
A
sobrevivência do negócio gráfico é 

cada vez mais dependente da for-

ma como a informação que chega 

à empresa é processada e entregue 

de volta ao mercado. A rapidez com 

que os dados circulam pelo vários departamentos, 

a confiabilidade da operação, a segurança na invio-

labilidade dessas mensagens e a inteligência aplica-

da à análise dos dados configuram um diferencial 

competit ivo importante, que influencia diretamen-

te a produtividade e, consequentemente, a lucrati-

vidade. Afinal, estamos falando da maneira como 

a empresa é administrada, operação que nas últi-

mas duas décadas ganhou importantes aliados, os 

sistemas integrados de gestão. 

De maneira geral, os sistemas de gestão volta-

dos para o setor gráfico são softwares que auto-

matizam o gerenciamento da empresa, cobrindo 

áreas como orçamento, emissão de ordens de ser-

viços, planejamento e controle de produção, com-

pras e faturamento, contas a pagar, pós-cálculo e 

estoque. O cliente pode adquirir o pacote comple-

to, com todas as ferramentas, ou comprar módu-

los específicos. Outra possibilidade é a integração 

com os sistemas de f luxo de trabalho (workflow), 

un indo adminis t ração e produção e fechando 

o ciclo da automação. 

Antes restritos às grandes corporações, os sis-

temas de gestão — que no mundo da Tecnologia 

da Informação atendem pela alcunha de ERP (En-

terprise Resource Planning) — perderam gordu-

ra e ganharam em agilidade e leveza para atender 

à estrutura e caber no bolso das pequenas e mé-

dias gráficas. Lutando para aliar robustez, precisão 

e flexibilidade, os fornecedores vêm desdobrando 

seus produtos e ampliando as soluções através das 

modernas tecnologias disponíveis em TI. 

Os novos sistemas chegam num momento em 

que o empresário gráfico está mudando sua forma 

de pensar o negócio, de acordo com Walter Gui-

marães, sócio-diretor da mineira Zênite Sistemas. 

O setor está investindo em profissionalização e os 

sistemas de gestão são fundamentais nesse proces-

so, pois aceleram a tomada de decisões, organizam 

os fluxos dentro da empresa e mostram o retorno 

da atividade. "De nada adianta comprar uma im-

pressora de última geração se não houver um siste-

ma para ajudá-lo a gerenciar a produção e precificar 

corretamente os serviços" afirma Walter. 

Osmar Barbosa, presidente da Metrics, também 

concorda que a área está crescendo em todos os 

segmentos. "É a única maneira de a empresa con-

trolar e extrair o máximo de seus recursos". Para se 

ter uma ideia dessa evolução, em 20 anos oi to mil 

gráficas passaram a usar softwares para gerencia-

mento dos negócios e a previsão para os próximos 

seis anos é que outras sete mil também comecem 

a utilizar essas ferramentas. 

Os números, citados por Rafael Passos, CIO (chief 

information officer) da Bremen Sistemas, mostram 

a evolução e o potencial desse segmento. "Se tra-

çarmos uma convergência entre esses ponteiros, 

notamos que o mercado de soluções em TI cresce 

num r i tmo mui to forte" salienta. 
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mesmo os servidores da empresa, desde que haja 

conexão com a internet. ''A cloud computing ofere-

ce grande potencial de escalabilidade e, ao mesmo 

tempo, é verde, ou seja, preserva o meio ambien-

te. Mas alguns fatores têm que ser avaliados com 

critério na utilização dessa tecnologia para que as 

empresas não prejudiquem o andamento de seus 

negócios" analisa o sócio-diretor da Zênite. 

