
Se nos primórdios da informática os

softwares eram projetados sob

medida, específicos para cada

aplicação, com distribuição

relativamente limitada, hoje houve

uma evolução da tecnologia no seu

desenvolvimento que permitiu uma

melhoria na qualidade intrínseca dos

produtos, na busca de sua

adequação às necessidades dos

usuários

N
a história dos sistemas computadorizados, há o

período compreendido entre 1950 e meados de

1960 que os especialistas chamam de a primeira era.

Caracterizou-se por mudanças freqüentes no

hardware, sendo que o desenvolvimento do software era

considerado por muitos, como uma atividade secundária. Os

desenvolvimentos eram feitos sem uma administração mais

profissional, como planejamento de prazos e custos. Os softwares

eram projetados sob medida, específicos para cada aplicação, com

distribuição relativamente limitada. Geralmente eram

desenvolvidos para uso próprio (próprio programador ou

própria organização) e, na maioria dos casos, os sistemas eram

executados em ambiente batch ou lote. Devido à limitação, os

hardwares eram dedicados à execução de apenas uma aplicação

em cada momento. Não tinham recursos para executar

multitarefa.

A segunda era ocorre entre meados da década de 1960 e o

final da década de 1970. A multiprogramação e os sistemas

multiusuários introduziram novos conceitos relacionados com a

interação homem-máquina. Os softwares eram utilizados para

gerenciar em tempo real, com coleta, análise e transformação de

dados, de várias fontes, simultaneamente. A evolução do

armazenamento on-line levou ao surgimento dos sistemas de

gerenciamento de banco de dados. O programa passou a ser

visto como um produto, não mais considerado como um simples
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apêndice do hardware. Este cenário possibilitou o aparecimento

das softwarehouses. Os programas passaram a ser desenvolvidos

visando a distribuição mais ampla, com milhares de cópias.

A terceira era da evolução dos sistemas computadorizados

inicia-se em meados da década de 1970 e conti

fins da década de 1980, e é caracterizado pelos

sistemas distribuídos (múltiplos

computadores, cada um executando

funções concomitantemente e

comunicando-se um com outro), e foram os

responsáveis pelo aumento da complexidade dos

sistemas computacionais. Esta era é caracterizada pelas redes

globais e locais, comunicações digitais de banda larga, crescente

aumento de demanda por acessos on-line de dados, uso

generalizado de microprocessadores, computadores pessoais e

estações de trabalho de mesa. O computador pessoal foi o fator

que estimulou o aparecimento e crescimento de muitas empresas

de software. O hardware se torna num produto comum, com

características e capacidades muito semelhantes entre eles,

enquanto que o software se torna fator que os diferencia um do

outro. Enquanto a taxa de crescimento das vendas dos

computadores pessoais começou a se estabilizar a partir de

meados de 1980, as vendas de software continuaram a crescer.

A quarta era da evolução dos sistemas computadorizados

compreende o período de meados de 1980 até hoje. É

caracterizada pelos poderosos sistemas de mesa, sistemas

especialistas, rede neurais artificiais, processamento paralelo e

tecnologias orientadas a objeto substituindo as abordagens

convencionais de desenvolvimento. E o software?

• É um elemento lógico, e não físico, o que lhe confere

características bem diferentes do hardware.

• É projetado ou desenvolvido por processo de engenharia,

mas não é manufaturado no sentido convencional.

• Os aspectos determinantes de qualidade durante a

manufatura de um hardware é diferente dos aspectos da

produção de um software. Problemas que não existem ou que

seriam facilmente corrigidos na manufatura de um software

podem causar conseqüências graves na produção de um

hardware. Um exemplo de problema que não existe na produção

de software e que pode afetar na produção de hardware é a sala

limpa na produção dos discos rígidos. Um outro exemplo é uma

peça de uma linha de montagem, cujo equivalente em um

software são os vários módulos e rotinas que, ao apresentar

algum problema, pode causar menos distúrbio para ser substituída

do que no caso de um hardware.

• Seus custos estão

principalmente

concentrados na fase da

engenharia.

• Não se desgasta, não é

sensível aos problemas

ambientais que desgastam os

equipamentos, mas ele pode

deteriorar.

• Quando .um componente de

hardware se desgasta, ele pode ser

substituído por outro de reposição.

No software não existe peça de

reposição.Toda falha indica erro de

projeto ou de codificação. Assim, o processo

de manutenção de um software é

consideravelmente mais complexo.

• Diferente dos projetos de hardware que podem contar com

uma grande quantidade de componentes digitais disponíveis para

a sua construção, os projetos de software não dispõem destas

facilidades, pois salvo raras exceções, não existe disponibilidade

de componentes de software que possam ser utilizados para a

montagem de um novo.

No caso dos softwares de gestão, conforme explica o diretor

de Tecnologia daTornatti Systems.André Neves Lima, surgiram da

necessidade das empresas de aplicar controles sobre seus

negócios e das atividades de seus funcionários. A evolução

ocorreu a partir de tentativas e erros, pois vários sistemas foram

crescendo à medida em que novas demandas distintas de clientes

surgiram, com problemas cada vez maiores e complexos."Um

exemplo está a gestão de processos de negócios que existe nas

empresas há muito tempo. No entanto, até hoje, este controle era

meramente documentado e apontado, descrito por normas e

procedimentos, e restrito às metas das companhias. Além disso,

há riscos de perdas de processos devido à crescente rotatividade

dos postos de trabalhos no âmbito geral das empresas.Visando
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tornar esta gestão automatizada, alguns produtos começaram a

surgir em meados de 1999 nos Estados Unidos e na Europa,

porém a custos elevados. A evolução deste tipo de softwar tem

ocorrido para atender a demanda das empresas quanto à

centralização das informações em um único ponto. Por meio

deste, o usuário pode realizar uma série de tarefas em tempo

real, tais como acessar sistemas internos, visualizar e efetuar

apontamentos de melhorias, verificar pendências, e-mails, notícias

da corporação, e outras", atesta.

