
Eficiência

SEM PAPEL

A certificação digital costuma ser
vista no mercado como uma
forma de agilizar processos de
negócios externos, evitando o

ciclo burocrático que envolve o uso de
papel nas negociações. No entanto, é
possível aplicar a tecnologia também
nos fluxos internos, reduzindo custos e
prazos de operações essenciais para as
atividades de uma organização.

Esse foi o caso da Fundação Bradesco,
que introduziu o Projeto Paperless,
no qual a assinatura digital tem um
papel central, ao lado de uma solução
de gerenciamento eletrônico de
documentos (GED) e um plano para
melhoria de processos. O resultado é
que, até o final de 2009, a instituição
deve fechar com redução de custos de
60% e de prazos de até 50% em todos os
processos administrativos, pedagógicos
e educacionais.

O investimento em toda a nova

estrutura foi alto, mas o valor do
retorno deve ser o triplo ainda em 2009.
A instituição de ensino estima que
gastou 1,5 milhão de reais no projeto
e que o ganho com redução de custos
fixos dos processos estratégicos deve
ficar em cerca de 4,5 milhões de reais
ao final do ano.

Um dos principais processos que
o Paperless ajudou a aprimorar é
o gerenciamento de documentação
da fundação. Os alunos,
independentemente de ainda estudarem
ou não na organização, possuem um
prontuário com todas as informações
do seu histórico. Eles não podem
ser jogados fora por determinação
legal. Existem papéis que estão com a
fundação há mais de 40 anos.

Para realizar a digitalização, a
empresa adotou solução da Kodak.
E para assinar os documentos e dar
valor legal a eles, a instituição optou
por ferramenta da Certisign. Além
disso, muitos dos novos processos já
são realizados diretamente no formato
digital e assinados, trazendo melhoria
de custos ainda mais significativa.

Outra tecnologia chave no processo
é a Centrik, responsável por indexar
campos e facilitar a busca por
documentos guardados desde a década
de 50. "Um formando dessa década
pode ser encontrado facilmente
pelo sistema, a partir do portal. Se
a situação for comparada com os
processos escolares tradicionais, de
armazenamento de papel, o ganho de
agilidade é enorme", afirma o CIO da
Fundação Bradesco, Nivaldo Marcusso.
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