




CONCEITO IMPLANTAÇÃO

A CENA É COMUM A MUITAS EMPRESAS BRASILEIRAS. QUANDO PRECISAM RECU-

PERAR UM DOCUMENTO, SEJA PARA EFEITOS LEGAIS, SEJA APENAS PARA REAVER

UMA INFORMAÇÃO, ELAS NÃO SABEM NEM POR ONDE COMEÇAR A BUSCA. DOCU-

MENTOS E ARQUIVOS IMPORTANTES SÃO MANTIDOS NAS ORGANIZAÇÕES DE MA-

NEIRA NÃO ESTRUTURADA. INFORMAÇÕES IMPRESSAS FICAM ESPALHADAS POR

mesas e armários, dados estratégicos estão guarda-
dos no desktop dos usuários, projetos novos ficam
armazenados na cabeça de alguns funcionários. Ape-
nas uma parte dos documentos importantes está
guardada na rede da empresa, mesmo assim sem
uma metodologia de armazenamento adequada. Tu-
do parece bem até que um dia o presidente resolve
pedir para a TI a localização rápida de um projeto en-
viado por e-mail por um funcionário há três meses.

Diante de um cenário no qual as empresas têm si-
do agressivamente bombardeadas por um volume
gigantesco de informações e exigências crescentes
de regulamentações, como Sarbanes-Oxley e Basi-
léia, o tema GED (Gerenciamento Eletrônico de Do-
cumentos) voltou com tudo à pauta do CIO.

"Bilhões de documentos são criados, distribuídos
e armazenados eletronicamente nas empresas. É
preciso ter controles precisos para gerenciar esse vo-
lume crescente de documentação digital", afirma
Antônio Paulo de Andrade e Silva, diretor do Cena-
dem (Centro Nacional de Desenvolvimento do Ge-
renciamento da Informação). Estima-se que existam
em torno de 1 mil empresas e organismos governa-
mentais utilizando o GED total ou parcialmente no
Brasil. Pesquisa recente do Cenadem mostra que
27% de um total de 270 empresas pretendem im-
plantar mecanismos de gerenciamento de documen-
tos. Silva afirma que o crescimento anual do merca-
do de GED está estimado em 47%. "As empresas es-
tão cada vez mais preocupadas com a necessidade de
melhor gerenciar o capital intelectual", diz Renate
Landshoff, especialista em gestão documental.

Mas por que optar por GED? Segundo Helberth
Cavalcante, gerente nacional de vendas e marketing
da MSA, empresa mineira que desenvolve sistemas
de gerenciamento de documentos, o GED permite

manter a integridade do documento que roda na em-
presa, além de torná-lo acessível, o que gera aumen-
to de produtividade e redução de custos. A gestão
documental, parte integrante do GED, ganhou ainda
importância em função das exigências legais. "As no-
vas regulamentações demandaram das empresas um
controle mais acurado dos registros, que são a evi-
dência da realização das ações de controle dos riscos
operacionais", afirma Rosália Paraíso Matta de Pau-
la, diretora de negócios da Documentar, empresa es-
pecializada em serviços e consultoria em gestão de
recursos informacionais corporativos.

Por questões culturais, muitos CIOs ainda acreditam
que nunca terão prejuízo por não localizar um docu-
mento, situação que começa a mudar com o surgi-
mento de leis específicas e de casos como o da En-
ron. Mas não é só na defensiva que o GED entra na
agenda. "Como a organização da informação é um di-
ferencial competitivo, o CIO deve encarar o GED co-
mo uma solução estratégica para reter o conheci-
mento organizacional" afirma Renate. Por causa des-
sa conscientização crescente, as tecnologias de GED
e de ECM (Enterprise Content Management) ganha-
ram um grande impulso. Elas são aplicadas na em-
presa ao tratamento da informação, de documentos
e de conteúdos em diversos formatos, desde a capta-
ção, o gerenciamento e a distribuição até o armaze-
namento e a preservação dos arquivos.