Para o diretor, na implementação de um software deste tipo,

há vários ganhos que ocorrem mesmo antes da finalização do

projeto. "Benefícios que vão desde a economia operacional, com a

otimização de recursos e minimização de perdas, até a agilidade

nos processos fim a fim por meio da centralização de

informações digitalizadas. Notamos que, durante a implantação, há

uma revisão natural dos processos existentes e, portanto, tarefas

redundantes, burocráticas, repetitivas e obsoletas podem ser

revisadas, melhoradas ou eliminas se necessário. No momento da

revisão e mapeamento destes processos, os departamentos

trabalham de forma integrada e podem sugerir melhorias, o que

em muitos casos pode representar uma oportunidade antes

nunca existente. Após a implantação, os gestores dos processos

passam a contar com ferramentas estatísticas e de apontamentos

reais que apresentam as ações, tempos e dificuldades relatadas na

execução de qualquer atividade mapeada. Assim, é possível

localizar gargalos e atrasos ocorridos, além de propor ações

preventivas em etapas que podem vir a falhar e, por fim,

comprometer a empresa. A centralização das informações e

decisões tomadas por cargo permanecem como ativo da empresa,

resultado da gestão do conhecimento. Além disso, a eliminação

do fluxo de papéis com a digitalização e o envio de arquivos sem

necessidade de impressão, geram rápido acesso dos processos",

assegura.

Na sua opinião, há a possibilidade de se evoluir para softwares

de gestão livres, já que está existindo esta tendência, que tem

crescido no mercado global e local."A Tornatti Systems utilizou

em sua plataforma a combinação de softwares de gestão livres

como o Linux, banco de dados PostgreSQL/Mysql e outros. Esta

decisão resultou em uma solução de ponta, com qualidade e

custos relativamente menores do que produtos construídos com

base em tecnologias comerciais", diz.

O diretor-comercial da InfoQuality, Marcelo Melgaço, acredita que

os softwares de gestão surgiram da necessidade das empresas de

organizarem seus próprios sistemas de gestão. "Controles que

eram feitos à mão ou por meio de aplicativos não especializados

como o Excel se tornaram por demais complexos, demandando o

uso de ferramentas desenvolvidas para fins específicos como

controle de documentos, medição de desempenho, gestão

estratégica etc. Em muitos casos o executivo não tem a visão

completa das possibilidades que um software de gestão oferece

por desconhecer a metodologia que está por trás da sua

concepção. Faço a seguinte analogia: em muitos casos o executivo

tem um carro esporte nas mãos, mas está conduzindo esta

máquina como se fosse um carro l .0. Os executivos que não se

dispuserem a estudar gestão nunca farão bom uso destas

ferramentas".

Melgaço acha existe uma disposição no mercado em se

desenvolver soluções que se adeqüem a mais de uma

metodologia."Por exemplo: determinado fornecedor tem uma

solução que desenha e opera mapas estratégicos segundo as

diretrizes do Balanced Scorecard (BSC). E se o cliente trabalha

com Hoshin Planning - a gestão estratégica à maneira japonesa?

Esta metodologia contempla um método de desdobramento

estratégico distinto do BSC. E se o cliente é um órgão público,

que trabalha com desdobramento estratégico nos moldes do

Plano Plurianual? O método também é distinto daquele do BSC.

A resposta está na flexibilidade da solução, que deve atender o

mais amplamente possível diversas metodologias. Enfim, o segredo

está em o médio e pequeno empresário e seus executivos

estudarem as metodologias de gestão e entender como

funcionam, para que não sejam levados a adquirir uma ferramenta

que não atenda às suas necessidades, até porque quando não se

conhece o problema é quase impossível acertar na escolha da

solução".

Reduzindo custos
Para o coordenador-adjunto da Softex, Djalma Petit, o

Enterprise Resource Planning (ERP) é, originalmente, um sistema

completo de gerenciamento de negócios de uma empresa e que,

com a popularidade alcançada mais recentemente, se tornou um

sistema único que contém componentes de software e de

hardware que integram todos os dados e processos de uma

organização. Antes do conceito de sistema integrado de gestão,

cada departamento de uma organização usava seu próprio

sistema computacional."Com a adoção de um sistema integrado,

este passou a combinar todos os dados da corporação, antes

dispersos. A adoção de um sistema integrado de gestão pode

reduzir de forma significativa custos, tempo de gerenciamento e

suporte e problemas em uma organização de grande porte, tendo

em vista que passa-se a utilizar um numero menor e mais

homogêneo de especialistas em sistemas. A possibilidade de se

manipular informação de altíssimo nível, que combina informações

de todas as áreas da organização é hoje um ponto chave nas

tomadas de decisão e, os ajustes nas estratégias podem ser feitos

com muito maior rapidez. Com a assimilação do mercado aos

sistemas de gestão e disseminação deles nas empresas, tanto a

necessidade como os requerimentos exigidos por estas

organizações passaram também a ser mais detalhadas. Para obter

êxito na venda de sistemas de gestão, portanto, alguns pontos

devem ser observados quanto à qualidade do produto a se

oferecer: as funcionalidades do sistema devem ser adaptáveis e

assimiláveis às necessidades de diferentes organizações. Quanto

mais adaptada às rotinas, mais se espera reduzir custos, tempo e

aumentar competitividade e eficiência. Um sistema tão completo
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tem que oferecer suporte a rápidas alterações de legislação,

normas de mercado e mesmo à mudança de estratégias da

empresa. Deve ter facilidades para a integração com outros

aplicativos usados pela empresa. Além disso, o cliente deve ter

opção de escolha de alguns itens do sistema (banco de dados, por

exemplo) que melhor se adapte ao conhecimento e cultura da

empresa. Além disso, e talvez o mais importante atualmente, é

incorporar funcionalidades voltadas ao negócio da organização

que instala o sistema. Incorporar o que se chama das regras de

negócios de cada segmento, integrando-as com as funções de

back office".

