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Gerentes 
virtuais
Cresce a demanda por softwares que coletam, organizam e analisam dados para
empresas, poupando tempo e dinheiro. Em Goiás, pesquisadores vinculados à
universidade federal desenvolveram um programa corporativo, 100% nacional 

» THAIS DE LUNA

Tomar decisões empresariais,
invariavelmente, gasta tempo e
dinheiro. Demanda coletar da-
dos, construir tabelas e gráfi-

cos, analisá-los e, com base em diver-
sos fatores de negócios, decidir o que
fazer. Graças à evolução tecnológica,
gestores de companhias têm a possi-
bilidade de automatizar esse proces-
so, por meio do uso de softwares que
agregam as informações necessárias,
aplicam sobre elas milhares de regras
mercadológicas e produzem o mate-
rial completo apenas para que o res-
ponsável pelo setor dê o veredicto de
qual é a melhor maneira de a organi-
zação atuar, reduzindo as horas gastas
nesse trabalho pela metade. Na déca-
da passada, houve avanço no uso des-
se tipo de sistemas, mas foi nos últi-
mos cinco anos que, de acordo com
fabricantes desses programas, a busca
por tal tipo de serviço mais que do-
brou. É um modo de atualizar a clássi-
ca ideia de que “tempo é dinheiro”.

Um dos exemplos é o pacote de
softwares de aplicativos empresariais
produzidos pela companhia SAP Bra-
sil, que faz parte da multinacional SAP
AG. De acordo com o diretor de ven-
das da corporação no País, Ricardo
Carlotto, 58% das organizações nacio-
nais – de pequeno, médio e grande
porte – usam programas deles. “As fer-
ramentas são usadas na captura de in-
formação, no tratamento delas e na
armazenagem, para que estejam dis-
poníveis assim que o profissional de-
sejar elaborar um relatório de gestão”,
ensina. Tais sistemas usam os dados
externos ou da própria corporação a
fim de avaliar como anda o funciona-
mento do grupo e obter indicadores
de performances.

Carlotto afirma que, desde que
foi incorporada a parte de inteligên-
cia tecnológica nos negócios, os
executivos querem interagir mais
facilmente com essas ferramentas,
obter gráficos visuais e criar análi-
ses sem depender da área de tecno-
logia da informação (TI) constante-
mente. “Por isso, quanto maior a
autonomia do profissional em lidar

com esses programas, para vislum-
brarem oportunidades de cresci-
mento e tomarem decisões rapida-
mente, melhor.” Ele cita o caso de
uma rede de drogarias que usa seu
sistema. “Desde que adquiriram o
produto, a precisão de cálculo da
margem de lucro aumentou em 80%
e o tempo para produzirem relató-
rios caiu 44%. Com isso, a empresa
tem mais produtividade e se torna
mais competitiva”, garante.

Há programas que funcionam pa-
ra setores específicos, como os ofere-
cidos pela multinacional Metrics.
“Desenvolvemos para o mercado
gráfico o Sistema de Gestão, que or-
ganiza dados e processos para que o
gestor tenha informações confiáveis
sobre a empresa. Dentro de uma grá-
fica, o uso de produtos do tipo traz
benefícios, uma vez que automatiza
e integra o que ocorre desde a área
de vendas até a administração, pas-
sando pela produção”, diz Osmar
Barbosa, diretor geral da Metrics. A
ideia desses programas, como dos
outros disponíveis no mercado, é re-
duzir o custo a partir da eliminação
de desperdícios, além de aumentar a
eficiência do funcionamento da
companhia como um todo.

Outro ponto positivo desse siste-
ma é controlar o relacionamento en-
tre a organização e seus clientes, des-
de o primeiro contato. “Isso favorece
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Lidar com tributos é outra função
trabalhosa e que demanda muito tempo
nas empresas, a fim de que as informações
enviadas pela área fiscal ao governo sejam
as mais precisas possível. Com base nesse
conceito, há ferramentas que traduzem as
mais de 650 mil regras fiscais em dados
lógicos que, quando combinados,
possibilitam a existência de 5 milhões de
situações que podem ser aplicadas à
realidade de cada organização. Programas
desse tipo automatizam o processo de
fiscalização de tributos das companhias e
podem ser usados por auditores a fim de
avaliarem se as informações fornecidas
em notas fiscais estão corretas.

o planejamento e o controle de pro-
dução, e ajuda a incentivar o trabalho
colaborativo entre as mais diversas
áreas”, acrescenta Barbosa. 