O GED é uma tecnologia que abriga diversas ou-
tras, como Document Imaging, Document Manage-
ment e ferramentas de workflow. Juntas elas permi-
tem gerenciar eletronicamente os documentos, o
processo de gestão documental, o desenvolvimento
do fluxo de aprovação de documentos e o processa-
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mento de formulários eletrônicos. Além disso, o
GED ainda dá suporte para soluções de ERP, CRM,
Supply Chain e Knowledge Management.

Isso não significa que a empresa tenha de usar to-
das as ferramentas de GED. Na maioria dos casos, o
foco do projeto é uma área específica, como a de si-
nistros, dentro de uma seguradora. Segundo Aristi-
des Lima, gerente de desenvolvimento de soluções
da Getronics, um projeto de GED pode custar de 6
mil a 10 milhões de dólares, dependendo da necessi-
dade e do porte da empresa. "O importante é lembrar
que GED não significa somente a digitalização de
documentos", diz Lima, referindo-se a um erro co-
mum entre as empresas. Embora a digitalização seja
fator imprescindível para o funcionamento do GED,
ela é apenas a ponta do iceberg de um modelo bem-
sucedido. Além da adoção de uma solução comple-
ta de hardware e software, o CIO também precisa
envolver o RH e a área de comunicação para cuidar
da questão cultural e orientar as pessoas a arma-
zenar os documentos dentro de uma estrutura
predeterminada. O setor que faz isso com maes-
tria é o financeiro, que inclui, além dos ban-
cos, as empresas de seguros e de previdên-
cia. São ainda heavy users de GED, o go-
verno federal, os tribunais, as siderúr-
gicas e as operadoras de telecom.

De acordo com o Cenadem, os be-
nefícios proporcionados pelo GED
podem ser divididos entre tangí-
veis e intangíveis e incluem des-
de redução de custos com novos
escritórios, depósitos e equipa-
mentos até o aumento da pro-
dutividade com a melhoria no
controle dos documentos.

RECURSOS HUMANOS





RECURSOS HUMANOS APLICAÇÃO

Não é simples e rápido desenvolver um pro-
jeto assertivo de GED. Tudo vai depender da área da
empresa que será envolvida — geralmente os proje-
tos são feitos por departamentos — e do que o CIO
entende por GED, conceito que pode significar des-
de a digitalização de documentos em papel até um
pacote completo, que inclui a organização de docu-
mentos não estruturados e a preocupação com a re-
cuperação de dados por meio de um plano de busi-
ness continuity. Segundo uma pesquisa feita no Bra-
sil pelo Cenadem com a consultoria americana Aiim
(Association for Imaging and Information Manage-
ment), os principais entraves de um projeto de GED
são: justificar investimentos, obter o comprometi-
mento da alta direção, gerenciar mudanças e
compreender as necessidades da área envolvida.

"O maior desafio do GED é entender quando nas-
ce a informação, quem a utiliza, como será distribuí-
da, como viverá e morrerá", afirma João Carlos Lopes,
gerente de desenvolvimento de negócios da HP. Pa-
ra Rosália de Paula, diretora da Documentar, os prin-
cipais desafios estão ligados à definição do ROI, já
que grande parte dos benefícios tende a ser intangí-
vel; a integração do GED com outras tecnologias, co-
mo o ERP e CRM; a falta de mão-de-obra qualifica-
da; e a abundância na oferta de produtos com simi-
laridade de funções, o que dificulta a escolha.

Outros aspectos que também podem tirar o sono
do CIO envolvem a seleção de produtos e de forne-
cedores e a especificação das necessidades reais da
empresa. Embora a especialista Renate Landshoff di-
ga que há soluções de GED para todos os tipos de
empresa, antes de pesquisar o fornecedor e a tecno-
logia, o CIO deve questionar a quais processos de
negócios o GED vai atender. "Muitas empresas não
fazem essa pergunta e têm experiências malsucedi-
das pela falta de uma visão holística" diz Renate. As-
sim, segundo Antônio Andrade e Silva, diretor do
Cenadem, o planejamento de um sistema de GED só
poderá ocorrer depois de levantadas as necessidades

e os processos. "O primeiro passo deve ser o mapea-
mento do processo, quando o executivo descobrirá
que somente 20% da informação que circula na em-
presa está estruturada", afirma Silva.

