
á um consenso entre as empresas, de todos os
ramos e portes, de que não é possível mais, hoje,
falar em gestão administrativa sem que a ela seja
agregada pelo menos uma solução de informá-
tica. Em um mercado cada vez mais globalizado
e competitivo, informatizar pode ser a diferen-
ça entre crescer e morrer. No entanto, embora

ninguém discuta a importância dessas ferramentas,
também chamados de softwares corporativos, o merca-
do editorial, à exceção da fatia que está no topo da
pirâmide dos negócios, ainda não está informatizado
em toda a sua extensão.

"Não se pode imaginar uma empresa, qualquer que
seja, sem um nível mínimo de informatização. Pode-se
pensar em gerenciamento, mas um bom gerenciamen-
to demanda esse tipo de instrumento. Infelizmente, a
maior parte das editoras não possui um bom sistema
de informática e, pior, algumas não têm nada", aponta
Sérgio Messias, da Messias & Messias Consultores, espe-
cializada no setor editorial e livreiro, cujo software de ges-
tão editorial, Books, foi lançado em 1988, durante a 10a

Bienal Internacional do Livro de São Paulo. "Naquela

época, não existia nenhum software especializado em li-
vro", relembra o consultor. Messias aponta que, apesar
de passadas quase duas décadas, as empresas, sobretudo
as de pequeno e médio porte, ainda não assimilaram a
cultura da informática. "Durante estes anos , avançamos
e melhoramos bastante em muitos aspectos, mas o mer-
cado também precisa progredir outro tanto."

Renato Celso Colturato Martins, diretor comercial
FMZ Tecnologia em Sistemas, que na 18a Bienal do
Livro, no ano passado, lançou o software Horus, siste-
ma administrativo de produtos literários, observa que
a despeito das empresas estarem cientes da importân-
cia da tecnologia, elas não colocam isso entre as suas
prioridades. "Elas sabem que precisam de uma solução
específica para atender às suas demandas de gerencia-
mento. Mas entre investir nesse produto ou na produ-
ção de um livro, fica com a última opção. Falta a elas
fazer desse investimento uma prioridade."

Para Mathias M. Wolff, da Methow Consultoria, que
desenvolve sistemas personalizados em geral, falta a
algumas empresas uma cultura de gestão corporativa.
"As vendas online são um exemplo clássico. Tem muita



gente montando sites para atingir diretamente o consu-
midor. Aí, eles criam uma página na internet, colocam
uma fotografia do livro, que querem vender e acham
que isso é suficiente para automatizar o negócio", diz
Wolff, que em parceria com o desenvolvedor de sis-
temas Damácio Martins, está oferecendo ao mercado
um software com nova linguagem, que disponibiliza as
informações de todo o sistema de gestão via internet.
"Porém, quando eles têm de interligar esse site ao seu
cadastro interno, por exemplo, não conseguem."

tam que, assim, reduzem custos. Para Martins, da FMZ,
no entanto, acontece exatamente o contrário. "A prin-
cipal vantagem da terceirização é o custo. A finalidade
de uma editora, de uma distribuidora e de uma livraria
é de vender livro e não de gerir um sistema de infor-
mática. Portanto, não se justifica a instalação de uma
estrutura para desenvolver e manter um sistema, se elas
não vão comercializá-lo. Nesse sentido, a terceirização
é fundamental."

O representante da Messias & Messias Consultores
compartilha dessa opinião. Para ele, é tarefa dos espe-
cialistas o desenvolvimento de um produto que atenda
às necessidades do setor editorial. "O foco das empre-
sas desse segmento deve ser a edição, a distribuição e
a venda do livro. O custo de manutenção de uma es-
trutura de informática interna é alto, porque exige a
contratação de profissionais, a aquisição de infra-estru-
tura e a atualização constante dos recursos humanos e
técnicos", avalia Messias.