Produto brasileiro

Uma equipe de cientistas da com-
putação de Goiás decidiu entrar na
área de criação desses programas,
mas focando em desenvolver um pro-
jeto totalmente nacional. Os pesqui-
sadores, vinculados à Universidade
Federal de Goiás (UFG), elaborou o
que chamam de “cérebro digital”, que
leva em conta regras de negócios – co-
mo o orçamento da empresa, número
de setores e de funcionários – para
ajudar diretores e gerentes a defini-
rem quais são os melhores rumos pa-
ra a companhia. De acordo com Reg-
ner Santos, um dos integrantes do
grupo, o “Motor de Regras” tem como
objetivo “controlar o passo a passo das
atividades dos profissionais e da cor-
poração no dia a dia”. 

“É possível usá-lo para decisões
simples, que exigem apenas respostas
de sim ou não, ou para questões um
pouco mais elaboradas, como com-
prar um computador. O software com-
para o valor das máquinas, vê quais
são as mais adequadas para cada fun-
ção e apresenta as melhores possibili-
dades, em tempo real, para a pessoa
da parte gerencial que vai fazer a esco-
lha”, descreve. A evolução do progra-
ma, que deve ser disponibilizado no
mercado em 2013, é agregar a parte de
simulação ao banco de dados e análi-
se. “Com esse sistema, pode-se testar
como andam as atividades da empre-
sa, identificar quais departamentos
apresentam problemas em quais si-
tuações e, com base nesses pontos,
buscar modos de solucionar isso”,
acrescenta o cientista da computação.
É possível usar o histórico da compa-
nhia nas simulações ou pegar parâ-
metros das tendências comerciais a
fim de fazer projeções futuras. Segun-
do todas as companhias, a automati-
zação é uma tendência, mas é impor-
tante destacar que ela não substituirá
gerentes e analistas: apenas os ajuda-
rá a ter maior eficiência no trabalho.

>> A opção de seleção de áudio para assistir aos
filmes da Netflix ainda não está disponível
para iPhone e iPad. Em algumas ocasiões, o
suporte da empresa informa que o
"problema" é da Apple e chegam a dar o
telefone do suporte da empresa da maçã.
Segundo a Netflix, essa opção ainda está
sendo desenvolvida, mas a Apple TV já tem a
funcionalidade da mudança de áudio.

>>    Uma biblioteca da Universidade de Oxford
anunciou uma parceria com a Biblioteca
Apostólica do Vaticano (BAV) para um projeto
de digitalização de parte do acervo de ambas
as coleções, num esforço de disponibilizar de
graça, na internet, cerca de 1,5 milhão de
páginas de documentos para o público.

>>       O brasileiro Mike Krieger, um dos
fundadores do aplicativo de
compartilhamento de imagens Instagram,
lucrou US$ 100 milhões com a venda da
companhia para o Facebook. De acordo
com uma reportagem da Wired, Krieger
tinha 10% da empresa, que foi vendida para
a maior rede social do mundo por US$ 1
bilhão. O outro fundador e CEO, Kevin
Systrom, levou US$ 400 milhões pelos 40%
da participação na empresa.
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Equipamento lava, 
seca e tem cesto removível

A fabricante Muller criou a lava e seca Spe-
cial, uma lavadora que permite ao consumi-
dor colocar roupa para lavar após o início do
processo de lavagem, sem derramar uma gota
d´água. Isso é possível graças a uma espécie
de escotilha, que proporciona acesso
independente ao cesto. Outra inova-
ção é que a máquina possui cesto
removível, livrando quem a utiliza
do incômodo de precisar se abai-
xar para colocar ou retirar a roupa
da lavadora.  – uma das principais
queixas dos brasileiros em relação
às front loa-
ds, aquelas
que abrem
na frente e
não em ci-
ma.  Saiba
mais em
www.muel-
ler.ind.br

iPad 2 vira 
mini-Macbook

O "NoteBookCase for iPad 2", capa para o iPad 2 faz
o tablet da Apple ficar com a mesma aparência e a
mesma funcio-
nalidade de Ma-
cbook Pro, só
que em versão
mini. O dock é
feito de políme-
ro de lítio e tem
bateria auxiliar
para recarregar
e portas USB e
mini-USB. O te-
clado conecta-
se ao tablet via
Bluetooth. Os
criadores do
produto coloca-
ram-no à venda
nas lojas online
Rakuten e Amazon por cerca de US$ 75. Eles alertam
que o dock é compatível apenas com o iPad 2, e não
com o novo iPad. As informações são do Mashable.

Aplicativo permite 
vendas com cartão de 
crédito pelo smartphone

Quem nunca passou por uma situação on-
de a maquininha do cartão de crédito está
sem sinal e você não consegue pagar a conta?
A Gaudium, especializada em aplicativo para
dispositivos móveis, criou um sistema para
iPhone que promete
acabar com isso. O
aplicativo associa-
do ao dispositivo da
PagPop é acoplado
na entrada do fone
de ouvido e  permi-
te que a venda com
o cartão de crédito
seja feita no smar-
tphone. A versão pa-
ra Android já está
sendo desenvolvi-
da. Mais informa-
ções em www.gau-
dim.com.br
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