


empresa está investindo na digitalização dos
documentos em papel, como exames, guias
de internação, faturas e receituários, e nas
ferramentas para a gestão dos arquivos ele-
trônicos. O projeto visa organizar de forma
mais clara e moderna o volume de papel que
circula pela empresa.

A Central Nacional Unimed movimenta
cerca de dois milhões de formulários em papel
por mês, provenientes de 690 mil clientes das
aproximadamente 200 empresas que com-
põem a rede Unimed de operadoras de saúde.
Até agora, 1,8 milhão de reais foram investidos
no projeto. Cerca de 350 mil documentos vêm
sendo digitalizados por mês desde o final de
2007, totalizando 1,5 milhão de arquivos. Até
2009, o objetivo é digitalizar todo o volume de
dois milhões de arquivos por mês.

O projeto começou no segundo semestre de
2005 com um piloto envolvendo os processos
da área de contas médicas. O passo seguinte
foi investir em infra-estrutura e criar um pool
de digitalização. Também foi contratada uma
consultoria em tecnologia de GED (Gestão
Eletrônica de Documentos), a Image Pró, que
entregou o software de GED e de Workflow da
Globa^óo, fornecedora que representa no
Brasil. Já a solução de captura de dados e os
scanners foram adquiridos da Winsdata Sis-
temas, distribuidora da americana Kofax, es-
pecializada em tecnologia de captura.

Depois de absorver todo o conhecimento
do tema e de ter sua infra-estrutura montada
com o auxílio dos fornecedores, a companhia

passou a tocar a iniciativa por conta própria,
de acordo com Mário Sohei Ishihara, gerente
de desenvolvimento e tecnologia da Central
Nacional Unimed. Atualmente, o desenvolvi-
mento de software para o projeto é feito inte-
gralmente com mão-de-obra interna. A Ima-
ge Pró fornece serviços de suporte e manu-
tenção das ferramentas.

Além das atividades da área de contas médi-
cas, a Central Unimed tem outros processos já
inseridos no GED, como ressarcimento ao SUS
e também compras e almoxarifado. Outros
documentos também vêm sendo digitalizados
desde o ano passado. A idéia, mais para frente, é
adicionar dez novos processos ao sistema de
GED, como os de faturamento e cobrança,
implantação de contratos, autorizações e for-
mulários administrativos e financeiros. Embora
o projeto só deva ser concluído em 2009,
Ishihara afirma que o trabalho mais complexo já
foi feito. "O mais difícil foi estabelecer os pro-
cessos, definir as tecnologias e fazer o piloto,
que serviu como um grande aprendizado", diz. O
número de usuários do sistema deve saltar dos
8o atuais para 250 em um ano.

Entre os resultados da implantação da tecno-
logia, a Central Nacional Unimed tem registra-
do melhorias, como a otimização dos processos
das três áreas envolvidas. Foi possível reduzir o
tempo de processamento das informações e
melhorar a produtividade das áreas sem que
fosse necessário aumentar a mão-de-obra.
Outro benefício é o compartilhamento da
mesma base de dados e sua respectiva visuali-
zação por diferentes usuários ao mesmo
tempo. Sem a iniciativa, Ishihara acredita que
os documentos em papel aumentariam os cus-
tos em 30%, já que seria necessário ter mais
gente para manusear e classificar os documen-
tos, equipamentos, papel, entre outros itens.

Nascido a pedido da área de contas médicas,
o projeto envolve atualmente as áreas de TI e
operações. Futuramente, a área de negócios e a
central de atendimento também serão inseri-
das ao ambiente. O maior inimigo do projeto
de GED é a resistência do colaborador, acostu-
mado a manusear o papel. Para evitar que o
arquivo da tela seja impresso, a Unimed inves-
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Central Nacional Unimed, opera-
dora dos planos de saúde Unimed,
está se desfazendo do papel. Em
um projeto iniciado em 2005 e
orçado em 2,3 milhões de reais, a

te em treinamento e na mudança cultural.
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