, um 

nível de gestão de oportunidades, onde se pretende identificar e reagir às oportunidades que 

surgem, e por fim, um nível mais operacional onde se tenta colocar em prática as decisões que 

são tomadas. Estes dois primeiros processos não estão formalizados, mas acreditamos que 

haveria toda a vantagem, na Almedina, desenvolver o seu sistema de gestão e passar a ter 

estes processos de uma forma mais estruturada. 

Na figura 8, encontra-se representado o mapa com o conjunto de processos, que no nosso 

entender, são críticos para o negócio da Almedina. Dos processos presentes na figura, 

gostaríamos de realçar os processos, gerir catálogo, gerir oportunidades e o processo 

pesquisar oportunidades, pois são os que ainda não estão formalizados.  

O processo gerir catálogo tem um nível estratégico e deverá ser executado, uma ou duas vezes 

por ano, com base nos resultados, na análise do catálogo da Almedina entre outros 

indicadores, o grupo define qual irá ser a estratégia a seguir para o próximo ano. 

O processo de gestão de oportunidades é um processo muito mais ágil, que é executado 

sempre que são identificadas novas oportunidades de negócio, que não podem esperar por 

uma reflexão estratégica.  

Por último, o processo de pesquisa de oportunidades, alimenta os dois processos 

anteriormente mencionados. Na pesquisa de oportunidades, é pedido ao departamento 

editorial que esteja atento a potenciais oportunidades de negócio, ao invés de, ficar à espera 

que os autores enviem as propostas de edição. 

Consideramos que, para a Almedina conseguir planear o seu catálogo a longo prazo, gerir 

convenientemente o seu negócio e ter uma atitude mais proactiva em relação às novidades que 

recebe, deve formalizar os processos mencionados e atribuir formalmente responsabilidades 

às pessoas. 
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3.2 Análise do processo edição de uma nova obra 

Numa fase inicial do projeto, foi necessário perceber em detalhe como é que o processo era 

executado pelos vários intervenientes, quais as principais fases identificadas, quais as tarefas 

que cada um fazia e quando as fazia. Foram criados vários fluxogramas, que foram evoluindo 

de forma iterativa e que visavam representar essas tarefas. Estes modelos, foram bastante úteis 

para ajudar os colaboradores a perceber qual a informação que se pretendia, pois é mais difícil 

pedir a uma pessoa para descrever o que faz numa folha em branco do que levar já algumas 

anotações e a pessoa apenas ter de completar. Na figura 9, encontra-se representado um dos 

fluxogramas criados, nomeadamente, a atividade de receção do original enviado pelo autor. 

Os restantes fluxogramas estão no anexo A deste documento. 

 

 

 

 

 

Figura 8: Mapa de processos 
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Os fluxogramas mencionados, foram construídos através da informação recolhida nas várias 

entrevistas realizadas no Grupo Almedina. Essas entrevistas, possibilitaram-nos ter uma visão 

geral do processo e serviram de base para a análise e modelação que iria ser feita de seguida.  

Para modelar um processo, é necessário defini-lo, primeiramente, de forma geral. Para tal, foi 

criado um documento ao qual foi dado o nome de ficha do processo (anexo B). Na ficha do 

processo estão definidos vários pontos, tais como: 

 Início e fim do processo; 

 Objetivos principais a atingir com o processo; 

 Âmbito do processo (em que situações é que se aplica);  

 Inputs do processo (Informação, documentos, etc.) 

Figura 9: Fluxograma da atividade receção do original 
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 Outputs gerados pelo processo (Informação, documentos, materiais, decisões, etc.). 

Depois de se ter definido o processo de edição de obra, em traços gerais, é necessário 

especificar quais são as suas grandes fases e as atividades principais que são levadas a cabo 

dentro de cada fase. Para representar esta etapa do processo, foi utilizado o modelo da matriz 

de responsabilidades. Esta forma de representação gráfica, caracteriza-se por ter pouca 

flexibilidade na modelação do processo. No entanto, é bastante útil, para casos em que o 

número de atividades a representar é elevado, proporcionando uma visão global do trabalho 

que é necessário executar ao longo do processo, e quem intervém nas várias atividades. Na 

figura 10, encontra-se representada a matriz de responsabilidades para o processo de edição 

de obra. Na análise do processo foram identificadas três grandes fases que se subdividem em 

doze atividades principais.  

 

Em relação ao tipo de papeis que são assumidos, identificamos três graus de responsabilidade: 

 Responsável, com o papel de controlar o conteúdo que é produzido; 

 Participante, elemento que colabora na atividade; 

 Coordenador, com função de garantir que tudo corre conforme planeado, resolve 

conflitos, assegura que a atividade é realizada dentro dos prazos previstos e reporta à 

gestão de topo.  
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Figura 10: Matriz de responsabilidades 
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A próxima fase da análise do processo de edição de obra, consistiu em especificar, quais as 

tarefas que eram executadas, dentro de cada uma das atividades principais. Esta análise, foi 

feita com recurso à notação gráfica swimlane. A escolha desta notação, está relacionada com 

o facto do swimlane realçar a participação de cada ator no processo, bem como, representar o 

processo transversal aos vários departamentos. Este tipo de notação é altamente recomendado 

para reengenharia de processos, pois permite, perceber quando é que o processo muda de 

responsável. As tarefas que estão situadas entre dois responsáveis, departamentos ou funções 

onde a responsabilidade nem sempre está definida, são as principais responsáveis pelos 

atrasos e enganos que ocorrem no processo. Nas figuras 11,12,13 e 14, estão representadas a 

título de exemplo, as tarefas que correspondem à primeira grande fase do processo (avaliar e 

aprovar obra), os atores que as executam e os documentos e registos que vão sendo 

produzidos. Os restantes swimlanes, devido à sua dimensão, encontram-se no anexo C deste 

documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Atividade receber original 

Figura 12: Atividade avaliação preliminar da obra 
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Figura 13: Atividade avaliação da obra 

Figura 14: Atividade aprovar publicação 
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Depois de ter sido definido o que é necessário fazer, e quem são os atores que executam as 

várias tarefas, resta especificar como é que o trabalho deve ser realizado. A ideia é que uma 

tarefa seja executada sempre da mesma forma, independentemente de quem a está a realizar. 

Durante o período de duração do projeto, através de entrevistas aos colaboradores das várias 

empresas que constituem o grupo, agregamos as boas práticas e foram elaboradas um 

conjunto de instruções de trabalho, que lhes servissem de orientação. Na figura 15, encontra-

se representada, a instrução de trabalho para a atividade receber original. As restantes 

instruções de trabalho encontram-se no anexo D.  

 

 

 

3.3 Análise da plataforma SEAE  

O Sistema Eletrónico de Apoio à Edição (SEAE), foi desenvolvido pela Critical Software, há 

cerca de quinze anos atrás. Esta plataforma acompanha as várias fases do processo de edição 

do livro, desde a receção do original até à fase de impressão e pagamento dos direitos de 

autor.  

O SEAE carece de funcionalidades que permitam aos técnicos, numa primeira fase, mas 

também à gestão, controlar os processos que estão a decorrer. Na figura 16, está representada 

a interface principal que aparece por defeito quando entramos na plataforma. Aqui aparecem 

todas as propostas recebidas dos autores e sobre as quais ainda não foi tomada nenhuma 

decisão quanto à sua publicação. Dado o elevado número de propostas que são recebidas 

mensalmente, esta interface carece de um sistema mais apurado de filtros, para que os 

colaboradores possam encontrar as obras pretendidas de forma mais fácil. 

Figura 15: Instruções-tipo, da atividade receber original 
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Ainda, relativamente ao controlo dos processos em curso, esta interface não providencia uma 

visão geral sobre o estado dos processos, nomeadamente, não possibilita perceber quais são os 

processos que estão em atraso ou que estão em vias de entrar em incumprimento, não informa 

sobre, quem é que está com o processo em mãos, ou se existe algum processo a necessitar da 

atenção imediata por parte da gestão. 

A plataforma, apenas possui como utilizador o “Editor Almedina”, que é utilizado por todos 

os colaboradores que utilizam o sistema. Consideramos que cada utilizador deveria possuir as 

suas próprias credenciais de acesso, bem como, deveria existir uma gestão de permissões 

consoante a função do colaborador onde, por exemplo, a gestão de topo da Almedina, teria 

acesso a informação que os técnicos não teriam possibilidade de ver. Esta falta de distinção 

entre os utilizadores do sistema, propicia uma certa desresponsabilização dos utilizadores que 

atualizam os dados na plataforma, pois não é possível saber quem foi o responsável pelas 

alterações efetuadas.  

Assim que a decisão de publicar a obra é tomada na reunião de decisão, o livro deixa de estar 

na fase de avaliação para passar a integrar o estado de provas e correções. Da análise 

efetuada, consideramos que deveria ser possível visualizar, no mesmo local, todos os 

processos que estão em execução, beneficiando assim de uma visão holística sobre o estado 

de todas as obras em curso. O SEAE não permite ter essa perspetiva, no entanto, seria 

benéfico para a organização poder ter essa visão. 

É na reunião de decisão que se define a data prevista de publicação da obra e é com base 

nessas datas que o planeamento da produção é feito para os próximos meses. Muitas vezes, as 

datas que foram definidas não são cumpridas, por várias razões, no entanto, é crucial que a 

Figura 16: Página inicial da plataforma SEAE 
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data de publicação, esteja patente nesta tabela, mas também que seja criado um conjunto de 

metas intermédias que tenham de ser atingidas dentro do prazo, para que a data de publicação 

estimada seja cumprida. 