No entanto, ele concorda que há uma tendência
natural em interiorizar esse serviço na medida em que
existe um crescimento dos negócios. "Em um primei-
ro momento, as empresas contratam os serviços de ter-
ceiros. Com a expansão dos negócios, elas começam a

Segundo Mathias Wolff, cuja empresa oferece uma
nova linguagem, baseada em software livre, inclusive o Li-
nux, qualquer empresa do ramo editorial tem, em prin-
cípio, condições de investir em um projeto desse tipo.
"Em termos de hardware não há limitação. Por exemplo,
trabalhando com o sistema operacional Linux, que é
livre, e outros tantos sistemas intraweb, com pequenos
ajustes de memória nos equipamentos menos potentes já
é possível iniciar o processo", diz o consultor da Methow.
Wolff explica que o custo da consultoria é mais variável,
pois depende do que o empresário quer. "Existem leques
de opções em automação, prontos e absolutamente viá-
veis. O que o nosso cliente precisa é avaliar como cada
uma dessas alternativas cabe no seu bolso."

A implantação de um projeto de gestão pode, tam-
bém, ser feita de duas maneiras: por meio da contra-
tação dos serviços de um fornecedor terceirizado ou
criando uma estrutura de informática interna. A esco-
lha de um de ou outro, dizem os especialistas, depende
das expectativas e dos recursos disponíveis para o inves-
timento. Muitas empresas optam por desenvolver seu
próprio software e criar estruturas internas. Elas acredi-

demandar detalhes do software exclusivos. Mas isso não
significa que esse seja o melhor modelo."

Com a terceirização, asseguram todos, as empresas
podem expandir seus sistemas de maneira constante e
segura. Os aplicativos dos softwares, que não são vendidos,
mas sim alugados, são instalados conforme a necessida-
de. "Dessa maneira, os projetos são customizados e otimi-
zados de acordo com as demandas", explica Martins.

Além disso, acrescenta Messias, na terceirização é
possível transferir conhecimento ao cliente. "Isso de-
pende do nível de maturidade do cliente. Para agregar
valor ao negócio, as ferramentas de informática liga-
das à gestão precisam ser utilizadas por quem conheça
seus recursos, ou seja, que saiba analisar resultados",
diz o consultor. Para ele, sem isso a informática não faz
nada. "Se a empresa não tem maturidade para absor-
ver ferramentas de gestão, a informática, por si só, não
irá melhorar os processos administrativos. Ela é uma
ferramenta importante, mas sozinha não faz nada. É
preciso que a empresa tenha uma estratégia consolida-
da. Portanto, se não arrumar a casa para trabalhar com
esse produto, não colherá ganhos."

O mercado precisa fugir, também, do chavão de que
os sistemas de gestão estão ao alcance apenas das gran-
des empresas. Na verdade, há softwares para os negócios
editoriais de todos os portes e com diferentes necessi-
dades. "O Books, por exemplo, é dividido em módulos
que servem, individualmente, às demandas do editor, do
distribuidor e do livreiro, executando controle de ven-
das, de compras, de consignação e de direito autoral,
entre outras funções", diz Messias. Ele também explica
que o cliente pode adquirir todo o programa ou apenas
um dos seus módulos.



O consultor da Methow também concorda, lem-
brando que há programas-padrão no mercado e, com
a ajuda de um profissional de informática, é possível
instalá-los sem grandes dificuldades. "Mas aí há todo
um trabalho para adaptar o programa às necessidades

da empresa: de repente, precisa de um link
com o depósito, com a livraria, com a

internet. E, aí, não é uma questão de
informática, mas de inteligência do
sistema de gestão, o que não se en-
contra em prateleiras."

Os resultados positivos gerados
pela informática são indiscutíveis.

