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Por Anderson Gurgel 
 
Na era do caos da informação, a definição de uma gestão para os documentos é fundamental 
para que a riqueza gerada pelo volume de dados da sua empresa não se transforme em um 
monte de lixo 
 
 
A expansão das tecnologias nas últimas décadas gerou uma panacéia. Muitos acreditaram que 
a massificação dos computadores e sua subseqüente interligação em rede gerariam um mundo 
sem papel e menos burocratizado. Doce ilusão. Além da rotina diária dos negócios, que produz 
informação eletrônica em escala, as empresas ainda precisam dar conta de todas as exigências 
legais. Isso significa que, em alguns casos, é necessário guardar papéis por até 30 anos. A 
papelada em questão vai desde simples notas fiscais e contas pagas, que respondem pelo 
menor tempo de arquivamento, até livros de registro e recibos de serviços de terceiros, a ser 
mantidos por três décadas.  
 
Em grandes empresas, o resultado disso é uma situação crítica: se bem administrado o volume 
de documentos gerados, tanto física quanto eletronicamente, pode ser um diferencial para os 
negócios. Por outro lado, se virar um monte de entulho, a conseqüência será a geração de 
custos de manutenção e até riscos de prejuízos e multas. Para dar conta da administração da 
papelada e dos arquivos eletrônicos, há um segmento da Tecnologia da Informação (TI) que 
passa por um momento de rápida expansão, o de gerenciamento de documentos (GD) e, por 
conseqüência, o de gerenciamento eletrônico de documentos (GED).  
 
Depósitos em alta   
Graças à Sociedade da Informação e com o apoio da burocracia, cresce um segmento de 
negócio já bastante tradicional, o da terceirização da guarda de documentos. Dados da ABGD 
revelam que cerca de 35 bilhões de documentos têm a guarda terceirizada, sendo conservados 
e movimentados sob rígido controle de segurança. Esse segmento de mercado não é nada 
desprezível e já está movimentando em torno de R$ 200 milhões ao ano no Brasil.  
 
Uma das empresas que atua nessa área é a Recall do Brasil. Roberto Gregory, presidente da 
empresa, explica que ela oferece serviços de armazenamento seguro e recuperação rápida e 
confiável de documentos. "Temos modelos que permitem que um cliente possa guardar uma 
caixa com documentos preparados por ele próprio até casos de materiais que são identificados 
um a um com código de barras, com total segurança e agilidade", explica. Um exemplo é a 
Marítima Seguros, que automatizou quase todos os processos críticos desde atendimento, 
solicitação de propostas até o pagamento de sinistros.  
 
Já a GuardeAqui, empresa recém-chegada ao mercado, oferece espaços variados para 
armazenamento de documentos físicos, em função da necessidade do cliente. Adriano Araújo, 
gerente da prestadora de serviços, explica que a empresa aluga boxes com espaços que 
variam entre 2, 5 e 300 metros quadrados. O acesso ao material tutelado é feito com rígido 
controle de senhas e alarmes e tudo é gerenciado por um software que sabe exatamente quem 
e quando foi manuseado um determinado volume. "Apesar de estarmos há três meses no 
mercado, já ganhamos muitos clientes e já estudamos uma diversificação nos nossos 
serviços", conclui.  
  
O interesse pelo assunto ganhou tanta dimensão que o Centro Nacional de Desenvolvimento 
do Gerenciamento da Informação (Cenadem), entidade hoje voltada ao GED, está divulgando 
que há no Brasil aproximadamente 2, 5 mil empresas usuárias de soluções de gerenciamento 
eletrônico de documentos. A entidade projeta que o mercado brasileiro de GED movimente 
RS$ 250 milhões e que os adotantes dessas ferramentas podem aumentar a produtividade em 
até 400%. Essas e outras informações serão divulgadas na Infoimagem 2006, evento voltado 
para essa área e que acontece em São Paulo entre os dias 13 e 15 deste mês.  
 
Um dos focos desse evento é que cresce a percepção sobre a importância das empresas 
buscarem formas de gerenciar seus documentos.  



Dados da consultoria Coopers & Lybrand indicam que, em empresas que gerenciam seus 
arquivos, os funcionários gastam entre 20% e 40% do seu tempo procurando documentos 
manualmente e, inevitavelmente, cerca de 7% de todos os documentos gerados são perdidos. 
O estudo ainda reforça que os profissionais gastam mais de 50% do tempo procurando 
informações em arquivos e a produção de cópias de dados perdidos pode custar até onze 
vezes o que custou o original.  
 
Luis Alfredo Santoyo, presidente da Associação Brasileira de Gerenciamento de Documentos 
(ABGD) e executivo de uma das empresas da área, a Iron Mountain Brasil, explica que 
atualmente, somente 50% das empresas de grande porte buscaram parceiros para cuidar 
desse volume de informação. Metade do mercado prefere não terceirizar esse serviço. 
Contudo, a criação da Lei Sarbannes-Oxley, normatizações e ISOs exigem controles desse 
material, punindo quem não cumpre. "As soluções que integram GD e GED permitem que haja 
convivência pacífica entre arquivos digitais e em papel", comenta Santoyo.  
 
Em vários nichos de mercado, o uso das soluções de gestão de documentos já é regular. As 
áreas financeira, bancária e de prestadoras de serviço adotam há bastante tempo essas 
ferramentas para a administração de documentos. Sul América, Nossa Caixa e Bradesco 
Seguros, por exemplo, usam soluções de GED da Unisys. Gedprints e iK1, algumas das outras 
fornecedoras dessa área, contam com vários clientes na área contábil e de serviços.  
 
Outras frentes do mercado já perceberam a importância de adotar essas tecnologias e, melhor 
que isso, começam a perceber oportunidades de gerar negócios e novos serviços. Uma 
entidade que recentemente passou a usar GED é a Confederação Nacional da Indústria (CNI). 
Para facilitar o acesso de clientes e funcionários às suas fotos e a outros documentos 
digitalizados, ela está implantando uma solução chamada a Suíte FotoWare, da empresa de 
mesmo nome e que, no Brasil é representada pela Vogsys. Essa ferramenta permite 
organização, gerenciamento e busca inteligente de arquivos de imagens, vídeos e sons. Antes, 
muitos arquivos se perdiam ou eram de difícil localização, agora poderão ser captados em 
questão de horas.  
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