
Utilizando o SOFTWARE
como solução para a
gestão das empresas
As organizações vêm buscando fazer transformações estruturais visando elevar a
competitividade nos novos mercados globais. Implementar programas de qualidade,
serem certificadas em variadas normas, gestão estratégica, etc. são algumas das
soluções para que elas se tornem mais flexíveis, inovadoras e empreendedoras para
fazer frente aos desafios da modernidade. E qual o papel dos softwares de gestão em
todo este processo?



[Hayrton Rodrigues do Prado Filho]

A
competitividade e o desempenho
das organizações são afetados
negativamente em termos de
qualidade e produtividade por uma
série de motivos: deficiências na
capacitação dos recursos humanos;

modelos gerenciais ultrapassados, que não geram
motivação; tomada de decisões que não são
sustentadas adequadamente por fatos e dados; e
posturas e atitudes que não induzem à melhoria
contínua. Assim, as empresas buscam a qualidade
que, enquanto conceito, é um valor conhecido por
todos e, no entanto, definido de forma diferenciada
por diferentes grupos ou camadas da sociedade — a
percepção dos indivíduos é diferente em relação aos
mesmos produtos ou serviços, em função de suas
necessidades, experiências e expectativas.

Dessa forma, do fortalecimento e melhoria das
empresas para a conquista de novas parcerias,
modernização e melhoria dos processos de gestão,
inúmeras sugestões vêm sendo apontadas como
absolutamente necessárias para enfrentar os novos
desafios e provocar mudanças empresariais.
Tomando como foco a melhoria da qualidade dos
processos de gestão, é consenso que nenhuma
transformação duradoura poderá ser obtida caso a
questão gerencial não seja devidamente
equacionada. E qual o papel dos softwares de gestão
para ajudar em todo esse mecanismo?

Ele é, acima de tudo, uma importante ferramenta
de trabalho, com características essenciais de
integração e parametrização. Integração como
capacidade de o software fluir para outras áreas, a
partir de um fato novo, todas as informações
decorrentes deste novo fato, e parametrização como a
capacidade de o software aderir este fato novo,
informando suas políticas, normas, processo, etc., em
diferentes empresas. A importância da informática na
gestão das empresas é inquestionável.
Empreendimentos de todos os portes ganham
agilidade, confiabilidade e, principalmente, redução
de despesas operacionais com a adoção de softwares.
Entretanto, muitas micro e pequenas empresas,
quando planejam implantar sistemas informatizados,
esbarram em um grande problema: os altos custos.

Com o objetivo de integrar as diferentes áreas da
organização, gerando informações confiáveis, um
software de gestão deve possibilitar a unificação e um
melhor fluxo de informações entre os diferentes
setores. Por isso são ferramentas indispensáveis, que
tornaram a entrada e a troca de informação mais ágil
e segura. Os custos para implantação do software
devem ser avaliados, levando em consideração os
benefícios proporcionados, pois como ele será o
principal elo de gestão da empresa deve ser encarado

como um investimento.
Para a escolha do melhor sistema deve-se avaliar,

inicialmente, a necessidade da empresa. Nessa etapa,
tanto a diretoria como os funcionários da empresa
devem ser envolvidos. O sistema deve ser flexível e
oferecer funcionalidades necessárias para seu
negócio, como: redução de custos, acabar com re-
trabalhos, aumento de produtividade e
competitividade, acompanhamento de projetos,
enfim, escolha o que melhor se encaixa em suas
necessidades. Verifique ainda, a idoneidade da
empresa desenvolvedora do software e
principalmente, os processos e metodologias de
implantação do sistema. Essa análise ajuda a evitar
desgastes futuros, como o planejamento errado de
horas de implantação.

