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O mundo dos negócios tem assistido a um processo de crescimento do volume de informações, 
cuja velocidade tem assustado os que dependem delas como subsídios para o exercício de suas 
funções nas empresas. Se antes o enfoque estava concentrado no crucial momento de tomada de 
decisões, hoje percebe-se nitidamente que pequenas atitudes no dia a dia dos funcionários fazem 
a diferença no contexto empresarial. 
 
O gerenciamento de documentos com o microfilme, que tinha como objetivo maior facilitar o 
acesso à informação, minimizando o stress de se lidar com volumes consideráveis de documentos 
em papel. A passagem para o meio eletrônico foi um passo natural, as pessoas aprendendo a 
gerenciar os documentos e informações eletronicamente facilitando assim a sua rotina de trabalho 
com consideráveis ganhos de produtividade. Essa realidade é possível devido a agilidade no 
acesso às informações, interagindo, de forma ativa, no fluxo de trabalho. 
 
No entanto, para uma implantação de um projeto de gerenciamento eletrônico eficaz, e 
verdadeiramente produtivo, deve-se começar a partir de um estudo criterioso das reais 
necessidades da empresa, dos usuários e das perspectivas em vista. A exatidão desses dados 
permitirá o desenho de um projeto que definirá os produtos certos, os processos adequados e 
fases de implantação pertinentes a cada caso. Pois mesmo no mundo da tecnologia da 
informação, não existe fórmulas padronizadas que atendam a 100% das expectativas e 
necessidades apresentadas pelos usuários. 
A informação como matéria prima, quando inserida no meio eletrônico, prescinde do hardware 
que permite rodar os softwares e os aplicativos, MAS precisa de um DESENHO adequado que 
permita a definição de um PROCESSO que viabilize e justifique o investimento realizado na 
implantação de um sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos. O fornecedor de 
hardware entende de hardware, e sabe o que ele é capaz de fazer. O fornecedor de software 
entende de software, e conhece todos os benefícios que o seu produto pode proporcionar ao 
usuário. O usuário, pode ou não entender de hardware ou software, mas com certeza ele sabe 
realizar o seu trabalho melhor que ninguém e quer uma ferramenta que possa auxiliá-lo a 
desempenhar melhor a sua tarefa. 
 
Existe aí uma lacuna que a maioria das pessoas desconsidera e exclue de suas considerações: a 
passagem existente entre o que existe de fato no mercado da tecnologia da informação e a 
demanda do usuário. Esta passagem deve ser preenchida por um profissional capaz de traduzir a 
linguagem de ambos os lados, definindo as melhores soluções para cada caso em particular. 
Estamos falando na figura do consultor. Muitos confundem consultor com intermediário, equívoco 
que deve ser esclarecido. O intermediário passa a imagem de alguém que leva vantagem sobre as 
transações, mas neste caso não se trata de uma simples transação comercial, mas sim de 
mudança prática, e cultural, na forma da empresa lidar com os seus documentos, com as suas 
informações e com o conhecimento corporativo de sua equipe de trabalho. 
 
Toda mudança gera alguns transtornos, prescinde de fases de adaptação. Porém pode ser 
tranqüila quando se leva em conta as particularidades de cada projeto, evitando assim surpresas 
desagradáveis tais como: objetivos não atendidos, incompatibilidades com a plataforma existente, 
falta de precisão no núcleo do projeto, etc. O que preocupa é que estas surpresas podem gerar 
imagens negativas para o mercado de GED, por passar a imagem de que esta tecnologia não 
atende as necessidades do mercado. Por isso, o preparo técnico, a experiência profissional, 
contato constante com as inovações tecnológicas são essenciais para a formação de um "olhar 
clínico", característico do consultor experiente, capaz de antecipar necessidades futuras e 
adivinhar eventuais "furos" nos projetos mal-instalados. 
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