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e acordo com estimativa da Merithus
Consultoria, as instituições de ensino
superior brasileiras (IES) deverão in-
vestir ao menos R$ 1,7 bilhão em tec-

nologia . A maior parte desses investimentos focam
a implantação de novos recursos e ferramentas para
o aprimoramento das plataformas de tecnologia da
informação (TI). Isso porque, seguindo um consen-
so do setor, não é mais possível gerenciar uma uni-
versidade de forma descentralizada sem integração
total entre as áreas.

Integração de processos é a primeira lição que as
universidades brasileiras aprenderam, e a que mais tem
sido praticada. Para isso, é essencial a ajuda da tecnolo-
gia, traduzida, por exemplo, nos sistemas ERP
(Enteprise Resource Planning - Planejamento de Re-
cursos Empresariais), capazes de serem implantados em
qualquer tipo de empresa. Para melhor entender, é fun-
ção do ERP armazenar, processar e organizar as infor-
mações, agregando e estabelecendo relações de infor-
mação entre todas as áreas.

Com isso, dá para dizer que dessa forma é possível
pavimentar o caminho para uma melhor gestão da parte
administrativa da instituição. Cabe ao ERP gerenciar,
por exemplo, as áreas financeira, contábil, contas a pa-
gar, a receber, compras, secretaria (atendimento aos alu-
nos). O bom resultado dessa cobertura é demonstrado
pela pesquisa Campus Computing Report sobre TI e
computação nas universidades do Brasil, de 2004, feita
pela Escola do Futuro da USP. De acordo com a coor-
denadora do estudo, Daisy Grisolla, as IES brasileiras
estão no mesmo nível das norte-americanas quando o
assunto é TI.

A grande diferença está na gestão do sistema acadê-
mico, área que os norte-americanos tratam com mais
carinho. Grandes fornecedores de ferramentas em tec-
nologia, como a Microsiga, a Oracle e a IBM, já perce-
beram que precisam desenvolver sistemas específicos,
cobrindo as necessidades de alunos, professores e
gestores. E já puseram as mãos na massa. Muitas insti-
tuições já utilizam produtos dessas empresas. Uma das
alternativas dos fornecedores é turbinar o tradicional
ERP de sistemas de gestão com novas ferramentas e so-
luções. O mercado já percebeu isso e se diversifica. Tanto
é verdade que existem fornecedores de menor porte
especializados em atender o segmento educacional. RM
Sistemas e a Cadsoft são alguns.

O setor tecnológico tomou consciência do imen-

so potencial da área educacional, principalmente
quando os clientes são robustos como algumas redes
universitárias. Muitas superam fácil a marca de 10
mil alunos. Ou seja, o mercado encara as IES como
um universo precioso e ávido por soluções que tor-
nem o negócio educação cada vez mais eficiente e de
menor custo.

"O relacionamento direto com todo o ecossistema
é hoje a grande necessidade das universidades", diz Wil-
son de Godói, vice-presidente de Tecnologia do Gru-
po Totvs (holdingque controla as empresas Microsiga
e Logocenter). A empresa possui um produto de ges-
tão educacional, lançado há um ano e meio, que en-
volve informações via web para alunos, professores e
vestibulandos. Segundo Godói, a plataforma de
internet também atende outros grupos, como os fun-
cionários. Nesse caso, o ERP da Microsiga é a base para
o software educacional.

Na gestão acadêmica, uma das áreas em que há
hoje grande ênfase nos investimentos nas universi-
dades é o Learning Management System (LMS), o
chamado ensino a distância, que na grande maioria
das vezes é apoio ao sistema presencial de ensino. No
caso da Microsiga, está em fase de testes um produto
desse tipo, diz Godói.

Wilson de Godói, do Grupo Totvs: "Relacionamento
direto com todo o ecossistema"
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Para entender o LMS
a Escola Superior de Propaganda e Marketing
(ESPM), em São Paulo, o LMS está previsto
para ser adotado no ano que vem, conforme

explica Reinaldo Ferreira, diretor da recém-criada área
de TI e de infra-estrutura. Já se sabe que o sistema im-
plantado será o Black Board, que conta com funções
como chat, fórum, plataformas para apresentação de
material didático, além de oferecer atendimento às ne-
cessidades do aluno, como contato com professores,
cumprimento de provas, matrículas. Na gestão acadê-
mica, a ESPM utiliza o W/AE, programa elaborado pela
Wise, e na administração em geral, o ERP da Datasul.

Entre a gama de produtos oferecidos ao mercado, a
Oracle garante que possui um ERP "enriquecido" para
gestão acadêmica. Com o nome de Camp Solution, o
sistema integrado de gestão foi adotado pela Universi-
dade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), em São
Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Deve também chegar
a uma outra universidade em Santa Catarina, segundo
o vice-presidente de vendas para aplicativos da Oracle
do Brasil, João Bosco Fernandes Júnior. Ele diz que a
empresa participa do atendimento à área educacional
em diversas linhas. Uma delas é por meio de acordos
acadêmicos que possibilitam as IES utilizar gratuita-
mente programas de aperfeiçoamento de ensino.