 

 

As fases do processo definidas, são demasiado rígidas e amplas. Estas não possibilitam saber 

quem detém o controlo do processo num dado momento. Na altura em que a plataforma foi 

projetada foram identificadas apenas quatro fases principais: 

1. Avaliação de obra; 

2. Provas e correções; 

3. Produção de obra; 

4. Tiragens. 

No entanto, o fluxo de trabalho não é igual para todos os livros, este pode variar, caso seja um 

livro traduzido, um código de lei, uma reedição ou simplesmente ser diferente devido a 

fatores externos, tais como a urgência na edição de um livro. Não é possível antecipar, de 

forma exata, o processo de edição de obra para um dado livro, portanto, ao invés de optar por 

um workflow rígido, a plataforma deveria proporcionar maior flexibilidade a quem tem a 

responsabilidade de gerir o processo e possibilitar a essa pessoa, adaptar o fluxo de trabalho 

consoante as especificidades da obra. 

A plataforma possui um sistema de gestão de dados da obra, composto por vários formulários, 

que vão sendo preenchidos à medida que a obra vai avançando no processo. Contudo, esta não 

está preparada para integrar toda a informação que é produzida ao longo do processo na forma 

de documentos Word e Excel. Os documentos produzidos, tais como a proposta de edição, 

Figura 17: Página do SEAE com obras para produção 
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ficha de apreciação e proposta de publicação, têm muitos campos em comum, citando uma 

das colaboradoras: “Na Almedina, a informação é trabalhada várias vezes apenas com um 

layout diferente, pequenas alterações, etc.”. Essa informação vai sendo transferida de 

documento em documento, através de copiar e colar. Este método é altamente propenso a 

erros, bem como, também é ineficiente, dado o número de redundâncias que vão sendo 

efetuadas. Com base no que foi exposto anteriormente, seria vantajoso a integração de 

formulários na plataforma que substituam a informação presente nos ficheiros atualmente 

usados. 

Outro dos problemas identificados, está relacionado com a necessidade dos colaboradores 

terem de escrever em campos do formulário, quando deveriam ter de selecionar uma opção de 

uma lista. Esta modificação, iria permitir uma maior uniformização da informação, assim 

como, iria diminuir a margem de erro, que existe atualmente no preenchimento manual dos 

campos. 

 

 

Como já foi referido anteriormente, a Almedina publica dezenas de livros todos os meses e 

recebe propostas para publicação de obras praticamente todos os dias. O elevado número de 

processos em curso, torna difícil aos colaboradores saberem o que é que têm de fazer a cada 

momento e gerirem o seu trabalho. O SEAE não permite aos colaboradores da Almedina 

saberem qual é o trabalho que têm para fazer num dado momento, assim, estes utilizam os 

seus próprios métodos para se organizarem, utilizando desde ficheiros Excel, a agendas ou 

simplesmente memorizam o estado de cada um dos processos. Estes métodos, apesar de serem 

ágeis na medida em que facilmente são adicionadas ou removidas novas tarefas, não são 

sistemáticos e impossibilitam o controlo do processo pela gestão. Dado o grau de 

complexidade que existe para gerir o conjunto de obras, deveria existir um sistema que, para 

Figura 18: Formulário de dados da obra -SEAE 
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além de informar os colaboradores sobre as tarefas que têm que fazer, alertasse a gestão caso 

existisse algum problema. 

A transparência do processo é o ultimo ponto a realçar, pois a plataforma tal como foi 

concebida, não permite aos colaboradores saberem qual é a tarefa que está atualmente em 

execução e a quem é que essa tarefa está atribuída. O processo de edição do livro, tal como já 

aqui foi dito, é um processo complexo que exige a cooperação entre várias entidades internas 

e externas à empresa.  

De forma, a informar toda a equipa sobre quais foram as várias interações com o autor, 

paginador, tradutor, etc., existentes até ao momento, seria útil que todos os colaboradores 

tivessem acesso a essas comunicações. Uma funcionalidade que permitisse visualizar as 

várias interações que ocorreram entre os intervenientes, ao longo do processo, aumentaria o 

grau de visibilidade deste, reduziria o número de emails enviados e aumentaria o grau de 

coordenação entre os elementos da equipa. 

3.4 Diagnóstico da situação atual na Almedina 

A experiência concedida durante o tempo de estágio na empresa, permitiu compreender a 

natureza do trabalho que lá se executa. O processo de editar um livro, que foi o processo 

abordado, é complexo, devido, em parte, ao grau de imprevisibilidade que tem. No início, 

quando a editora recebe uma proposta de edição de um autor, não é ainda possível antecipar 

com exatidão como é que o processo irá decorrer, pois está dependente de vários fatores que 

não são facilmente preditivos, tais como: acontecimentos externos que condicionam o timing 

de lançamento do livro, orçamento disponível para publicação, disponibilidade do autor para 

rever a obra, número de alterações a que o original vai ser sujeito, entre outros. 

Além da imprevisibilidade que é inerente a este processo, existe a necessidade de 

coordenação plena entre os vários intervenientes. O processo de edição de um livro no Grupo 

Almedina está dependente de várias pessoas, assim, é necessária uma comunicação bastante 

efetiva para reduzir a margem de erro e evitar a duplicação de trabalho.  

O tipo de trabalho que é feito na Almedina tem uma natureza ágil com atividades 

desestruturadas a serem executadas a todo o momento. Este fato, leva a que os colaboradores 

tentem ser o mais flexíveis possível privilegiando métodos de trabalho mais ágeis em 

detrimento de procedimentos mais estruturados.  

Ao nível da gestão documental, os colaboradores optam por guardar diversos documentos em 

pastas partilhadas Dropbox, e criar ficheiros de trabalho partilhados. Este método é bastante 

flexível, e a curto prazo funciona bem, sendo fácil adicionar e remover pastas consoante a 

necessidade, ou trabalhar colaborativamente num determinado documento. No entanto, este 

tipo de método não privilegia a reutilização de conhecimento, como acontece no caso dos 

templates. Deveria existir um sistema de gestão documental, que permitisse a melhoria 

contínua para os documentos que são frequentemente utilizados, um sistema que permitisse ir 

melhorando o documento sempre que existissem versões mais adequadas. 

Na Almedina, a gestão do trabalho é feita com recurso a ficheiros Excel, através do email ou 

os colaboradores memorizam a informação relativa aos processos, devido ao contacto diário 

com as obras. Nenhum destes métodos providencia um grau de planeamento adequado à 
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complexidade do processo em questão. Na perspetiva da gestão do trabalho, era benéfico para 

a Almedina poder contar com um sistema que permitisse aos colaboradores terem uma visão 

geral sobre todas as obras que fazem parte do processo de edição. Este macroplaneamento 

deveria ser intuitivo, com avisos, através de sinalização, cores ou notificações, que alertassem 

os responsáveis, sempre que uma obra estivesse perto de ultrapassar o prazo definido, 

possibilitando a tomada de decisões preventivas, ao invés de reagir quando já nada há a fazer. 

Consideramos que estas funcionalidades são indispensáveis e poderiam evitar muitos 

problemas. 

A comunicação entre os colaboradores, dentro da organização é feita através do email. Esta 

ferramenta de trabalho é usada para solicitar documentos, enviar documentos, transmitir 

ordens, fazer relatórios à chefia, etc. Na Almedina, o email é utilizado como uma ferramenta 

polivalente, que serve para guardar informação nos anexos, para controlar o estado do 

processo e para gerir as comunicações através das pastas criadas no Outlook. O email permite 

aos colaboradores beneficiar da sua grande flexibilidade, podendo realizar um elevado 

número de tarefas em pouco tempo. Este recurso, tal como o uso de pastas e ficheiros 

partilhados na Dropbox, funciona bem a curto prazo, mas a longo prazo, a informação fica 

dispersa e acessível a apenas alguns elementos. Na Almedina, os colaboradores lamentam o 

tempo que todos os dias têm de despender a ler e a responder a emails com informação que 

deveria estar acessível a toda a equipa. Assim, apesar do email ser uma ferramenta muito útil 

para quando é necessário transmitir uma informação rápida, esta deve ser usada na 

organização apenas quando necessário, por isso, na Almedina deve ser feito um esforço para 

proporcionar aos seus colaboradores uma ferramenta, onde seja carregada a informação 

relativa à obra, bem como, os documentos produzidos ao longo do processo.  

A Almedina é uma editora de prestígio, essencialmente, na área de Direito, o que explica o 

elevado número de autores que têm interesse em ser parceiros desta, consequentemente, 

explica também, o elevado número de propostas de valor que todos os dias chegam à editora. 

Apesar do valor inquestionável de muitas das propostas recebidas, a Almedina não possui 

orçamento suficiente para as publicar no imediato. O que acontece atualmente na organização, 

é que depois da obra ser aprovada em reunião de decisão e de ser definido um prazo para 

publicação, a obra é adiada várias vezes, quer devido ao atraso na revisão do autor, quer 

devido ao aparecimento de obras mais atrativas comercialmente, etc. As várias alterações do 

prazo de publicação estimado da obra são recorrentes e descredibilizam o planeamento que é 

efetuado. É importante para a Almedina cumprir os prazos de publicação definidos para 

estabilizar o seu mapa de produção e conseguir planear com maior antecedência a produção 

da obra.  

3.4.1 Classificação do processo editar obra 

Para concluir, através das entrevistas efetuadas aos colaboradores da Almedina, e do 

levantamento do processo, foi possível constatar, que o processo “editar obra” é um processo 

baseado em conhecimento intensivo, pois as caraterísticas que identificámos na análise ao 

estado da arte, para os processos do conhecimento, aplicam-se a este processo. 

