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O VALOR 
DA DIGITALIZAÇÃO
Qualquer empresa que queira manter sua relevância no mercado 
precisa investir na transformação digital, identificando os melhores 
parceiros, soluções, ferramentas e conhecimentos que oferecerão 
mais inteligência e agilidade aos processos de negócios. Quando 
implementada corretamente, uma estratégia de transformação digital 
oferece maior eficiência, reduz custos, aumenta a agilidade, melhora 
a experiência do cliente e traz novos insights para os negócios.

Embora os líderes empresariais estejam confiantes sobre essa 
necessidade, nem sempre sabem como implementar uma estratégia 
eficiente, especialmente quando não conseguem visualizar como a 
digitalização de gestão do ciclo de vida da informação irá transformar 
dados em inteligência de negócios.

Gerar valor a partir da enorme quantidade de informações produzidas 
pelo ecossistema de negócios, principalmente quando ainda estão 
armazenadas no papel, é uma tarefa quase impossível. Ao implementar 
uma solução de gerenciamento de documentos e alterar a maneira 
como as informações são criadas, gerenciadas e armazenadas, as 
organizações podem dar o primeiro passo na jornada da transformação 
digital e na correta gestão do ciclo de vida da informação.
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QUAL O SEU GRAU DE MATURIDADE 
DIGITAL NA GESTÃO DO CICLO DE 
VIDA DA INFORMAÇÃO?

A maturidade digital é um processo contínuo 
de adaptação a um cenário que não para de 
mudar, em que novos modelos de negócios 
e mudanças nas demandas do mercado 
empurram constantemente a empresa para a 
evolução e o crescimento.

E como está se desenvolvendo a sua 
transformação digital? Descubra abaixo quais 
são as principais etapas dessa jornada e 
identifique sua maturidade digital em relação 
ao gerenciamento de documentos e gestão do 
ciclo de vida da informação:

PREDOMÍNIO DO PAPEL
As empresas que se encaixam nesse estágio 
geralmente estão dando os primeiros passos 
na transformação digital. Os documentos 
continuam sendo gerados originalmente 
em papel e são armazenados em arquivos 
físicos dentro da empresa, ocupando espaços, 
dificultando o trabalho e gerando mais custos. 
E os documentos originados digitalmente são 
arquivados em vários dispositivos, sem o uso 
de um sistema que os integre, dificultando a 
sua localização.

Não há políticas de segurança para proteger 
as informações, impedindo que elas 
sejam replicadas ou compartilhadas sem 
autorização, ou mesmo que sejam alvo de 
hackers. Além disso, documentos que só 
existem no papel podem ser facilmente 
perdidos ou destruídos em caso de incêndio, 
por exemplo.

A SOLUÇÃO? 
REDUZA A PAPELADA.
As organizações devem integrar todas 
as informações e eliminar a duplicidade, 
transformando arquivos físicos em arquivos 
digitais. A primeira etapa é preparar um 
programa de digitalização, priorizando 
os documentos mais consultados e 
implementando políticas de segurança. Os 
registros que precisam ser mantidos em seu 
formato físico devem ser levados para um site 
externo que ofereça armazenamento seguro e 
serviços de digitalização sob demanda.

3
CICLO DE VIDA DA INFORMAÇÃO:

COMO A DIGITALIZAÇÃO ESTÁ TRANSFORMANDO ESSA GESTÃO



DIGITALIZADO, MAS 
DESORGANIZADO
Nesse ponto, as organizações já adotaram 
novas tecnologias, mas não estabeleceram 
regras claras sobre como gerar e armazenar 
informações. Os funcionários armazenam 
arquivos em seus dispositivos - aproveitando 
as políticas de BYOD (Bring Your Own 
Device), ou mesmo em aplicativos não 
aprovados pelo departamento de TI, na 
chamada Shadow IT, fazendo com que não 
haja regras de indexação e arquivamento de 
documentos. Sem integração, as informações 
são espalhadas por vários dispositivos e 
aplicativos, dificultando a localização e a 
implementação de regras de segurança e 
conformidade. Além disso, os funcionários 
também perdem muito tempo pesquisando 
documentos - tempo que poderia ser gasto 
em iniciativas mais estratégicas.

A SOLUÇÃO? 
ORGANIZE OS ARQUIVOS.
Uma estratégia de gerenciamento de 
documentos e consequente gestão do ciclo 
de vida da informação deve abranger toda 
a empresa, com muito planejamento e 

colaboração de todos os departamentos, 
começando com a criação de um conselho 
de governança da informação. Com esse 
conselho, será possível ter uma visão ampla 
de toda a empresa e dos documentos 
produzidos em cada departamento, 
avaliando sua inter-relação e, principalmente, 
entendendo quais são as expectativas e 
necessidades de cada área.

Uma solução centralizada de gerenciamento 
de documentos pode otimizar a retenção e a 
indexação de documentos ao longo do seu ciclo 
de vida, permitindo que os funcionários acessem 
informações em uma plataforma segura, 
monitorando os requisitos de conformidade.

