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sistemas de gestão gráfica
Softwares de gestão tornam-se "bons conselheiros" para
empresários gráficos na tomada de decisão

tecnologias, compra de insumos, aluguel etc.
Um deslize na gestão de uma empresa pode
ser fatal. De acordo com a última pesquisa re-
alizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas (Sebrae), entre 2003
e 2005, 22% das pequenas e médias empresas
brasileiras fecharam suas portas nos dois pri-
meiros anos de vida. No estado de São Paulo
esse número foi um pouco maior: 27% das em-
presas fecharam em seu primeiro ano de ativi-
dade, de acordo com dados de 2008. Por isso,
é cada vez mais importante contar com ajuda
na hora de administrar os negócios, principal-
mente quando envolve altos custos, como é o
caso do segmento gráfico.

Hoje existem no mercado diversos sof-
twares de gestão desenvolvidos especialmente
para a indústria gráfica. Com essa tecnologia,
que pode ser adquirida em módulos, de acordo
com a necessidade da empresa e verba disponí-
vel, o empresário pode ter controle total de sua

empresa. O sistema integra desde a geração de
orçamentos até a gestão da produção e controle
de estoque, passando pelos procedimentos ad-
ministrativos até o departamento de contas a
pagar e a receber. De posse dessas informações,
o empresário pode controlar os custos de forma
coerente, facilitando a tomada de decisão.

Para o diretor da Metrics, Osmar Barbosa,
os sistemas de gestão são úteis por uma sim-
ples questão: sobrevivência do negócio. "Seja
por imposições legais de controle ou pela bus-
ca da maior eficiência, redução de custos, ou
melhor atendimento ao cliente, um sistema de
gestão torna-se, cada vez mais, uma ferramen-
ta essencial para continuidade dos negócios"
diz Barbosa. "A grande questão é selecionar o
sistema que tenha a melhor condição de aten-
der a empresa nas necessidades do momento e
permitir a evolução futura."

Segundo o diretor comercial da Zênite
Sistemas, Walter Guimarães, existem soluções
adaptáveis para todos os portes de gráficas e,
na maioria das vezes, o investimento é menor
do que o empresário pensa. "Comumente ve-

mos os empresários investirem muito dinheiro
na modernização das máquinas impressoras
e em novas instalações e este procedimento é
muito importante, mas se esquecem que sem
um gerenciamento eficiente, uma resposta rá-
pida aos clientes e o controle de todo o pro-
cesso produtivo um elo se perde e afeta toda a
saúde da empresa" afirma o diretor.

De acordo com Guimarães, grande par-
cela dos gráficos insiste em manter conceitos
antigos e alguns, por desconhecimento e medo
da tecnologia, continuam utilizando procedi-
mentos manuais, cálculos de orçamento sem
fundamento de custos, culminando em um ge-
renciamento da empresa de forma deficiente.
"Outros empresários consideram a informática
como custo, quando na verdade deveriam con-
siderar como investimento, pois a moderniza-
ção na estrutura gerencial da empresa é funda-
mental e prerrogativa para a manutenção dos
negócios no futuro muito próximo."

Retorno do investimento
Para a diretora da Calcgraf, Rosana Blasio, mui-
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sobrevivência de uma empresa no
mercado não é tarefa fácil. São impos-
tos a pagar, investimentos em novas



tos gráficos são avessos ao investimento por
não conseguirem visualizar com segurança o
retorno que os sistemas lhes trarão. "Para com-
bater tal paradigma, apresentamos exemplos
práticos e indicamos referências de empresas
que em princípio tinham a mesma avaliação,
mas, depois de implantado o sistema com seu
processo organizacional, mudaram sua visão
vertiginosamente" explica Rosana. "O aspecto
natural da resistência à mudança é facilmente
superado quando temos a oportunidade de
apresentar os benefícios do projeto."

O diretor operacional da Ecalc, Paulo Pereira,
ressalta que, quando bem utilizado, isto é, com al-
guém verificando se as informações que entram e
saem do sistema fazem sentido, o sistema se paga
fácil e rapidamente. Por isso, são indicados tanto
para grandes como para pequenas empresas. 'As
pequenas e médias gráficas precisam de um siste-
ma para poder se organizar melhor e crescer" ex-
plica Pereira. "Já as grandes gráficas precisam de
um sistema para, pelo menos, manter seu cres-
cimento. Agora independentemente do tamanho
ou segmento, todas necessitam de um sistema
para ter segurança para gerir suas empresas e
também para fazer novos negócios" conclui.

