
O que era apenas um setor com-
posto por enormes galpões
cheios de caixas de documen-
tos corporativos teve que se
reinventar com a adoção de no-
vas tecnologias e prestação de
novos serviços. Como resulta-
do, esse mercado já é um dos
que mais cresce na economia
brasileira e a sua expansão vol-
tou a ser significativa em 2012:
o faturamento chegou a quase
R$ 2 bilhões, com incremento
de 15%, informa a ABGD - As-
sociação Brasileira das Empre-
sas de Gerenciamento de Docu-
mentos.

A evolução do segmento im-
pressiona, como no caso da

Keepers Brasil, que há 10 anos
contava com apenas 50 funcio-
nários encarregados de guar-
dar caixas e organizar papéis.
Isso mudou quando a empresa
passou a agregar ferramentas
tecnológicas e toda uma gama
de serviços de BPO (Business
Process Outsourcing), que in-
cluem a gestão completa de do-
cumentos, tanto físicos quanto
digitais, de forma a combinar
as vantagens do sistema de mi-
neração de dados (Data Mi-
ning) com o Big Data. A opera-
dora especializada investiu cer-
ca de R$ 3 milhões somente no
desenvolvimento de novas tec-
nologias e ferramentas de BI
(Business Intelligence).

A entrada da empresa para o
mercado de TI culminou com
um impressionante crescimen-

to de 60% em 2012, quando
contratou cerca de 300 funcio-
nários, somando 800 colabora-
dores. Para dar conta dessa ex-
pansão, a empresa vai inaugu-
rar uma nova unidade de cinco
mil metros quadrados em Ba-
rueri (SP) e contratar mais 200
funcionários até o final de 2013.

Com o aumento da procura,
a empresa teve também que se
reorganizar em quatro torres de
negócio: a Keepers Box (guarda
e gerenciamento de caixas),
Keepers Doc (voltada para a
gestão individual de documen-
tos), Keepers BPO (business
process, back office, formaliza-
ção de contratos, análise docu-
mental) e a Keepers IT (tecnolo-
gia da informação), que foi
inaugurada no começo deste
ano. ■ C.M.

O mercado brasileiro, especial-
mente as agências de marke-
ting e publicidade, vêm utilizan-
do variados recursos digitais pa-
ra promover a interação entre
as empresas anunciantes e seu
público. Nos últimos dois anos,
um dos recursos que mais ga-
nhou campo foi o QR Code (do
inglês Quick Response). Bastan-
te conhecido especialmente en-
tre os jovens, trata-se de um có-
digo de barras bidimensional
que pode ser facilmente esca-
neado usando a maioria dos tele-
fones celulares equipados com
câmera. Esse código é converti-
do em texto, endereço de URL,
número de telefone, georrefe-
rência, e-mail e SMS.

A novidade, agora, é o uso
inovador proposto pela GVP IT
Solutions - empresa especializa-
da em tecnologia e inovação em-
presarial. Segundo o Supervisor
de Relacionamento da compa-
nhia, Daniel Yokosawa, o QR
Code pode ser utilizado estrate-
gicamente para levar o consumi-
dor diretamente aos canais de
atendimento das empresas, es-

pecialmente o chat mobile.
“O objetivo é facilitar o contato

entre as partes, melhorar o atendi-
mento ao cliente e, principalmen-
te fidelizar aquele interlocutor e
aperfeiçoar a performance de ven-
das, seja qual for o ra-
mo de atividade da
empresa”, conta.

O executivo explica que o
ideal é utilizar conceitos de
cross media, ou seja, publicar o
código em mídia impressa tradi-
cional, utilizada para a divulga-
ção dos produtos e serviços, co-

muns especialmente no setor
imobiliário, de turismo e até
mesmo no varejo que provoque
a curiosidade do leitor e o indu-
za a utilizar o QR Code.

O aplicativo, quando clicado
pela câmera do ce-
lular, viabilizará o
contato direto en-

tre consumidor e o chat da equi-
pe de atendimento ao cliente da
empresa. Tendo fácil acesso à In-
ternet - 3G ou WiFi - é possível
solucionar dúvidas e obter as in-
formações necessárias.

Segundo Yokosawa, uma
campanha bem elaborada utili-
zando QR Code pode gerar inú-
meros benefícios. Com o conta-
to via chat mobile é possível ter
acesso aos dados do cliente e ras-
trear com mais agilidade e dina-
mismo seus interesses. Portan-
to, a empresa poderá conhecer
previamente seu cliente, antes
mesmo de qualquer questiona-
mento ou solicitação. “Essa é
uma forma inteligente de conhe-
cer o consumidor e de ajudá-lo
da maneira mais ágil possível a
solucionar seus questionamen-
tos”, explica o supervisor.

Com as ferramentas digitais
ideais combinadas de maneira
estratégica e um bom atendi-
mento, de acordo com Yokosa-
wa, torna-se possível reverter
possíveis problemas e satisfa-
zer o cliente sem criar obstácu-
los. “O serviço oferecido pela
GVP é acessível e facilmente
moldável a qualquer empresa e
setor”, avalia. ■
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