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Muito mais que um

documento
Serviços de gerenciamento de conteúdo e de documentos, dados estruturados,
não estruturados, BPM, Sarbanes-Oxley... o vocabulário que une todas essas palavras pode
ser um só: o dos negócios corporativos alavancados com as ferramentas de TI.
Pelo menos é assim que as corporações entendem o antigo GED, agora chamado de ECM,
e como os fornecedores pretendem avançar na prestação de serviços

"Alguns
profissionais ainda
não têm idéia que

um documento
em uma gaveta não

tem o
mesmo valor que
aquele que está

disponível,
digitalizado, em
workflow e que

pode ser
enriquecido com a
colaboração entre

as pessoas"
JOÃO CARLOS LOPES,

GERENTE DE PRODUTOS
DE STORAGE

DA HP BRASIL

Uma especialização dividida
em dois mundos, cada um
com uma realidade bem
distinta, é como é possível
enxergar o mercado de
gestão de documentos e

sua forma mais evoluída o ECM
(Enterprise Content Management). Afinal, é
praticamente unânime que o mercado
local está maduro em termos de gestão
de dados e documentos estruturados - se
fala em aumento da demanda na ordem
dos 30% ou 40% ao ano, mesmo com
eleições e Copa do Mundo. No entanto,
exibe a sua face incipiente quando o
assunto são os documentos não
estruturados, como os e-mails.

"O mercado ainda não está totalmente
maduro, mas está em plena ascensão, e
ávido por soluções. Os bancos e
seguradoras foram os primeiros a migrar e
agora quem tem um mínimo de cuidado
com os departamentos de finanças e jurídico
está evoluindo para ações práticas", admite
Luís Cláudio Bispo, analista de pré-vendas
da Cast. Quem acumula documentos,
estruturados ou não, mas que influenciam
diretamente na forma de se fazer negócios,
está entre os clientes potenciais das
soluções de ECM.

Para se ter uma idéia da importância do

novo acrônimo, alguns documentos em seu
ciclo de vida precisam de 40 cópias ou mais
ou possuem uma única cópia que corre
riscos de ser perdida. O alto volume ou
mesmo o temor de não acessar mais a
informação se torna obsoleto com as
práticas de ECM, que mantém uma cópia
digitalizada em absoluto estado de
confidencialidade, e que pode ser
manuseada eletronicamente, superando até
mesmo os obstáculos geográficos da
distância entre as pessoas que precisam
fazer uso dele.

Parece um mundo ideal? E é,
principalmente para quem ainda trabalha
com arquivos mortos. Porém,
João Carlos Lopes, gerente de
produtos de storage da HP
Brasil, ressalta que ainda
existe uma resistência de
alguns executivos, "Alguns
profissionais ainda não têm
idéia de que um documento
em uma gaveta não tem o
mesmo valor que aquele
disponível, digitalizado, em
workflow e que pode ser
enriquecido com a
colaboração entre as
pessoas".

Na tentativa de mudar

essa visão de forma completa, o foco de
oferta dos integradores é mesmo no ECM
ou gestão do conteúdo, um conceito mais
amplo que o antigo GED (Gestão Eletrônica
de Documentos), que evolui inclusive no
trabalho colaborativo sem esquecer do
básico, a digitalização e armazenagem de
documentos por meio de um repositório.
Não é estranho saber e entender que muitas
soluções oferecidas ao mercado estão em
conformidade com os preceitos da
Sarbanes Oxley, por conta das exigências da
regulamentação com o trato e manuseio de
documentos e informações, ou mesmo da
Basiléia 2 - que é voltada para o segmento

bancário. "As soluções do
mercado são aderentes às
regulamentações até porque
a preocupação nas
corporações se exacerbou
para atender e responder às
auditorias", garante Carlos
Coneglian, diretor de
soluções EMC Documentum
para a área de consultoria do
Cone Sul.