Rafael Passos, da Bremen, aponta dois fatores de-

terminantes para a expansão da cloud computing: o 

aumento do número de fornecedores de soluções 

na área de TI para pequenas e médias empresas e os 

resultados gerados pela implantação de softwares 

Para Valdir Santos Souza Filho, diretor comercial 

da Ecalc, o emprego dessa tecnologia é um cami-

nho sem volta. "O software ajuda a compilar rapida-

mente várias informações, auxiliando na tomada de 

decisões importantes, como a compra de um novo 

equipamento ou o foco numa área pouco explora-

da, mas que se mostra lucrativa. Isso tudo poderia 

ser apurado sem nenhum sistema, mas geraria um 

enorme esforço e consumiria um tempo precioso 

de que o empresário não dispõe mais" 

NAS NUVENS 

O brasileiro, por natureza, gosta mui to de novida-

des tecnológicas e a cloud computing (computação 

em nuvem) é palavra de ordem em se tratando de 

sistemas de gestão. A computação em nuvem utili-

za a memória e as capacidades de armazenamento 

e cálculo de computadores e servidores comparti-

lhados e interligados por meio da internet. Dessa 

forma, tanto os dados quanto os próprios progra-

mas não precisam ser instalados e armazenados nos 

computadores e servidores da empresa. Tudo fica 

disponível na web, conteúdo que pode ser acessa-

do de qualquer lugar do mundo por dispositivos 

como desktops, notebooks, smartphones, tablets e 

de gestão na década de 90 nas grandes empresas. 

"A cloud computing é uma realidade inquestioná-

vel. Naturalmente os serviços na nuvem vão to-

mar conta do mercado. Com isso, cairá a necessida-

de do investimento em determinadas soluções de 

hardware", afirma o diretor comercial da Ecalc. 

Na opinião de Osmar Barbosa, da Metrics, a tec-

nologia cloud computing está começando. O que 

existe, afirma, são sistemas hospedados em um ser-

vidor, na internet, no qual a empresa aluga um espa-

ço. A maioria das grandes empresas ainda mantém 

a estrutura interna e um dos motivos para isso é a 

segurança. ''A Metrics está fazendo testes com esse 

modelo de aplicativo. Se alguém quiser contratar, 

já temos o produto disponível, que possivelmente 

passaremos a comercializar a partir de 2012" 
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De acordo com Walter Guimarães, da Zêni-

te, as gráficas de grande porte ainda preferem os 

sistemas instalados nos computadores internos, 

pois costumam fazer uma análise mais crítica so-

bre qualquer mudança e seus impactos. "A tecno-

logia de cloud computing ainda possui algumas res-

trições no uso para o gerenciamento das principais 

atividades da empresa, principalmente no Brasil, 

onde não temos uma estrutura de internet com 

qualidade e os riscos podem ser altos" 

Além da segurança dos dados, outra questão le-

vantada é a velocidade e a garantia de banda de co-

nexão, que se mantém muito abaixo das necessida-

des atuais no Brasil. O executivo da Zênite aponta 

mais um empecilho: na nuvem, o usuário geralmen-

te precisa abrir várias telas para fazer a mesma ope-

ração, o que seria feito em uma única tela nos sis-

temas tradicionais. "A internet no Brasil é uma das 

mais inseguras do mundo, conforme estudos, tanto 

que nove dos dez maiores hackers do mundo estão 

aqui" concorda Rafael Passos, da Bremen. No entan-

to, ele acredita que o País está evoluindo e a pre-

visão é que, entre cinco e dez anos, seja tão segura 

quanto viável a utilização de softwares na web. 

O CIO da Bremen afirma que atualmente existem 

tecnologias, inclusive gratuitas, que permitem ter um 

sistema instalado na própria empresa, com garantia 

de segurança dos dados e acesso pela internet de 

qualquer lugar, online, conectado diretamente. Ele 

informa que a Zênite optou por utilizar a tecnologia 

de cloud computing em um modelo misto, ou seja, 

mantém a estrutura e garantia de segurança para 

o cliente com as informações em sua empresa e o 

acesso à internet pode ser feito normalmente. Mas 

caso a mesma pare de funcionar, o sistema conti-

nua operando por três dias, independente da web. 