DIGITAL, MAS COM  
PROCESSOS MANUAIS
Então, chegamos à terceira etapa, onde  
o problema está em manter processos 
manuais quando, apesar do fato de a maioria 
das informações já estar digitalizada e 
facilmente acessível, as empresas ainda estão 
perdendo tempo e recursos gerenciando 
manualmente os registros.

A SOLUÇÃO? 
INVISTA EM AUTOMAÇÃO.
Ao automatizar processos, as organizações 
conseguem reduzir o tempo usado em 
tarefas administrativas, aumentar o 
controle e garantir a conformidade. Uma 
solução de gerenciamento de documentos 
monitora arquivos ao longo de seu ciclo 
de vida, enviando notificações quando um 
documento está incompleto, expirado ou 
pronto para destruição segura. Neste ponto da 
transformação digital, os funcionários já podem 
se concentrar em projetos mais estratégicos.
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DIGITAL SE TORNA PADRÃO
Neste ponto, as empresas já integraram com 
sucesso seus processos não digitais e digitais, 
antecipando as demandas dos clientes, reunindo 
valiosos insights de negócios, melhorando a 
comunicação e oferecendo melhores condições 
de trabalho para seus funcionários. Os defasados 
processos manuais   foram automatizados e as 
equipes estão focadas em atividades estratégicas, 
e a empresa está pronta para inovar, não 
apenas entendendo suas necessidades atuais, 
mas também se preparando e se adaptando às 
tendências futuras.

A SOLUÇÃO? 
MANTENHA UM PROCESSO 
CONTÍNUO DE TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL, ADOTANDO UMA 
CULTURA DIGITAL NO 
GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS.
Para chegar a esse estágio em que o 
digital se torna padrão, uma estratégia de 
gerenciamento de documentos deve levar em 
consideração os seguintes aspectos:
• Capturar as informações necessárias  

dos documentos

• Integrar informações em sistemas de 
software e processos de negócios

• Compartilhar documentos com as  
pessoas certas

• Permitir acesso rápido aos documentos
• Controlar e garantir a segurança do  

referido acesso
• Acompanhar as alterações dos documentos
• Garantir a segurança dos documentos
• Gerenciar documentos ao longo de seu 

ciclo de vida, incluindo destruição segura e 
armazenamento adequado

Mas essa estratégia será apenas uma 
verdadeira transformação digital no 
gerenciamento de documentos se a 
empresa tiver a tecnologia, produto, 
pessoas e habilidades corretas que, juntas, 
transformarão dados não estruturados em 
inteligência para dar suporte às operações.
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CONFIRA 8 ETAPAS PARA  
COMEÇAR A DIGITALIZAR 
DOCUMENTOS E INICIAR A GESTÃO 
DE CICLO DE VIDA DA INFORMAÇÃO
Aderir à transformação digital pode parecer 
um sonho quase impossível para muitos 
líderes de negócios, mas ações como digitalizar 
documentos corporativos podem ser o 
primeiro passo para digitalizar toda a empresa.

Independentemente da quantidade de 
documentos gerados pela empresa, para 
todas as necessidades existe uma solução 
capaz de transformar as informações 
originalmente colocadas em papel, microfilme 
e microficha em arquivos digitais.

VEJA O PASSO A PASSO  
PARA A DIGITALIZAÇÃO:

1. DEFINIR O PARCEIRO NO 
PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO DE 
DOCUMENTOS CORPORATIVOS

 O primeiro passo é selecionar quem será 
o parceiro tecnológico que acompanhará 
e contribuirá para o sucesso de todo o 
processo, oferecendo toda a experiência 
necessária, desde a definição do foco 
do projeto até a oferta de soluções para 
guarda, administração e destruição segura 
de documentos.

2. DEFINIÇÃO DE DOCUMENTOS
 Depois, é hora de definir quais 

documentos serão digitalizados e sua 
indexação, formando arquivos com dados 
complementares, como os documentos 
que fazem parte do arquivo de cada 
funcionário. Esses documentos podem 
ser distribuídos por vários departamentos 
da empresa e, portanto, esse processo de 
integração de informações deve envolver 
vários setores.

3. PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS
 Nesta fase, os documentos são “limpos” 

e preparados para digitalização, com a 
remoção de clipes, ganchos e qualquer 
outro elemento que interfira no acesso do 
documento ao scanner.

4. DIGITALIZAÇÃO
 O documento em papel é colocado  

no scanner e transformado em um 
arquivo digital.

5. CONTROLE DE QUALIDADE
 Por amostras, os arquivos são avaliados 

- legibilidade dos dados e resolução das 
imagens. Se necessário, são feitos ajustes 
de contraste e nitidez, garantindo as 
especificações técnicas determinadas 
para o projeto.

6. INDEXAÇÃO
 O documento digitalizado é indexado e 

ganha uma identidade, permitindo sua 
rastreabilidade e acesso rápido.