As soluções voltadas
para informações
estruturadas têm um bom
nível. Porém, enquanto a
cultura GED e, agora, de



ECM, têm boa solidez quando se refere a
informações estruturadas nas
corporações, o mesmo não se pode dizer
para os não estruturados. "Se você falar
em agregar voz então, pouca gente tem
esse tipo de cultura, Muitos executivos
acham que isto nem é possível. Temos
ainda que aculturar o cliente", garante Luiz
Pizani, diretor-presidente da PHD. Quando
os casos de sucesso são mais complexos
e evoluem para tratar as informações de
forma ampla, invariavelmente são
resultantes de projetos globais.

"Os dados não estruturados estão
dispersos e ainda não chamaram a atenção
dos gestores brasileiros quanto ao seu
gerenciamento e guarda. Um e-mail é um
documento de negócios e está perdido nos
desktops. E quando os funcionários saem
da empresa ou são despedidos, é pior, essa
comunicação se perde", aponta Aníbal
Santos de Oliveira, diretor de operações e
relacionamento com o mercado da unidade
de negócios de gestão de conteúdo da
Procwork, empresa que atua em GED há
cinco anos como íntegradora por meio de
parcerias com fornecedores globais.

De acordo com o Gartner, algo como
60% das informações de negócios nas
corporações têm o perfil não estruturado, o

que não pode ser desprezado. "O ECM
evoluiu muito nos últimos dois anos e as
companhias possuem projetos de
informações estruturadas, porém sem uma
integração com as não estruturadas, que
estão totalmente relegadas a um segundo
plano, esse é um novo desafio de
integração. Mas a tecnologia já existe e é
possível gerenciar os dois mundos em
conjunto. A integração está começando
agora", explica Coneglian, da EMC.

O executivo admite que as ferramentas
mais modernas trazem como diferencial o
olhar para os processos de negócios,
visando não apenas a sua automatização,
mas também um trabalho mais amplo. A
meta para muitos é reunir ao mesmo
tempo o transacional com novidades na
crista da onda como BPM (Business
Process Management). "A obsessão de
otimizar os processos está incrementando
a demanda por novos projetos, assim
como uma maior integração e fluxo de
documentos entre as áreas das
corporações", completa Itajubá Marques
Segundo, analista de pré-venda da Canon.

Diretor de práticas de seguros e cartões
da Unisys, Tibor Sotkovski
aponta que o perfil dos
projetos evoluiu muito nos 10
anos e que agora as empresas
estão mais interessadas em
gerir um processo, e os
documentos são encarados
como um veículo para atingir
essa meta. "Muitas vezes
chegamos a fazer atividades
de BPM. Por meio de estudos
na casa do cliente podemos
chegar a conclusão que ele
não precisa digitalizar todos os
documentos ou mesmo toda a
informação contida neles",
ensina. Como exemplo, ele cita um projeto
que reduziu em 40% a proposta inicial de
documentos que seriam digitalizados
quando colocado em prática.

Todo o ferramental
Veterana no tema gestão de

documentos, com 10 anos de projetos, a
Unisys pretende se posicionar em definitivo
como uma Íntegradora também neste setor,
e para isto continua a oferecer a seus
clientes a ferramenta Infolmage, de
desenvolvimento próprio e utilizada pelo
Bradesco Seguros desde 1996. A empresa
também trabalha com soluções de parceiros
mundiais como a Hummingbird e atua como
uma consultoria de projetos, pronta para
mapear os processos de negócios
envolvidos e podendo até mesmo trabalhar

em conjunto com outro integrador. O mais
recente de seus projetos na área foi
contratado pelo Citibank e chegou a
envolver certificação digital.