Petit considera um grande desafio disseminar o uso de ERP

entre as médias e pequenas empresas."Um dos principais é

desenvolver um ERP adaptado aos diversos segmento de

negócios, integrando módulos de negócios com módulos de

back office. Um exemplo que pode ser citado é o caso do ERP

Linx, que ao contrário dos sistemas com caráter genérico,

concebidos para várias indústrias, já é concebido de forma

customizada para as especificidades do varejo de vestuário. O

ganho de escala, difícil no caso de uma solução para uma

determinada vertical (o ERP para varejo de vestuário), é

procurado através de programa de credenciamento de parceiros

comerciais", observa.

Quanto à possibilidade de se ter softwares de gestão livres

no mercado, Petit acha que, teoricamente, é possível, porém

"não julgo que será uma tendência no curto prazo. Existem

barreiras que impedem a expansão desse modelo relacionadas

ao baixo amadurecimento do mercado de reuso e de práticas

de desenvolvimento compartilhado", explana. "O projeto Via

Digital (www.viadigital.org.br), financiado pela Finep e

executado pela UFSC, Sociedade Softex, UFCG e CenPRA, está

desenvolvendo uma metodologia de trabalho que procura

construir um ambiente favorável para a criação de módulos em

SL/CA integráveis e que poderão se tornar sistema de gestão

integrada para prefeituras. A idéia é que a análise de requisitos

seja feita por módulos e que tanto ela como os próprios

módulos desenvolvidos sejam disponibilizados em um

ambiente compartilhado, a partir do qual as empresas

poderiam criar modelos de negócios baseados em serviços,

como consultoria e integração. Além disso, as empresas,

desenvolvedores individuais e usuários podem utilizá-los,

aprimorá-los, disponibilizar melhorias e criar novas partes,

livres e/ou proprietárias", acrescenta.

O diretor-presidente da Hime Informática afirma, com

convicção, que aos 16 anos de idade, desenvolveu o primeiro

software de gestão integrado do País,"se não o primeiro a nível

global, provavelmente um dos primeiros do mundo". A primeira

versão, segundo ele, foi para o TK 2000 uma vez que o PC ainda

não havia sido inventado e o Apple ainda não havia chegado ao

país."O primeiro usuário do Hime System viu seus lucros

aumentarem barbaramente devido ao maior controle e ao

aumento da eficiência de gestão que o software proporcionava,
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logo indicou a seus amigos, que indicaram para os amigos dos

amigos. A partir daí a coisa cresceu em progressão geométrica e

cresce sem parar até hoje. Na verdade, o executivo deve estar

sempre atento às oportunidades que os upgrades dos melhores

softwares oferecem para aumento da lucratividade, redução do

desperdício e incremento da qualidade de gestão. Investir em

explorar ao máximo o potencial de um excelente software de

gestão é uma das melhores aplicações de tempo de um executivo.

É necessário conscientizar o gestor de que mais importante do

que os modismos tecnológicos, no mundo da informática, é a

metodologia de gestão que o software proporciona, essa sim,

sólida e fundamental para o sucesso dos negócios. No caso de

softwares livres, estudos comprovam que eles, muitas vezes, têm

um custo de implantação maior que o pago. Do ponto de vista

das softwarehouses, seria interessante que o resto do mercado

também adotasse a tendência do conceito livre. Que tal

apartamentos livres, carros livres, planos de saúde livres. Seriam

ótimos, não? Porém, Adam Smith nos ensinou de que almoços

grátis não existem, portanto o usuário deve saber que talvez o

software livre saia muito mais caro do que um software

comprado convencionalmente", comenta.

Assim, desde .que o computador foi formalmente

reconhecido como útil para o processamento de dados em

organizações sociais, até meados da década de 70, o fator mais

crítico era a sua baixa capacidade tanto na armazenagem

quanto no processamento desses dados. A palavra de ordem

entre os desenvolvedores de software era eficiência dos

programas para que os resultados pudessem ser obtidos em

tempo hábil. Havia na época uma dependência muito forte das

organizações aos indivíduos que desenvolviam o software, uma

vez que, por causa das artimanhas de programação (muitas

vezes necessárias por causa da pouca disponibilidade de

memória dos computadores), somente o próprio autor de um

programa seria capaz de fazer a sua manutenção e muitas

vezes nem ele próprio.