Pioneira nessa área, a Calcgraf lançou em 2010 

um sistema de gestão baseado em cloud computing 

cujos principais diferenciais, viabilizados pela com-

putação em nuvem, são o custo zero de implanta-

ção e a operação simplificada. "Quando o cliente 

questiona a segurança das informações, argumen-

tamos que ter seu banco de dados em um data-

center traz mais segurança às informações dele, e 

não o contrário. Isso porque a estrutura de segu-

rança e de backup de um datacenter é mui to mais 

robusta do que aquela que a gráfica consegue ter 

internamente, em função dos altos custos que esse 

t ipo de operação exige" afirma Karina Escobar, di-

retora da Calcgraf. Ela comenta que, quando um 

hacker decide atacar uma empresa, nenhum siste-

ma de segurança está 100% garantido, esteja ele 

protegendo um datacenter ou um banco de dados 

local. "É preciso lembrar também que de uma for-

ma ou de outra os dados da empresa já trafegam 
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pela internet cotidianamente em transações ban-

cárias, envio de e-mails e outras operações" A di-

retora informa que os datacenters utilizados pela 

Calcgraf estão localizados no Brasil e são homolo-

gados por instituições financeiras conhecidas pelo 

rigor na segurança das informações. 

DESAFIOS 
O principal desafio na implantação de sistemas de 

gestão é a mentalidade da administração da em-

presa, envolvendo o compromet imento das pes-

soas com o projeto e a qualificação profissional, na 

opinião do presidente da Metrics. "O treinamen-

to é uma parte fundamental" afirma. A resistência 

por parte das equipes que havia há alguns anos, 

porém, ficou para trás. 

Segundo Karina Escobar, da Calcgraf, as gráficas 

sabem que precisam implantar sistemas de gestão 

e entendem que isso significa revisão de processos, 

modernização e maior competitividade. 

Para o executivo da Bremen, o maior desafio é a 

conscientização dos envolvidos no projeto, princi-

palmente os usuários do software de gestão. "É pre-

ciso conscientizá-los de que lançar todas as infor-

mações corretamente é o modo mais eficaz de se 

obter ponteiros precisos para a tomada de deci-

são" Ele acrescenta que a Bremen oferece consul-

toria, e não simplesmente treinamento, com a pre-

sença dos profissionais desde a implantação até a 

operação perfeita da ferramenta. 

O r i tmo da implementação depende da situa-

ção da empresa, segundo o diretor comercial da 

Ecalc. "No caso da gráfica que ainda não usa ne-

nhum software, o processo é tranqüilo, dentro do 

prazo previsto. Basta um trabalho de entendimen-

to e explicação dos procedimentos. Se a empresa 

não utiliza software, mas usa planilhas e processos 

bem definidos, a implantação é fácil e, com base 

nas informações disponíveis, conseguimos inclusive 

diminuir o prazo previsto" explica. 

Contudo, se a empresa já utiliza algum software, 

Valdir Souza garante que essa é a mais complexa 

das implantações. A lém de instalar uma ferramen-

ta nova, com conceitos diferentes, é necessário lidar 

com os vícios do sistema anterior e também mostrar 

aos envolvidos que, muitas vezes, o que eles vinham 

fazendo poderia ter sido feito de maneira mais sim-

ples e automática. Isso normalmente causa um des-

conforto nos operadores e requer mais tempo para 

que todos os conceitos sejam absorvidos" 

NOVIDADES 
Sem contar as atualizações freqüentes, os forne-

cedores estão acrescentando ferramentas aos sis-

temas, procurando antecipar as necessidades das 

gráficas. Este ano, a Metrics recebeu oficialmente 

a certificação JDF (Job Definition Format) para suas 

ferramentas de gestão. Desenvolvido pelo CIP4, con-

sórcio internacional formado por fabricantes glo-

bais de tecnologia gráfica, do qual a Metrics parti-

cipa desde 2004, o JDF permite a criação de fluxos 

de produção completamente automatizados atra-

vés da troca de instruções entre o sistema de ges-

tão, softwares e equipamentos de pré-impressão, 

impressão e acabamento. A Calcgraf apresentou 

em março uma versão mais enxuta de seu sistema 

de gestão baseado em cloud computing. Focado 

nas micro e pequenas gráficas, trata-se de um sis-

tema intuit ivo, que não exige conhecimento pré-

vio para operação e com um custo mensal aces-

sível. Já a Bremen promete lançar uma ferramenta 

de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) 

que auxiliará as gráficas a aumentar sua participa-

ção de mercado. Ecalc e Zênite devem igualmen-

te lançar ferramentas inovadoras ainda neste ano, 

porém não puderam dar mais detalhes. 
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Text Box
Fonte: Tecnologia Gráfica, São Paulo, v. 4, ano 15, n. 79, p. 12-15, 2011.