Uma das diversas marcas que a
Procwork representa é a canadense Open
Text, que possui a ferramenta Live Link,
mas o leque de soluções também é bem
amplo. Em paralelo, a Íntegradora se
alinha com a estratégia da SAP, que gera
demanda e repassa os clientes. Já a Cast,
oferece ferramentas de empresas como
Microsoft, IBM, Highland (veja mais sobre
a fornecedora e os serviços do integrador
no Box: ECM para investidores) e pretende
chegar em todas as corporações com sua
expertise. "A abordagem é bem
heterogênea, depende muito do que o
cliente pretende fazer", admite Bispo.

Conhecida como a grande
corporação do segmento de
armazenamento, a EMC tem na sua
divisão Documentum, empresa adquirida
em 2003, a base e o pilar de serviços da
sua oferta de ECM, com soluções que
evoluem do armazenamento para o
gerenciamento de conteúdo. 'A busca de

informações de forma
federada e os aspectos de
colaboração são
importantes diferenciais em
nossas ferramentas",
assegura Coneglian.

Nome importante no
campo de produtos óticos,
a Canon fazia hardware e
agora encara os
equipamentos como um
componente de uma
solução muito maior. A
meta é vender consultoria
e sistemas integrados
como uma solução dentro

da mudança estratégia ocorrida há dois
anos. "Já tínhamos software, mas quem
acabava comprando de nós eram os
integradores. Agora compomos com
outras ferramentas de mercado e
oferecemos serviços de uma forma
abrangente", explica Marques Segundo,
da Canon.

Em situação parecida, a H P também
quer evoluir da oferta de equipamentos
como scanners para a gestão de projetos,
adicionando inteligência e ferramentas de
terceiros em sua solução, como a
DocManager, fornecida pela HQS. O que
não impede nem mesmo a possibilidade
de uma futura compra de empresas.
"Ainda temos muito a fazer em ECM, e
dentro do nosso portfólio falta uma
ferramenta de workflow. Como temos

"O mercado
ainda não está
totalmente maduro,
mas está em plena
ascensão e ávido por
soluções.
Os bancos e
seguradoras foram
os primeiros a migrar
e agora quem tem
um mínimo de
cuidado com os
departamentos de
finanças e jurídico
está evoluindo para
ações práticas"
LUÍS CLÁUDIO BISPO,
ANALISTA DE
PRÉ-VENDAS DA CAST.



"As soluções do
mercado são
aderentes às

regulamentações
como a Sarbanes,

até porque a
preocupação nas
corporações se
exacerbou para

atender e
responder às

auditorias"
CARLOS CONEGLIAN,

DIRETOR DE
SOLUÇÕES EMC
DOCUMENTUM

PARA A ÁREA DE
CONSULTORIA
DO CONE SUL

dinheiro em caixa é uma possibilidade
interessante", aponta Lopes. Porém, a meta
da empresa é vender consultoria e serviços
para seus clientes tanto por meio da H P
Services como com a área de storage e
mesmo o setor de delivery, que fica dentro
da HP Services. Em um dos clientes, a
digitalização de 20 mil notas fiscais por mês
é acompanhada por processos que fazem
com que o projeto siga o que a Sarbanes-
Oxley requer.

Quem são eles?
Estratégias e produtos à parte, os

clientes demonstram diferentes níveis de
adesão às soluções de ECM. Os bancos e
o setor financeiro em geral, como não
poderia deixar de ser, eram os maiores
consumidores de projetos de GED e
seguem na mesma toada
com o ECM, "Para os
bancos, ECM hoje chega a
ser tão relevante quanto os
sistemas de ERP",
argumenta Oliveira, da
Procwork. Mas as
corporações de um modo
geral, em especial empresas
multinacionais, e quem
pretende ter ações em
bolsas, evoluíram muito,
assim como quem vê na
agilidade dos processos algo
fundamental aos seus
negócios. Porém, a
digitalização de documentos legados ainda
é algo multo forte.