O consultor de negócios da AGL Soluções Estratégicas,

Floriano Ferreira Júnior, julga que os softwares de gestão surgiram

da necessidade dos gestores em compararem resultados, pois o

que não se mede não se administra."lnicialmente somente

resultados financeiros, e depois se estendendo para produção, e

finalmente para os resultados de toda a empresa, surgindo então

os softwares integrados, ou seja, os ERP's. Através da adoção de

ferramentas que permitem a implantação da metodologia BSC,

que é um sistema de completo de avaliação do desempenho da

organização, seu principal diferencial é reconhecer que os

indicadores financeiros, por si só, não são suficientes para isso. O

BSC complementa as medições financeiras com avaliações sobre

o cliente, sobre os processos que devem ser aprimorados e sobre

os colaboradores, assim como os investimentos em recursos

humanos, tecnologia e capacitação que poderão mudar

substancialmente as atividades, impulsionando o desempenho

futuro da organização. O BSC é um sistema de gestão estratégica

que viabiliza processos gerenciais críticos como esclarecer e

traduzir a visão e a estratégia; comunicar a associar objetivos e

medidas estratégicas; planejar, estabelecer metas e alinhar

iniciativas estratégicas; melhorar o feedback e o aprendizado

estratégico. A idéia é que os indicadores de cada colaborador —

e de cada departamento, diretoria e assim por diante — sejam

avaliados de acordo com a contribuição final aos objetivos

estratégicos da empresa. O executivo age como um piloto de

avião, pois precisa ter à mão informações precisas sobre todas as

funções vitais, para assim agir com rapidez e eficácia. A tendência

atual é haver uma identificação das reais necessidades de cada

cliente, não somente as atuais, mas também as futuras em face da

estratégia de seu crescimento. Quanto aos softwares de gestão

livres, acredito que, se isso vier a ocorrer, ele não irá

proporcionar um grande retorno para os clientes, pois quando

uma empresa adquire um produtos ela não está querendo

somente fazer mais rápido e com maior controle o que ela já faz,

mas principalmente no know-how das melhores praticas de

gestão incorporadas ao sistema, e isso é o que tem mais valor, e,

portanto ninguém vai querer doar".

Capacitação de pessoas
O sócio-diretor da DLO Assessoria,Treinamento e

Informática crê que o processo de evolução ainda encontra

algumas dificuldades, principalmente devido aos aspectos

culturais, ou seja, da capacitação do pessoal, principalmente da

própria capacitação e conscientização dos gestores das

empresas, que se estiverem atentos as mudanças no seu

mercado de atuação, certamente, vão exigir dos

desenvolvedores dos softwares de gestão, novas ferramentas e

novos recursos integrados que possam lhes dar todas as

informações necessárias, para melhor visualizar as

oportunidades de melhoria na operação e gestão dos seus

negócios, hoje buscando e projetando melhores níveis de

eficiência, eficácia e flexibilidade e só assim, assegurar o futuro

da sua empresa de forma concreta e segura."Desta forma,

podemos concluir que a evolução dos softwares de gestão

está condicionada a evolução das formas de gestão das

empresas, que por sua vez, está condicionada a evolução da

capacitação do pessoal envolvido. A maneira mais correta de

se vislumbrar potenciais ganhos de produtividade com

investimento em software de gestão é através de uma análise

de custo/benefício. Infelizmente, a maior parte dos executivos

ainda não têm conseguido vislumbrar os ganhos de

produtividade com os softwares de gestão, pois os mesmos

são comumente encarados como um custo adicional, que tem

que ser absorvido pelo caixa da empresa, quando houver uma

verba disponível, e não como um investimento programado de

médio/longo prazo.Talvez a razão para esse tipo de visão, seja

porque é raro encontrarmos uma empresa que saiba

responder a oito perguntas básicas para seus sistemas de

gestão informatizados ou não: Quanto se gasta? Quanto vamos
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gastar? Aonde se gasta? Aonde vamos gastar? No que se gasta?

No que vamos gastar? Por que se gasta? Por que vamos gastar?

Sem respostas para essas perguntas e sem se ter os dados

para fazer uma análise criteriosa de custo x benefício, é

praticamente impossível de se justificar qualquer investimento

junto a direção e/ou aos acionistas. Sendo assim, os sistemas

continuam a ficar como estão".

Segundo ele, existem maneiras diferentes de se interpretar

o que seria modismo e o que seriam fundamentos e conceitos

de gestão dentro de um software de gestão. "Às vezes a falta

de capacitação e/ou a desatualização de alguns dirigentes com

relação a evolução dos fundamentos e dos conceitos de um

sistema de gestão e a sua informatização, leva a interpretação

de que as novas soluções para seus problemas, é um modismo

caro e desnecessário. Por outro lado, existem algumas

empresas/dirigentes que criam seus próprios modismos, na

maior parte das vezes sem nenhum fundamento conceituai ou

técnico, e que os colocam como pré requisitos ou às vezes

como uma barreira, para aquisição de um software de gestão.

Vender solução para uma empresa é difícil quando a empresa

não tem consciência ou não quer ver, ou não consegue ver,

quais são os problemas que ela enfrenta ou vai enfrentar, nem

os custos e riscos a eles associados. Só se consegue vender um

software de gestão, como uma solução, quando os executivos

estão realmente comprometidos com a melhoria contínua de

suas operações e buscam implementar soluções já

desenvolvidas, testadas e aprovadas, adequadas às suas

necessidades e que, efetivamente, possam ajudar a empresa a

aperfeiçoar seu sistema de gestão, evitando ou minimizando os

seus custos e riscos. No caso das pequenas e médias empresas,

enfrentam, na maioria das vezes, um problema cultural. Da

mesma forma que os dirigentes das pequenas e médias

empresas não aceitariam trabalhar com um banco que não

tenha os recursos da Internet, ir a um supermercado que não

tenha seus produtos com códigos de barras, eles também não

deveriam aceitar um sistema de gestão em suas empresas

baseado em várias planilhas isoladas, formulários xerocados,

protocolos, vistos, carimbos, arquivos enormes etc., que não

agregam valor nenhum as suas operações, muito pelo

contrário, só oneram. Já existem softwares de gestão a preços

bastante acessíveis, que podem atender perfeitamente as

necessidades e expectativas das pequenas e médias empresas.

As pequenas e médias empresas são as que mais deveriam

fazer uso intensivo de softwares de gestão, pois os seus

sistemas de gestão costumam ter, com relação as grandes

empresas, custos proporcionalmente maiores, menor

eficiência e menor eficácia. Um bom sistema de gestão é

fundamental para o sucesso de qualquer empresa,
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notadamente para as pequenas e médias empresas, aonde as

margens e os volumes são menores e os riscos maiores, o que

pode comprometer a sua sobrevivência e a sua evolução".