No processo “editar obra”, não existe a possibilidade de fixar um plano de trabalhos rígido, 

uma vez que, o trabalho que lá se realiza tem um elevado nível de imprevisibilidade. Esta 
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incerteza, advém das constantes alterações que o fluxo de trabalho sofre no decorrer do 

processo, em virtude dos imprevistos que surgem em cada caso, assim, concluímos que uma 

ferramenta que tenha por base a definição em detalhe do conjunto de tarefas que têm de ser 

executadas e estabeleça uma ordem na qual estas têm de ser feitas, não se aplica. No entanto, 

este processo não é emergente, pois é possível encontrar um padrão para todos os livros e 

definir as grandes etapas que lhes são comuns. Desse modo, consideramos que deve ser 

definido um nível de estruturação intermédia, que permita o seu controlo, mas que ao mesmo 

tempo, conceda agilidade para lidar com a imprevisibilidade.  

Da análise efetuada, foi possível constatar também, que o processo é executado por técnicos 

especializados nas respetivas áreas, que necessitam de comunicar efetivamente uns com os 

outros. Dada a natureza ágil do processo, é gerada muita informação, em forma de 

documentos, dados e mensagens, que fica dispersa e que não é reaproveitada.  

Finalmente, de acordo as recomendações descritas no estado da arte, para lidar com a 

imprevisibilidade- característica deste tipo de processos- recomenda-se o uso de templates 

para os check lists, que sirvam de referência aos técnicos da Almedina. A ferramenta de 

suporte não deve ser altamente mecanizada, devendo ao invés disso, possibilitar ao técnico 

decidir com base na avaliação de cada caso e na sua experiência. 
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4 Métodos utilizados na condução do projeto  

4.1 Questões de investigação e metodologia 

A escolha da metodologia certa a utilizar na investigação, é um passo crucial para o sucesso 

da pesquisa, esta decisão está relacionada com o tipo de questões de investigação levantadas 

(Merriam, 2002). O projeto “análise e redesenho do processo editorial e especificação da 

plataforma de gestão” visa dar resposta às seguintes questões: 

 O processo deve ser gerido com base numa abordagem baseada em conhecimento 

intensivo? 

 Será o modelo Adaptive case management uma solução efetiva para a gestão do 

processo edição de obra no Grupo Almedina? 

 Nesse caso, qual o melhor desenho para o sistema de gestão do processo, da 

informação e da comunicação? 

Uma vez que o projeto em mãos procura compreender e analisar as características relevantes 

de uma realidade especifica, é fundamental abordá-lo como um estudo de caso. Segundo Yin, 

o estudo de caso é considerado o mais adequado para pesquisas acerca de contextos 

específicos, que não devem ser extrapolados para outras situações (Yin, 2001).  

Seguindo Yin, “O estudo de caso é frequentemente utilizado quando o investigador tem 

pouco controlo sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos 

inseridos em algum contexto da vida real”(Yin, 2001) . 

Como estratégia de pesquisa, utiliza-se o estudo de caso em muitas situações, nas quais se 

incluem:  

 Política, ciência política e pesquisa em administração pública;  

 Estudos organizacionais e de gestão;  

 Pesquisa para planeamento regional e municipal, como estudos de plantas, bairros ou 

instituições públicas;  

 Supervisão de dissertações e teses em ciências sociais - disciplinas académicas e áreas 

profissionais como administração empresarial.  

O presente estudo sobre a realidade no Grupo Almedina, permitir-nos-á compreender em 

detalhe a forma como as pessoas trabalham na editora, que tarefas executam, qual a natureza 

do seu trabalho, quais as dificuldades que enfrentam na execução das tarefas, etc. 

4.2 Metodologia utilizada na recolha de informação 

O projeto “análise e redesenho do processo editorial e especificação da plataforma de gestão” 

visa perceber a forma como os colaboradores do Grupo Almedina executam o seu trabalho. 

Desse modo, optou-se pelo uso de técnicas de recolha de dados de carácter qualitativo de 

forma a compreender em detalhe o que aqui é feito e como é feito.  
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Quando se está a fazer um projeto académico, numa empresa, é bastante importante, termos 

em conta que o nosso tempo junto dos colaboradores é bastante reduzido e, portanto, devemos 

ir bem preparados para retirar o máximo de proveito da nossa interação com eles. De forma a 

acautelar essa questão, numa primeira fase foi feita uma pesquisa, sobretudo online, para 

compreender de forma mais clara no que consiste o trabalho de uma editora, quem são os 

atores chave no processo de edição de um livro, a relação que é mantida com o autor ao longo 

do processo, etc. Esta pesquisa foi bastante útil, pois proporcionou o contexto que até ao 

momento faltava. 

O principal método de recolha de dados que utilizado durante o projeto foi a entrevista, mais 

especificamente, a entrevista do tipo semiestruturado. Dadas as restrições em termos de tempo 

dos colaboradores da Almedina, considerou-se que esta técnica de recolha de informação era 

satisfatória pois permitia recolher informação valiosa junto destes sem ser inconveniente. No 

processo de preparação da entrevista, foi definida qual a informação importante a recolher 

junto das pessoas e com base nisso, foram elaborados os guiões, presentes no Anexo E. O 

guião com as entrevistas, tinha tanto questões abertas, como questões de resposta fechada. As 

questões de resposta aberta possibilitaram interagir de forma mais livre com o entrevistado e 

abordar tópicos que não estavam planeados, mas que trouxeram valor à investigação. As 

questões de resposta fechada, eram sobretudo utilizadas quando se pretendia uma maior 

síntese na resposta, como por exemplo “Costumam guardar os documentos que são 

produzidos durante o processo?”. Foram realizadas, entrevistas individuais e coletivas. 

Enquanto as primeiras foram mais sucintas e mais fáceis de controlar, as entrevistas com mais 

do que um colaborador, forneceram informação mais rica, mas ao mesmo tempo, exigiram um 

papel mais ativo por parte do entrevistador na mediação das intervenções. Nas tabelas 1 e 2, 

encontram-se listadas as várias entrevistas, individuais e coletivas, realizadas ao longo do 

projeto.  

Tabela 1: Entrevistas individuais 

Entrevistados Função na empresa Editora Departamento Data 

Rita Pinto Gestora Grupo Almedina Gestão 23/02/2016 

Pedro Arinto 
Diretor sistemas 

informação 
Grupo Almedina Sistemas informação 1/03/2016 

Paula Mendes Coordenadora Editorial Editora Almedina Editorial 8/03/2016 

Paulo Ribeiro Gestor de marca 
Edições 70 e Actual 

Editora 
Gestão 16/03/2016 

Sofia Almeida Técnica de marketing Grupo Almedina Marketing 17/03/2016 

Sofia Barraca Editora 
Editora Almedina e 

Almedina Brasil 
Editorial 28/03/2016 

Carolina Santiago 
Gestora unidade de 

negócio 
Almedina Brasil Gestão 7/4/2016 

Cecília Santos Editora Editora Almedina Editorial 15/04/2016 
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 Tabela 2: Entrevistas coletivas 

 

No início de cada entrevista, os entrevistados foram inquiridos sobre a possibilidade de a 

entrevista ser gravada. Este procedimento foi bastante útil, pois permitiu conduzir a entrevista 

sem interrupções e analisar a informação recolhida posteriormente. Por vezes, durante as 

entrevistas, era pedido aos colaboradores para executarem tarefas específicas na plataforma 

informática, enquanto eram observados.  

Depois da entrevista ser feita, procedia-se à sua análise. Esta análise, consistiu em transcrever 

a informação mais importante para um caderno de apontamentos e depois trata-la com recurso 

à ferramenta Excel. Sempre que era pedido ao colaborador para executar uma tarefa, as 

conclusões da observação eram registadas, nomeadamente, se o colaborador teve dificuldade 

em executar determinada tarefa, algum comentário que este tivesse efetuado, ou outras 

informações que fossem considerasse relevantes. 

A primeira entrevista foi com a orientadora na empresa, Rita Pinto. Esta entrevista teve como 

objetivo, ajudar a perceber o contexto no qual o projeto se iria realizar, compreender de forma 

geral o processo de edição de uma obra no Grupo Almedina e inteirar-nos das pessoas que 

mais tarde seriam entrevistadas e quais as funções que estas exerciam no Grupo Almedina.  

Com base nas informações recolhidas nesta entrevista, foram elaborados vários guiões de 

entrevista adaptados a cada um dos entrevistados. Estes guiões tinham em conta o grau de 

responsabilidade que os colaboradores tinham na empresa, isto é, se tinham cargos de chefia 

ou não, bem como a função que desempenhavam. As entrevistas realizadas tinham como 

objetivo abordar três assuntos: gestão do trabalho - que consiste em perceber como é que os 

colaboradores gerem o seu trabalho e como controlam as tarefas atribuídas aos seus 

subordinados, a gestão documental - que pretenderia verificar se estavam implementados 

procedimentos que definissem quais os documentos que deveriam ser mantidos para registo e, 

de que forma; finalmente, a entrevista pretendia focar também a questão da gestão da 

comunicação que era mantida ao longo do processo, este último tópico, pretendia clarificar de 

que forma é que os vários intervenientes no processo comunicavam, bem como, perceber se 

era mantido algum registo dessa comunicação.  

Posteriormente, através da informação recolhida durante a primeira entrevista, com a 

orientadora Rita Pinto, foram elaborados, para além dos guiões atrás mencionados, 

fluxogramas que serviram de ponto de partida para a análise e modelação do processo que 

Entrevistados Função Editora Departamento Data 

Paula Valente 

João Pedro 

Diretora 

planeamento e 

produção 

Operacional de 

Produção 

Grupo Almedina 

Departamento 

planeamento e 

produção 

14/03/2016 

Susana Ramos 

Cristina Libério 

Editora 

Assistente editorial 

Edições 70 e 

Actual Editora 

Departamento 

editorial 
17/03/2016 
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foram realizadas e que se encontram descritas no capítulo três. Esta modelação teve por base a 

metodologia de análise e modelação de processos. 