Oliveira cita como exemplo fora do setor
financeiro a Petrobras, que fez um projeto
voltado para a geração de serviços e a
gestão de materiais, e ainda a Siemens, que
envolve um conceito mundial de utilização
do Open Text (veja mais no Box: Global, mas
com rosto brasileiro). E, assim como a
companhia alemã, as operadoras de
telecomunicações têm projetos bem
evoluídos e complexos. "As telcos são muito

dependentes de tecnologia e trabalham com
alto volume de informações. Elas estão logo
atrás dos bancos, mas na frente das
seguradoras. Estas últimas começaram
antes, porém ainda têm uma dinâmica de
negócios lenta e uma estrutura muito
conservadora", assegura Pizani, da PHD.

Outro cliente de peso é a Vale do Rio
Doce, para quem a EMC Documentum
está desenvolvendo um projeto que chega
a oferecer dados que fazem, inclusive, o
gerenciamento de risco das operações.
"Uma área pouco citada e com grande
evolução é a das companhias
farmacêuticas. Já trabalhamos para
praticamente todas as multinacionais
instaladas no Brasil", assegura Coneglían.

A área governamental também pode
representar um setor de alta demanda,

assim como quem manipula
documentos jurídicos.
"Temos muitos projetos na
área de seguro saúde e
seguros de forma geral, mas
também vamos focar em
Governo e no setor
judiciário", revela Sotkovski,
da Unisys. O problema é que
os Governos ainda não
estruturaram os seus projetos
de uma forma integrada ou
com objetivos comuns a
todas as secretarias,
autarquias etc. e, em larga
escala, tudo que surge é

resultado de Iniciativas isoladas.
Entre os projetos isolados estão o da

Secretaria do Tesouro Nacional ou mesmo a
Procuradoria Geral da Fazenda Federal, que
fez um projeto de ECM com a Cast para
automatizar a manipulação de documentos
dos contribuintes com dívidas ativas altas.
Totalmente digitalizados, os processos são
encaminhados de forma dinâmica para a
justiça, com o responsável podendo assinar
digitalmente os documentos e com a opção
de encaminhar para outros órgãos do

governo. Quem também vê a área legal
como um bom caminho é a Canon,
porém não se arrisca em desenvolver
negócios no âmbito governamental. A
razão: ainda falta transparência,

Sem ter esse conceito, a Cast fechou
recentemente um contrato com o Serpro no
valor de R$ 30 milhões, que serão usados
na forma de contratação e uso de licenças
de software dentro de projetos que o órgão
desenvolver para outras entidades dentro do
Governo. A integradora privada, no caso,
atua como consultoria e suporte da pública,
além de ser a fornecedora da aplicação e
treinamento. "O setor governamental está
muito defasado e pode ser uma grata
surpresa em termos de demanda", conclui
Coneglian, da EMC.

Do outro lado, estão as corporações
que ainda reagem com ceticismo ou de
forma tímida. "A cultura que aponta o que é
possível ser feito já é bem difundida, o
problema é que algumas companhias não
querem ou não pretendem ver que o seu
fluxo de documentos atual é problemático e
até mais custoso que um projeto de ECM",
crítica Marques Segundo, da Canon,
empresa que recentemente participou da
implementação do projeto do ENEM junto
ao Cesgranrio, para controle das provas e
notas dos alunos. A companhia japonesa
possui até mesmo uma solução específica
para escolas e instituições de educação.

EVOLUÇÃO DO TEMA

Em meados da década de 80, ou mesmo até a metade dos anos 90, a digitalização de cheques e documentos era braçal e
praticamente restrita aos bancos e seguradoras com scanners, que seriam hoje qualificados como verdadeiros mastodontes
tecnológicos - grandes e lentos. Naquele tempo, GED (Gestão Eletrônica de Documentos) se traduzia por digitalizar algo e colocar em

fitas magnéticas.
No final dos anos 90 e início do novo século é que o ECM (Enterprise Content Management) viria a se tornar realidade com a evolução

dos equipamentos de digitalização e a melhoria e maior complexidade dos sistemas que gerenciam o alto volume de informações. Em
paralelo, a entrada dos e-mails como veículo de comunicação corporativa - também chamados de informações não estruturadas - cuja
necessidade de guardar, manipular e extrair o máximo para os negócios também é concreta, foi satisfeita recentemente.