Como é fundamental associar o GED ao core bu-
siness da empresa, o CIO deve partir para um busi-
ness plan, de forma a analisar as áreas que obterão
maior retorno. Também é importante avaliar de que
maneira o GED vai modificar a forma de trabalho das
pessoas, alterar processos e aumentar a produtivida-
de. É fundamental ainda que o CIO não veja o GED
como a solução para todos os seus problemas. "Se é
ou não a solução, irá depender do problema que a
empresa tem", diz Renate, que sugere às companhias
desenvolver políticas de gestão documental, tabela
de temporalidade para os documentos, uma estrutu-
ra física de arquivamento e uma cultura de compar-
tilhamento e colaboração. É fundamental para o CIO
ter uma política de gestão documental antes de par-
tir para o GED. "O CIO precisa formar uma equipe
com profissionais de TI, gestão documental, análise
de processos e usuários finais. Sem essa contribui-
ção não conseguirá implantar o GED " afirma Silva.

Para a implantação, o melhor ca-
minho apontado pelos especialistas é partir para um
projeto piloto e, depois, montar um cronograma físi-
co de implementação. Outro erro fatal e corriqueiro
é trazer primeiro o software e o scanner para, poste-
riormente, procurar as aplicações dentro da empre-
sa. As aquisições devem ficar para a fase final do pro-
jeto. Outro cuidado que o CIO precisa tomar diz res-
peito à integração de sistemas. Segundo a consulto-
ra Renate, nos últimos 20 anos as empresas foram
adquirindo soluções departamentais, sem pensar na
necessidade de integração. Hoje, não há como recu-
perar informação rapidamente em diversos bancos
de dados dispersos. "Sem integração, o GED funcio-
nará integralmente como sistema, mas não cumpri-
rá sua função estratégica", diz Renate.
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IMPLANTAÇÃO

Nenhum projeto de GED vai funcionar em
potência máxima se as pessoas não forem envol-
vidas, porque o modo de trabalhar vai mudar e is-
so precisa ser acompanhado de forma bem próxi-
ma não só pelo CIO, mas também pelo RH. "Antes
de realizar as modificações, é importante que o
usuário seja envolvido", diz Lorenzo Ridolfi, da
consultoria Accenture. Os aspectos culturais, orga-
nizacionais e pessoais (hábitos e comodidade) devem
ganhar atenção num projeto de GED. Como ainda é
forte a cultura do papel, um desafio grande está na
área da ciência da informação e diz respeito ao de-
senvolvimento de um vocabulário único a ser usado
na alimentação e recuperação dos dados.

A consultora Renate Landshoff diz que a tecnolo-
gia de busca também é um dos fatores críticos de su-
cesso e sua eficácia irá depender muito do grau de in-
tegração entre os sistemas que existem na empresa.

Para evitar dor de cabeça futura, Rosália de Paula,
da Documentar, sugere a seqüência de algumas eta-
pas para preparar e conscientizar o funcionário para
as mudanças propostas pelo GED. O primeiro pas-
so, segundo ela, é realizar palestras de sensibilização
e comunicação do projeto. Deve-se falar da imple-
mentação, dos benefícios esperados e da ligação de
cada funcionário e departamento com as metas es-
tratégicas da organização. Conversar com os usuários
para entender como eles realizam os processos e ex-
plicar como realizarão no futuro. O passo seguinte é
o treinamento da equipe usuária. "Enquanto a im-
plementação da metodologia e da tecnologia ocorre,
pode-se definir e repassar aos usuários os procedi-
mentos operacionais para manutenção da docu-
mentação ativa e futura", afirma Rosália. Treinar a
equipe de suporte da tecnologia, responsável pela
manutenção e pelas customizações do GED, é ou-
tra questão importante

O CIO e sua equipe precisam se reinventar pa-
ra a era do GED. Num momento em que a TI vive
a cultura do backup, a consultora Renate diz que

armazenar informações produzidas em meio digi-
tal é um enorme desafio, principalmente porque é
incomum ver empresas preocupadas com a pre-
servação da mídia digital. "As atualizações de pro-
gramas e de versões são constantes e normalmen-
te a mídia já gravada não acompanha essa atualiza-
ção", diz Renate. Resultado: é enorme a quantida-
de de dados que existem nas empresas e que já não
podem ser lidos. Isso porque, para que um docu-
mento seja lido, é preciso que exista, além da mí-
dia, o software que gerou esse documento.

