
MUITO MAIS DO
QUE O NOME DIZ

imagem dos sistemas de

ponto eletrônico na men-

te das pessoas é a do qua-

dro que fica nas portas da

fábrica com as fichas dos

funcionários. Isso já virou história. Ou-

tras formas de identificação consideradas

mais seguras foram criadas para substi-

tuí-lo. A mais usada atualmente é o crachá

com fita magnéticas onde são gravados os

dados da pessoa e onde ela pode usá-lo.

E em muitos casos, a tal fita foi substi-

tuída por sistemas que usam meios de iden-

tificação muito pessoais, como a impressão

digital. Além de mais seguros, eles impedem

que alguém use o cartão de outro para

entrar na empresa e evitam o problema

de a pessoa, ao chegar ao trabalho, des-

cobrir que esqueceu o crachá em casa.

Outra novidade nos sistemas de pon-

to eletrônico é a incorporação de funcio-

nalidades que nada têm a ver com esse

nome. A mais evidente é parte de segu-

rança. Se a digitação de um código para

abrir uma porta de uma área reservada

for recusada muitas vezes, um alerta

para a área de segurança é disparado.

Por envolver muitas áreas de espe-

cialização diferentes, os atuais projetos

categorizados como ponto eletrônico

envolvem fornecedores com diferen-

tes perfis de atuação. As atividades

de retaguarda (consolidação de horas

trabalhadas, atrasos, valores a serem

pagos, descontos etc.) geralmente fi-

cam num ERP genérico que traz in-

corporado um sistema de ponto eletrônico.

Alguns desses fornecedores oferecem,

no entanto, sistemas de ponto eletrônico

como uma linha de aplicativo separada do

ERP tradicional, como é caso do Ronda,

da Sênior Sistemas. A idéia é deixar claro

para o mercado que se trata de um produ-

to robusto com funcionalidades que não

existem num sistema de ponto eletrônico

atrelado num ERP tradicional, conforme

revela George Censi, presidente da Sênior.

A situação na ponta da captura de da-

dos, que é também um componente im-

portante num projeto de ponto eletrônico,

é, porém, outra história. Projetos mais sim-

pies de controle de freqüência pelo uso de

cartões magnéticos ou uso de senhas são

feitos por empresas como perfis de inte-

gradores, como é o easo da Task Sistemas.

Ao lado delas estão também algumas

dezenas de integradoras com atuação bas-

tante especializada em ramos industriais

bem definidos. A maioria atua corno repre-

sentantes comerciais de fabricantes de equi-

pamentos: catracas, leitores de cartão etc.

O lugar-comum entre os pequenos inte-

gradores na área de ponto eletrônico são es-

truturas operacionais muito enxutas, o que

lhes permite muita fíexi bilidade preços. Além

disso, beneficiam-se do fato de atuarem em

cidades menores onde há ainda muitos
S

J- negócios feitos na base do olho no olho.

§, Quando se trata de projetos mais

complexos, como os que envolvem

o uso de imagens, op,contratos geral-

mente são entregues a empresas que

têm experiência com grandes proje-

tos na área de infra-estrutura. Geral-

mente grandes multinacionais que

também atuam na área de sistemas

como IBM, Unisys, Fujitsu e Buli.

A explicação é que, em primei-

ro lugar, são projetos muito comple-

xos que exigem conhecimentos em

muitas áreas de especialização. Os

projetos, por outro lado, envolvem a

importação de equipamentos, o que

também favorece os mesmos forne-

cedores. Além disso, há necessidade

de financiamentos da parte do forne-

cedor o que cai na rnesrna situação.
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