Mas qual será o futuro? Muitos fornecedores e corporações apontam que o próximo passo é vincular os sistemas de ECM com os
projetos de gestão do conhecimento também conhecidos como KM (Knowledge Management), algo não tão novo, mas que pode ser uma
nova forma de tratar as informações dispersas de uma corporação, como pretende fazer o Pão de Açúcar no País (veja mais no Box: Das
Faturas ao conhecimento).
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Global, mas com rosto brasileiro
A Siemens pensou em migrar localmente seu sistema de ECM e viu que poderia
usufruir da experiência mundial da companhia na incorporação de uma nova
solução, porém seu projeto não deixou de ter contornos locais

E
mpurrado pela necessidade de
negócios da área de telecom, com
documentos internos e de clientes, a
Siemens precisou montar um

projeto, em 2002, para disponibilizar os
dados na web. Depois de uma série de
pesquisas de mercado, que envolveram
inclusive o teste de quatro ferramentas, a
companhia chegou à solução Lívelínk, da
Open Text, distribuída localmente pela
Procwork, o que também repercutiu
positivamente no quesito custo, com um
menor valor na licença.

"Quando estávamos no final do
processo a matriz definiu um padrão
mundial. Hoje temos de 70 a 75 mil usuários
em todo o planeta e ela é um sucesso",
garante Mário Rodrigues, consultor de TI da
área corporativa da Siemens. Aliado ao
aspecto colaborativo, a empresa passou a
explorar um workflow que levou as
atividades de gestão do conhecimento na
empresa. No entanto, o uso mais freqüente
é ainda voltado à gestão documental, com
arquivos de Excel, Autocad e pesados
arquivos de imagens de projetos, cujo
compartilhamento é também explorado por
outras filiais da companhia, que têm acesso
aos documentos.

Toda a aplicação e o repositório de
documentos está no datacenter da
empresa, mas o backup é guardado em

outro prédio. Infra-estrutura complementada
por um pool de scanners para digitalização
de documentos, que operava no seu início
com um volume de 40 a 50 mil páginas por
mês, mas que agora tem números
menores, depois que o legado foi finalizado.
Tudo tratado com a implementação de
código de barras.

A grande preocupação com a
segurança, segundo Rodrigues, foi
facilmente resolvida ao utilizar os recursos de
níveis de permissão. São nove, no Lívelink,
que evoluem de senhas de login e controle
de acesso a limites de leitura e utilização de
documentos. As senhas, aliás, são

obrigatoriamente trocadas de três em três
meses. Como complemento, a área de TI
realizou auditorias internas para verificar o
comportamento do usuário.

Em 2004, com a troca de versões da
ferramenta, a Siemens ganhou ainda mais
na gestão dos projetos ao ver a
possibilidade de montar templates de
documentos a partir do que já estava criado.
"Além disso, em termos de produtividade
posso dizer que de 1 a 10 já estamos
atingindo o 9. As áreas que tiveram
documentos digitalizados obtiveram ganhos
incríveis. Além da agilidade, os papéis não
precisam mais ser manipulados fisicamente",
garante Rodrigues.

No entanto, mesmo com tantos
avanços, o executivo relata que teve
problemas culturais com os usuários,
principalmente pela resistência das pessoas
às mudanças. Já na gestão do sistema, não
encontrou muitos percalços. É certo que
para operar em regime de workflow e em
conformidade com o que a empresa
precisa, o sistema exige parametrização,
porém isto é visto como algo normal por
Rodrigues. "O Livelink não é criado
especificamente para processos, mas ele
acabou funcionando como uma ferramenta
de BPM. Agora estamos em busca de uma
solução puro-sangue, ajudados pela
Procwork", admite, ao dizer que a
integradora se envolveu diretamente no
projeto depois da união desta com a
consultoria Ipsos, disponibilizando dois
técnicos dentro da Siemens.

