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A atividade da empresa O Varandão Lda. está relacionada com a comercialização de
uma gama de produtos que vão desde artigos de decoração (têxteis lar, tapeçaria,
cortinados, papel de parede, decoração de mesas e estores) até equipamentos,
transporte de alimentos, higiene, segurança e proteção, mobiliário e acessórios, entre
outros produtos que dispõe e serviços que presta.
Na análise que a empresa efetuou às áreas críticas do negócio, verificou a
oportunidade para colmatar debilidades ao nível da gestão e melhorar processos.
Assim, este projeto centra-se na economia digital e na inovação organizacional e
gestão, particularmente na transferência tecnológica e de conhecimento sob a forma
de consultoria, é para a empresa uma componente estratégica essencial, através da
qual, nas suas mais variadas vertentes, objetiva potenciar a possibilidade de criação de
contactos e oportunidades, originando por fim o maior número de utilizadores que

podem ter como reflexo o incremento da base de clientes, o aumento das vendas,
contactos com potencial de conversão em negócio e o aumento da notoriedade de
marca, entre outros.
A empresa viu portanto neste projeto, também, como parte integrante da economia
digital e inovação organizacional e gestão, o ensejo para executar uma estratégia
Operacional Digital, sempre no sentido de resolver as debilidades da empresa pelo
meio digital e sedimentar a sua posição no mercado através do aumento da eficiência
e obtenção de vantagens comparativas num mercado altamente competitivo.
Desta forma, a empresa pretendeu com este projeto a implementação de um ERP para
poder enfrentar os seus problemas ao nível da gestão e planeamento integrando, na
sua essência, o âmbito da economia digital em conjunto com a melhoria do processo
organizacional da empresa.