Embora haja a necessidade de mudanças,
principalmente culturais, numa organização que
investe na modernização através da implantação de
um bom sistema de gestão, é inegável que a iniciativa
traga muitos benefícios para a empresa e possibilite
uma maior competitividade no mercado. Outro
problema se relaciona com a qualidade dos softwares
de gestão, ou seja, eles precisam ter um pequeno
número de defeitos e que atingir os padrões
requeridos de facilidade de manutenção,
confiabilidade, portabilidade, etc. As atividades de
gerenciamento de qualidade incluem a garantia de
qualidade, que estabelece os padrões para o
desenvolvimento de software, o planejamento de
qualidade e o controle de qualidade, que verificam o
software em relação aos padrões definidos. Um
manual de qualidade organizacional pode
documentar um conjunto de procedimentos de
garantia de qualidade. Ele pode ser baseado no
modelo genérico sugerido nos padrões da ISO 9001.

Quais os cuidados que devem ser tomados na
escolha do software que será usado pela empresa?
Antes de qualquer coisa, não considere o software de
gestão um custo, mas sim um investimento, que em
médio prazo vai trazer benefício direto em todos os
setores da empresa.

• Avaliação: faça uma avaliação das reais
necessidades da sua empresa, envolva o maior
numero de pessoas possíveis nesta avaliação inicial,
principalmente os diretamente beneficiados pelo
software.

• Consultoria: busque apoio e conhecimento
técnico de especialistas da área de informática para
definição da arquitetura tecnológica que mais se
enquadra na empresa.

• Funcionalidades: procure entender todas as
funcionalidades do software e analise os benefícios
que estas funcionalidades trarão para a empresa:
aumentando a produtividade, reduzindo custos ou
tempo, eliminando repetições em processos e qual o
impacto causado nos clientes?



• Flexibilidade: o ideal seria ter um software
desenvolvido sob medida para a empresa, mas devido
ao custo elevado muitas empresas optam pela compra
de um software pronto. Neste caso, o software possui
uma parcela de ajuste à empresa e vice-versa. Esta
parcela de ajuste que se chama de flexibilidade. Saiba
o quanto o software pode ser ajustado para sua
empresa e o quanto sua empresa terá de se ajustar ao
software. Veja como o software poderá eliminar os
maus hábitos instalados. Um bom software não pode
anular as boas práticas da empresa, principalmente se
forem seu diferencial.

• Parametrização: verifique a facilidade na
mudança de relatórios, layout, impressões,
parâmetros. Qual o custo de cada alteração e como
são tratadas as alterações futuras? As alterações
legislativas, laboratoriais, leis tributárias, e outras, são
cada vez mais constantes. Veja como a empresa e o
software estão preparados para estas mudanças.

• Tecnologia de Banco de Dados: busque junto a
um especialista em informática informações sobre a
tecnologia das bases de dados e qual garantia de _
segurança dos dados.

• Internet: a integração entre sistemas de gestão
e a internet está cada vez mais presente nas
empresas. Assegure que isto está presente em seu
software de gestão e quais vantagens esta integração
trará para a empresa.

• Integração: existem situações onde a empresa
possui um software específico e deseja mantê-lo, este
deverá estar integrado com o software de gestão.
Procure saber se isso é possível, pois caso contrário
manter dois softwares isolados representará
duplicação dos dados comprometendo a integridade
das informações.

• Referências: busque referências de outras
empresas que utilizam este software e analise a
semelhança entre os processos. Veja o grau de
satisfação da empresa que usa o software atualmente,
identifique os pontos fracos, casos existam.

• Instalação, implementação e adaptação: é a
parte mais delicada, por isso busque apoio de um
especialista em informática para acompanhar todo o
processo para que não existam falhas que
acarretarão problemas futuros. Assegure de que a
empresa que fornece o software estará
completamente envolvida na instalação e que possa
fazer ajustes necessários que garantam o bom
desempenho das atividades dos gestores.

• Treinamento: nesta fase, a empresa precisa estar
completamente envolvida e escolher a época mais
branda em suas atividades, pois todos devem
participar. O treinamento é fundamental para o bom
uso do software e capacitação do usuário para
explorar ao máximo os recursos do sistema.