Das faturas ao conhecimento
Projeto Pão de Açúcar amplia o gerenciamento de documentos e pode desembocar na gestão do conhecimento

D
epois de utilizar uma ferramenta
presente no Websphere, da IBM,
o Grupo Pão de Açúcar buscou
outra solução para tratar de uma

melhor forma a montanha de documentos
presentes no repositório alocado em sua
Intranet. A saída, dentro dos parâmetros de
gerenciar os documentos com
funcionalidades mais complexas e
robustas, como colaboração, controle de
acesso e controle de versões, entre outras
features, foi ir ao mercado.

Iniciada há um ano e meio, a busca foi
concluída no fim de 2005 e em janeiro
deste ano começou a implementação da
solução Documentum, da EMC. "Fizemos

muitos testes e a ferramenta que nos
pareceu mais completa, inclusive com
funções que não tínhamos planejado foi
esta", argumenta Ageo Pedro Jr, gestor de
tecnologia do Pão de Açúcar. O piloto do
projeto foi o controle de documentos fiscais
da tesouraria, setor considerado crítico e
estratégico pela empresa.

Além de deslocar um profissional full
time para o projeto, o Pão de Açúcar
contou com o auxílio de um parceiro da
EMC, a Selens, empresa especializada em
gestão de conteúdo e implementação do
Documentum. A previsão é terminar o
projeto em junho, de preferência antes da
Copa do Mundo avançar em suas finais.

Até lá, a empresa pretende explorar as
funcionalidades básicas em outros setores
internos, para depois investir na
implementação de novas features. "Já
estamos de olho na função Fórum, que
permite a discussão de alterações nos
documentos antes de as efetuar, mas isto
deve entrar na pauta quando tivermos um
início da cultura de colaboração. Algo que
também deve ser focado a partir de
treinamentos com os usuários", revela
Pedro Jr, que aponta como futuro na
gestão de conteúdo do Pão de Açúcar a
transformação, em gestão do conhecimento
- sendo uma base importante para
pesquisas internas.
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Evolução com o cliente

"Nosso primeiro
cliente da

ferramenta
DOC1 foi a

Sul-América,
porém foi com

as telcos que
evoluímos muito

no nosso
serviço e na

experiência de
trabalhar com

esse novo
conceito de
ferramenta.

Praticamente
todas as

operadoras
o usam"

ALEXANDRE
BATISTA, VICE-

PRESIDENTE DE
NEGÓCIOS DA
PRINTLASER.

Prestador de serviços de impressão, a Printlaser precisou modernizar a sua solução com a
abertura do mercado de telecomunicações e a chegada de novos players, seus clientes

Q
uando uma montadora
de carros chega a uma
cidade, traz com ela
uma série de

companhias que gravitam ao
redor dela. Mal comparando foi o
que aconteceu quando ocorreu a
privatização do mercado de
telecomunicações com a
Printlaser, empresa que faz
serviços de impressão. Com a
entrada das operadoras
multinacionais, a empresa se viu
obrigada a migrar o seu conceito
de gestão de documentos até
como forma de oferecer um
serviço mais dedicado a esse rico
filão de mercado.

