
 

 

 

 

A procura constante da excelência em todos os domínios de intervenção da empresa foi sempre 

um desiderato colocado à gestão da Couto & Brandão, sendo que os desafios emergentes da 

nova organização mundial dos mercados, a força e dimensão da competitividade e a procura 

constante de novas formas de diferenciação, via inovação tecnológica e outras, tornaram-na 

ainda mais premente. A implementação de sistemas de gestão e a sua posterior integração, 

apresentam-se como necessários e como vantagem competitiva para atingir os objetivos 

definidos, constituindo uma mais-valia para a empresa e portanto para todos aqueles com quem 

a empresa colabora, quer a montante quer a jusante. 

O promotor pretende promover a excelência ao nível da sua estrutura organizacional apostando 

na eficiência e otimização operacional de modo a tornar-se mais competitiva face à 

concorrência, nacional e internacional, na medida em que será capaz de gerir a sua atividade no 

sentido de deter uma margem mais alargada entre o custo dos seus produtos e o preço para o 

mercado, promovendo igualmente a capacidade de posicionar os seus produtos numa escala 

superior. A Couto & Brandão contempla no presente projeto investimentos associados à 

implementação de um software de gestão e equipamentos informáticos indispensáveis ao seu 

bom funcionamento que irão integrar todos os departamentos da empresa. Até agora a 

empresa tinha um sistema distinto para cada secção, no entanto, este sistema gerava alguma 

dificuldade pois resultava em informação pouco clara, mau aproveitamento da matéria-prima, 

gastos desnecessários para compensar erros cometidos, entre outros. Todas estas ocorrências 

afetam de alguma forma o consumidor final, quer seja na qualidade do produto ou serviço, como 

nos custos de aquisição. Assim, o promotor considerou que seria uma boa estratégia o 

investimento em algo que acelerasse os processos de forma eficiente, sem perder a qualidade 

esperada e, isso passa pela aquisição do ERP que agrega todas as funcionalidades que são 

necessárias para fazer uma boa gestão da produção. O sistema terá desenvolvimentos para a 

gestão da produção, logística e picking para armazém. 

 