• Suporte: nenhum sistema se mantém sem
suporte. São diversas as razões que demandam

suporte, como por exemplo: dúvidas de operação por
parte dos usuários, algum problema de
indisponibilidade ou até mesmo erro em alguma de
suas adaptações funcionais que deve ser corrigido.

Importante dizer que quanto mais criteriosa for a
análise na escolha do software de gestão, maior serão
os benefícios para a empresa. E por fim, o contrato,
neste deve estar explícito todos os direitos e deveres
de ambas as partes. Tanto a empresa contratada
quanto a empresa beneficiada devem acertar todos os
aspectos legais que regem pela boa relação e
preservação do software.

Enfim, as empresas vêm se utilizando dos softwares
de gestão como solução para resolver os problemas ou
não? Sem dúvida que sim. É o caso da Tiny Software,
empresa gaúcha que inovou e criou uma opção de
administração de empresas mais acessível para os
pequenos negócios: o sistema de informática online
Gestão nas Nuvens, que segue a tendência da web 2.0 e
leva de forma inédita a administração de
empreendimentos de pequeno porte para a internet.

Segundo seu sócio-proprietário, Rogério Tessari, o
sistema de software é como se fosse um escritório nas
nuvens. "Essa comparação está ligada ao crescimento
de serviços oferecidos pela web 2.0 nos ambientes
interativos da internet onde é possível usar
aplicativos, criar, armazenar, acessar e compartilhar
dados e arquivos de qualquer computador", explica.

Ele diz, ainda, que o software vem sendo
desenvolvido há um ano/Após ampliarmos a
ferramenta, nós a colocamos em completo
funcionamento com novas funcionalidades, como
acesso às ferramentas de finanças, que permitem
controlar facilmente o caixa, contas a receber e a
pagar de forma integrada e saber para aonde vai o
dinheiro, com visualização gráfica dos gastos. O
software contempla a área de vendas, onde
disponibiliza propostas comerciais, pedidos de
vendas, boletos bancários e notas fiscais, para serem
enviados por e-mail ou impressos; e a área de
suprimentos, com pedidos de compras, controle de
estoque e notas fiscais de entrada de mercadoria".

Para o grupo Total Pack/ Provider, que trabalha
com terceirização de manufaturas, fabricando
produtos de limpeza, de higiene pessoal e cosméticos
que carregam a marca de grandes empresas nacionais
e multinacionais, a preocupação em manter a alta
qualidade de seus produtos sempre esteve em
primeiro plano, afinal, não é apenas a exigência do
cliente que precisa ser atendido, mas, principalmente,
a dos usuários finais. A Total Pack há sete anos
percebeu a necessidade de expandir sua indústria e
foi criada a Provider a fim de atender a demanda
crescente. Naquele momento, o grupo contava com
um sistema de gestão desenvolvido especialmente
para ele, que tinha como objetivo facilitar as
transações financeiras, mas que não atendia todas as



exigências da empresa."Não tínhamos um sistema
integrado e, portanto, possuíamos várias fontes de
informação. Por isso, o nosso retrabalho era muito
grande, pois a mesma informação era colocada no
sistema muitas vezes, por diferentes pessoas", afirma
o sócio-diretor, Fábio Zalaquett.

Como este processo resultava em perda de tempo
e recursos e, ao mesmo tempo, a empresa crescia em
grande velocidade, o grupo sentiu a necessidade de
recorrer a uma solução de gestão que a assistisse
nessa nova realidade, que atendesse de forma eficaz
todo o processo de terceirização de manufatura,
abrangendo não só os aspectos operacionais, mas
também os financeiros, contábeis e fiscais. A empresa
optou pelo Omega, da ABC71, que passou a integrar
e a concentrar todas as informações, toda a parte
documental: desde a entrada de pedido até toda a
técnica de como se faz os produtos, os roteiros, as
fórmulas, os recursos necessários. Para isso, o sistema
também controla toda a parte de recebimento, de
controle de estoques de materiais, de planejamento e
controle da produção, emissão das ordens de
produção, apontamentos de produção, controle dos
estoques efetivos de produto acabado, expedição,
toda a parte de garantia e qualidade dos insumos e
produtos que nós beneficiamos aqui. Isso sem falar

em todos os módulos da área contábil e financeira
que dão suporte a essa operação.