"A universidade sempre é um canal de mudança para
a sociedade", diz Fernandes Júnior, referindo-se à aceita-
ção maior dessas instituições por sistemas tecnológicos

Fernandes Júnior,
da Oracle: "A
universidade
sempre é um canal
de mudança para
a sociedade"

inovadores, situação mais confortável para os fornece-
dores do que em muitas empresas comerciais ou indus-
triais. A Oracle tem profissionais que atuam especifica-
mente no atendimento ao setor educacional.

Na Unisinos, o sistema foi implantado em 2003,
depois de dois anos de avaliação. Nas palavras do ge-
rente do Projeto Sinergia da instituição, Aliomar Silva
de Oliveira, o tempo para implantação foi longo por
conta de alguns critérios de que a universidade não
queria abrir mão."Fugimos de uma armadilha comum
de se comparar o que se quer com o que se tem porque
não queríamos ficar apegados ao mesmo modo de fa-
zer que vínhamos utilizando."

Era preciso que o sistema tivesse mobilidade para
mudanças eventuais e boa base de aplicação no mundo
universitário. O fato de o sistema já ser adotado em mais
de 500 instituições no mundo pesou muito na sua esco-
lha. O ERP da Oracle/Peoplesoft contém hoje toda a parte
administrativa e acadêmica "e atende a cerca de 85% de
nossas necessidades". Detalhe: a universidade tem cerca
de 30 mil alunos, 900 professores e mais de mil funcio-
nários. Com um só fornecedor, pôde-se estimar uma eco-
nomia de 17% no processo operacional de tecnologia.
Só em contratos cancelados na área, informa Oliveira, a
instituição deixou de gastar cerca de R$ 2 milhões ao ano.

Em abril de 2006 é a vez de implantar "a cereja do
sorvete", diz Oliveira. O que será utilizado é CRM, que
envolve ferramentas para marketing, vendas, acompa-
nhamento de campanhas promocionais, oferta de cur-
sos, eventos, entre outros.
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Educação colaborativa
a IBM, o sistema
LMS é implantado
via parcerias, uma

delas a empresa Arbórea, do
grupo Plansis. Conforme o
diretor-geral Roberto Francis-
co de Souza, foi adotado o
software Scorm, da Advanced
Distributed Learning, de edu-
cação colaborativa (mais
focada no aluno do que no
professor), que permite inter-
câmbio de conteúdo entre vá-
rios fabricantes.

Ainda são oferecidos no en-
sino virtual os produtos Same
Time e Virtual Classroom. To-
dos os produtos têm versão por-
tal, o Workplace Colaborativo
Learning. Souza explica que a
conferência Mobile Learning, ocorrida este ano, foi um
marco que barateou os dispositivos móveis, tornando aces-
sível o uso de celular bem como arquivos do tipo Mp3 e
Mp4, além do uso de i-Pods como meios de distribuição
de informações e conteúdo. "Essa é hoje a maior tendên-
cia e acredito que será um recurso que crescerá muito na
utilização nos próximos três anos. Isso significa, por exem-
plo, a possibilidade de assistir a uma aula no celular ou no
i-Pod. "Como disse o professor Antônio Zuffo [ da USP],
é óbvio que essa tecnologia pode ser usada de forma

Fugio Katague foi contratado pela Unicsul para
modernizar processos na universidade

indevida, mas a missão do
educador é fazer com que seja
um uso de qualidade", acredi-
ta Souza.

Outra idéia em gestação
no setor educacional, diz,
é trazer redes tipo Orkut
para o portal, "só que é preci-
so muito investimento em
hardware". Mais um produ-
to? Alternativas não faltam,
mas o diretor prefere priorizar
soluções que envolvam vídeos
on demand, com acesso no
momento em que o usuário
quiser. Isso, claro, para di-
namizar aulas, palestras,
formatar banco de dados. "O
sistema vídeo charger pode
hospedar dezenas ou centenas

de filmes em desktops ou dispositivos móveis", explica.
Já a Cadsoft, de São Paulo, há 16 anos no mercado,

oferece entre outros produtos software para adminis-
tração de bibliotecas e ensino a distância. De acordo
com o diretor presidente Nelson Mendes (que foi pro-
fessor por 12 anos), a empresa se prepara para lançar
um novo produto. Dessa vez, um sistema que vai sim-
plificar o processo de captação e troca de informação
com alunos. A Cadsoft tem ainda o software de gestão
acadêmica Centurium, operado totalmente pela web.

Na RM Sistemas, outra empresa que atende o setor
educacional, foi criado há cinco anos um produto que
integra ferramentas educacionais ao ERP. "Na época iden-
tificamos que as universidades só iriam sobreviver com
ferramentas como essa", conta o gerente do segmento
Educação, Mateus Nicácio, ressaltando que, para reduzir
preços e utilizar-isso como diferencial, é preciso análise
em cima de dados verdadeiros. Em 2005, a empresa ba-
teu recorde de vendas para o setor de educação. Cerca de
R$ 8 milhões apenas em novembro de 2005.

