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1A evolução dos métodos e 

sistemas administrativos

evolução dos métodos e sistemas administrativos acom-
panhou em grande parte a evolução da história política, 
econômica e tecnológica. Analisando os principais fatos 

que direcionaram a atenção dos administradores nos últimos anos 
podemos perceber o que nos leva hoje a demandar sistemas com 
forte ênfase no controle e na visibilidade dos processos.

Em 1986, vivíamos no Brasil o início do processo de redemocra-
tização e a implantação do Plano Cruzado. Na área de tecnologia, 
iniciavam-se os processos de downsizing e a implantação dos sistemas 
de MRP II. Estávamos limitados pela reserva de mercado na área de 
informática e os administradores implantavam seus primeiros siste-
mas utilizando microcomputadores. Havia um foco muito grande na 
modificação dos sistemas para trabalhar com conversão de moedas e 
assim tentar produzir demonstrativos financeiros à prova da inflação.

A implantação do Plano Collor a partir de 1990 e abertura do mercado 
brasileiro ao comércio internacional forçaram as empresas a desenvolver 
projetos de reengenharia e implantar programas de qualidade com 
base na ISO 9000. Com apenas NCZ$ 50 000 (cruzados novos) na conta 
bancária, os administradores tinham o desafio de redesenhar processos, 
realocar equipes e auditar os sistemas de garantia da qualidade.

Em 1994, com a implantação do Plano Real, finalmente a inflação 
começou a ser domada e os grandes programas de reestruturação da 
economia brasileira começaram a ser implantados (Privatização, Proer, 
Lei de Responsabilidade Fiscal). A preocupação dos administradores 
estava voltada ao upgrade dos sistemas existentes para trabalhar com 
banco de dados relacional e ambiente Windows. A internet chegava ao 
ambiente corporativo e a palavra chave era usabilidade e conectividade.

Na virada do milênio, houve o boom de implantação dos sistemas 
ERP para gestão empresarial. A ordem do dia era se prevenir contra o 
bug do ano 2000. As empresas que não tinham sistemas integrados 
compraram e as que já tinham, fizeram upgrades. A palavra chave era 
integração. Com a chegada do governo Lula em 2002 e a manutenção 
da política macroeconômica pelo ministro Palocci, o país manteve as 
bases para a retomada do crescimento e se inseria no movimento de 
globalização da economia.

Em 2005, com o surpreendente crescimento da China, o Brasil 
vê o preço de suas commodities (soja, ferro, petróleo, etanol, açúcar, 
café) subir vertiginosamente, gerando reservas monetárias suficien-
tes para pagar a histórica dívida externa brasileira. Este movimento 
aliado ao aumento da massa salarial desencadeou novo ciclo de 
investimentos em praticamente todos os setores da economia. Nesta 
época os administradores concentravam-se em projetos de Supply 
Chain, CRM e Business Intelligence (BI), procurando extrair e analisar 
dados gerados e armazenados nos sistemas ERP.

A partir de 2010, com os seguidos escândalos empresariais e fraudes 
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financeiras, aumenta a necessidade de controle e visibilidade sobre os 
processos e a palavra de ordem é compliance. A fim de adequar-se a 
regulamentos originados pela Lei SOX, IFRS, Anvisa e outras auditorias 
internas, os administradores veem-se a frente de sistemas ERP que não 
dispõem de funcionalidades adequadas para esse fim.

Aproveitando as ótimas perspectivas interna e externa e comple-
mentando o cenário, outras palavras de ordem chegam até os admi-
nistradores: crescimento e consolidação de mercados. É preciso agora 
reduzir custos com o ganho de escala, capturar a sinergia advinda da 
consolidação e aumentar a produtividade da equipe. É preciso fazer 
mais com a mesma equipe e é preciso incorporar novos profissionais 
à força de trabalho garantindo que os processos sejam executados e 
os serviços sejam entregues com qualidade. A implantação do Centro 
de Serviços Compartilhados é o projeto da vez.

Na área tecnológica, o foco da atenção dos administradores 
está no sistema para automatizar e padronizar processos, eliminar 
retrabalhos e controles paralelos, consolidar dados em um único local, 
controlar e tornar os processos visíveis atuando sobre os problemas 
antes que se configurem e gerar os indicadores de desempenho agora 
exigidos para cada processo.
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Áreas de risco: a remoção
é a solução mais justa

ngra dos Reis, Rio, Niterói, São Paulo, Salvador, e agora Re-
cife, Maceió e várias cidades pernambucanas e alagoanas. 
O ano de 2010 tem sido pródigo em tragédias geológicas e 

geotécnicas que, recorrentemente, vêm tragando estupidamente sob 
barro e água centenas de vidas de cidadãos brasileiros.