A empresa conta com diversos estoques que são
pertinentes a cada um dos clientes e o tratamento de
inventário do controle dos materiais de cada um deles
pode diferir um pouco, assim como os aspectos de
controle de qualidade, de colocação de pedido e de
planejamento de produção. E o Omega controla
efetivamente todos os estoques, tanto fisicamente
como fiscalmente já que possui aderência à legislação
fiscal do ramo terceirista, realiza as auditorias dos
clientes (inclusive desmontando semi-acabados),
oferece a possibilidade de inserir as fórmulas
detalhadas dos produtos dentro do sistema, faz o
controle de qualidade do material enviado, atendendo
dessa forma as principais normas existentes,
possibilita o controle do lote (rastreabilidade),
controla todo o processo de beneficiamento externo, e
oferece ainda, a possibilidade de ser feitas consultas e
obter relatórios gerenciais a qualquer momento.

Gestão estratégica da qualidade
Criada em 1973, a Companhia de Saneamento

Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) é resultado
da fusão de seis empresas de saneamento e tem como
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missão a universalização dos serviços de saneamento
básico no Estado de São Paulo. São mais de 26
milhões de pessoas atendidas nos 366 municípios em
que atua diretamente e em mais seis onde fornece
água por atacado. A fim de obter maior autonomia na
gestão e eficácia no atendimento às demandas sociais
e de mercado, a Sabesp simplificou sua estrutura
organizacional. Para gerenciar o seu sistema, a
empresa está baseada na regionalização por bacias
hidrográficas, de acordo com a legislação estadual de
recursos hídricos e de saneamento, e implementou
um processo de descentralização dividindo a empresa
em seis diretorias e em 17 unidades de negócio.

A gestão é regida pelas diretrizes estratégicas:
universalização e qualidade, crescimento com
sustentabilidade, soluções ambientais, pró-atividade
institucional, integração e inovação, e por valores
éticos: respeito à sociedade e ao cliente, respeito ao
meio ambiente, respeito às pessoas, integridade,
competência e cidadania. Para Rosângela Paes Beber
Traballi Camargo, gerente do Departamento de
Organização Empresarial da Sabesp, a configuração
da estrutura organizacional em Alta Administração e
unidades de negócio possibilita à empresa atuar com
dois tipos de autoridades: funcional e hierárquica.

"As funcionais têm papel estratégico e englobam
as superintendências da Alta Administração. São elas
que orientam, assessoram, acompanham e garantem
a aplicação consistente das decisões, das diretrizes e
políticas institucionais emanadas da diretoria
colegiada. Cabe também a elas a elaboração de
procedimentos segundo os quais a ação se
desenvolverá, comandada pela autoridade
hierárquica. Esta, por sua vez, é dividida em níveis
hierárquicos da estrutura organizacional, sendo
responsável pelo planejamento, execução e controle
das atividades de sua área", explica a gerente.

Rosângela acrescenta que para sustentar a
operacionalização dos negócios de forma
descentralizada ou induzir a aplicação de novos
paradigmas de gestão, a companhia conta com

instrumentos organizacionais — documentos formais
que estabelecem as regras e orientam os gerentes e
empregados em suas ações."O estatuto social
estabelece as atribuições, regras de organização e
funcionamento da empresa. O regimento interno
estabelece a atuação e o funcionamento da diretoria.
À estrutura organizacional compete a definição do
posicionamento hierárquico das unidades
organizacionais por meio das quais a empresa atinge
seus objetivos. As políticas institucionais estabelecem
os princípios, as diretrizes e os valores das funções
estratégicas, garantindo assim a condução dos
negócios de forma descentralizada".