Importa referir que, durante o processo de recolha de informação, contactámos com elementos 

da editora Almedina, Edições 70, Actual Editora e Almedina Brasil. Tal como referido 

anteriormente, verificou-se a existência de práticas distintas nas várias editoras. Assim, foi 

feita uma integração das melhores práticas num só processo que deverá ser implementado em 

todas as editoras do Grupo Almedina.  

As entrevistas com os colaboradores ajudaram-nos a entender o processo de edição de obra 

em detalhe, e a aplicação das ferramentas de modelação de processos foram extremamente 

úteis, na medida em que permitiram representar o processo de forma clara.  

 

4.3 Técnicas utilizadas na análise da informação recolhida  

Depois de se ter investigado o processo em detalhe, através da metodologia de análise e 

modelação de processos, detalhada no capítulo três, foi criado um documento Excel onde foi 

agregada toda a informação até ao momento, ilustrada de forma gráfica. Este documento 

pretendia ser um ponto de partida, mostrando o estado do processo as is para evoluir, 

seguidamente, para o to be. Dado o elevado volume de informação em mãos e a elevada 

quantidade de vezes que as informações eram alteradas, optamos por utilizar o Excel pois é 

uma ferramenta bastante ágil e flexível, pois permite adicionar ou remover células facilmente, 

assim como, introduzir ou retirar informação sem desformatar o restante texto.  

No ficheiro, Excel, as is foi definido para cada atividade principal, quando iniciava e quando 

terminava, os pré-requisitos necessários para poder passar de uma fase para a outra, e as 

várias tarefas que eram executadas em cada uma das fases principais do processo. 

Tendo sido definido o estado atual, foi usada a mesma estratégia para definir a versão to be do 

processo. A versão to be, foi a versão na qual as sugestões de melhoria da plataforma se 

basearam. Nesta fase, para além dos campos já especificados no estado atual do processo, 

foram definidas as tarefas que podem ser adiadas, sem que isso interrompa o fluxo do 

processo, também foi adicionado um campo, onde foi especificado como é que a plataforma 

iria ser integrada em cada fase do processo. Assim que o ficheiro Excel versão to be foi 

concluído, começou-se a idealizar a plataforma. Numa primeira, fase foi analisado se o uso da 

plataforma ficaria restrito aos seus colaboradores ou se, por outro lado, deveria integrar outros 

intervenientes, nomeadamente, o autor, o paginador, etc. De forma a definir quais as 

funcionalidades a que os utilizadores externos teriam acesso, foi utilizado o modelo use case 

tree que permite representar um grande número de funcionalidades numa só tabela. 

Durante o processo de planeamento da plataforma, foram feitas diversas reuniões com os 

colaboradores para discutir qual a informação que deveria estar presente na plataforma, bem 

como, verificar se os colaboradores reconheciam algum valor nas funcionalidades que lhes 

estavam a ser apresentadas. As discussões culminaram num conjunto de informações que 

foram condensadas também num ficheiro Excel, designado por funcionalidades da plataforma. 

Finalmente, recorreu-se a protótipos não funcionais para materializar as propostas de 

melhoria. Estes protótipos foram feitos através do software Balsamiq.  
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5 Análise e desenho do sistema de gestão do processo  

Conforme vimos nos capítulos anteriores, o processo “editar obra” é baseado em 

conhecimento intensivo, pois envolve atividades desestruturadas que são levadas a cabo por 

técnicos especializados, que dispõem de autonomia e “margem de manobra” na forma como 

gerem o seu trabalho e, portanto, não é viável, neste processo, ter um modelo de gestão que 

tenha um plano de trabalhos rígido. Dessa forma, optámos por desenhar uma solução que tem 

por base princípios diferentes do workflow tradicional. 

Para desenhar a solução, vamos aplicar as recomendações apresentadas no capítulo dois 

(estado da arte) e, portanto, esta deve ser, analisada, avaliada e compreendida, tendo por base 

a ideia de que estamos perante um processo de conhecimento intensivo. 

De seguida, iremos proceder à análise do processo em três perspetivas complementares: 

Gestão do trabalho, gestão da informação e gestão da comunicação.  

5.1 Análise do processo sob perspetiva do trabalho, perspetiva da informação e perspetiva 

da comunicação 

5.1.1 Gestão do trabalho 

O processo de edição de obra, é um processo ágil e com um elevado nível de 

imprevisibilidade, de modo que, uma solução que tenha por base um workflow rígido não é 

adequada, no entanto, este tem de possuir alguma organização para que possa ser gerido. 

Assim, deve existir um compromisso entre a flexibilidade e a estruturação. Para garantir esse 

balanceamento, optámos por um nível semiestruturado, onde são definidas e fixadas apenas as 

grandes fases do processo. Cada fase, está nas mãos de um responsável, pode ter uma data 

objetivo para alcançar e possui um conjunto de tarefas que têm de ser executadas. No entanto, 

dentro de cada fase, o técnico responsável tem liberdade para gerir o trabalho conforme for 

mais conveniente em cada caso. 

Dado isto, é possível perceber que, no que se refere à gestão do trabalho, esta é feita a dois 

níveis: 

 Um nível mais geral e estruturado, que corresponde às fases do processo; 

 Um nível mais específico e flexível, que diz respeito ao conjunto de tarefas que têm de 

ser executadas.  

O modelo descrito, permite à organização saber em que fase é que o processo se encontra em 

cada momento, bem como, perceber quem é o responsável por este. Ao mesmo tempo, 

permite lidar com o imprevisto dando autonomia aos técnicos para adaptar o fluxo de trabalho 

às especificidades do processo. A combinação entre a flexibilidade e a organização é o que 

distingue, o modelo conceptual que se pretende usar, de um sistema que tem por base um 

fluxo de trabalho rígido e automatizado. Na figura 19, é apresentado um esquema, que 

pretende representar o conceito de gestão do trabalho proposto para a solução. 
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Abordando concretamente, o processo “editar obra”, as fases que foram definidas, com base 

na análise do processo, são as que estão representadas na figura 20. 

 

 

 

Finalmente, de acordo com a análise feita ao processo, o conjunto de tarefas sugerido para 

cada fase está presente na figura 21. Segundo o modelo de gestão de processos, Adaptive case 

management, estas tarefas funcionam como um template predefinido e têm como principal 

objetivo, fornecer um ponto de partida aos técnicos responsáveis pela gestão do processo, 

podendo ser alteradas, de acordo com as necessidades, caso a caso. 

 

Figura 19: Representação do modelo de gestão do trabalho a dois níveis 

Figura 20: Fases do processo editar obra 
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Figura 21: Workflow do processo editar obra  
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De seguida, vamos abordar o processo na perspetiva da gestão da informação. 

5.1.2 Gestão da informação 

Quando olhamos para o processo na perspetiva da gestão da informação, percebemos que 

existem dois componentes distintos que são necessários gerir, que são: 

 Documentos; 

 Dados. 

Do levantamento efetuado no terreno, constatou-se que existe um elevado número de 

documentos a arquivar ao longo do processo, que estão listados na tabela 3. Devido ao seu 

elevado número, considera-se que estes devem estar organizados em pastas e subpastas. Com 

base na informação recolhida, é proposto na tabela 3 um sistema de gestão documental onde 

estão presentes as pastas identificadas, as subpastas (caso se aplique) e os documentos a 

armazenar em cada local. 

 

Tabela 3: Sistema de gestão documental do processo editar obra 

 Proposta de edição  Avaliação da obra  Contratos 

 Original da obra 

 Proposta de edição 

 Ficha de custos  Contrato com autor 

 Email de resposta autor 

 Carta de apoio financeiro 

 Paginação e conceção gráfica  Ficheiros finais  Produção da obra 

 Ficheiros finais para paginar 

 Versão final da obra para 

paginar  

 Outros textos enviados pelo 

autor 

 Pedidos 

 Pedido paginação 

 Pedido de capa 

 Provas 

 Provas paginação  

 Provas de capa 

 Orçamentos 

 Orçamento da gráfica 

 

 Artes finais do livro 

 Obra paginada 

 Versão final da capa 

 

 Ficha comercial 

 Nota de encomenda à gráfica 

 Fatura da gráfica 

 



Análise e Redesenho do Processo Editorial e Especificação da Plataforma de Gestão  

40 

 

 Faturas 

 Faturas paginador (ficha de 

obra) 

 Fatura gabinete gráfico 

 

Para controlar as versões do mesmo documento é proposto um sistema que permite manter o 

registo das versões anteriores de um dado documento ao mesmo tempo, que informa quem foi 

o responsável pela última atualização. Na figura 22, encontra-se representada a forma como 

os documentos ficariam armazenados no repositório. 

 

 

O diagnóstico da situação atual, também permitiu constatar a existência de muita redundância 

nos dados que são produzidos no processo. Essa redundância, deriva do facto dos mesmos 

serem trabalhados várias vezes em documentos diferentes. Com base no levantamento que foi 

feito no terreno, foi possível perceber quais os campos que são necessários preencher em cada 

fase do processo e como é que estes devem estar agrupados. Assim, devido ao elevado 

número de dados relativos à obra, considera-se que estes não devem ser mantidos num único 

formulário, uma vez que, este acabaria por ficar demasiado extenso, devendo ser agrupados 

em separadores. De acordo com a análise do processo, foram identificados os seguintes 

separadores para gerir os dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Controlo de versões  

Figura 23: Separadores para os dados da obra 
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Na figura 24, encontra-se representado, a título de exemplo, o separador de dados “plano de 

marketing” juntamente com os campos que são necessários preencher nesta fase do processo. 

As restantes figuras, relativas aos formulários de dados que, devido ao seu tamanho não 

puderam ser incluídas no corpo do documento, estão presentes no anexo F. 