"Nosso primeiro cliente da
ferramenta DOC1 foi a Sul-
América, porém foi com as telcos que
evoluímos muito no nosso serviço e na
experiência de trabalhar com esse novo
conceito de ferramenta. Praticamente todas
as operadoras o usam", admite Alexandre
Batista, vice-presidente de negócios da
Printlaser. O DOC1 é uma ferramenta que
gerencia todo o lay-out de uma fatura a ser
enviada ao usuário, e é uma criação do
Groupl Software, subsidiária da companhia

norte-americana Pitney Bowes.
Mas a Printlaser não está restrita às

telcos. Entre seus 19 grandes clientes estão
seguradoras, bancos e operadoras de
cartão de crédito, empresas que terceirizam
a impressão de documentos com a
empresa. Ao todo, são 60 milhões de
documentos impressos e postados todos
os meses. Além disso, é possível reenviar,
já formatados, em PDF, por exemplo, os

documentos para o call center dos clientes.
No total, algo entre 12 milhões e 18
milhões de documentos trafega de volta,

seja em FTP, link dedicado,
postado na web ou ainda em
formato de CD.

A Printlaser ainda gerencia e
analisa se existem dados em
duplicidade nas contas.
"Dependendo da necessidade do
meu cliente podemos fazer essa
checagem dos dados, direto no
billing deles, na etapa final de
formatação e, portanto, antes da
impressão", explica Batista. O
extremo é o do cliente que envia
informações em formato texto
para que os dados sejam tratados
integralmente pelo terceirízador de
impressão.

"O meu crescimento
acompanha a evolução do setor.
Veja em telecomunicações, as

operadoras ampliaram a base instalada de
forma incrível e nós precisamos seguir junto
com eles. Estamos agora buscando
agrupar documentos de diferentes
companhias para a mesma pessoa em
uma postagem apenas", revela Batista.
Quanto a tão falada morte do papel, que
seria o resultado final dos projetos de ECM,
o executivo da Printlaser acha inviável...e os
seus clientes também.

ECM para investidores
Ampliar o atendimento ao cliente e atualizar a gestão de documentos de áreas nevrálgicas como os departamentos
jurídico e de recursos humanos estão na pauta do banco alemão WestLB

A
meta pode até ser básica:
reduzir o volume de papéis e
agilizar os processos com uma
melhor organização dos

documentos, mas o Banco WestLB do
Brasil S.A., que atua há 95 anos no País,
está reforçando seu projeto de gestão de
conteúdo (ECM). Usuário da solução
OnBase desde 2000, a instituição
estendeu a solução recentemente para
novas áreas -jurídico e recursos
humanos - e não pretende parar.

Com a continuidade da parceria com a
integradora de soluções Cast, que
representa a ferramenta OnBase, da
Hyland, a empresa completa seis anos do
início de seu projeto. Iniciado naquela
época na administração de operações de

comércio exterior, documentação e
contratos, empréstimos e de contas a
pagar. E, até o fina! do ano, deve evoluir
para uma nova área, a de setor de créditos.

Tudo começa com a digitalização de
notas, documentos críticos e relatórios, que
depois são inseridos no sistema. Por meio
da criação de palavras-chave e políticas de
uso, o OnBase permite aos usuários do
banco encontrar documentos requisitados
em poucos segundos, tarefa que antes
exigia muito tempo de buscas em arquivos
de papel. Outras vantagens são a
capacidade de gerenciamento do ciclo de
vida de cada documento, com base em
normas estipuladas pelas autoridades
governamentais do Brasil e da Alemanha, e
a segurança de não perder esses papéis.

Entre elas, claro, a conformidade com a
Basiléia 2.

A definição do workflow no WestLB,
parte considerada primordial na
implementação de um projeto com estas
características de ECM, foi realizada pela
área de TI do banco em parceria com a
Cast, que customizou o sistema para as
necessidades estipuladas, além de realizar
o levantamento de dados importantes.
Os principais ganhos para os usuários da
solução são a redução da área física de
armazenamento de documentos,
diminuição do uso de papel e do tempo
gasto pelas pessoas para a busca de
informações. Avanços que geram
ganho de produtividade e agilizam o
atendimento ao cliente.

Text Box
Fonte: TI Inside, ano 2, n. 12, p. 26-32, abr. 2006.