A cultura da empresa também deve ser especial-
mente trabalhada para o gerenciamento de e-mail,
um desafio e tanto para o CIO, pela quantidade,
importância e pelos anexos que muitas vezes não
são salvos na rede. "Participei de uma implantação
de GED em que a tecnologia obrigava o funcioná-
rio a salvar o documento no GED, mas não tinha
controle sobre o e-mail. O anexo só era salvo no
GED quando o funcionário achava que deveria fa-
zê-lo", diz Renate Landshoff.

Encarar o e-mail como documento importante é
uma mudança cultural que deve ser trabalhada.
O mesmo acontece em relação ao gerenciamento do
conhecimento, o chamado Knowledge Management.
Mais uma vez, a tecnologia por si só não surtirá efei-
to se não contar com o apoio dos usuários. "Embora
o compartilhamento de documentos seja importan-
te para a gestão do conhecimento, não é uma condi-
ção necessária nem suficiente. A empresa pode ter
tudo bem armazenado e organizado num GED, e,
mesmo assim, as pessoas não o utilizarem", afirma
Renate. Como o conhecimento está na cabeça das
pessoas, sua gestão deve se preocupar, acima de
tudo, com métodos que facilitem a localização
dos tópicos importantes, seja física, seja virtualmen-
te, para trazerem esse conhecimento ao processo
de resolução de problemas.
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Com 90 sucursais próprias e mais de 11
milhões de segurados, a Mapfre tinha duas neces-
sidades. De um lado a seguradora buscava uma for-
ma de diminuir o trânsito de papéis na organização,
evitando manuseios, extravies, extração de cópias
desnecessárias e desperdícios de tempo e dinhei-
ro. Do outro, queria ganhar agilidade e produtivida-
de na execução dos processos de tramitação dos si-
nistros. Como resolver esses dois entraves de uma
só vez? A resposta encontrada por Moira Romero,
diretora de TI da Mapfre, foi o GED.

O que atraiu a empresa foi a possibilidade de ter
um gerenciamento automatizado das atividades e
disponibilizar consultas das imagens dos documen-
tos a todas as áreas envolvidas, de forma segura,
compartilhada e padronizada. O primeiro módulo
implantado na seguradora opera há apenas nove me-
ses, na área de vida e previdência, que já está sentin-
do os benefícios. A área de seguros para automóvel

está na fase de implementação e, em breve, o GED
deve ser também incorporado à diretoria corporati-
va jurídica do Grupo Mapfre. Segundo Moira, há ho-
je mais três projetos em desenvolvimento.

O GED da Mapfre está baseado no sistema Docu-
mentum, da fornecedora EMC. O processo de im-
plantação não foi complicado, uma vez que o plane-
jamento envolveu todas as áreas da empresa que
utilizariam a ferramenta. "Como se tratava de um
processo novo dentro da companhia, resolvemos
não realizar o redesenho dos processos e, sim, adap-
tá-los ao workflow do Documentum, tornando
mais fácil a adequação dos usuários à utilização do
produto em seus processos diários", diz Moira.

Para preparar os usuários para a novidade, o pri-
meiro passo da Mapfre foi apresentar-lhes as fun-
cionalidades do produto e mostrar como auxiliaria
no processo. O passo seguinte foi treiná-los e tam-
bém colocar à disposição o suporte in loco. "O traba-

lho da mudança de cultura de
nossos funcionários está sendo
realizado de forma tranqüila,
uma vez que cada usuário en-
tende a importância do produto
no seu dia-a-dia", afirma Moira.