Além disso, há procedimentos empresariais que
definem as regras essenciais de um processo e
detalham as políticas institucionais e/ou diretrizes
básicas, orientando de forma padronizada as
unidades organizacionais no desempenho de suas
funções."Os procedimentos operacionais estabelecem
o ciclo lógico e real das atividades administrativas,
operacionais e técnicas relacionadas a uma função
específica que determinam um processo. Já as
instruções de trabalho demonstram como executar e
controlar uma única atividade. Isso perfaz um total de
aproximadamente 5.000 instrumentos
organizacionais", assegura.

Para gerenciar todo este sistema de documentação
foi adotado o Docnix, desenvolvido pela empresa
Acttive Software, do Grupo Multidata. Na Sabesp, o
DocNix é parte do Sistema de Organização
Empresarial (SOE), que disponibiliza os instrumentos
organizacionais, integra as informações relativas a
toda a organização e possibilita uma visão das
unidades organizacionais com suas responsabilidades
e documentação.

O software proporciona a gestão dos documentos,
controlando seu ciclo de criação, utilização, cobrança
de atualização, guarda e obsolescência. Devido ao
grande volume de documentos e quantidade de
usuários, o DocNix é uma ferramenta que apoia a
gestão, auxiliando a Sabesp, de forma a propiciar
maior controle e ampla disseminação de
conhecimento e informações aos colaboradores.

A Sabesp adota controles e registros dos
processos de todos os instrumentos organizacionais,
tornando os documentos aptos para serem utilizados
nas ações administrativas e operacionais da
companhia."A adoção do DocNIX contribuiu para
que a Sabesp fosse certificada com a ISO 9001
corporativa, ISO 14001, ISO/IEC 17025, OHSAS
18001 e a certificação da SOX. Desde o início do
relacionamento da Sabesp com a Acttive percebemos
a preocupação da equipe em atender bem nossas
necessidades. O software DocNix tornou-se
importante ferramenta em nosso sistema de gestão,
por sua confiabilidade, agilidade e rapidez", diz
Rosângela.
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Conforme destaca a diretora da Acttive, Helenir
Queiroz, as soluções de software fornecidas pela
Multidata apoiam os gestores nos processos de
gestão e de tomada de decisão, desde o controle
integrado de documentos, passando pelas auditorias,
gestão de melhorias, indicadores de desempenho,
planejamento estratégico e diversos outros módulos
que permitem ganhos de qualidade."Nosso
compromisso é o de sermos parceiros dos clientes e
ajudá-los em todos os desafios ligados a TI
(Tecnologia da Informação), fornecendo soluções
simples que possam apoiá-los na implantação da
gestão do sistema da qualidade, com base nas
normas de certificação da família ISO",
complementa.

O DocNix possui uma interface intuitiva e muito
fácil de usar, por isso ajuda a reduzir as tarefas
rotineiras do dia-a-dia dos gestores, além de fornecer
uma ampla gama de informações gerenciais que
ajudam a concentrar os esforços na melhoria dos
processos, com implantação modular que abrange
toda a gama de necessidades de um processo de
gestão de um sistema certificado ISO. "A Acttive
dedica o melhor de seus esforços para prover soluções
corporativas de software, simples e fáceis de usar, de
implantação rápida e que tragam para o cliente

retorno rápido sob o investimento, aumentando a
eficiência de seus processos e influenciando
positivamente em seus resultados de negócio", frisa
Helenir.

Por possuir uma série de certificações para atuar no
setor odontológico, a FGM optou pela solução
SoftExpert EQM Suite para a gestão da qualidade. A
empresa segue regulamentações como a ISO 9001, ISO
13485, Diretiva 93/42 (para vendas à comunidade
européia) e Boas Práticas de Fabricação da Anvisa, que
asseguram o cumprimento de exigências de órgão
reguladores."Com a solução conseguimos manter
nossa documentação segura e centralizada, de modo
que possa ser acessada por usuários e auditores dentro
e fora da empresa a qualquer momento", comenta o
coordenador da qualidade Adriano Einsenhut.

