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Há cerca de 20 anos, quando se falava em biblioteconomia e guarda de documentos se 
pensava imediatamente em fichas e arquivos de aço com gavetas pesadíssimas. Mas esta não 
era a idéia das mineiras Rosália Paraíso e Fátima Garcia. Para elas, informação não era uma 
ficha, mas sim gestão do conhecimento.  
 
“Nós nos conhecemos durante o curso de Biblioteconomia na Universidade Federal de Minas 
Gerais”, lembra Fátima. “Nossa meta sempre foi usar a tecnologia para gerir a informação. O 
primeiro projeto com que nos envolvemos foi para a construtora Santa Bárbara, isso numa 
época em que você não usava o computador, você entrava no computador, eram salas 
enormes. Nós desenvolvemos uma central de informação para os engenheiros onde eles 
acessavam rapidamente todos os contratos, alvarás, prazos, empreiteiros, editais, enfim, 
controlavam todos os passos da obra”.  
 
Após a incursão na área de construção, foi a vez da área médica, com o desenvolvimento do 
projeto Biblioteconomia Clínica para o Hospital Sarah Kubistchek, em Belo Horizonte, com 
informações gerenciadas e atualizadas de todos os pacientes, com prontuários, casos que 
apresentavam dificuldades de diagnóstico e tratamento similares e pesquisa médica, tudo 
online.  
 
Com esta bagagem, em 1985, foi criada a empresa Documentar, pautada na gestão de 
informação empresarial, unindo a experiência de Rosália, que tinha acabado de fazer pós-
graduação em Tecnologia da Informação e a de Fátima em gestão de pessoas.  
 
E de uma estrutura com duas sócias e um estagiário, alocados numa sala de 30 m2 em Belo 
Horizonte, a Documentar hoje tem mais uma sócia, a física Ângela Guimarães, escritórios na 
capital mineira e no Rio de Janeiro, com cerca de 500 funcionários atendendo clientes do porte 
da Petrobras, Embratel, Itaú, Unilever, Fiat, Vale, Arcellor Mital, entre outras.  
 
Transparência. “As grandes empresas, atualmente, precisam ter maior transparência nos 
negócios; mais competência na gestão, maior controle do risco operacional e maior precisão, 
seletividade e velocidade no acesso à informação. E isso você só consegue com um processo 
de gestão integrada da informação e conhecimento para o negócio. É mudar de conhecimento 
tácito para conhecimento explícito”, diz Rosália.  
 
“O nosso conceito para lidar com a informação é o Enterprise Content Management (ECM), que 
é o que chamamos de a segunda onda após o ERP (Enterprise Resource Planning – sistemas 
de informações que integram todos os dados e processos de uma organização em um único 
sistema). Nossa metotologia é a Gerir – Gestão Integrada de Recursos Informacionais 
Corporativos, onde desde o nascimento da informação, seja qual for o suporte físico, ela deve 
ser utilizada para uma ação que gere diferencial competitivo”.  
 
O primeiro passo ao iniciar um projeto, segundo Rosália, é conhecer o planejamento 
estratégico da empresa, o seu sistema normativo para, então, identificar sua diretriz; normas, 
procedimentos corporativos e locais. A partir daí, são identificados os macroprocessos; 
processos, subprocessos e atividades, que mapeia o risco operacional, até chegar ao ciclo de 
vida do recurso informacional, gerenciando e indexando a informação.  
 
Premissas. Esta visão de modelagem corporativa é bem diferente da implantação de um banco 
de dados, partindo de três premissas:  
 
Definir o conhecimento essencial, que registros informacionais ele produzirá, em que formato 
deverá ser armazenado, que tecnologias deverão ser utilizadas para a gestão, de quem será a 
responsabilidade de guarda e por quanto tempo deverá ser guardado.  
 
Otimizar e sistematizar os processos de negócio, identificando os recursos informacionais 
associados e o sistema normativo que dá suporte à operação de uma empresa.  



 
E, por fim, compartilhar conhecimento e informação “selecionados” e de “valia”.  
 
“A implantação desta metodologia chega a gerar 70% de economia de papelada e arquivos 
eletrônicos. O uso das ferramentas de taxonomia para organizar, expor e recuperar 
informações garante políticas de acesso com precisão nas buscas, conteúdos estruturados e 
assuntos inter-relacionados que agregam valor para o cumprimento das metas estratégicas de 
uma organização e são fundamentais para o processo de inovação e resultados para o 
negócio”, diz Rosália.  
 
Todo o processo passa por um trabalho de sensibilização com as pessoas envolvidas, embora 
as mudanças sejam bem-vindas. Segundo Rosália, “este tipo de projeto agora é top-down, é 
meta estratégica. O cliente hoje tem percepção da necessidade deste tipo de abordagem. E 
logo todos os processos ficam imersos em rotina. Na hora de salvar um documento, por 
exemplo, o sistema orienta o caminho e o uso de templates facilita o trabalho. É o que 
chamamos de Metodologia São Tomé, o usuário vê as vantagens”.  
 
Próximo passos. Mesmo podendo ser implantada de acordo com o fôlego do cliente, a 
metodologia Gerir é basicamente voltada para grandes empresas, devido ao número de 
pessoas envolvidas e tempo necessário para a conclusão.  
 
Para as pequenas e médias empresas, a Documentar irá fazer o pré-lançamento do I4BS no 
GED-Rio 2008 – Congresso e Exposição sobre gerenciamento eletrônico de documentos, que 
acontece no final deste mês.  
 
“É a versão da metodologia Gerir para pequenas e médias empresas, permitindo organizar 
automaticamente os arquivos eletrônicos, definir o ciclo de vida das informações e pesquisas 
em cinco diferentes visões”, diz Fátima.  
 
Utilizando o conceito de SaaS – software como serviço – a proposta é que o pequeno e médio 
empresário seja auto-suficiente para estruturar suas informações.  
 
“Tudo será via Web e esperamos que, em breve, possamos inclusive armazenar as 
informações destes clientes. Mas, por enquanto, é um pré-lançamento e vamos participar 
ativamente das primeiras implantações”.  
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