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como sequenciar genomas ou investigar a 
origem do universo. 

Nas instituições de ensino superior brasi
leiras, a adoção de softwares de gestão gerou 
uma pequena revolução no modo de organi
zar o trabalho diário e a comunicação interna 
das companhias. Segundo Adílson dos Santos 
Neves, pesquisador da Fundação Getulio Var
gas, a adoção das primeiras aplicações de ERP, 
como são conhecidos os programas de geren
ciamento de dados, representaram para as 
empresas tanto quanto os tratores para a agri
cultura. "Milhares de arquivistas e contadores 
puderam se dedicar a novas funções e deixar os 
cálculos brutos para os computadores. Foi um 
ganho tão incrível que hoje é impossível imagi
nar uma sociedade não informatizada", diz. 

Mas, apesar dos avanços, o processo 
de informatização das instituições de en
sino no país acompanha o de outras em
presas, atendendo necessidades pontuais. 
"Os softwares de gestão integrada, a com
putação em nuvem e a produção colabora-
tiva são inovações que ainda não estão dis
seminadas. Muitas escolas no Brasil usam 
aplicações que resolvem soluções pontuais, 
logo, ainda estão fora das possibilidades 
mais avançadas da TI", diz Adílson. 

O caso mais comumente encontrado 
nas instituições por aqui é a adoção de fer
ramentas de ERP que organizam o paga
mento de funcionários, as mensalidades a 
receber e geram relatórios de faltas e notas 
auferidas pelos alunos para aprovação nos 
cursos. Tais sistemas asseguram o funcio
namento das instituições no dia a dia, mas 
muitas vezes exigem retrabalho por parte 

dos profissionais de TI e não oferecem aos 
gestores das faculdades as informações mais 
precisas para tomada de decisão. 

Otimização de resultados 
Foi com o objetivo de otimizar o proces

so todo que a Universidade Presbiteriana 
Mackenzie decidiu substituir suas diferen
tes soluções de ERP adotadas ao longo dos 
últimos 15 anos por uma solução da Oracle 
chamada de Peoplesoft Campus Solutions, de
senvolvida para instituições de ensino su
perior. Segundo Fernando Farias, diretor 
de soluções da Oracle, o produto auxilia as 
universidades a reduzir custos de TI e a ter 
informações mais qualificadas para a tomada 
de decisões no dia a dia dos negócios. 

As versões do programa estão disponíveis 
em módulos, o que permite contratar apenas 
as funcionalidades desejadas. "A grande van
tagem de uma solução do tipo é poder inte
grar sistemas para gerenciar numa mesma 
plataforma os ativos da faculdade (equipa
mentos, livros, etc), o índice de inadimplên
cia, evasão, aproveitamento, entre outros 
dados", explica Farias. Na prática, se a insti
tuição precisa hoje de 10 profissionais para 
dar manutenção e operar sistemas de gestão, 
com um modelo integrado ela poderá reduzir 
seus custos para três ou quatro funcionários. 

Outra vantagem é o cruzamento de in
formações proporcionado por soluções des
se tipo. Ao relacionar os dados disponíveis é 
possível perceber antes quando há uma ten
dência de inadimplência ou evasão em deter
minado curso e identificar possíveis pontos 
falhos na gestão. Soluções novas também » 
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podem resolver problemas recorrentes de 
programas antigos e oferecer recursos in
disponíveis nos ERPs dos anos 1990, como 
acesso a dados de forma remota. 

Naturalmente, a implantação de novos sis
temas está sujeita a riscos e custos que muitas 
vezes podem ser elevados. Evitando falar de 
números, Fernando Farias revela que cada 
projeto terá custos e características muito vari
áveis. Ele admite, porém, que licenciar produ
tos como estes e migrar os dados para o novo 
sistema pode exigir um investimento que leva
rá entre dois e três anos para ser pago. 

As instituições que pensam em migrar de 
sistema devem avaliar diferentes opções no 
mercado e estudar quanto tempo levará para 
o retorno do investimento. Adilson dos Santos 
lembra que muitas vezes é preciso treinar 
funcionários para o uso das novas aplicações 
ou adquirir equipamentos mais potentes para 
suportar o upgrade. "Tudo deve ser medido em 
termos de custos e desempenho", recomenda 
o especialista. Outra dica é listar as reais ne
cessidades da instituição, como áreas que pre
tende gerenciar e tempo disponível. 

Solução intermediária 
Sem necessidade de substituir totalmente 

as aplicações de ERP ou adquirir máquinas 
novas para o armazenamento dos programas, 
outra opção disponível no mercado permite 
integrar as aplicações de gerenciamento de 
dados disponibilizando todas as informações 
em um só lugar. A solução é oferecida pela 
Centric System e foi adotada pela Kroton 
Educacional, entre outras redes de ensino. 

Chamado GoGlobal, o sistema reúne todos 
os dados gerados por diferentes usuários e os 
integra numa só aplicação, o que se torna es
pecialmente interessante para instituições que 
possuem unidades em várias localidades. "Para 
o usuário final, é como se ele estivesse operan
do um programa instalado em sua máquina", 
exemplifica Otto Pohlmann, CEO da Centric. 

Entre as vantagens da solução está o fato 
de não precisar instalar novos programas e, 
consequentemente, ter de treinar os funcio
nários para usar a nova interface. Além dis
so, como os aplicativos rodam remotamente, 
também não é preciso atualizar a configura
ção ou adquirir novas máquinas para integrar 

Cuidados com a segurança 
A implementação de novo sistema ERP 
exigirá das instituições um planejamento 
também na área de segurança de software. 
O primeiro passo é assegurar se o produto 
atende a critérios adequados. Isto pode ser 
feito verificando a metodologia e padrões 
usados pelo desenvolvedor contratado, 
algo que necessariamente precisará da 
ajuda de um especialista em Tl. Em muitos 
casos, a aplicação final entregue poderá 
passar por um "teste de segurança", 
feito pelo fornecedor do software ou por 
uma empresa terceira contratada. Uma 
dica é prever no contrato de adesão um 
teste prévio de segurança. Negociar o 
teste depois pode sair caro. Em média, 
as empresas especializadas cobram entre 
R$ 10 mil e R$ 15 mil por testes do tipo, 
valor que pode sair mais em conta se 
for negociado já no início do projeto. 
Na prática, porém, engenhosas soluções 
de segurança vão por água abaixo se 
os usuários finais não forem treinados 
para proteger dados. Funcionários que 
deixam suas senhas de acesso anotadas 
em post-its em sua mesa ou criam 
senhas simples como "123456" colocam 
toda a inteligência de Tl em risco. 

as soluções. A tecnologia, no entanto, exige 
que a escola invista numa infraestrutura de 
datacenter para armazenar dados e executar 
os programas, além de uma boa conexão de 
internet. "Nós aconselhamos os clientes a as
sinar dois serviços de banda larga. Assim, se 
a conexão de um for interrompida, o outro 
assegura o acesso ao sistema", diz Otto. 

Seja qual for a tecnologia adotada, as solu
ções integradas que rodam remotamente per
mitem que as instituições expandam ou mes
mo diminuam sua infraestrutura sem traumas 
ou grandes custos. Afinal, os servidores usados 
para acessar as aplicações podem ser contrata
dos conforme a demanda da instituição. 
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Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 14, n. 158, p. 36-38, nov. 2011.