Ela relaciona os benefícios proporcionados pelo
software:

• Gerencia a conformidade das normas da gestão
da qualidade.

• Reduz a sobrecarga relacionada com as
operações e responsabilidades das empresas
certificadas.

• Oferece suporte para identificação e adaptação
da organização às exigências das normas e
regulamentos.
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• Prove transparência e visibilidade dos processos
para todos os colaboradores.

• Aumenta a eficácia da organização.
• Aumenta de produtividade na gestão dos

documentos.
• Facilita a localização, recuperação e controle dos

documentos.
• Atende aos requisitos exigidos pelas normas

utilizadas pela empresa.
• Mantém a documentação gerada no

processo segura e centralizada, de modo
que possa ser acessada por usuários e
auditores dentro e fora da empresa.

• Fornece para os auditores,
condições de recuperar e
localizar os documentos de
forma fácil e rápida,
resultando em economia de
tempo.

Os Supermercados
Savegnago, de Sertãozinho
(SP), resolveram o
automatizar e integrar
todas as suas unidades, por
meio do Acrux, da Consinco. Segundo o diretor-
administrativo, José Roberto Borsoni, o software está
garantindo benefícios que vão desde a integração
dos processos de todas as lojas, até agilidade nas
transações financeiras, além de colaborar também na
área de procedimentos fiscais legais."O programa foi
projetado para proporcionar tranqüilidade aos
clientes e, para isso, desenvolvemos ferramentas que
atendem, por exemplo, às recentes normas do
Ministério e da Secretaria da Fazenda, como os
sistemas de escrituração contábil e fiscal digitais".

Para melhorar a sua gestão interna, o Colégio
Magnum decidiu adotar um sistema de gestão
completo, que auxiliasse no desenvolvimento da
instituição. Em 2001, possuía uma solução que não
atendia às suas necessidades, estava tecnicamente
ultrapassada, não permitia o cruzamento de
informações e gerava dados inconsistentes. Na época,
foram apresentadas algumas soluções disponíveis no
mercado e a escolhida foi a disponibilizada pela
TOTVS. Os módulos contratados vão além da relação
escola/aluno e permitem a profissionalização da gestão
escolar. Antes, as informações não eram
compartilhadas, a base de dados inacessível e grande
parte dos relatórios eram desenvolvidos manualmente.

As ferramentas adotadas geram relatórios
precisos e flexíveis, os professores têm fácil acesso
ao sistema e podem, por exemplo, atualizar notas e
faltas em casa. A solução abrange também folha de
pagamento, faturamento, estoques, compras e
contratos, contabilidade, escrituração, controle
financeiro e fiscal. No início, um dos grandes
desafios foi agregar processos tipicamente

empresariais a uma instituição de ensino. O
resultado veio no ganho de produtividade e
aprimoramento dos serviços prestados. Adequar um
colégio às exigências de seus clientes - os alunos,
pais de alunos e equipe de colaboradores - significa
manter o foco na educação e na qualidade dos
serviços prestados e permitir o crescimento da
instituição, assim como qualquer empresa, em
qualquer setor da economia.

O gestor de TI, Ricardo Gouveia, diz que "para
que conseguíssemos otimizar de

maneira qualificada os
investimentos feitos na
adoção de sistema de
gestão integrado, foi
necessário mudar os
processos do colégio.

Antes, as informações não
eram compartilhadas de

maneira efetiva e, atualmente,
após oito anos, construímos uma

gestão cada vez mais eficaz, com a
participação dos nossos colaboradores,

através de processos internos que geram
resultados positivos ao colégio".

Documentação normativa
A Tecnotoner, de Salto (SP), que atua no

segmento industrial de recondicionamento de
cartuchos para impressoras a laser e a jato de tinta,
tinha o sistema de gestão da qualidade ISO 9001 e
ISO 14001 certificados, porém todo processo de
gestão da qualidade era gerenciado através de
planilhas e documentos impressos. A empresa
resolveu adotar o Gescam web 7. Ele ajudou que toda
a documentação normativa fosse compartilhada e
gerenciada de forma eletrônica, os prazos e controles
sobre as ações corretivas e preventivas passaram a ser
gerenciados eletronicamente e todas as informações
sobre o sistema de gestão são recuperadas
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instantaneamente através de consultas on-line e
principalmente através dos mais de 30 gráficos e
relatórios de indicadores que apontam o desempenho
do sistema de gestão.