Um exemplo clássico, para o di-
retor comercial da FMZ, está no

controle dos títulos fornecidos e
recebidos por meio de consigna-

ção. "Neste segmento, controlar o
estoque físico é fácil, mas, quando a con-

signação é computada, a coisa complica." Em primeiro
lugar, aponta Martins, é preciso ter um controle muito
rígido da consignação recebida e da enviada para ter-
ceiros. "O editor repassa para o distribuidor e para a
livraria; o distribuidor remete para livraria. Assim, este
módulo vale para toda a cadeia editorial", explica o for-
necedor do software Horus, que tem um módulo especí-
fico para a consignação.

Sérgio Messias destaca a falta de controle do estoque
consignado como o aspecto mais problemático da ope-
ração, porque a obra é pulverizada por toda a cadeia li-
vreira. Há dois exemplares em um ponto de venda, três
em outro, um em um terceiro. Sem um sistema informa-
tizado, o dono daquele estoque, editor ou distribuidor,
não tem como saber em tempo real o que foi vendido.
Por isso, acaba não cobrando nem recebendo. Ele sabe
o que mandou em consignação porque tem a cópia da
nota, mas não sabe quantos exem-
plares foram consignados nem há
quanto tempo. "Então, consegue
gerenciar? Consegue, mas vai
perder tanta informação ao longo
da cadeia que, certamente, perde-
rá eficiência."

Por outro lado, essa ine-
ficiência gerencial afeta
diretamente o esforço de
venda. Sem condições de
avaliar o estoque em con-
signação, o detentor do
livro está sujeito a perder a

legislação fazendária - os siste-
mas de gestão também melho-
ram a eficiência do negócio. "Só
para ficar em um exemplo, um bom
módulo de livraria faz o controle da
venda, gerando relatórios de vendas do
dia e de qualquer período por livro, por autor, em or-
dem alfabética e em ordem de ranking", diz Messias.
Para ele, o livreiro que tiver acesso a essas informações
detalhadas e de maneira rápida pode traçar estraté-
gias comerciais com a mesma agilidade . "Ou seja, ele
consegue comprar os livros certos e disponibilizá-lo
são seu consumidor."

Por outro lado, a comunicação sem fio desponta
como a tecnologia de ganhos mais significativos em
todas as frentes porque dará enorme mobilidade às
empresas. "Graças a ela, elas levarão seu negócio para
qualquer lugar. Imagine uma editora participando
de uma feira em outro Estado, em outro país. Em um
determinado momento, bastará acessar um ponto da
internet - a partir de um notebook ou de um cybercafe
- para trazer todo o seu banco de dados, realimentar o
estoque, informar e informar-se sobre faturamento, por
exemplo", demonstra Wolff, da Methow.

De modo geral, avalia Martins, a ferramenta traz ga-
nhos a todas as áreas em que é aplicada. "Esses softwares
corporativos são capazes de gerenciar todo o processo
de administração da empresas. Compras, consignação,
emissão de notas fiscais, controle de estoques, de direi-
to autoral, de telemarketing e de uma série de outros
aplicativos, todos interligados, subsidiam os dirigentes
na tomada de decisões precisas e coerentes. E isso faz
toda a diferença", finaliza o diretor comercial da FMZ.

livros", frisa o consultor da Mes-
sias & Messias.

Já nas livrarias, além de contro-
lar a emissão das notas pelas im-
pressoras fiscais - exigência da

círculo vicioso: não recebe por-
que não vende e, em conseqüên-
cia, não consegue editar novos

precioso, que faltará, por exemplo,
na produção de novos livros. É um

venda. "Sem controle, o editor ou o distribuidor acaba
mantendo exemplares da obra em uma livraria que não
trabalha com aquele gênero, enquanto uma outra, que
tem exatamente este foco, está desfalcada", diz Messias,
ressaltando que com a ferramenta é possível eliminar
esse problema.

Sabendo o que vende mais em determinados pontos
permite ao empresário fazer um trabalho de direciona-
mento dos títulos. "Se ele não gerencia adequadamen-
te a consignação, perde um dinheiro

Fonte: Panorama Editorial, ano 1, n. 7, p. 24-26, abr. 2005.




