
A tecnologia se tornou uma
grande aliada da Polícia Militar
de Santa Catarina no combate
ao tráfico de drogas e de armas.
A instituição conta com siste-
mas da InterSystems para arma-
zenar e fazer o cruzamento de
informações. De acordo com o
coronel João Ricardo Busi Sil-
va, o projeto de combate às dro-
gas começou, em 2001, com es-
tudantes de 5ª e 6ª séries. “A
ideia era ver como seria o com-
portamento desses jovens na fa-
se adulta, em relação às dro-
gas”, afirma. “Ao todo, 54 mil
jovens da rede pública e priva-
da frequentaram os cursos da
PM. A nossa surpresa é que des-
te total apenas 2% se envolve-
ram com drogas”, acrescenta.

Essa iniciativa tem como re-
ferência um projeto americano
de combate às drogas. Parte do
sucesso do Programa Educacio-
nal de Resistência às Drogas
(Proerd) — que hoje é replica-
do em todo o Brasil e foi primei-
ramente implementado em
Santa Catarina — é resultado
da manutenção do banco de da-
dos Caché, que contém históri-
cos com os nomes de todos os
jovens que participaram do cur-
so. “Antes, a coisa era incipien-
te. As nossas unidades visita-
vam a escola e levavam aposti-
la e davam o curso e iam embo-
ra. Mas como íamos saber se is-
so está dando resultado? Não
podíamos mensurar se tal esco-
la que deu treinamento dimi-

nuiu incidência de usuários e
de traficantes. Hoje, consigo
avaliar. Temos os nomes dos
alunos que ficam em sigilo”, ex-
plica o coronel.

Com o tempo, o programa aca-
bou atraindo os pais. “Nas clas-
ses mais humildes, havia dese-
quilíbrio familiar, porque os pais
estavam envolvidos com vício.
Marcamos reuniões em centros
comunitários com a família.”

O próximo passo é fazer geo-
processamento das áreas mais
violentas e a relação disso com
as drogas. “Com tablet, o poli-
cial terá facilidade de fazer lei-
tura de ocorrência com tóxico.
Pretendemos lançar esse aces-
so”, aponta.

A outra utilidade da tecnolo-
gia da InterSystems pela PM de
Santa Catarina é o controle de
todo o armamento no estado.
“Imagina são 11,5 mil homens
em 243 municípios. Tínhamos
grande dificuldade para fazer
controle dos equipamentos.
Conseguimos cadastrar todos
e, então, quando uma arma so-
me ou é roubada, sabemos”,
diz. “Mas não é só isso. O cole-

te à prova de balas tem vida
útil de três anos, acima disso
tem que tirar das ruas, porque
não garante a vida do policial.
O sistema dá alerta dizendo
que está na hora de trocar.”

Esse projeto está em funcio-
namento desde 2006. “Além
da segurança, uma das maiores
vantagens do controle é a redu-
ção de custos.” Para se ter
ideia, a economia na produção
de munição foi de R$ 1 milhão
— sendo que são produzidos de
40 mil a 50 mil cartuchos para
treinamento e uso nas ruas. Já
o preço de cada colete à prova
de balas é de R$ 1 mil. “Sabe-
mos quando é hora de trocar e
quanto vamos investir. Agora,
há planejamento. Antes, era na
base de erros e acertos.”

O Centro de Material Bélico
gerencia o sistema como um to-
do. Os 293 municípios do estado
têm acesso à intranet e cada uni-
dade é responsável por fazer o
controle da sua área (ou seu mu-
nicípio). “Tudo está vinculado a
essa base centralizada. O nosso
investimento foi no banco de da-
dos”, esclarece o coronel.

Além disso, o cruzamento de
informações possibilita saber se
policiais estão se envolvendo
em muitos conflitos ou atirando
mais do que os padrões nor-
mais. A partir desse cruzamen-
to de informações, é possível su-
gerir cursos de reciclagem ou
mesmo acompanhamento psico-
lógico aos profissionais. ■ N.F.

A qualidade tem um custo. Mas sua ausência pode ter um custo ain-
da maior para qualquer tipo de negócio, principalmente para as em-
presas de pequeno porte. Preço e qualidade são premissas básicas
para os clientes. Para nós, prestadores de serviço, o processo de tra-
balho precisa ser o melhor possível do começo ao fim, com todos
os envolvidos, assim como sempre entregar um pouco a mais do
que foi acordado com o cliente, na prestação de serviço e no atendi-
mento. Isso é o que conquista, satisfaz e fideliza o cliente e este é
um dos grandes desafios dos empreendedores.

Quando se lida com inovação e criação de produtos diferenciados
e personalizados, fora de uma linha de produção pré-determinada,
a qualidade torna-se ainda mais vulnerável se não houver um olhar
crítico e atento a cada etapa do processo. Não se trata apenas da ex-
celência do produto, mas também de outras etapas da demanda, co-
mo, por exemplo, uma alteração solicitada pelo cliente em cima da
hora, que pode causar transtornos caso não exista alguém que enten-
da, “defenda” e negocie os interesses das duas pontas: cliente e for-
necedor. E, neste caso, uma das principais negociações é o prazo.
Prevenir é sempre mais econômico e mais viável que corrigir.

É comum acreditar que quali-
dade sempre está ligada somen-
te às grandes marcas e às gran-
des empresas. Isto, no entanto,
é hoje uma realidade ultrapassa-
da. Felizmente!

Não importa o porte da em-
presa. O investimento em ges-
tão de qualidade traz oportuni-
dades valiosas de aprendiza-
gem, crescimento e desenvolvi-
mento para todas as partes en-
volvidas nos negócios.

O gestor de qualidade é como
um maestro orquestrando funcio-
nários, clientes e fornecedores,
trazendo harmonia para o proces-
so de prestação de serviço por
meio da observação minuciosa
do fluxo de trabalho e dos resulta-
dos obtidos. Este profissional de-

ve estar um passo à frente da equipe e sempre atento ao que acontece à
sua volta, pensando em novos caminhos, apontando soluções e utili-
zando recursos estratégicos e visionários. Isso propicia uma melhoria
contínua do serviço oferecido e do comportamento da empresa, tendo
como focos o crescimento e a diferenciação desta no mercado. Sua fun-
ção vai além das funções de um ouvidor: com base nas críticas e suges-
tões dos clientes, cabe a ele sugerir alternativas e ações de melhorias in-
ternas que influenciem positivamente a qualidade final do produto, o
respeito aos prazos de entrega e o engajamento e realização da equipe.

Os ganhos não são apenas do ponto de vista empresarial. Os fun-
cionários tornam-se mais comprometidos e satisfeitos sob o coman-
do de um gestor que possa conduzí-los com liderança, atenção e es-
tímulo. Os fornecedores e os clientes também ficam mais confian-
tes e engajados, por terem uma voz que os representa em suas mais
variadas necessidades. Qualidade não é apenas ter um ótimo produ-
to final. Inclui também um bom atendimento ao cliente e, do ponto
de vista do serviço em si, um espaço para os funcionários e fornece-
dores manifestarem suas opiniões.

A excelência na prestação de serviço, seja numa agência de pe-
queno ou médio porte, seja numa grande empresa, gera um vínculo
forte e praticamente indissolúvel. Nas pequenas empresas, ela ain-
da cria um valor adicional, ou seja, um relacionamento baseado na
confiança, patrimônio imensurável para qualquer negócio. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 13.