O sistema evoluiu e o software passou a
disponibilizar no website da empresa um formulário
eletrônico para que todos os seus clientes pudessem
registrar suas reclamações. Através do número do ID
de série do produto informado pelo cliente, a
reclamação é registrada diretamente na base de dados
do software e neste momento o gestor responsável é
avisado eletronicamente sobre a reclamação aberta e
automaticamente o cliente também é notificado
eletronicamente sobre o registro, sobre o número e
sobre o status da sua reclamação.

As reclamações procedentes são automaticamente
registradas na base de dados das não-conformidades
para que sejam implementadas e registradas as ações
corretivas, preventivas, mantendo-se também o
registro de todas as fases do ciclo PDCA até o
fechamento e análise da eficácia das ações. Dessa
forma, são gerados também indicadores sobre as
reclamações por produto e por cliente, possibilitando
ainda o acompanhamento mensal e anual dessas
reclamações, cujos registros passaram a servir de
termômetro para todo o processo, pois são

informações fiéis e geradas pelos próprios
consumidores finais dos produtos.

O Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA),
situado em Redenção (PA) atende à população da
região em diversas especialidades médicas
(ginecologia, pediatria, cardiologia, cirurgia,
dermatologia, gastroenterologia, infectologia,
neurologia, ortopedia, urologia, dentre outros),
ambulatório, urgência, métodos gráficos, diagnósticos
por imagem, análises clínicas, reabilitação,
hemodiálise, UTI adulta, neonatal e pediátrica, e em
muitos outros serviços. Atualmente, é considerado um
hospital de referência na região, principalmente
porque tem como alguns princípios norteadores: a
excelência na prestação de serviços, racionalidade e
economicidade financeira, transparência dos
números, ações e resultados na prestação de contas.

O público alvo do hospital são os usuários dos 15
municípios da região, no qual alguns se deslocam
mais de 200 quilômetros para serem atendidos de
forma diferenciada. Para atingir os objetivos de
atender a este usuários diferenciados, adotou o
software Gsweb, da Humano, que passou a realizar
todo o gerenciamento das informações hospitalares,
desde a compra do medicamento e a entrada do
paciente no hospital até a dispensação do
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medicamento ao paciente e sua alta em seu
prontuário eletrônico.

O software passou a integrar os diversos setores
como: internação, ambulatório, pronto-atendimento,
farmácia, suprimentos, prontuário eletrônico do
paciente, exames, lavanderia, recepções, segurança,
dentre outros. Desta forma possibilita que as
informações sejam cruzadas resultando em melhores
informações para a tomada de decisão da
administração. Tudo isso de forma transparente e
através de dados confiáveis. Os resultados podem ser
obtidos através da qualidade no atendimento e no
gerenciamento das informações.

A Zodiac é uma empresa farmacêutica fundada
em 1991, sendo parceira de avançados laboratórios de
pesquisa na área de saúde em diversos países. Possui
uma fábrica em Pindamonhangaba (SP) e uma sólida
política de Recursos Humanos que valoriza seus
colaboradores como peça fundamental dos negócios.

Como parte das premissas do RH a empresa se
preocupa em oferecer um ambiente profissional
saudável para seus colaboradores. A necessidade de
aumentar a produtividade do Departamento de
Recursos Humanos e melhorar a eficiência da
comunicação com os funcionários, levou a buscar
uma nova solução para atender os seus objetivos. Era
necessário uma solução que atendesse de maneira
eficiente o processo de gerenciar a folha de
pagamento de cerca de 400 funcionários, inclusive
dos representantes propagandistas em todo o
território nacional.