A seguir, confira quais são as principais so-
luções disponíveis no mercado:

Calcgraf
O software GPrint, desenvolvido pela Calcgraf,
integra a gráfica como um todo, desde o or-
çamento ao pós-cálculo, englobando análises
estatísticas e informações gerenciais. Segundo
a diretora da empresa, Rosana Blasio, o desta-
que é o módulo de orçamento, que estabelece
critérios na formação de preços com o objetivo
de custear os produtos com precisão, mas sem
perder a competitividade. "Uma vez aprova-
do o trabalho, emite-se o pedido e a ordem
de produção, considerando informações de
crédito, empenho automático dos materiais,
horas para programação de máquina, além
dos dados do pedido para faturamento e
controle de comissões. Desta forma, tem-se
a integração completa do processo de venda,
produção e recebimento", explica Rosana.

O sistema pode ser implantado em etapas
de acordo com a necessidade da gráfica. Para
Rosana, o ideal é que a gráfica toda esteja in-
tegrada, culminando em informações geren-
ciais completas. "Em muitos casos a empresa

já é bem atendida em uma determinada área,
financeiro, por exemplo, e pode optar em inte-
grar o novo sistema de gestão com a estrutura
já disponível. No futuro a empresa pode optar
por complementar a implantação, mantendo
apenas um sistema único" diz a diretora.

A Calcgraf tem como clientes a Log&Print,
Ápice, Corset, Leograf e Margraf, além do jor-
nal Diário de São Paulo, entre outros.

Ecalc
A Ecalc criou diversas soluções para o mercado
gráfico, que podem ser implantadas separada-
mente ou em conjunto. "Se o foco é a gestão
comercial, começamos a implantação pelos
módulos comerciais (EasyCalc), mas se o foco
é a administração, inciamos pelos módulos ad-
ministrativos (Express)" explica o diretor ope-
racional da Ecalc, Paulo Pereira.

Segundo o diretor comercial da empresa,
Valdir Souza Filho, o projeto de implantação se
inicia com a criação de um plano mestre com
os principais dados a serem coletados no clien-
te para alimentação do banco de dados, que já
possui os principais equipamentos e materiais
utilizados no processo gráfico. "Após a 'alimen-
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tação' do sistema, o cliente já consegue confec-
cionar cálculos, ordens de serviço, e as demais
rotinas gerenciais no sistema" informa Filho.

O aplicativo pode ser adquirido por qual-
quer segmento da indústria gráfica, com con-
dições comerciais diferenciadas para cada ta-
manho de empresa. Entre os clientes da Ecalc
estão a Ação Gráfica, Atrativa, Caeté Embala-
gens, Comunicare, Gráfica Athalaia, Gráfica
Brasil, Pancrom, TMX, ZIT, entre outras.

Metrics
A Metrics desenvolveu o Printware, siste-
ma que permite analisar e gerenciar todas
as fases do trabalho em uma gráfica. Em
relação à gestão comercial, o software pode
automatizar funções complexas, como de-
finir a melhor alternativa de produção, cal-
cular custos e aplicar políticas comerciais
adequadas à estratégia do negócio.

Já com o módulo Metrics Planner, o
gráfico pode otimizar a produção dos tra-
balhos automaticamente, distribuindo-os
entre os diversos equipamentos, levando
em conta prazos, capacidade e restrições.

Para facilitar a análise da produtividade,
são gerados relatórios e gráficos com os
principais indicadores desse setor.

Na gestão administrativa, os pedidos de
venda são criados a partir do orçamento e
acompanhados até o recebimento pelo cliente.
As informações são registradas em um banco
de dados único, que mantém registro de todas
as operações executadas.

Com presença em outros cinco países da
América Latina (Argentina, Chile, Colômbia,
México e Peru), a Metrics é a única empresa de
software do Brasil a participar do CIP4, consór-
cio que desenvolve o padrão de integração JDF.

Zênite
Desenvolvido pela Zênite Sistemas, o Gworks
Solution 2.0 possui bom custo-benefício. "O
investimento inicial é pequeno, pois criamos
tecnologias próprias nas quais o nosso clien-
te não precisa investir em licenças de banco
de dados, nem em computadores com alta
capacidade de processamento, criando des-
pesas desnecessárias" explica o diretor co-
mercial, Walter Guimarães.

Como diferencial o diretor destaca o
simulador real de mapa de custos. Com a
tecnologia, o empresário pode fazer orça-
mentos virtuais, identificando o novo custo
através de compras de novos equipamentos,
contratações ou demissões de funcionários,
aumento de despesas, terceirização de servi-
ços, dentre outros parâmetros, sem alterar a
estrutura orçamentária real.

Localizada em Belo Horizonte (MG), a Zê-
nite possui clientes em todo o Brasil, como: Grif
Etiquetas (SP), Rona Editora (MG), Corgraf
(PR), GSA Gráfica (ES), Novo Tempo (AM),
Allbox Embalagens (GO), entre outros. (B

Text Box
Fonte: Professional publish, São Paulo, ano 19, n. 104, p. 44-46, 2009.




