
OS CAMINHOS DO
MUNDO DIGITAL
Enfim, bons exemplos de migração
do papel para o servidor. Conheça

casos em que a mudança valeu
a pena para as empresas

Por Júlio Simões

Lidar com documentos importantes
sempre foi um problema. Seja para
quem guarda e organiza, seja para
quem simplesmente consulta. Nas esfe-
ras pequenas (dentro de uma empresa, por exem-
plo) ou grandes (entre governos ou polícias ao redor
do mundo), gerenciar papéis e mais papéis se tornou
um forte símbolo da burocracia e da perda de tempo.

No entanto, mesmo com a digitalização, o acesso
a esses documentos continuou complicado. O docu-
mento digital que você vê por aí às vezes dá quase tanto
trabalho para organizar quanto aqueles armários metálicos.
A situação só fica realmente melhor quando a empresa usa a
internet e um bom software de bancos de dados para manu-
sear os documentos on-line, chamados de GEDs, sigla para
Gerenciamento Eletrônico de Documentos.

Com isso, começam a surgir exemplos de digitalização
realmente inovadores, que mudam os processos dentro
das empresas e não se restringem a transformar o velho
arquivo em uma caixa digital para consulta a qualquer
hora. O bom digital muda toda a empresa. Scanners
se espalham por filiais e lojas, funcionários mudam
de hábitos, custos caem, eficiência sobe. Conheça nas
páginas seguintes alguns exemplos de como empresas
realmente usam o mundo digital para mudar.



PAPEL NUNCA MAIS
"A partir de agora, nenhum docu-

mento de origem eletrônica deverá ser
impresso". Essa foi a mensagem que Inez
Lemos Lopes passou aos funcionários
da Trady Assessoria e Consultoria no fi-
nal de 2008. Restringir o uso de papel no
escritório de contabilidade era parte do
projeto de armazenamento de arquivos
no Safe-Doc, sistema para o qual grande
parte dos documentos da empresa esta-
va sendo migrado. Inês decretou o fim
do papel.

A Trady comprou o sistema da Aces-
so Digital para controlar o alto volume
de documentos de seus 50 clientes,
distribuídos entre indústria, comércio
e serviço. Para convencer a todos que
digitalizar facilitaria a consulta e traria
economia de tempo e dinheiro, primei-
ro Inez precisava converter os próprios
funcionários. E proibir a impressão era a
única forma de fazer os funcionários en-
tenderem. Ela foi radical: "não se compra
mais papel na Trady."

Com os clientes, a abordagem foi mais
suave. Receberam a notícia do fim das có-
pias dos documentos em papel ao mesmo
tempo em que foram apresentados ao

novo portal da empresa, um ambiente pro-
tegido por senha. Ali eles encontrariam os
documentos, agora virtuais.

Outra tática para convencer o
cliente dos benefícios da ferramenta
foi tornar disponíveis logo de cara os
documentos dos últimos cinco anos.
Assim, cada cliente pelo menos teria
o que ver no sistema. Hoje, menos
de um ano depois, Inez contabi-
liza o sucesso com praticamente
todos os clientes migrados para
o mundo virtual. Falta só um,
diz Inez. "Esse ainda está sendo
conscientizado'".

Além da economia com
papel, o retrabalho também di-
minuiu. Antes os colaboradores
perdiam tempo para achar o do-
cumento e ainda tinham de contra-
tar um portador para entregar uma
cópia ao cliente quando necessário. No
mundo sem papel, é só procurar dire-
tamente no portal, sem intermediários.

Para Inez, empresas com muitos do-
cumentos devem digitalizar por necessi-
dade. Simples assim, menos retrabalho e
menos gasto com papel e logística. Ago-

ra a informação é virtual e a Trady só se
preocupa com a contabilidade.

DIREÇÃO CONTROLADA E SEGURA
Cada um dos 11 mil caminhonei-

ros terceirizados pela Supricel Logística
sempre seguiu a mesma rotina: ao che-
gar a cada novo destino, toda a papela-
da de documentos era entregue na filial
para reconhecimento da carga e do mo-
torista. Tudo era conferido, registrado e
liberado se tudo estivesse regular. A via-
gem prosseguia e tudo se repetia quan-
do um novo trecho era completado.

Todo esse trâmite incluía erros, fraudes
e até roubos, sinal de que o procedimento
de entrega da documentação era falho.
Afinal, a cada novo problema era preciso
levantar todos os registros do profissional e
da carga e isso era feito em vários bancos de
dados espalhados pela empresa.

Para resolver o problema, a empresa
adotou a digitalização. Em junho deste
ano, 34 das 53 filiais espalhadas por todo

o Brasil começaram a cadastrar os docu-
mentos dos motoristas e dos veículos,
evitando o leva-e-traz de documentos
por parte dos caminhoneiros. Além dis-
so, cada um deles era fotografado com
uma webcam que salva a imagem direta-
mente no perfil do motorista no sistema.
Tudo para aumentar a segurança.

William Domingues, gerente cor-
porativo de tecnologia e sistemas da
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Supricel, esperava resistência de al-
gumas filiais. O processo é complexo
e envolvia vários setores internos da
empresa, como recursos humanos, ge-
renciamento de risco e de contratos e
comprovantes de entrega. William se
enganou. Até os motoristas aceitaram
e a economia apareceu com a redução
do uso do papel na empresa. Melhor
ainda, os riscos também diminuíram.

