
s instituições de nível superior já aderi-
ram aos computadores e aos softwares
para facilitar a rotina administrativa,
como o controle de matrículas, mensali-

dades, finanças, contas a pagar e a receber. Quem conta
com essas ferramentas contabiliza, quase que imedia-
tamente, ganhos de produtividade e agilidade nos pro-
cessos. Só que a automatização dessas rotinas já se tor-
nou padrão e para se modernizar, e também enfrentar
a concorrência, a adoção de tecnologias mais sofistica-
das ganha cada vez mais espaço.

Um exemplo disso é a Universidade do Vale dos Si-
nos (Unisinos), que implementou um sistema de ges-
tão integrada da Peoplesoft. Embora esses sistemas te-
nham grande penetração mundial na área de educa-
ção, no Brasil a empresa é conhecida por implementar
ERPs em instituições financeiras, indústrias e serviços,
ou seja, seus clientes são de outros mercados.

"Somos a primeira universidade brasileira a im-
plementar o sistema da Peoplesoft", diz Aliomar Silva Oli-
veira, gerente do projeto Sinergia da Unisinos. Como par-
te do programa que visa rever todos os processos da uni-
versidade, a adoção de um sistema de gestão integrada
foi fundamental para esse objetivo. "Revisar processos re-
quer mudanças culturais e estamos transformando a uni-
versidade", reforça o executivo, lembrando que o software
vai integrar todas as áreas, inclusive a acadêmica.

Um exemplo dessa mudança é o processo de matrí-
cula. Como o ERP acabou de ser implementado, somen-

semestre é que
uma nova funcio-
nalidade será experimen-
tada, a das matrículas pela in-
ternet. No modelo futuro, o aluno selecionará as
disciplinas que deseja cursar e valida o processo on-line
em tempo real. Até o momento, o estudante precisa ir
pessoalmente à faculdade, escolher as disciplinas e sub-
meter a intenção de matrícula. Depois de alguns dias é
que chega o resultado, pois o sistema faz o cruzamento
de horários e aí a matrícula pode ser confirmada.

VANTAGEM COMPETITIVA

Como a universidade conta com cerca de 30 mil
alunos, não é difícil imaginar a velocidade do proces-
so e a rapidez que será proporcionada aos alunos, fun-
cionários e professores. De forma geral, a expectativa
da Unisinos é conquistar uniformidade na qualidade
da informação, simplificar processos e evitar o
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te no
segundo



Escolas devem
se adaptar
ao universo
cibernético

principalmente sobre performance dos cursos e os alu-
nos, o coração da escola. "Depois da decolagem, é só man-
ter o avião no ar", compara Oliveira, que imagina finalizar
o processo após a implementação das duas ferramentas.

Há quem defenda que, além de manter o avião no
ar, é preciso modernizá-lo, e, se for um bimotor, pode
evoluir para um boing. E isso se consegue quando a
tecnologia auxilia no modelo de negócios e quando os
gestores enxergam a gestão da universidade além da
dupla formada por ensino e administração dos alunos,
alcançando a inovação do modelo de negócios.
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verão fornecer informações gerenciais importantes,

(Costumer Relationship Management) e o BI
(Business Intelligence), ambos da Peoplesoft, que de-

auxiliam no processo de gestão, como o CRM
continuar a implementação de ferramentas que
va e de sistemas. Por isso a universidade quer

digitada em três sistemas diferentes. Isso po-
deria gerar erros, pois cada uma era regis-
trada manualmente por pessoas diferentes.
Agora, é dada uma única entrada no siste-
ma e a mesma informação fica disponível
para todos os departamentos.

Os benefícios do ERP recém-imple-
mentado são diversos, inclusive a previsão de
redução de 15% de custos na área administrati-

nistrativos. Um exemplo disso é o processo
de entrada de nota fiscal, que precisava ser

retrabalho, principalmente em processos admi-



A Universidade do Vale do Itajaí (Univali), em San-
ta Catarina, é uma das que acreditam ter encontrado
esse caminho e o grande desafio é investir na inovação
sem que ela se torne um problema. "A tecnologia traz
negócios, mas o seu uso inadequado pode causar riscos
financeiros. Por isso, não basta comprar tudo o que apa-
rece no mercado, é importante saber implementar",
pondera Rodrigo Becke Cabral, gerente de tecnologia
da informação.

MELHORES PRÁTICAS

O cenário de TI na Univali é
dos mais avançados: os processos
administrativos são automati-
zados, os professores têm acesso a
um portal de apoio na gestão das
informações de notas e um siste-
ma de e-learning para ensino a
distância. Mas o primeiro passo na
descoberta de um modelo de ges-
tão aconteceu com a imple-
mentação do help desk, há dois
anos, para suporte técnico aos 3
mil funcionários da instituição, es-
trutura que dificilmente existe em
universidades. "Acabamos com a
informalidade do atendimento no
corredor e agora todos os pedidos

Múltiplas funções nos
quiosques de atendimento

de serviços do departamento são feitos
pela intranet", diz Cabral.

