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informática tornou-se uma grande aliada nas mais dife-

rentes áreas de negócios. Seja para controlar uma linha

de produção, coordenar a instala-

ção de novos projetos ou para con-

tatar fornecedores e clientes, ela passou de co-

adjuvante a peça fundamental no desenvolvi-

mento e organização das empresas. Com a evo-

lução da tecnologia, muitos recursos surgiram

e, com o passar dos tempos, foram se aperfei-

çoando e tomaram o dia-a-dia das companhi-

as mais bem-organizado.

Os softwares que, em um primeiro momen-

to, serviam para atividades básicas, se desen-

volveram e passaram a ser divididos por seto-

res de atuação. Assim, eles integraram as mais

variadas divisões nas organizações e chegaram

à área de gestão da qualidade. "Os softwares de gestão vieram trazer

a solução para resolver um importante problema que temos quando

usamos os controles baseados em papel. Eles permitem automatizar

a coleta de dados de qualidade e gerar eletronicamente os gráficos e

os relatórios necessários", explica Agnaldo Trovo, da ASI DataMyte

do Brasil Ltda.

Atendendo às necessidades das empresas

de otimizarem seus processos, somadas à fun-

ção de uma administração mais organizada, os

softwares de gestão vieram para ampliar a efi-

ciência e segurança no gerenciamento das com-

panhias. Impulsionados pelas carências de con-

troles técnicos e de manuais de documentação,

a implantação desses sistemas ganha força com

as certificações, como exemplo a ISO 9001.

"Estes controles e métodos de análise resulta-

ram na exigência de um software mais técnico

e abrangente que permita a avaliação de pro-

cessos e produtos, buscando excelência em

qualidade. Essa avaliação pode ser obtida com

métodos estatísticos, gerando, desta forma, um novo conceito em ges-

tão industrial com foco e visão no cliente, necessitando softwares es-
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Nesse ritmo, devido à procura crescente do mercado pelos siste-

mas integrados, os softwares vêm evoluindo constantemente, tendo

os recursos da informática e a potência das empresas desenvolvedo-

ras como estrutura para o seu progresso. Entretanto, ainda hoje exis-
tem empecilhos. "As dificuldades existem principalmente devido

aos aspectos culturais, ou seja, da capacitação do pessoal, com ênfa-

se da própria capacitação e conscientização dos gestores das empre-

sas. Se eles estiverem atentos às mudanças no seu mercado de atua-

ção, certamente vão exigir dos desenvolvedores dos softwares de

gestão novas ferramentas e novos recursos integrados que lhes pos-

sam dar todas as informações necessárias para visualizar melhor as

oportunidades de melhoria na operação e gestão dos seus negóci-

os", pontua Luiz Fernando de Oliveira, sócio diretor da DLO Asses-

soria, Treinamento e Informática. Diante dessa situação, cria-se um

ciclo em que a evolução dos softwares de gestão fica dependente do

desenvolvimento das formas de gestão das empresas, que está vin-

culado ao progresso da capacitação do pessoal envolvido.

Atualmente existe uma gama bastante diversificada e ampla de

softwares de gestão da qualidade, variável de acordo com a compa-

nhia que os fabrica, para atender aos mais diferentes modelos de

serviços prestados e que respondem à demanda de todos os portes

de empresas. ''Existem basicamente três vertentes principais. São

elas: softwares de gestão, que são apenas módulos de um ERP (sigla

em inglês para Enterprise Resource Planning. que significa sistema

integrado de informação para o planejamento de recursos organiza-

cionais) e que atendem parte dos requisitos de gestão; softwares es-
pecializados, que vão de encontro a maior parte dos requisitos das

áreas, podendo ser do tipo integrado ou não e softwares que forne-

cem legislação aplicável à área, mas cujo principal foco é o forneci-

mento de informações", detalha Ricardo Donner, da Nexo CS Infor-

mática. Os programas podem ainda estar divididos em formatos téc-

nicos que realizam cálculos; em editor de texto, para controlar as

documentações dos sistemas da qualidade e aqueles para controles

em circuito fechado, em que permitem atuar na identificação de si-

tuações em não conformidade dentro dos processos produtivos.

Mesmo com todas as opções encontradas no mercado, o desta-

que vai para as soluções que viabilizam o cumprimento integral de

todos os processos e controles relacionados à gestão. Cada vez mais

as normas e os regulamentos são especializados de acordo com cada

segmentação das companhias, sejam elas do setor alimentício, auto-

motivo, saúde, entre outros, e assim os programas que seguem essas
diferenciações conseguem conquistar uma maior incorporação no

mercado. As soluções que atuam em conformidade corporativa, em

que as normalizações tais corno ISO 9000, ISO 14000 e OHSAS

18000 estão presentes, conseguem se sobressair ainda mais.

Os cuidados com a implantação de um software
Ao perceber que é necessária a implantação de um software de

gestão da qualidade, as companhias precisam ficar atentas a vários

quesitos. O primeiro passo é analisar o que de fato precisam. "A
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pecíficos para esta área", explica Antônio Carlos Campos, consultor

da SuperSoft Sistemas.
Em um primeiro momento, as opções para os softwares de ges-

tão tinham como foco principal o limite no controle da qualidade

final dos produtos. Contudo, houve um progresso nesse tipo de ser-

viço. "Esta necessidade evoluiu para a garantia da qualidade ao lon-

go de todo o processo produtivo e não apenas reativamente sobre os

itens já manufaturados. Devido à reorientaçào da gestão empresari-

al para o trinômio lucratividade, produtividade e qualidade, o foco
redirecionou-se para a gestão da excelência e conformidade empre-

sarial", lembra Ricardo Lepper, CEO da SoftExpert.