Se é para contar história, o diretor da Promisys Soluções

em Informática, Humberto A. Izabela, é um expert. "A

concepção de software integrado de gestão começou a surgir

na década de 90 com a necessidade de integração dos diversos

sisternas espalhados pela empresa cada um atendendo a um

setor, ou feitos com uma visão limitada, já que não havia a

participação dos diversos setores chaves da empresa. Com o

avanço da tecnologia da informação e conseqüentemente

velocidade de processamento, hardware e sistemas de

desenvolvimento muitas empresas, que até então, funcionavam

apenas como um departamento das grandes empresas

passaram a ter o foco exclusivamente nos software de gestão

criando os atuais ERP que são uma extensão ao PCP, MR.P e

MRPII que se propõem a controlar o processo produtivo das

indústria. Com a aproximação do ano 2000, muitas empresas

se viram forçadas a converter suas aplicações para evitar o bug

do milênio e aproveitaram para fazer grandes mudanças em

seus sistemas. A tecnologia cresce de forma vertiginosa e

numa proporção que até as empresas mais atualizadas não

conseguem obter e implementar o que há de mais atual, e

ainda mais aqui no Brasil, que se encontram grande parte das

empresas utilizando tecnologias de dez anos atrás, como

assistimos com as versões do Windows NT, 98 e Office 97.

Sabemos que a implantação de um software de gestão tem

apenas 30% de sua importância no quesito das funcionalidades

sendo que o restante se mostra eficaz de fato em sua

implantação, customização e manutenção. Em boa parte das

empresas que utilizam os softwares de gestão atuais se escuta

pelos corredores que a empresa utiliza apenas 20 ou 30% do

sistema - Por que não utilizam 99% do sistema? Ou o sistema

não contempla ou não estão dispostos a colocar uma nova

versão que atenderá as novas necessidades, pois nas versões

anteriores, além de mais caras de manter ninguém deseja

adicionar novas funcionalidades. O que demandava l setor

inteiro para ser realizado, ou até mesmo horas de

processamento pode ser realizado por l ou 2 pessoas em

segundos. Utilizamos o velhos jargão que não há como obter

resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, ou seja, ou se

investe em tecnologia para aumentar seu resultado ou não

haverá mudanças", esclarece.

Izabela julga que, atualmente, principalmente no mercado

nacional há uma grande preocupação em mostrar para os

administradores e proprietários de seus negócios que mantendo

os processos criados há quatro ou cinco anos não suportam o

crescimento, quanto mais um crescimento sustentável.

"Encontramos pessoas cada vez mais ocupadas e sem tempo,

pois na verdade estão tão afundadas em seus processos ociosos

que não enxergam o óbvio. O que procuramos mostrar

inicialmente que é impraticável crescer naquela situação e ficar

dependente de um ou dois responsáveis por processos

exclusivos de venda, faturamento ou controle de estoque

deixando a empresa extremamente frágil para qualquer ameaça

levando a empresa a grandes prejuízos quando não em sua

morte. Por exemplo, ainda falta muita conscientização dos

pequenos e até médios empresários por parte dos grandes

players e órgãos governamentais que precisam esclarecer que

investimento em hardware e software traz diferencial

competitivo para a empresa, fazendo com que ela seja eficaz e

cresça de forma sustentável aumentando o lucro. Precisamos

acabar com a idéia de que ainda dá para controlar tudo apenas

com pessoas, caneta e papel e uma série de informações

desencontradas em uma planilha ali ou um doe aqui. Não há

mais cabimento ficarmos esperando a informação chegar, ela

tem que ser instantânea, não tem porque uma pessoa ficar

esperando ao telefone se existe a peça X ou Y disponível em

estoque ou até mesmo ficar aguardando uma cotação, quem for

mais ágil obviamente terá o melhor custo benefício. Sabemos

que simplesmente oferecer o sistema de graça não funciona,

porém existe a disposição inúmeras soluções em preços

bastante diferenciados que atendem a todos os setores do

mercado. Muitas vezes, principalmente os pequenos, caem na

armadilha de tentar informatizar por conta própria abrindo mão

de um especialista e isso gera uma frustração quando as

dificuldades surgem, fazendo com que ele desacredite a solução.

Todo sistema deveria ser oferecido com um pacote de horas

seja através de um treinamento, ou seja, através de um

consultor que diagnosticaria e dimensionaria o melhor

investimento para aquela empresa poder ir cumprindo as etapas

e sanando seus problemas aos poucos. É aquela história de

comprar um carro zero e não ter dinheiro para por gasolina e

pagar o seguro, isso, na maior parte das vezes, não fica claro na

venda de um software de gestão".

Na sua visão existe a possibilidade de se evoluir para

softwares de gestão livres, pois está mais que comprovado que

estes sistemas trazem muitas funcionalidades e competem

igualmente com os sistemas proprietários."Talvez não fosse assim,

mas temos as maiores empresas de software e hardware do

mundo investindo nisso, não é mais aposta é vitória confirmada. A

grande verdade é que, como mencionado anteriormente, o

quesito funcionalidades, os seja, o software, pesa em apenas 30%

de uma implantação bem sucedida desta ferramenta, os 70%

restantes estão distribuídos em diversos requisitos que

contribuem para que o sistema entre e se mantenha em operação

e na natureza dos sistemas livres o ganho está exatamente na

parte de serviços oferecidas, o que muitas vezes já vem embutida

no software proprietário, mas aí é outra discussão que não vou

entrar neste momento. Uma coisa que poucos falam mas já é

executada aqui na Promisys é o casamento do livre com o

proprietário, não precisa ser tudo uma coisa nem outra, um

pouco de cada já ajuda bastante na informatização de uma

empresa", elucida.
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Lista de materiais
O diretor de negócios da Fontini Systems, Davi Floriano, gosta

de falar sobre a área em que atua: o segmento industriai."No

anos 70, surgiram os primeiros sistemas de programa mestre de

produção e da lista de materiais que calculavam as necessidades

dos materiais ao longo do tempo, facilitando assim a atividade de

gerência da produção. Estes programas como eram chamados na

época, eram denominados como processadores de listas de

materiais, embora as limitações computacionais da época

revelaram-se bastante úteis para fabricantes de produtos com

estrutura complexa e produção intermitente e posteriormente

crescendo para as demais áreas como administrativa e financeira.