Essa forma de atendimento cor-
porativo foi definida para gerenciar a
prioridade do trabalho do setor. A equi-
pe possui 40 funcionários e toda a ope-
ração de TI conta com cerca de cem co-
laboradores diretos e indiretos e, sem
essa organização, não seria possível
atender os usuários de forma satis-
fatória. São mais de 200 produtos de TI
e mil tipos de serviços. Sem falar que,
no passado, a equipe não conseguia es-
tabelecer prioridades, já que tudo era
urgente. Só em 2004, o departamento
recebeu 30 mil solicitações.

O modelo de negócios estabelecido
pela Univali prima pela padronização de
processos. Até no caso do suporte, essa
máxima é válida, pois as tarefas são exe-
cutadas por diferentes indivíduos, mas se-
guem o mesmo fluxo. O objetivo é pa-

dronizar todos os processos da área de TI para que es-
tejam alinhados ao modelo de negócios, auxiliando a
corporação a alcançar seus objetivos.

Um outro exemplo de padronização é a compra
de equipamentos. Se cada professor tiver autonomia
para comprar seu computador, cada um dos 1.800
profissionais vai ter uma preferência diferente e o su-
porte vai ter que ser treinado em todos os tipos de
máquinas do mercado para atender aos eventuais

problemas. Por isso é mais racional
adquirir produtos do mesmo fabri-
cante para garantir a padronização,
otimizando o trabalho do setor. "Nes-
te momento, a gestão de TI tem que
ser centralizada, mas no futuro ela
pode atingir um nível de maturidade
que permita a cada usuário adquirir
seu equipamento dentro do padrão",
visualiza Cabral.

Enquanto a Univali alinha negó-
cios com TI, a Universidade da Ama-
zônia (Unama), com quatro campi na
região metropolitana de Belém (PA),
investe em quiosques de auto-atendi-
mento para facilitar as necessidades bu-
rocráticas dos 17 mil alunos, além de
diminuir as filas das Centrais de Aten-
dimento. Foram instalados 14 quios-
ques, dos quais dez são da Unigraph e
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quatro são da Itautec, segundo Rogério
Ferreira, coordenador da área de tec-
nologia da informação e de comunica-
ção da Universidade da Amazônia,
ambas possuem as mesmas funcionali-
dades, mas os da Itautec possuem design
mais arrojado.

Os quiosques da Itautec estão sen-
do utilizados em diversas universida-
des com múltiplas funções para alu-
nos, professores e funcionários, in-
clusive com acesso à internet.

Nos quiosques os alunos consultam
notas, faltas, resultados de protocolo e
histórico escolar. É possível também rea-
lizar pesquisas de opinião entre os alu-
nos. "Muitas vezes o aluno só precisava
saber a quantidade de faltas ou notas ob-
tidas nas disciplinas, então não tinha
sentido ficar esperando numa fila", cons-
tata Ferreira.

A Unama já faz a gestão de seus processos com o
Software Lyceum, na gestão acadêmico-financeira e com
o RM na gestão administrativa. Há também muitos sis-
temas desenvolvidos internamente, por isso a universi-
dade está fazendo a integração de todos os sistemas
computacionais para o desenvolvimento de um grande
sistema de informação institucional, com acesso total
via internet. Há também um projeto de Portal
Corporativo, que atenderá todos os usuários da insti-
tuição, seja ele aluno, professor, funcionário, fornece-
dor entre outros.

MUDANÇA DE CULTURA

É claro que a implementação de uma nova ferra-
menta não tem um fim em si mesma. Tudo aquilo que
promove uma mudança de processos traz junto a trans-
formação da cultura da empresa e sempre existe um
impacto na organização, que pode ocorrer em maior
ou menor grau. Existem escolas que já surgiram no
ambiente tecnológico e encaram o fato como parte in-
tegrante do trabalho - nesses casos o aculturamento é
mais natural.

E esse é o caso do Ibmec, segundo Christian
Menescal, gerente executivo de TI e infra-estrutu-
ra. "Nós já nascemos com a premissa que a tec-
nologia é parte integrante da universidade e os fun-
cionários, professores e alunos estão familiarizados
com isso", garante ele. O executivo exemplifica que
todos os alunos, além de livros para dar suporte às

aulas, precisam ter notebooks.
Cada um recebe um e-mail,
acesso à internet e intranet, in-
clusive remotamente.

Para os professores, a escola
fornece um computador, soft-
ware de apoio, base de dados para
referências acadêmicas e finan-
ceiras e 100% dos processos são
automatizados. Tanta aderência
tecnológica lhe rendeu o prêmio
de Empresa mais Ligada do Bra-
sil, na categoria educação da re-
vista Info em 2004. No mesmo
ano, a escola iniciou a imple-
mentação de uma ferramenta de
BI, que deve ser uma aliada im-
portante na tarefa de satisfação e
retenção do aluno. "Vamos ter in-
formações gerenciais importantes

sobre os alunos que devem nos auxiliar a tomada de de-
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cisão sobre os cursos", garante Menescal.

Fonte: Ensino Superior, ano 7, n. 80, p. 44-47, maio 2005.