Entre os benefícios obtidos
até o momento com o GED,
Moira aponta a possibilidade de
análise e redesenho dos fluxos
de atividades dos processos
operacionais da empresa, pro-
porcionando, com isso; sua oti-
mização e automação. "Há ainda
benefícios como as funcionali-
dades da tecnologia, que permi-
tem a captação, a indexação, o
armazenamento e o comparti-
lhamento das imagens dos do-
cumentos associados a esses
processos" diz Moira.
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A empresa Bandag, fornecedora americana de
recapagem de pneus para ônibus e caminhões, preci-
sava de uma solução que a ajudasse a atender às nor-
mas da lei Sarbanes-Oxley e a ter um plano de busi-
ness continuity. Com 139 concessionárias no Brasil,
Karim Samra, gerente de TI da Bandag, também
queria pôr fim à burocracia no trabalho da equipe de
campo, que imprimia relatórios de visitas com im-
pressoras portáteis e, após a assinatura, enviava o do-
cumento, pelo correio, à administração. Para reduzir
a papelada e dar adeus às caras impressoras, Samra
percebeu que era hora de colocar os formulários no
processo de workflow e, assim, partir para a aprova-
ção eletrônica de documentos. A empresa adotou o
sistema Datasul WebDesk, solução usada para gerir
de forma integrada processos e documentos criados
pelas áreas de vendas, técnica, de qualidade e admi-
nistrativa. A implantação da solução aconteceu de
março a julho de 2005 e contou com profissionais

técnicos das áreas administrativa, de vendas e qua-
lidade da Bandag. Se antes os relatórios eram feitos
de papel e o fluxo era lento, com a implantação do ge-
renciamento, a concessionária ganhou acesso às in-
formações pela rede. Os arquivos ficam armazenados
em um servidor e tudo pode ser acessado pela web.

Resultado: a Bandag adquiriu maior agilidade na
recuperação de documentos. Com o WebDesk, Sam-
ra diz que a empresa centralizou a gravação de docu-
mentos num único local. "Hoje o gerenciamento de
grandes volumes de documentos ocorre de forma
estruturada e segura, sejam eles projetos, planilhas,
imagens, relatórios ou textos em diversos formatos
de arquivos eletrônicos", diz Samra. Com o sistema,
que funciona como GED e workflow, Samra afirma
ainda que, ao contrário do passado, quando ninguém
sabia onde o documento estava parado para assina-
tura, hoje qualquer um pode localizá-lo, o que gerou
mais velocidade na aprovação de documentos.

IMPLANTAÇÃO



Empresa canadense que atua no ramo de mi-
neração, a Brazilian Diamonds tem sua matriz brasi-
leira sediada em Belo Horizonte e funcionários espa-
lhados por vários pontos de Minas Gerais, traba-
lhando em projetos de exploração. Seu negócio é
abrir minas que se mostrem economicamente viá-
veis. O problema é que nessa fase de pré-operação, a
empresa que só realiza pesquisas e tem faturamento
zero, além de viver em meio a um volume crescente
de documentos, como relatórios, mapas, contratos e
estudos. Embora todos esses documentos estejam
organizados, eles se encontravam espalhados por en-
dereços diferentes, de maneira descentralizada.
Diante desse cenário nada animador, e também
preocupada em atender às normas da SOX, a empre-
sa de capital aberto decidiu aderir a duas tecnologias
para facilitar sua rotina: o ERP e o GED. Para oferecer
cada vez mais transparência à comunidade e aos in-
vestidores, Érico Ribeiro, diretor da Brazilian Dia-

monds, afirma que a empresa partiu para a adoção da
solução de gestão integrada Proteus, da Microsiga,
cuja função era integrar e definir os processos, além
de criar uma política de segurança dos dados. O sis-
tema preparou o terreno para o GED. Para tanto, o
analista de tecnologia Paulo Natel, da equipe da Bra-
zilian Diamonds, diz que foi montada uma infra-es-
trutura composta de quatro servidores e links dedi-
cados com fibra óptica. Feito isso, o passo seguinte
foi escolher a ferramenta de GED. A opção foi pelo
software Fusion Suite, da européia Cimage Nova-
Soft, representada no Brasil pela mineira NexTech.

Em processo de implantação e com uma série de
documentos na fila da digitalização, o projeto do
GED apresenta desafios mais culturais do que tecno-
lógicos. "Uma questão que estamos definindo é co-
mo buscar o documento, se por projeto ou por no-
me", diz Natel. A intenção da Brazilian Diamonds
é deixá-lo pronto até o final deste ano.
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