Assim como nos primórdios da tecnologia da informação, seus

fornecedores voltaram a trabalhar focados nas necessidades fabris

de indústrias cada vez mais exigentes. Atualmente os softwares

de gestão devem estar preparados para conectar processos

complexos de negócios, é o que chamamos de colaboração entre

comunidades. Imagine uma indústria automobilística conectada ao

seu cliente, de modo que este escolhe o seu automóvel, o qual

pode acompanhar o processo produção e de entrega, parece um

serviço simples e que todas montadoras oferecem, mas mudando

para a visão operacional das montadoras. Qual o benefício está

por trás dessa forma de relacionamento com seu cliente? Na

visão operacional e estratégica do negócio da montadora a

mesma tem que ser capaz de se conectar as exigências de seus

clientes e transferi-las à sua cadeia de fornecedores, de modo à

conectar seu ciclo produtivo a sua cadeia de fornecedores, com

isso a montadora será capaz de reduzir o investimento em

estoques e sincronizar o seu fluxo de caixa (suas vendas e

compras sincronizadas) e dar visibilidade aos seus clientes com o

status da produção do automóvel. Parece simples e é, porém são

vários os caminhos para se fazer isso, é preciso visitar a cozinha

do fornecedor. Atualmente a Internet é o meio mais barato de

comunicação, isso é fato, mas os softwares de gestão surgiram

na década de 70 e a Internet em meados dos anos 90. Quais são

os recursos técnicos aplicados para prover isso? São

consistentes? Performáticos? Acredito que no futuro sem

imaginar a distância disso, mas considerando o alto nível de

otimização das operações, com a robótica, sistemas de visão e

tantos outros que surgiram para reduzir o custo operacional com

eficácia, o software de gestão deve estar preparado para

monitorar qualquer tipo de negócio, do local mais inóspito

imaginável. Se o seu sistema de gestão possui recursos para

prover isso desde já e pode evoluir acompanhando suas

necessidades e exigências de mercado já é um grande passo, você

está no caminho certo".

Davi pondera que a decisão do executivo para investimento

em software de gestão tem se tornado cada vez mais criteriosa,

embora as atividades criticas do negócio mereça toda a atenção.

"Destaco dois pontos importantíssimos na avaliação: a parceira

e o valor do software.Vou explicar a seguir o porquê da

relevância de ambos.Talvez a palavra parceria esteja desgastada

no mundo dos negócios, em função de alguns picaretas que no

passado e mesmo no presente teimem em usa-la de forma

equivocada, mas uma decisão com impacto no futuro dos

negócios como a do software de gestão, o executivo deve estar

plenamente seguro e confiante no seu fornecedor, para

estabelecer um relacionamento de longo prazo, problemas de

projeto surgirão, mas qual a experiência do seu parceiro em

buscar soluções, conduzir o projeto com eficácia, cumprir os

prazos, estar alinhado com as expectativas de negócios de

médio e longo prazo da companhia? perceba que é uma relação

onde o melhor sistema de gestão não basta. É preciso haver

empatia entre os executivos e sinergia empresarial. A confiança

no parceiro seja talvez o ponto mais critico e complexo no

processo de decisão, óbvio que não devemos esquecer das

características do produto, tais como, tecnologia, aderência aos

processos de negócios, funcionalidades, benefícios e, sobretudo

o Valor do Software, ou seja, um sistema que ajude o executivo a

transformar os recursos de Tecnologia da Informação para

aumentar sua vantagem competitiva, em mercados onde a

concorrência é cada vez mais acirrada, considero o valor do

software como o diferencial para escolha, pena que o mercado

teime em confundir o valor com o preço e a melhor forma de

demonstrar a diferença entre ambos ainda é aplicar a técnica

financeira de avaliação de ROÍ (Retorno Sobre Investimento),

analogamente faço uma comparação: posso irão Rio de Janeiro

de avião ou de carro, tudo vai depender do tempo e recursos

que disponho para chegar lá. Eu acredito muito na vocação do

fornecedor de software de gestão, sua experiência no mesmo

segmento do cliente e a experiência conjunta do.s profissionais

envolvidos na implementação do projeto, são fatores relevantes

de sucesso para se obter o resultado esperado. Comparamos a

uma consulta médica, primeiro você vai ao clínico geral e depois

a um especialista, faça uma relação ao software de gestão é

idêntica. Perceba que historicamente as implementações mais

traumáticas do mercado foram aquelas que por motivo qualquer

a decisão foi tomada desconsiderando a experiência e referência

do fornecedor, se tornam projetos longos, com muitas

adaptações de difícil evolução para o fornecedor e como

conseqüência caros com retorno do investimento longos e

muitas vezes irrecuperáveis".