 

 

 

 

Ainda, relativamente à gestão da informação, verificámos que os dados sofrem alterações ao 

longo do processo, o que constitui um problema se quisermos saber, num dado momento, qual 

foi a informação submetida, por exemplo pelo autor ou pela editora. 

A solução encontrada foi a gravação em base de dados, do estado do formulário, em 

momentos-chave do processo. Este mecanismo gera assim, uma imagem exata dos dados 

submetidos em três fases do processo, estrategicamente definidas, são elas: 

 Receção do original; 

 Aguardar apreciação; 

 Aguardar decisão. 

Figura 24: Lista de campos referentes ao formulário plano de marketing  
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Através da análise aos vários momentos do processo, em que os campos do formulário são 

alterados, constatou-se que a gravação destes três momentos é suficiente para manter um 

registo esclarecedor das alterações que foram feitas. As imagens, a partir do momento em que 

ficam guardadas em base de dados ficam disponíveis para consulta em todas as fases do 

processo. Na figura 25, encontra-se representado o formulário, relativo à apreciação da obra 

pela editora. Nesta fase, a editora pode consultar os dados originais, submetidos pelo autor, 

clicando no link “ver versão do autor”. No momento em que esta finalizar a apreciação, será 

criada também uma imagem do sistema que poderá ver visualizado posteriormente, em todas 

as fases do processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que não existem restrições sobre quem pode editar determinado campo, optou-se por 

implementar uma funcionalidade complementar para controlar as alterações que estes sofrem, 

mantendo um histórico de todos os campos que são alterados. Esta funcionalidade destina-se a 

auxiliar a gestão no controlo do processo. Como podemos ver na figura 26, este registo 

permite saber qual o campo que foi alterado, quando foi alterado, quem foi o autor da 

alteração e qual era o valor original e o valor final. Opcionalmente, pode ser deixada uma 

justificação para a alteração efetuada. 

 

Figura 25: Formulário apreciação da obra com funcionalidade para gravar imagem do sistema 
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Figura 26: Histórico de alterações  

 

 

 

De seguida, vamos analisar o processo na perspetiva da gestão da comunicação. 

5.1.3 Gestão da comunicação 

Através das entrevistas efetuadas aos colaboradores da Almedina, foi possível perceber que 

estes comunicam, essencialmente, com dois propósitos, para atribuir tarefas ou solicitar 

trabalho e para fazerem o reporting do trabalho que lhes foi atribuído. Esta comunicação pode 

ser materializada através de duas formas: 

 Atribuição de tarefas; 

 Envio de mensagens. 

A atribuição de uma tarefa é uma forma de comunicação mais sistemática, esta pode ser 

criada no decorrer do processo ou estar predefinida e ser ativada quando necessário; nesse 

momento, a tarefa vai ficar visível na lista de tarefas da pessoa a quem foi atribuído o 

trabalho. Quando o colaborador completa a tarefa e a marca no seu workflow com o estado de 

“completada”, o responsável é informado de que a tarefa solicitada já foi concluída, podendo 

o processo continuar a decorrer normalmente. 

A lista de tarefas, agrega todas as tarefas que são atribuídas ao técnico que não fazem parte do 

workflow normal de trabalho do colaborador, são por exemplo, imprevistos que surgem no 

decorrer do trabalho, aos quais tem de se dar resposta.  

Ao invés de ter de entrar em cada obra para visualizar quais são as tarefas que tem para 

realizar, o colaborador tem, através desta interface, acesso ao trabalho que lhe foi atribuído.  

Esta lista de tarefas comtempla a seguinte informação: 

 Título da obra; 
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 Autor; 

 Tarefa; 

 Tarefa atribuída por; 

 Prazo conclusão (Opcional); 

Na figura que se segue, é apresentado, a título de exemplo, uma tarefa predefinida, 

designada por “Decidir sobre publicação”, esta tarefa foi ativada pela coordenadora 

editorial, Paula Mendes, e atribuída à comissão executiva. A comissão executiva tem 

acesso à tarefa através da lista que se segue. 

 

 

 

O sistema de mensagens é mais ágil do que a atribuição de uma tarefa, na resolução de 

imprevistos que surgem no processo, no entanto, esta forma de comunicação é menos 

estruturada o que dificulta a gestão do trabalho. As mensagens a enviar podem ser 

personalizadas podendo, no entanto, existir alguma estandardização, através da definição de 

modelos de mensagens. 

A lista de mensagens, reúne todas as mensagens recebidas pelo colaborador, esta interface 

funciona de forma semelhante à lista de tarefas e permite ao técnico ver o conjunto de 

mensagens que lhe são destinadas, em vez de ter de entrar numa obra e procurar nas 

mensagens trocadas.  

A lista de mensagens contempla a seguinte informação: 

 Remetente da mensagem (De); 

 Assunto; 

 Prioridade; 

O exemplo que é apresentado na figura 28 mostra a lista de mensagens da coordenadora 

editorial, e pretende simular a atribuição de trabalho, através do envio de mensagens. O envio 

Figura 27: Lista de tarefas atribuídas à comissão executiva 
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de mensagens, tal como referido anteriormente, é mais flexível, mas possui como principal 

inconveniente a dificuldade em gerir o trabalho, que está atualmente a ser executado e que 

ainda falta fazer, pelos responsáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumindo, o modelo conceptual proposto para a Almedina é composto por um conjunto de 

fases, definidas com base na análise do processo. Cada fase tem uma pessoa responsável que 

controla o processo, em determinado momento, um workflow com um conjunto de tarefas 

definidas que podem ter prazos de execução; um formulário de dados composto por campos 

relativos à obra, que têm de ser preenchidos; e documentos que são armazenados em pastas. O 

processo de edição da obra muda de fase quando, após concluídas todas as tarefas definidas, o 

colaborador carregar num botão que está presente em cada um dos formulários da obra, 

indicando ao sistema que a fase atual está terminada e, portanto, pode passar à fase seguinte.  

Quando o sistema muda de fase, o processo passa a estar nas mãos de outra pessoa que, tal 

como o ator anterior, tem de preencher os dados num novo formulário, realizar as tarefas 

definidas e armazenar a documentação produzida naquela fase. Estes componentes destinam-

se a gerir uma dada obra e vão evoluindo, de forma sistemática, à medida que as fases do 

processo vão avançando.  

Quando, por alguma razão, é necessário voltar atrás no processo, o responsável da fase cria e 

atribui uma nova tarefa ou envia simplesmente uma mensagem a solicitar que esse trabalho 

seja feito.  

Através deste modelo de gestão, é possível relacionar as fases do processo com as tarefas a 

realizar, com os documentos a arquivar e com os campos a preencher, o que significa que, 

para cada fase, é possível identificar o responsável por assegurar que as tarefas são 

executadas, que os documentos são arquivados e que os campos do formulário de dados são 

Figura 28: Lista de mensagens recebidas pelo técnico 
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preenchidos. A possibilidade de relacionar os vários componentes, constitui uma das 

principais vantagens deste modelo, pois permite à gestão saber em cada momento sobre quem 

recai a responsabilidade. Além disso, este modelo possui um nível de estruturação intermédio, 

o que permite manter um nível mínimo de organização, de forma a manter o processo sob 

controlo, ao mesmo tempo que possibilita aos técnicos gerir o trabalho de forma flexível.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Principais interfaces do modelo 

Com base no levantamento da informação que foi feita na Almedina, considerámos que a 

solução deve ter interfaces a três níveis, um nível mais estratégico, que está relacionado com a 

gestão do portefólio de obras; um nível intermédio, que permite olhar para uma obra em 

concreto e finalmente, um nível mais operacional, que permite ao técnico saber o que tem 

para fazer. Seguindo esta ideia, foram criadas as seguintes interfaces: 

 Dashboard dos processos em curso; 

 Espaço da obra; 

 Lista de tarefas e de mensagens. 

DASHBOARD DOS PROCESSOS EM CURSO 

Esta interface permite à gestão ter uma visão global sobre o conjunto de obras que estão a ser 

editadas pelas várias editoras do Grupo Almedina, alertando-a para os processos que 

requerem a sua atenção imediata. Na figura 30, podemos ver o conjunto de campos que 

compõem o dashboard. 

Figura 29: Modelo conceptual da solução proposta 
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ESPAÇO DA OBRA 

O espaço da obra é a interface com nível de detalhe intermédio e agrega toda a informação 

sobre a obra. Este nível de detalhe, interessa sobretudo aos técnicos com funções mais 

operacionais, que necessitam de aceder aos documentos, preencher os formulários, consultar a 

comunicação efetuada ao longo do processo, através das mensagens, etc. Na figura 31, estão 

representados os separadores que compõem esta interface e onde são mantidos os diferentes 

tipos de informação relativos à obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE TAREFAS E DE MENSAGENS 

A lista de tarefas (figura 27) e a lista de mensagens (figura 28) são as interfaces de mais baixo 

nível. Estas, tal como foi anteriormente referido, informam os utilizadores, do trabalho que 

têm de executar e são transversais a todas as obras. A lista de tarefas e de mensagens é usada 

fundamentalmente entre os técnicos de nível mais operacional, tais como: editoras, assistente 

editorial, coordenadora editorial, etc.; e o autor, o paginador ou outro elemento externo, para 

solicitar a execução de uma dada atividade. 

Figura 30: Interface Dashboard principal do sistema 

Figura 31: Interface espaço da obra 
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5.2 Propostas de melhoria para a plataforma atual 

Nesta secção, serão apresentadas propostas de melhoria para os problemas identificados no 

capítulo três e que consideramos fundamentais para a melhoria do processo de edição do 

livro. Será providenciada uma breve explicação sobre cada uma das ideias, acompanhada por 

imagens dos protótipos criados. 