A Oracle chegou à Fundação Getulio Vargas (FGV)
com o Oracle Aplication, adotado para toda a fundação
em São Paulo e no Rio de Janeiro há três anos. É um ERP
que veio a integrar áreas que até então eram geridas isola-
damente nas duas cidades, segundo o superintendente de
TI da FGV, Moacyr Fioravante. "Não se pode mais traba-
lhar sem integração, com risco de não termos informa-
ções consistentes e na hora em que se precisa", conta.
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Um software da Apdata é o responsável por gerenciar
na FGV a administração de pessoal em geral. Na biblio-
teca, considerada estratégica pela instituição, é utiliza-
do o Virtua, da VTLS (Visionary Technology in Library
Solutions). A FGV também oferece aos alunos a possi-
bilidade de consultar on-line seu acervo didático.

Além disso, hoje são quatro sistemas independentes
cuja integração com o ERP foi "feita em casa", segundo
ele. "Foi essa a opção há dez anos, quando não havia um
produto desse tipo no mercado." Hoje já se prevê a mu-
dança, "mas é preciso um sistema que atenda toda a fun-
dação". Para resumir o tamanho do desafio, Fioravante
cita o universo a ser atendido na FGV: as três escolas - de
Administração, de Economia e de Direito - e os quatro
níveis de formação em cada uma delas, graduação, pós-
graduação, educação continuada e executiva. No ano que
vem, a FGV deve implantar sua rede de wireless (internet
sem fio) em parceria com a Sisco.

Já na Universidade Anhembi Morumbi, os inves-
timentos mais recentes estão sendo feitos no ensino
a distância, segundo a diretora dos campiVila Olímpia
e Morumbi, Patrícia Datilo. Um dos sistemas que a ins-
tituição adotou foi o Breeze, que permite videoconfe-
rências. A aula é preparada em programas tipo o
PowerPoint e distribuída aos alunos pela internet.

Em 2003, a universidade fez a opção pelo ERP da

Microsiga. Até então tinha sistema próprio. Em 2004,
foi a vez de integrar a parte acadêmica, incluindo um
sistema de gerenciamento específico para os gestores
(diretores, coordenadores) utilizarem. No sistema LMS
o objetivo é apoiar o presencial, mas há cursos que a
universidade oferece on-line, como Filosofia, Gestão
Empresarial, Economia, Comunicação e Expressão. "O
aluno opta diante do que o professor escolhe como dis-
ciplina passível de ser ministrada pela web", explica Pa-
trícia. Rede wireless está presente em todos os campus.
A agenda de compromissos de professores e gestores
pode ser acessada por um aparelho de celular.

Há dez anos, não havia nada automatizado na Uni-
versidade Cruzeiro do Sul (Unicsul), de São Paulo,
como informa o gerente de Sistemas de Informação,
Ricardo Fugio Katague. Ele lembra que foi contratado
justamente para iniciar o processo. A partir daí de-
senvolveu-se um sistema próprio, o Sistema Integra-
do Acadêmico, por falta de produtos similares. Hoje,
100% do atendimento aos alunos é on-line, inclusive
o serviço aos vestibulandos, que faz inscrição via
internet, recebendo em dois dias informações como
local, data, horário, além de poder imprimir seu car-
tão de identificação. Em 2002, foi a vez dos investi-
mentos em tecnologia para a administração, com a im-
plantação do ERP da RM Sistemas. •

ESCOLA DO FUTURO
Os sistema wirelesse wi-fi(Wireless Fidelity), tec-

nologias que prescindem do fio, ainda estão

engatinhando nas universidades brasileiras e têm

muito que percorrer para chegar perto das america-

nas. Essa é uma das conclusões da pesquisa Campus

Computing Report, em sua primeira edição, em 2004

(nos EUA já é feita há 15 anos). O levantamento, que

ouviu 158 instituições,

quer checar como es-

tão os investimentos

em tecnologia de infor-

mação e computação

nas universidades do

Brasil. A segunda edi-

ção está sendo elabo-

rada e deve sair até o

fim do ano. No Brasil,

apenas 4% a 5% das

Litto, coordenador do instituições têm redes
Campus Computing Report locais sem fio, contra

77% nos EUA", diz a

coordenadora da pes-

quisa Daisy Grisolla.

O uso de softwares

livres, ainda segundo a

pesquisa de 2004, vai

muito bem, obrigado, no

Brasil, já que 55% das

consultadas os reco-

mendam e 66% os utili-

zam na parte adminis-

trativa. Esse largo uso

de utilização gratuita do

software, diz Fredric M. Litto, coordenador do Campus

Computing Report no Brasil, é porque os preços no

mercado estão ainda altos, principalmente quando se

considera a adoção por instituições menores.

As instituições de ensino superior que quise-

rem participar da pesquisa podem acessar o site

www.campuscomputing.futuro.usp.br

Daisy, da USP: no mesmo
nível dos norte-americanos
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