E como vender soluções em softwares de gestão e não

modismos? "A fase do modismo esta fora de moda, faz tempo

que não escuto nenhuma sopa de letrinhas no mercado, aqueles

jargões que surgiram, mas que são baseados em conceitos

clássicos, citando o CRM (Customer Relationship Management)

como exemplo, não desmerecendo nenhuma empresa ou

sistema, mas particularmente eu acredito que o CRM existe

desde que surgiu a segunda padaria no mundo. Se você não

enxerga as preferências de seus clientes, a importância deste

para o seu negócio e se não consegue se antecipar aos seus

concorrentes, provavelmente esse não é mais um negócio é

estatística. Outro negócio que adoro comparar é o B-to-B ou
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B2B. Imagine quando Alexander Graham Bell lá pelos idos de

1876 inventou o telefone, poderíamos também dizer que ali

nascia oT-to-T ouT2T. Ironias a parte, eu sou como São Tomé ,

acredito na prova de conceito para tudo aquilo que vendo,

tenho que estar convicto de que o software ou a solução irá

agregar valor para as atividades mais rentáveis do meu cliente e

de forma tangível. A tecnologia por si só ela não se vende,

recordo-me nos anos negros da TI, nessa época trabalhava do

outro lado da mesa, ou seja, comprava e implementava, tempos

difíceis, mercado fechado, éramos obrigados a escolher dentro

de um universo muito limitado ou então recorrer a

importadores e rezar para que eles não desaparecessem.

Lembro-me dos anos do final da década de 90 até 2002,

comprava-se sistema de gestão com medo do bug do milênio e

nada aconteceu, em paralelo a Internet iria modificar a

economia global e o que vimos foi que algumas empresas

contabilizaram prejuízos gigantescos, outras cresceram como

bolo no forno quente e poucas se consolidaram. Será que existe

algum maluco atrás de modismo em Tecnologia da Informação?

Em suma o segredo é vender benefícios, valor e vantagem

competitiva, desta forma o software de gestão tem que dar

suporte aos desejos dos empresários por mais visionários que

eles sejam", responde.

Quanto ao desenvolvimento de softwares de gestão livres, ele

está convicto de que o desenvolvedor que não estiver preparado

para atender ambientes heterogêneos e complexos, assim como

plataformas abertas estarão fadadas ao fracasso."Porém é

prudente e estratégico que o software de gestão esteja alinhado

com os principais objetivos de negócios de longo prazo da

companhia e que o fornecedor escolhido não mude sua estratégia

e que tenha vida longa.

Comunidades de software de gestão livre podem ser criadas

com uma estratégia e sofrer grandes modificações no futuro é

preciso se ter clareza estar da continuidade do produto e da

comunidade, pois no mundo dos negócios não conheço ninguém

que ficou livre, milionário e seu produto consolidado.

Outro risco que avalio nesta área é a decisão pelo

desenvolvimento interno ou o pequeno fornecedor, eu sugiro

como critério de avaliação que os executivos ponderem o quão

estratégico é o software de gestão dentro do portfólio de

negócio do fornecedor, a metodologia de desenvolvimento e

gestão da qualidade aplicada, percentual anual investido em

pesquisa e desenvolvimento, referências em empresas do mesmo

segmento e a saúde financeira fornecedor", pondera.

Manufatura discreta
Danilo Sampaio, da G&P, informa que os ERPs surgiram com

clareza no início dos anos 90 como ferramentas de MRP para

automatizar o planejamento de manufatura de alguns segmentos

de indústria, principalmente aquelas que trabalhavam com

manufatura discreta."Eles tiveram uma forte evolução no final

desta década por conta do bug do milênio quando muitas

empresas viram na implantação destes softwares uma alternativa

à correção dos seus sistemas próprios para se adequarem à

virada do ano 2000. Nesta época os ERPs já haviam estendido

sua funcionalidade para cobrir também os principais processos

financeiros como: contabilidade, contas a pagar, contas a receber,

compras, recebimentos etc. A partir do ano 2001, houve uma

certa ressaca na venda e implantação destes produtos, pois os

problemas de tecnologia e integração que foram mascarados

pela urgência imposta pelo ano 2000 apareceram e os

fornecedores destes produtos foram obrigados a pesados

investimentos para resolver estes problemas, além de dotar suas

novas versões de interfaces que permitissem o uso dos ERPs

através de browsers web. Na verdade, isto significou

transformá-los, dentre outras coisas, em produtos construídos

sobre o conceito de camadas (três ou n camadas) que era a

exigência tecnológica que o mercado impunha naquele

momento. Nesta fase, devido aos grandes investimentos

necessários, concomitantes às baixas ocorridas nas vendas,

houve uma seleção natural dos produtos que compunham o grid

de soluções ofertadas ao mercado. Nestes últimos anos, como

estratégia de complementação de suas soluções e ganho de

market share, algumas empresas partiram para aquisição de seus

concorrentes gerando uma grande concentração de produtos e

uma redução dramática no número de players realmente com

chances de prosseguir neste mercado nos próximos dez anos. A

Oracle foi a empresa que executou, e continua executando, esta

política com mais voracidade. Hoje os ERPs já têm uma

amplitude funcional quase total em relação aos processos das

principais indústrias, e o movimento que está ocorrendo é o da

especialização destes ERPs no sentido de atender às

especificidades dos processos de cada segmento e não apenas

ao que é genérico em cada um deles. E o mercado concluiu que

a maneira mais rápida de fazer isto é pela aquisição de outros

fornecedores de nicho que já possuem ERPs atendendo a estas

especificidades. Hoje, há três empresas que se pronunciam como

aquelas que vão ocupar o campo de batalha desta guerra nos

próximos anos: SAP, Oracle e Microsoft. A SAP porque é a atual

líder do mercado mas que sofre uma séria ameaça devido ao

fato de não deter controle da tecnologia sobre a qual seus

produtos foram construídos. A Oracle que possui o melhor

aparato tecnológico como base para a construção do seu ERP,

adquiriu um grande número de soluções para verticalizar o seu

pacote de aplicativos mas tem o desafio de integrar estas

soluções num prazo curto de tempo para demonstrar a

assertividade desta estratégia para o mercado. Além do que,

tanto a SAP como a Oracle nunca conseguiram descer para o

mercado de pequenas e médias empresas, devido,

principalmente a problemas de preço e complexidade de

atendimento requeridas por este mercado. O terceiro player é a

Microsoft que, embora ainda muito incipiente, tem uma força

financeira enorme, adquiriu muitas empresas nos últimos anos,

possui o discurso que o mercado de pequenas e médias
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empresas desejam e detém boa parte da tecnologia necessária

para a construção destas soluções. Falta-lhe uma imagem de

empresa competente neste mercado e um pacote de soluções

que seja realmente integrado e amplo na horizontalidade e

verticalidade funcional. Isso é o que ela promete para os

próximos três anos. As demais empresas que ainda existem

tendem a se manter em nichos do mercado ou a serem

compradas por uma destas três nos próximos anos".