As propostas de melhoria identificadas para a plataforma, são as seguintes: 

 Integração na plataforma de agentes externos à organização; 

 Controlo e transparência do estado do processo; 

 Controlo global dos trabalhos em curso; 

 Geração de listas de trabalho para cada um dos atores do processo.  

5.2.1 Integração na plataforma de agentes externos à organização 

A plataforma SEAE, atualmente, apenas concede acesso aos colaboradores do Grupo 

Almedina, o que significa que qualquer interação que seja necessária estabelecer, com o autor, 

paginador, gráficas, etc., tem de ser feita através do email. Com base na análise feita ao 

processo, consideramos que numa primeira fase, o autor e o paginador deveriam ter a 

possibilidade de aceder à plataforma, pois no decorrer do processo, necessitam de fazer 

revisões de conteúdo, responder a solicitações, submeter documentos, fazer sugestões, entre 

outras tarefas. Ao permitir o acesso à plataforma, estaríamos a possibilitar a cocriação de 

valor por parte destes dois agentes, nomeadamente, através do preenchimento direto de 

formulários e do upload de documentos, reduzindo o trabalho da equipa do Grupo Almedina.  

De forma a perceber quais as funcionalidades que a plataforma devia conceder, quer ao autor 

quer ao paginador, recorreu-se ao use case tree. Esta forma de representação, permite agregar 

um grande número de funcionalidades num esquema. 
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Tabela 4: Use case tree - funcionalidades portal do autor 

 

 

Tabela 5: Use case tree - funcionalidades portal do paginador 

 

5.2.2 Controlo e transparência processo 

A transparência do processo está relacionada com a possibilidade de, em determinado 

momento, o utilizador poder ver o que se passa com o processo. Como explicado no capítulo 

três, o processo de edição de um livro não é precisamente igual para todos os livros, este 

Módulo- Portal 

do Autor 

Registo 
Gestão de 

propostas 

Gestão de 

obras 

editadas 

Gestão de 

contratos 
Documentos Mensagens 

- Preencher 

formulário dados 

do autor; 

- Editar formulário 

dados do autor; 

- Consultar dados 

do autor. 

- Criar nova 

proposta de 

edição; 

- Ver lista de 

propostas de 

edição em análise; 

- Visualizar dados 

sobre proposta 

edição submetida. 

- Ver lista de 

obras editada 

do autor; 

- Ver 

informação 

sobre obra 

editada. 

- Consultar dados 

contratuais sobre 

cada obra;  

- Imprimir dados 

contratuais;  

- Descarregar 

contrato. 

- Fazer upload 

de 

documentos;  

- Fazer 

download de 

documentos; 

- Imprimir 

documentos. 

- Enviar 

mensagens; 

- Receber 

mensagens;  

- Reenviar 

mensagem; 

- Apagar 

mensagens;  

- Consultar 

mensagens. 

Módulo- Portal 

do paginador 

Visualizar dados Gestão documental Gestão de mensagens 

Ver lista de pedidos 

paginação; 

Ver dados da obra: 

- Titulo; 

- Autor; 

- Editora; 

- Colecção; 

- Familia; 

- Formato da obra; 

O paginador pode fazer download dos 

seguintes documentos: 

- Download do original para paginar; 

- Download provas; 

- Download ficha da obra; 

O paginador pode fazer upload dos 

seguintes documentos: 

- Upload provas; 

- Upload ficha da obra; 

- Upload ficheiro; 

 

- Enviar mensagens; 

- Receber mensagens; 

- Receber alertas de mensagem; 

- Receber notificações; 
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varia, conforme o tipo de livro, urgência na publicação, etc. Dado isto, pretendia-se criar uma 

funcionalidade que guiasse os colaboradores ao longo do processo de edição, informando-os 

sobre qual a atividade que está a decorrer, as atividades executadas até ao momento e as que 

ainda faltam realizar. Na figura 33, podemos ver o workflow que exemplifica as atividades 

necessárias para editar um livro da área jurídica.  

A funcionalidade proposta, tem de ser intuitiva e fácil de usar, portanto, adotou-se um modelo 

tipo lista, em que todas as atividades e tarefas podem ser diretamente manipuladas, 

adicionando ou removendo facilmente uma linha da lista. Todas as atividades devem ter um 

estado associado (não iniciada, em progresso, a aguardar, completada, etc.) de forma a 

informar os colaboradores acerca do estado efetivo do processo. Além disso, as atividades 

podem ter um responsável atribuído e uma data de execução.(Khoyi and Swenson, 2010) 

O workflow presente na figura 33, faz parte de um template predefinido para as obras de 

carácter jurídico. O template é um conceito bastante utilizado nas plataformas que visam gerir 

o trabalho do conhecimento, este, consiste num conjunto de componentes predefinidos que, 

pode e deve ser adaptado às especificidades do caso em mãos. Este conceito promove a 

reutilização da informação adquirida nos casos anteriores, assim como, a adaptabilidade a 

novos casos.(Khoyi and Swenson, 2010) Na figura 32, o utilizador pode escolher um dos 

templates criados para o livro em questão, ou caso não exista nenhum template que 

corresponda às características do livro a editar, pode criar um novo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No protótipo representado na imagem 33, é obrigatório definir o gestor do processo. Este, tem 

a capacidade de adicionar, remover ou modificar os elementos de um determinado caso 

conforme a necessidade, e é quem tem o dever de assegurar que os objetivos da edição de um 

livro, são cumpridos, nomeadamente, prazos definidos, custos orçamentados, etc (Kraft 

,2010). No decorrer do processo, podem ser atribuídos gestores para as várias atividades, 

normalmente, colaboradores com “know how” numa área mais especifica (Kraft, 2010). Quer 

o gestor do processo, quer os gestores das respetivas atividades, devem definir, logo que 

possível, quais as tarefas que têm de ser executadas, obrigatoriamente, e as que ficam à 

consideração do técnico que as está a executar. 

 

Figura 32: Lista de templates predefinidos  
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Para que o processo de edição do livro seja transparente é importante que os colaboradores 

estejam a par da informação que vai sendo produzida através das interações entre os 

intervenientes no processo. Muitas vezes, através de emails trocados com o autor, um pedido 

da gestão ou na comunicação entre dois colaboradores, é gerada informação crucial para o 

sucesso da publicação e que derivado ao número de emails recebidos fica dispersa e por 

vezes, passa despercebida. Segundo informação da gestão da Almedina, já ocorreram casos 

em que determinado livro foi pedido para uma loja e terá sido entregue numa zona 

completamente diferente, levando à insatisfação do autor. Com o intuito de concentrar em 

apenas um local as comunicações efetuadas no âmbito da edição de uma obra tornando mais 

fácil a sua localização, foi proposto um sistema de mensagens integrado na plataforma. Esta 

funcionalidade, permite a criação de modelos de mensagem standard, para os casos em que a 

mensagem a enviar, pouco varie, independentemente, do destinatário. Dependendo do modelo 

escolhido, a mensagem vai buscar informação aos campos da plataforma e completa o corpo 

do texto automaticamente, o que representa um ganho substancial de tempo para o técnico. A 

figura 34, ilustra precisamente, o envio de uma mensagem para o autor, através da seleção de 

um modelo predefinido. 

Se for do interesse do utilizador, este pode configurar a mensagem para, caso o destinatário 

não responda dentro de um prazo predefinido, receber uma notificação de modo a que volte a 

insistir no assunto.  

Figura 33: Workflow predefinido para um livro das edições jurídicas 
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A Almedina pretende atingir um nível de rigor mais elevado ao nível do cumprimento dos 

prazos de publicação que são definidos. O SEAE não providencia um sistema de controlo que 

permita à gestão saber se a obra vai ser produzida dentro do prazo definido, e se não, qual a 

razão para tal. A solução apresentada pretende colmatar esse problema e está representada na 

figura 35. Esta funcionalidade foi pensada de forma a que sempre que uma proposta de 

publicação é aprovada em reunião de decisão, o elemento que gere esta atividade tenha 

obrigatoriamente de preencher o campo “data prevista para publicação da obra” de acordo 

com o que foi decidido na reunião. Caso não exista uma data prevista de publicação e apenas 

se saiba quando é que a obra começará a ser preparada, então solicita-se o preenchimento do 

campo “data de inicio dos trabalhos”. Com base na duração média de cada fase, definida no 

sistema, é sugerido um conjunto de prazos para os pontos de controlo intermédios que têm de 

ser atingidos para que a data objetivo (data de publicação) seja cumprida. Caso pretenda, o 

gestor, pode preencher os campos referentes às datas de controlo intermédias manualmente ou 

pode inclusive adicionar novos pontos de controlo. Assim que as datas estejam definidas e 

guardadas, o sistema, sempre que esteja em risco de falhar o cumprimento de um prazo, 

alerta, através de uma notificação, o gestor do processo e o responsável pela atividade. Caso 

se verifique o incumprimento efetivo da data de controlo, a gestão é alertada através de uma 

notificação. Finalmente, sempre que as datas de controlo intermédias ou as datas de 

publicação sejam alteradas, a gestão recebe uma notificação a avisar desse facto. 

 

Figura 34: Modelo de mensagem, predefinido, para o autor 
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5.2.3 Controlo global dos trabalhos em curso 

É fundamental que a plataforma SEAE providencie uma visão global sobre todos os processos 

em curso. Com o volume de obras que são editadas, não é produtivo, ter de entrar em cada 

obra para saber o seu estado, essa informação deve ser imediata e intuitiva, devendo ser 

criadas estratégias que alertem os responsáveis para as situações que requeiram a sua atenção. 

A proposta de melhoria apresentada, inclui vários filtros que permitem ao utilizador localizar 

facilmente, de entre um elevado número de obras, apenas as que têm interesse.  