CAPA

empresa contratante do serviço deve estabelecer as suas necessida-

des básicas, com soluções de fácil utilização, observando os dife-

renciais apresentados", aponta Gleison Loureiro, da Ambplan.

Após selecionar os pontos que exigem inovações, deve-se pres-

tar atenção à realidade do projeto. "É preciso avaliar a aderência das

soluções existentes e eliminar aquelas que não atingem 80% de co-

bertura aos requisitos identificados", orienta Lepper. No entanto, a

atenção com o custo-beneficio é um dos fato-

res primordiais a serem levados em considera-

ção. "A análise do custo-benefício é o mais efi-

ciente nesse caso. Deve-se ter claramente o

custo envolvido na gestão da qualidade sem o

software. Um bom parâmetro para avaliação de

antes e depois é o valor hora/homem dos fun-

cionários envolvidos na gestão da qualidade na

empresa", ressalta Alexandre Martins, da Ter-

ceiro Milênio Informática.

Antes de fechar contrato, deve-se optar por

empresas fornecedoras de sistemas que tenham

a solução completa para o que a companhia pro-

cura, evitando assim a utilização de softwares

com procedências diferentes. Caso isso acon-

teça, haverá dificuldades no momento de ana-

lisar os programas de forma sistêmica e inte-

grada. Para se ter a garantia de um trabalho

produtivo, é de extrema importância a avalia-

ção da estrutura do fornecedor e a capacidade

de atender a demanda atual e futura da empre-

sa à curto, médio c longo prazos. Observando

detalhadamente esses pontos, haverá mais segurança no projeto.

A indicação é uma informação de grande valia no momento de

fazer um acordo com uma desenvolvedora de softwares. Assim, have-

rá mais segurança em saber que outros clientes já obtiveram sucesso

com os serviços contratados. Para organizações de pequeno e médio

portes, as melhores opções encontram-se na utilização de sistemas

que sejam disponibilizados em formatos modulares e flexíveis, que

representam um investimento mais acessivel economicamente.

Possíveis melhorias
As mudanças positivas após a implantação do software de gestão

variam de acordo com o método que tal programa está inserido na

companhia. "Os ganhos são proporcionais ao grau em que o software

está incorporado aos processos da empresa. Quando se usa um pro-

grama de gestão apenas para atender aos requisitos de normas ou de

clientes de forma desacoplada aos processos, o software caracteriza

muito mais um custo", explica Hamilton Barretto, da Xtrategus Group.

Por isso, há a importância do esclarecimento específico dos pon-

tos que precisam ser melhorados e de ações que venham suprir por

completo todas as deficiências. "Quando o software é usado de forrna

com total aderência aos processos e integrado aos demais softwares

da empresa, os ganhos serão maximizados", completa Barretto.

De outro modo, os softwares de gestão da qualidade estão di-

retamente ligados ao processo de gestão da excelência empresa-

rial. Alinhadas, as atividades que integram

diferentes gestões, tais como desempenho,

projetos, conhecimento, ciclos de vida de

produtos e conformidade legal, irão contri-

buir para a otimização dos resultados base-

ados nos princípios da lucratividade, produ-

tividade e qualidade.

Os programas de gestão contribuem para

a economia nos mais diversificados âmbi-

tos. Eles conseguem identificar os custos da

não qualidade, que causam impacto direto

no balanço financeiro, por meio do reconhe-

cimento dos desperdícios e falhas, trazendo

uma avaliação mais pontual, com direciona-

mento de ações na redução desses custos. Os

ganhos das companhias acontecem na pla-

taforma de melhorias no desempenho da or-

ganização, com maior produtividade e avan-

ço na qualidade.

Para se ter um maior aproveitamento dos

programas, os investimentos em treinamento

em conceitos estatísticos podem melhorar os

ganhos obtidos. Assim, permitirá melhores condições de avaliação,

entendimento e acompanhamento dos relatórios e indicadores pelos

softwares.

Contudo, para conquistar o aumento de produtividade, o execu-

tivo deve ter uma visão ampla de todo o sistema de gestão, com o

objetivo claro de avaliar as tendências de mercado, visando a incor-

poração de ferramentas ao seu sistema existente, desenvolvendo ainda

mais o trabalho dos colaboradores.

Ao negociar os softwares como solução e não modismo, tanto

quem contrata como o contratado devem estar em alerta para obte-

rem êxito no negócio. "Vender soluções em softwares de gestão é

vender experiência com inovação tecnológica. Esta experiência é

traduzida em linguagem de programação atrelada à assessoria indi-

reta. Desta forma, consegue-se atender ao cliente em qualquer loca-

lidade com qualidade e eficiência. Como resultado temos a fideli-

dade do cliente que só se dá caso se ofereça esse diferencial supe-

rando às expectativas", finaliza Loureiro.
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