A investigação de roubos de carga
também ficou mais fácil com a digitali-
zação. Nesse caso, os dados cadastrados
no sistema podem ser rapidamente re-
passados para a Polícia Rodoviária, que
tem assim melhores condições de des-
cobrir o que aconteceu com o caminhão
roubado. Os funcionários repassam até
descrições físicas dos motoristas, se tem
barba, tatuagem, qualquer coisa. Ago-
ra, William prevê acabar de vez com a

antiga rotina dos motoristas
quando a implantação do
novo sistema acabar, em ou-
tubro deste ano. E a Supricel
fica segura de vez.

AO REDOR DO MUNDO
A advogada Simone Alon-

so tinha um problema sempre
que se reunia com os clientes.
Driblava a conturbada agen-

da dos envolvidos, alugava
um ílat ou uma sala de reunião,

contratava uma secretária para
ajudar no atendimento e enfrentava

outros detalhes que envolviam a pro-
dução do encontro.

Para os clientes, ela dá assessoria jurí-
dica a casos de fusão e aquisição e se en-
volve nas negociações com investidores
internacionais. Nesses casos, todo cuida-
do com as informações é muito, muito
pouco. As auditorias jurídicas (ou due
diligence, como eles chamam) analisam
os riscos efetivos e potenciais da nego-
ciação. Qualquer falha ou erro durante
essa fase pode pôr tudo a perder.

Assim, para facilitar o processo, ga-
rantir a segurança e ainda economizar
tempo e dinheiro, Simone resolveu digi-
talizar em 2008. No começo, sentiu um
pouco de dificuldade para moldar seu
Data Room (ambiente que substituiria a
sala de negociações físicas). Mesmo as-
sim, algumas tentativas de configuração
e criação de categorias depois, Simone
chegou à fórmula certa.

Ela agora encontra e manuseia mui-
to mais facilmente o conteúdo dentro
do sistema digital, o que é fundamental
nos processos com grande volume de
documentos. Mas o sistema não diz
respeito só a ela. Uma das vantagens
é que o digital não é avesso a pessoas
estranhas. Cada um tem uma senha
de acesso e visualiza apenas o que lhe
diz respeito.
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A advogada ainda pode programar
quais áreas ela julga ser de interesse de cada
usuário; o relatório de visualização dos do-
cumentos, que permite rastrear quais deles
cada usuário visualizou no portal; o blo-
queio da função "imprimir" que impede a
cópia dos documentos confidenciais; e a
marca dágua automática das páginas, que

contém uma tarja de confidencialidade
com informações do usuário.

Além disso, o sistema é on-line e os
envolvidos na negociação podem aces-
sar os documentos de qualquer parte do
mundo. Se antes o fato de algum cliente
não estar na cidade ou até no País no
momento da reunião era um fator com-

plicador, agora é possível realizar toda a
auditoria on-line e em tempo real. Isso
tudo sem a necessidade de alugar sala,
contratar secretária e cuidar da produção
do evento. "Para mim, o melhor disso é a
sensação de estar em permanente organi-
zação", diz Simone, "Sinto-me pronta para
realizar uma auditoria todo dia."

RECUPERAÇÃO RÁPIDA
Por muito tempo, a incorporadora

imobiliária JHSF fez cópias de cada do-
cumento de pagamento interno da em-
presa. Em caso de qualquer consulta, era
só procurar no arquivo. Mas o gasto de
folhas e de espaço para guardá-las era tão
grande que foi preciso alugar um espaço
físico fora da empresa para manter esses
documentos. Isso sem contar o gasto de
tempo cada vez que era preciso consul-
tar um desses arquivos.

Em 2008, a empresa mudou a forma
de agir. Para isso, adotou o software ale-
mão de gerenciamento eletrônico de do-
cumentos Docware, fornecido no Brasil
pela Simpress, o que inclui todos os equi-
pamentos necessários para digitalização.

No pacote, vão ainda os serviços de
um grupo de consultores de negócios
especializados em implantar e adaptar o
sistema de acordo com o que a empresa
precisa. Na JHSF, por exemplo, o softwa-
re vem sendo utilizado desde setembro
do ano passado no manuseio de docu-
mentos que fluem entre os departamen-
tos (como notas fiscais de pagamento).

No entanto, como toda grande mu-
dança de filosofia requer adaptação, a
JHSF precisou se adequar para que as
mudanças surtissem efeito - e foi aí que
a empresa mais sofreu. A reeducação
do procedimento interno foi, segundo
a própria empresa, a parte mais difícil

da adoção do sistema de digitalização
de documentos.

Mas ajustes na ferramenta e no
cotidiano dos funcionários feitos ao
longo do último ano acabaram erradi-
cando a dificuldade. Em poucos meses,
a novidade transformou uma parte
considerável da organização. Com a
nova solução, o responsável pela docu-
mentação interna de pagamento
transforma os recibos e com-
provantes em arquivos digitais
e depois os envia aos res-
ponsáveis de cada área,
que fazem comentários
ou sugerem ajustes an-
tes de aprová-los. Feito
isso, o documento já
pode ser colocado no
sistema, ficando à dis-
posição para qualquer consulta. Ou
seja, todo o trabalho de registro de do-
cumentos é feito apenas uma vez, facili-
tando a visualização dos documentos e
diminuindo o tempo de consulta.

Agora, a ferramenta já oferece mais
agilidade na execução de tarefas, evita
o retrabalho, economiza papel e, prin-
cipalmente, facilita a recuperação dos
documentos. Tanto que a bem-sucedida
experiência da matriz em São Paulo deve
ser "exportada" para outras filiais da em-
presa espalhadas pelo Brasil já nos pró-

ximos meses. E a JHSF pôde finalmente
esvaziar aquele lugar onde só guardava
papel velho. b2b
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