No capítulo três, considerou-se que o número de fases que tinha sido identificado no 

momento em que a plataforma tinha sido definida, eram, efetivamente, escassos e devido à 

sua grande amplitude, não possibilitavam associar uma fase a um responsável. Assim, como 

vimos anteriormente, foram identificadas fases mais especificas de possibilitam à gestão 

perceber quem está com o controlo do processo. 

 Foram também definidas sinaléticas que visam chamar a atenção da gestão para os processos 

mais urgentes. Para as obras que estejam perto de ultrapassar o prazo definido, nos pontos de 

controlo ou na data estimada de publicação, é utilizado um sinal de perigo, de cor amarela, 

sendo a linha correspondente a essa obra também marcada na mesma cor. Caso um dos prazos 

definidos tenha sido mesmo ultrapassado, é utilizada a mesma sinalética, mas de cor 

vermelha.  

Quando o utilizador desloca a seta do rato por cima de uma obra, aparece um quadro com a 

informação resumo. Com base na informação recolhida, considera-se que a informação que 

deve constar no quadro resumo é: 

 Ultima tarefa executada e data de execução; 

Figura 35: Interface para definir data de publicação e datas de controlo intermédias 
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 Tarefa a decorrer e responsável pela tarefa; 

 Mensagem interna enviada para responsável (caso exista). 

Por último, considerou-se que, para gerir corretamente os processos, era fundamental tornar as 

metas a atingir bem visíveis e não ter apenas presente a meta final. É fundamental, a 

existência de um conjunto de objetivos sucessivos que permita orientar os colaboradores, 

mantê-los focados na próxima meta e permitir a tomada de ações preventivas, de forma 

atempada, caso uma das metas intermédias não seja atingida. Na figura 36, são apresentadas 

as técnicas anteriormente referidas, e que pretendem alertar a gestão sobre o estado das obras 

em produção.  

 

 

5.2.4 Geração de listas de trabalho para cada um dos atores do processo  

Como referido no subcapítulo anterior, uma das funcionalidades principais que permite o 

controlo do trabalho, a fazer, são as listas de tarefas. Consideraram-se dois conceitos para 

controlar o trabalho que falta executar, são eles: 

 Check list; 

 Lista de tarefas; 

O check list é um conjunto de tarefas que o técnico já sabe que tem de executar, em 

determinada fase, e, portanto, serve apenas para controlar o trabalho que já fez. Este encontra-

se definido no workflow da obra. 

O conceito de tarefa é mais abrangente, esta tem sempre um técnico associado e, se possível, 

um prazo de conclusão. A tarefa pode surgir de um imprevisto que ocorreu no processo ou 

pode estar previamente definida. Em ambos os casos, a tarefa aparece na lista de tarefas da 

pessoa atribuída. 

Na figura 27, é apresentado um exemplo de uma tarefa predefinida, que visa informar a 

comissão executiva das obras que aguardam uma decisão, quanto à publicação. 

Figura 36: Dashboard das obras em processo de edição 
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6 Conclusões  

O negócio editorial em Portugal tem mantido uma tendência de descida ao longo dos últimos 

anos, este mercado é constituído, na sua esmagadora maioria, por pequenas empresas que não 

conseguem competir com os grandes grupos, como: Grupo Porto Editora, Grupo Leya, entre 

outros. Este mercado caracteriza-se por um nível de concentração muito grande, onde um 

pequeno número de empresas detém grande parte da quota de mercado. 

As editoras de menor dimensão, especializam-se em áreas ou temáticas mais específicas, 

tentando servir melhor, os nichos de mercado, do que os seus concorrentes de maior 

dimensão, que tentam servir um mercado mais abrangente. 

A Editora Almedina é um caso flagrante dessa estratégia, pois desde há muito tempo, que se 

especializou na edição de livros técnicos, com maior ênfase nos livros de carácter jurídico. 

Esta estratégia implica que a editora esteja sempre atenta à saída de legislação, possíveis 

alterações de leis, bem como, formas de servir melhor o seu segmento de mercado. 

Concluiu-se, que o Grupo Almedina deve ter um processo de planeamento estratégico do 

catálogo, onde se define o rumo que a empresa quer tomar, em termos editoriais. Ao mesmo 

tempo, necessita de ter um processo de gestão das oportunidades, que seja ágil e dê resposta 

às oportunidades de negócio identificadas. Esses processos, não estão formalizados e 

deveriam ambos alimentar o processo de edição da obra. 

A integração no Grupo Almedina e o contato com os colaboradores, permitiu concluir que o 

processo de edição de obra é um processo baseado em conhecimento intensivo, pois possui 

um elevado nível de imprevisibilidade, é executado por técnicos altamente especializados na 

sua função, e gera muita informação. O processo é complexo e tem uma natureza ágil, 

portanto, não pode ser gerido por sistemas que tenham por base um plano de trabalho definido 

e rígido.  

Concluiu-se que, para fazer face à natureza imprevisível do processo e ao mesmo tempo 

manter algum controlo sobre este, deveria ser utilizado um modelo que tivesse um nível de 

estruturação intermédio, onde se definissem grandes fases, comuns a todas as obras, e dentro 

destas fosse dada margem de manobra aos técnicos para gerir o trabalho. Assim, depois de 

analisar o processo nas três perspetivas complementares, foram aplicados os conceitos do 

modelo adaptive case management. Este modelo, sugere uma estrutura que se destina a 

suportar o trabalho baseado em processos de conhecimento intensivo; e que os sistemas 

convencionais, altamente mecanizados, não têm capacidade de dar resposta, dado o nível de 

desestruturação que este tipo de trabalho apresenta. 

O projeto levado a cabo permitiu contribuir para o desenvolvimento da literatura através da 

adaptação do modelo genérico Adaptive case management à realidade específica de uma 

empresa. Esta adaptação possibilitou especificar uma solução que apresenta um bom 

balanceamento entre a flexibilidade dada ao técnico para gerir o trabalho e a organização que 

permite à gestão manter o controlo do processo. A solução desenhada caracteriza-se por ser 

uma alternativa aos sistemas convencionais para a gestão de processos que têm por base um 

fluxo de trabalho rígido e automatizado.  Esta constitui uma mais-valia para a Almedina, pois 
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permite integrar dados, documentos e comunicação no mesmo local, respondendo assim ao 

problema da dispersão da informação. Além disso, a gestão passa a dispor de uma ferramenta 

que a ajuda, realmente, a controlar as obras em produção, e a ser alertada quando algo não 

está a correr conforme planeado. 

Finalmente, a solução proposta possibilita aos colaboradores gerir melhor o trabalho que têm 

para efetuar e perceber de forma clara qual o trabalho que já foi efetuado, quem está 

responsável pelo processo e o trabalho que ainda falta fazer.  

 

PERSPETIVAS DE TRABALHO FUTURO 

O curto espaço de tempo disponível para desenvolver o projeto não permitiu recolher 

feedback da solução desenvolvida, por parte dos técnicos da Almedina e da gestão. O próximo 

passo seria apresentar os protótipos criados à empresa e explicar os conceitos nos quais esta se 

baseia. Depois de discutidas e consideradas as várias perspetivas, dever-se-ia estudar o 

custo/benefício entre implementar as alterações na plataforma atual, comprar uma solução 

existente no mercado ou mandar desenvolver uma plataforma de raiz, com base no modelo 

conceptual da solução proposta nesta tese. 

Depois de ter sido implementada, dever-se-ia estender a sua aplicação a outros processos, tais 

como, a organização dos congressos, formação Almedina Mais, organização de apresentações 

públicas de livros, entre outros. 
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ANEXO A: Fluxogramas relativos às tarefas dos técnicos do Grupo Almedina  

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 1- Apresentação proposta pela editora 
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Fluxograma 2- Apreciação da obra pela editora 
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Fluxograma 3- Avaliação da obra na reunião de preparação 
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Fluxograma 4- Decisão de publicação e comunicação ao autor 
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Fluxograma 5- Paginação da obra 
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Fluxograma 6- Pedido de orçamentação 
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 Fluxograma 7- Validação final dos custos e do preço de venda ao público 
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Fluxograma 8- Impressão e transporte da obra 
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ANEXO B: Ficha do processo 

Ficha do processo edição de uma nova 
obra 
 

 Objetivos: 

 

O processo tem como finalidade assegurar que: 

 Os prazos de lançamento são cumpridos; 

 Fazer acompanhamento do processo; 

 Sucesso comercial da obra; 

 Qualidade gráfica do produto; 

 Qualidade técnico- cientifica do conteúdo que é publicado; 

 Toda a informação relevante para a edição do livro foi arquivada, validada e está disponível 

para consulta; 

 O livro é compatível com a política editorial da Almedina; 

 Livro é disponibilizado nos locais certos; 

 Livros são produzidos com base nas vendas reais;   

 

 Âmbito do processo 

 

 Entidades  

 

 Este processo aplica-se a todas as obras produzidas pela Almedina (caracter jurídico ou 

caracter geral), exceto e-books e revistas cientificas. 

 O processo destina-se para a primeira edição de uma nova obra. 

 

 Limites do processo 

 

 Início do processo (Trigger Event) 

O processo tem inicio quando a editora recebe manuscrito original para publicação. 
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 Fim do processo (End Event)  

O processo termina quando os livros estão prontos e preparados para serem comercializados 

no mercado livreiro. 

São excluídas do âmbito deste processo os pagamentos aos fornecedores, autores ou outros 

intervenientes, bem como, a divulgação e comercialização das obras.  

 

 Principais Etapas do processo 

 

O processo abrange as etapas: 

 Receção do original, 

 Apreciação preliminar da obra,  

 Avaliação da obra,  

 Aprovação da publicação,  

 Aprovação do autor/editora,  

 Tradução da obra,  

 Rever obra,  

 Paginação,  

 Conceção gráfica,  

 Seleção do fornecedor,  

 Validação final,  

 Impressão da obra e logística. 