Na sua maneira de compreender o processo, um dos esforços

dos fabricantes de ERP nos últimos anos é no sentido de integrar

ao máximo suas soluções e de dotá-las de recursos específicos

para atender às características mais particulares de cada

segmento de indústria, isto significa que os clientes já contam

com soluções que automatizam de forma mais ampla (vertical e

horizontalmente) seus processos aumentando a eficiência e

eficácia dos mesmos."Além disto, os fabricantes de ERP também

estão investindo fortemente em módulos de gestão e inteligência

para permitir a análise das informações operacionais para

tomadas de decisão mais rápidas e seguras, o que é fundamental

no atual grau de competitividade existente em todos os

segmentos de indústria. Já há da parte dos clientes de ERP uma

percepção bastante boa do que os softwares de gestão são

capazes de fazer, dos seus custos (diretos e indiretos), dos

desafios que têm que ser vencidos para sua implantação, dos

prazos de implantação e dos benefícios que se aufere e em que

período. Hoje, pode-se dizer que o mercado já sabe de tudo isto

e também já utiliza processos de seleção e escolha de ERPs

bastante maduros e já validados por várias outras organizações.

Portanto, pode-se dizer que este não é mais um mercado movido

por modismos, as vendas já são feitas com análises sérias e

corretas dos custos e benefícios que estes produtos produzem

para seus compradores".

Para ele, o grande desafio é as pequenas e médias empresas

usarem os softwares de gestão."Principalmente para os grandes

fabricantes de ERP (SAP, Oracle e MS) pois este mercado já é

atendido (em cerca de 40%) por outros produtos menores, mais

simples, mas com uma relação custo benefício bastante

satisfatória para estas organizações. Uma maneira fácil dos

grandes fornecedores entrarem neste mercado é pela aquisição

destas empresas/produtos menores (estratégia da MS até aqui

para entrar rápido neste negócio), no entanto, manter muitas

soluções de porte e tecnologias diferentes é muito complicado.

Portanto, seja pela aquisição de produtos menores, seja pela

ampliação e simplificação de produtos mais complexos, o que os

fornecedores terão que fazer é ter produtos que possam ser

licenciados a baixo custo (esta é a parte fácil, basta criar políticas

de licenciamento voltadas para empresas pequenas e médias),

utilizar metodologias de implantação que sejam rápidas e simples

para reduzir o custo destas implantações (o que é o maior

desafio no momento) e oferecer serviços de suporte pós-

produção compatíveis em custo e em qualidade (agilidade e

especificidade) com o que estas empresas gastam hoje na

manutenção do seus sistemas".

Arnaldo Sima, da Sima Consulting, afiança que os sistemas

convencionalmente conhecidos hoje como sistemas integrados de

gestão tem sua origem nos sistemas de controle departamental

(sistema de contabilidade, sistema de custos, sistema de gestão de

materiais (MRP), sistema de faturamento etc.) que se

popularizaram nos anos 70 e 80. Até o início da década de 90,

estes sistemas eram totalmente estanques, com bases de dados

individualizadas, quando surgiu a idéia da integração destes

sistemas e sua bases de dados."Surgiram então os sistemas ERP

que passaram a servir de suporte ao planejamento e ao controle

de toda a parte operacional da empresa. A segunda metade da

década de 90 presenciou o grande boom de implantação destes

sistemas no mundo, capitaneado pela implementação do sistema

SAP R/3, e em muitos casos com o pretexto do bug do milênio.

Nesta década os sistemas de gestão continuaram a evoluir com

ferramentas mais voltadas para os níveis gerenciais e estratégicos.

Surgiram os sistema BI (business intelligence), BW, DW, CRM,

SRM, KM, etc. e, mais recentemente os sistemas voltados para o

próprio gerenciamento das estratégias de negócio, que estão se

configurando como a atual onda tecnológica voltada para a

gestão, principalmente porque suporta a implementação de

modernos conceitos de gestão, como o BSC".

Na sua opinião, a maioria das empresas, sobretudo de grande

porte, já possui a parte operacional sobre controle e os principais

ganhos que se podem esperar estão relacionados com o aumento

da agilidade e do controle na parte de negócios e estratégias.

"Assim, os novos projetos normalmente estão rejacionados com

ganhos de competitividade gerencial, permitindo maior eficácia no

processo de tomada de decisões estratégicas através de

ferramentas que permitam o monitoramento de indicadores

relacionados com o sucesso das estratégias adotadas e, em alguns

casos, até mesmo a identificação e a simulação de cenários

competitivos. Enfim, o sistema de gestão deve ser implementado

sempre que ele puder proporcionar de maneira clara retornos

estratégicos e/ou financeiros claramente mensuráveis. Não existe

uma receita de bolo do que vai dar ganhos reais para uma

empresa específica, pois cada caso é um caso. Há que se adotar

uma metodologia que permita identificar as reais necessidades da

empresa e buscar a solução ideal para cada caso. Ela deve garantir

que a empresa vai implementar um sistema adequado às suas

necessidades estratégicas e operacionais e não mais um dos

modismos que aparecem todo dia", conclui.
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