De início é bom sempre frisar que a responsabilidade desses 
trágicos acontecimentos não deve ser debitada a fenômenos como 
o aquecimento global ou a imprevistos geológicos e pluviométricos. 
Tudo que tem acontecido nessa matéria deve-se exclusivamente a 
fatores sobejamente conhecidos do meio técnico e das administra-
ções públicas, e está diretamente associado à desordenada ocupação 
urbana de áreas geologicamente inadequadas para essa finalidade.

Ainda que haja casos de edificações associadas a segmentos sociais 
de alta renda cometendo erros elementares na ocupação de relevos 
acidentados, e colhendo por isso consequências trágicas, os desastres 
mais comuns e fatais estão vinculados a inundações de áreas marginais 
a cursos d’água e a escorregamentos em encostas de média a alta 
declividades, ocupadas habitacionalmente pela população mais pobre.
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E esses acidentes têm aumentado sua letalidade e frequência 
justamente devido a esse fator social: com o crescimento populacio-
nal e o encarecimento dos terrenos mais centrais e geotecnicamente 
apropriados, uma família de baixa renda somente encontra condições 
orçamentárias de ter sua casa própria associando variáveis como dis-
tância, periculosidade e insalubridade, o que a leva, inexoravelmente, a 
ocupar encostas de alta declividade e áreas baixas sujeitas a inundações.

Do convívio profissional íntimo com tantas tragédias, geólogos e enge-
nheiros geotécnicos brasileiros têm consolidado a opinião pela qual, a não 
ser em casos especialíssimos, a ação corretiva tecnicamente mais indicada 
e humanamente mais justa para o caso de ocupações urbanas em áreas 
de alto a muito alto risco geológico-geotécnico (a categorização de graus 
de risco define quatro patamares: baixo, médio, alto e muito alto) é sua 
remoção imediata e sua instalação em novas áreas geotecnicamente seguras.

Por elogiável sensibilidade humana e social e diante do histórico de 
casos em que a ação de remoção de moradias de áreas de alto risco não 
chegou a ser efetivada por parte das administrações públicas – com a 
transferência das famílias para novas residências dignas, em áreas seguras 
–, muitos e bons geotécnicos brasileiros têm respaldado a decisão de man-
ter a ocupação de risco via serviços e obras de consolidação geotécnica.

No entanto, frente à instabilidade já natural dos terrenos ocupados 
e frente às instabilidades induzidas pela própria ocupação (cortes, 
aterros, lixões, fossas, desorganização da drenagem etc.) é muito difícil 
garantir-se um aceitável patamar de segurança via serviços e obras de 
consolidação geotécnica. Adicionalmente a esse aspecto resta ainda a 
dificuldade de evitar-se a progressão das instabilidades induzidas por 
parte dos próprios moradores. Neste cenário de inseguranças reais fica 
aberta a possibilidade de ocorrência de acidentes geotécnicos em áreas 
teoricamente dadas como consolidadas. E nesse caso, pior que a inse-
gurança real é trabalhar-se com a noção de uma falsa segurança. Não 
é justo submeter-se as populações pobres envolvidas a essas condições.

Ou seja, e em resumo, em respeito à vida humana e por um ato de jus-
tiça social, os geotécnicos brasileiros, respaldados nos resultados obtidos 
por mapas ou cartas de risco, devem redobrar seu empenho em convencer 
e pressionar as autoridades públicas a optar pela remoção das populações 
que ocupam áreas de alto e muito alto risco geológico-geotécnico, com 
sua transferência para áreas seguras e para moradias dignas.

As sempre propaladas dificuldades financeiras em se equacionar a 
disponibilidade de áreas seguras e moradias dignas para as famílias a se-
rem removidas não devem constituir argumento que leve o meio técnico 
a pender pela opção de consolidação das áreas instáveis via serviços e 
obras geotécnicas. Se essas dificuldades financeiras são mesmo reais, as 
administrações públicas é que devem enfrentá-las e resolvê-las de alguma 
forma. Em regra, o que lhes tem faltado para tanto, na verdade, não são 
propriamente os recursos financeiros, mas sim vontade e disposição para 
priorizar o atendimento aos mais desassistidos.
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