 

 Inputs do processo 

o Original da obra; 

o Formulário proposta de 

edição; 

o Instruções do autor. 

 

 Outputs do processo 

o Obras editadas; 

o Material de comunicação 

referente à obra; 

o Documentos associados à 

obra (orçamentos, 

contratos, provas, capas, 

etc.) 

o Registo da obra; 

o Plano de investimentos 

para obra;  
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ANEXO C: Swimlane do processo de edição de obra 
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ANEXO D: Instruções de trabalho do processo edição de obra 
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ANEXO E: Guiões de entrevistas efetuadas aos técnicos do Grupo Almedina 

Nota: Dado o elevado número de guiões que foram elaborados, não foi possível coloca-los 

todos neste anexo, ficando como exemplo um guião efetuado para o responsável pelo 

departamento de produção, e outro para um técnico operacional. 

 

Guião de entrevista  
Diretora de Produção 

 

 Pontos a falar: 

 

Gestão do trabalho (Processo)  

 Como é gere as fases do processo que vão desde a produção até ao transporte dos livros 

para o armazém? Como controla as várias tarefas dentro do departamento de produção?  

 É apenas você que gere este processo ou delega trabalho a outras pessoas? 

 Como é que sabe quais são as tarefas que tem para fazer? Tem tudo na sua cabeça? Tem 

alguma folha Excel? Alguma lista? 

 Como sabe quais são os processos que estão em curso? 

 Como sabe o estado de cada um deles? 

 Como sabe se existem atrasos ou não? 

 Como controla os processos? Tem reuniões periódicas? Utiliza Excel para controlar as coisas? 

Tem algum registo do que acontece? 

 Como sabe se o processo está a andar bem ou se existem dificuldades? Fica à espera que 

caso exista algum problema a contactem? 

 Como sabe se está à espera de alguma coisa? Imagine que tem de lhe ser entregue um 

relatório num dia em especifico ou um ponto de situação, etc.?  

 Quais são os pontos principais pontos chave (milestones) do processo que têm de ser 

verificados? 

 Quais os momentos, nestas etapas do processo (Produção até ao transporte para os 

armazéns da Almedina) onde existem deadlines para cumprir? Como controla esses prazos? 

 

Gestão documental  

 Existem documentos produzidos durante estas fases do processo? Quais? 

 Qual é a informação arquivada para cada obra? Isso está definido? 

 Onde arquivam informação relevante, tal como pareceres, provas, orçamentos? Fica no 

email? Existe uma pasta partilhada? Isso está definido ou fica ao critério de cada um? 

 Existem instruções de qual é a informação que quero guardar para cada obra e de como a 

devo guardar? 
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 As pastas têm uma estrutura definida para os livros todos ou há diferenças? Cada um define 

à sua maneira? Caso seja uma reedição é guardada de outra forma? Onde é que isso está 

definido? 

 Quando querem aceder à informação sobre determinada obra como é que fazem? Isso é fácil 

ou é confuso? Como é que estão estruturadas as pastas? É por ano? Quando um livro está 

publicado é guardado noutro local ou fica no mesmo sitio? 

 Tem uma zona com os livros a editar e outra para os livros concluídos? 

 

Gestão da comunicação 

 Enquanto responsável pelo departamento de produção, com quem é que comunica? Com 

que objetivo? Como é que comunicam? email? Verbal? Skype? Telemóvel? 

 Como são geridos e organizados os emails trocados com autores, colegas ou outros 

intervenientes no âmbito da edição de uma nova obra?   

 Se existem anexos nos emails, como é que organiza esses ficheiros? Ficam no email? O que é 

que coloca na gestão documental? O que é que é partilhado? 

 No âmbito do processo de edição de um livro com quem é que fala? Essas conversas são 

guardadas? 

 Quando tem problemas neste processo como atua? Com que é que fala? Quais os problemas 

que costumam surgir neste processo? Como é que costumam ser geridos? 

 Recebe ordens de quem? Como são transmitidas? 

 Quando necessita fazem pontos de situação aos seus superiores como é que o faz? Tem 

datas marcadas? Ou comunica apenas quando tem dúvidas ou problemas? 

 

Questões especificas relacionadas com o Processo e com a plataforma  

 Quais são os passos que são necessários desde que obra é aprovada na reunião editorial até 

ao momento em que os livros são entregues nos armazéns da Almedina? 

 Como é feito o contacto com as gráficas? Qual é a informação/documentos que importa 

guardar? 

 Como utilizam o SEAE no vosso dia-a-dia?  

 Quais os critérios para a escolha de uma gráfica? 

 Quais as decisões tomadas na reunião editorial? 

 Qual é a periodicidade com que são pedidos orçamentos às gráficas? 

 Onde acedem às obras formatadas para poder mandar imprimir? 

 Cabe-vos a vocês entrar em contacto com o autor, quando este demora mais do que o 

esperado na validação das alterações feitas pelo paginador? 

 Onde acedem à informação necessária para alterar mapa de produção? 

 Como são geridas as prioridades em termos dos livros a produzir? Como gerem os timings, 

orçamento, catálogo, etc.?  

 De que forma é que a plataforma SEAE é utilizada para controlarem os mapas de produção? 

 De que forma é que os timings que são necessários cumprir para cada obra são geridos? 

 Que ferramentas tecnológicas auxiliares utilizam para levar a cabo o vosso trabalho? 

 Quais são as lacunas que sentem que a plataforma SEAE tem no suporte diário do vosso 

trabalho? 

 

É possível facultar: 

Um exemplar de um mapa de produção 
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Guião de entrevista 
Operacional de produção 

 Pontos a falar: 

 

Gestão do trabalho (Processo)  

 Como é gerido o processo de impressão, logística e distribuição? Como monitoriza o 

desenvolvimento das várias tarefas? 

 É apenas você que gere este processo ou delega trabalho a outras pessoas? 

 Como sabe quais são os processos que estão em curso? 

 Como sabe o estado de cada um deles? 

 Como sabe se existem atrasos ou não? 

 Como sabe que tarefas tem para fazer? Tem tudo na sua cabeça? Utiliza um Excel? Alguma 

lista, etc.?  

 Como sabe se o processo está a andar bem ou se existem dificuldades? 

 Quais são os pontos principais pontos chave (milestones) do processo que têm de ser 

verificados? 

 Quais os momentos, nestas etapas do processo (Impressão, logística e distribuição) onde 

existem deadlines para cumprir? Como é que as controla? 

 

Gestão documental  

 Existem documentos produzidos durante o processo de edição de uma nova obra? Quais? 

 Qual é a informação arquivada para cada obra? Isso está definido? 

 Onde arquivam informação relevante, tal como pareceres, provas, orçamentos? Fica no 

email? Existe uma pasta partilhada? Isso está definido ou fica ao critério de cada um? 

 Existem instruções de qual é a informação que quero guardar para cada obra e de como a 

devo guardar? 

 Quando querem aceder à informação como é que fazem? Isso é fácil ou é confuso? Como é 

que estão estruturadas as pastas? É por ano? Quando um livro está publicado é guardado 

noutro local ou fica no mesmo sitio? 

 Tem uma zona com os livros a editar e os livros concluídos? 

 

Gestão da comunicação 

 Estando integrado no Departamento de Produção, com quem é que comunica? Com que 

objetivo? Como é que comunicam? email? Verbal? Skype? Telemóvel? 

 Como são geridos e organizados os emails trocados com autores, colegas ou outros 

intervenientes no âmbito da edição de uma nova obra?   

 Como organiza as mensagens no seu computador? 

 Se existem anexos nos emails, como é que organiza esses ficheiros? Ficam no email? 
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 Das coisas que recebe no email, o que é que coloca na gestão documental? O que é que é 

partilhado? 

 No âmbito do processo de edição de um livro com quem é que fala? Essas conversas são 

guardadas? 

 Quando tem problemas neste processo como atua? Com que é que fala? Quais os problemas 

que costumam surgir nestas fases? Como é que costumam ser geridos? 

 Recebe ordens de quem? Como são transmitidas? 

 Quando necessita fazem pontos de situação aos seus superiores como é que o faz? Tem 

datas marcadas ou apenas o faz quando tem dúvidas ou problemas? 

 

Questões especificas relacionadas com o Processo e com a plataforma  

 Quais são os passos a seguir, depois das obras serem aprovadas na reunião de decisão, até 

ao momento em que chegam aos armazéns da Almedina? 

 Como é feito o contacto com as gráficas? Qual é a informação/documentos que importa 

guardar? 

 Como é feito o contacto com as transportadoras? Quais são os documentos que são 

produzidos para cada obra? 

 Como é feito o contacto com os paginadores e com os ateliers de Design? Qual é o intuito 

dessa comunicação? Que documentos são produzidos? Onde são guardados? 

 Como utilizam o SEAE no vosso dia-a-dia?  

 Quais os critérios para a escolha de uma gráfica? 

 Cabe-vos a vocês entrar em contacto com o autor, quando este demora mais do que o 

esperado na validação das alterações feitas pelo paginador? 

 Como são geridas as prioridades em termos dos livros a produzir? Como gerem os timings, 

orçamento, catálogo, etc.?  

 Que ferramentas tecnológicas auxiliares utilizam para levar a cabo o vosso trabalho? 

 Quais são as lacunas que sentem que a plataforma SEAE tem no suporte diário do vosso 

trabalho? 
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ANEXO F: Protótipos para os formulários de dados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulário 1: Proposta de edição 
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Formulário 2: Apreciação 
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Formulário 3: Orçamento 
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Formulário 4: Dados do contrato 
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Formulário 5: Dados de produção 
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Formulário 6: Validação final 