O software escolhido foi Spag Web, da Leads.
Após levantamento minucioso das necessidades, foi
proposto implantar um sistema para automatizar o
processo de RH e ser acessado por todos os
funcionários da empresa, independente do local que
estivessem.

O processo do RH era manual e demorado, o que
dificultava em atender as necessidades dos
propagandistas, além do alto custo em enviar os
recibos de pagamentos mensais. Informações de
férias, históricos salariais, entre outras informações
feitas diariamente pelos funcionários em geral,
também dificultava o trabalho do Recursos
Humanos, pois gerava uma demanda maior das
atividades e do tempo.

Por ser uma solução web, o sistema oferece maior
mobilidade de operação e da gestão do Recursos
Humanos de forma eficiente, com maior agilidade e
segurança total no tráfego das informações, podendo
ser acessada tanto por internet quanto por intranet.
Assim o funcionário pode acessar seus dados e
imprimir seu recibo de pagamento independente do
local que ele estiver e quantas vezes ele necessitar.
Permite ainda fazer o levantamento dos dados de
vencimentos e descontos, assim é possível agilizar os
processos e reduzir o tempo gasto nas atividades do
departamento. A segurança do sistema é garantida

através do login e senhas individuais e criptografadas e
a Base de Dados é vinculada com os dados do
software, porém com maior facilidade para consultas
dos dados e geração de relatórios.

Há algum tempo as empresas deixaram de se
preocupar apenas em garantir os seus processos de
fabricação, passando também a atentarem-se à
fabricação de suas matérias primas. Pensando nisso,
diversas empresas começaram a estender seus controles
de qualidade para a cadeia de fornecedores. Surgiram os
Suppleer Envelopment Enggenier (SDE's), diversos
programas de melhoria contínua, o índice de Qualidade
dos Fornecedores (IQF) e diversas outras ferramentas
com a finalidade de gerenciar também o seu processo
externo. Porém, assim como na elaboração de
documentos como FMEA, Planos de Controle e
instrução de Operador, as planilhas eletrônicas não
eram suficientes. Foi necessário partir para outras
ferramentas que aprimorassem o gerenciamento de
todas estas documentações.

Diante deste cenário, começaram a ser criados os
primeiros portais dos fornecedores, que nada mais era
do que um software onde os fornecedores imputavam
informações referente a sua documentação e entrega
da matéria prima. Com isso, os SDE's conseguiam de
alguma forma controlar ou ao menos monitorar o
status da qualidade de seus fornecedores.

Com o passar do tempo, os gestores puderam
identificar que apenas controlar a entrega e
documentação não era suficiente. Era necessário
realizar auditorias e estar mais próximo de seus
fornecedores, consolidando a parceria e deixando de
lado a figura de cliente. Mas ainda assim os portais
continuavam à mercê dos usuários, sem auxiliar como
deveriam e garantir o controle.

Segundo o diretor do Grupo Cyberl, Domingos
Ribeiro, as empresas de software passaram a
aprimorar o conceito de portal. "Hoje, já existem no
mercado ferramentas que monitoram on-line, toda
a execução de atividades, elaboração de
documentos, prazos e responsáveis por tudo isso.
Assim, é possível evidenciar aos usuários, em real-
time, como está o status de cada um dos itens de
sua matéria-prima. Além de monitorar toda a gama
de fornecedores, com este tipo de ferramenta é
possível se antecipar a alguma possível falha no
processo, evitando que perdas ou paradas de
produção venham a ocorrer", assegura.

Por conta disso o Grupo Cyberl desenvolveu o
Portal de Desenvolvimento da Qualidade dos
Fornecedores (PDQF), onde empresas como a Magna
Closures e Siac do Brasil controlam toda metodologia
de APQP implantada em seus fornecedores
eletronicamente, através de um painel de controle
global oferecido pelo software, onde cada fornecedor
tem acessos individuais via web permitindo a
elaboração dos documentos de submissão de forma
rápida e segura.
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