7. DISPONIBILIZAÇÃO
 Os arquivos digitais são disponibilizados 

aos usuários, de acordo com as políticas 
de segurança, com a distribuição de 
senhas e níveis de permissão.

8. EXCLUIR DOCUMENTOS JÁ 
DIGITALIZADOS

 Cada departamento deve monitorar o 
tempo de custódia obrigatória de cada 
documento em papel e identificar quando 
cada um pode ser destruído. O uso de 
uma Tabela de Temporalidade serve para 
identificar separadamente cada um dos 
documentos em cada arquivo e destacar 
informações sobre o seu ciclo de vida, 
tempo de custódia, frequência de uso 
até o seu destino, organizando todas as 
informações de maneira prática e fácil de 
visualizar, em um único documento.
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POR QUE VOCÊ DEVE  
COMEÇAR A DIGITALIZAR SEUS 
DOCUMENTOS AGORA
E quais são as maiores vantagens na 
implementação de processos de digitalização 
de documentos? Abaixo, listamos 10 motivos 
que comprovam por que você deve começar 
a digitalizar seus documentos agora e 
implantar uma eficiente gestão do ciclo de 
vida da informação:

1. MAIOR PRODUTIVIDADE
 Dependendo de como os arquivos são 

(ou não) organizados, pode levar até 
12 minutos para que um funcionário 
encontre um documento em papel. 
Com o acesso na web de documentos 
digitalizados, esse tempo pode ser 
reduzido para segundos.

2. REDUÇÃO DE CUSTOS
 A manutenção de arquivos em papel gera 

custos tanto na organização quanto na 
contratação de um espaço físico para 
sua custódia e em pessoal especializado 
em arquivamento. Independentemente 
da maturidade digital da empresa, 
serviços de digitalização de documentos 
inovadores e customizados para cada 
setor reduzem significativamente a 
quantidade de documentos em papel.

3. ACESSO FÁCIL E PERMANENTE
 A digitalização de documentos permite 

que os arquivos sejam acessados   
facilmente através de um banco de dados 
de gerenciamento de registros na nuvem, 
a qualquer hora e em qualquer lugar. Em 
pastas físicas, essa pesquisa consome 
muito mais tempo e pode até afetar a 
credibilidade da empresa - imagine um 
funcionário tentando encontrar um recibo 
de compra de papel para um cliente, na 
frente dele, e levando mais de 10 minutos 
para encontrar este documento.

4. MAIS SEGURANÇA
 Além da segurança física, um documento 

digitalizado é um documento rastreável. 
Isso significa que apenas pessoas 
autorizadas podem acessar determinados 
documentos usando uma senha. As 
senhas podem até ter vários níveis 
de permissão, garantindo ainda mais 
a segurança das informações. Essa 
rastreabilidade também garante a 
identificação de quando e quem fez 
alterações no documento.

5. PRESERVAÇÃO DO DOCUMENTO
 Os documentos em papel estão 

sujeitos a deterioração devido ao 
clima, armazenamento inadequado e 
manuseio. A digitalização de documentos 
garante que as informações sejam 
preservadas para referência futura, 
independentemente de quantas vezes 
elas sejam acessadas.

6. RECUPERAÇÃO DE DESASTRES
 O risco de um desastre natural, como 

inundações, sempre existe, assim como 
o risco de incêndio. A digitalização de 
documentos e o armazenamento em 
nuvem, bem como o backup, garantem 
que esses documentos estejam 
sempre seguros, independentemente 
dos arquivos físicos, garantindo a 
continuidade dos negócios.
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10. MATURIDADE DIGITAL
 A digitalização de documentos é uma das 

primeiras etapas da transformação digital, 
considerada uma estratégia fundamental 
para o crescimento sustentável 
dos negócios. A melhor solução de 
gerenciamento de documentos e gestão 
do ciclo de vida da informação oferece 
muito mais do que mera digitalização. 
O parceiro certo também pode ajudá-
lo a automatizar a classificação e o 
gerenciamento de registros, aumentar a 
eficiência dos funcionários e implementar 
sistemas de controle de informações 
que atendem aos requisitos regulatórios. 
Ao alavancar uma solução avançada de 
gerenciamento de documentos como 
parte de um programa abrangente, 
você poderá encontrar rapidamente um 
documento, deixando de lado as gavetas e 
as pastas suspensas. E, claro, ganhar mais 
inteligência de mercado.

7. ECONOMIA DE ESPAÇO
 O aluguel ou compra de espaços para 

armazenamento de documentos em papel 
é um investimento que não faz sentido. Ao 
implementar um processo de digitalização 
de documentos, todos os espaços físicos 
que fazem parte dos ativos da empresa e 
que foram usados   para armazenamento 
de documentos são liberados e podem 
ser usados   para outras atividades mais 
importantes para os negócios. Armazenar 
os documentos nas instalações do parceiro 
na implantação do processo de gestão do 
ciclo de vida da informação tem um custo 
bem menor.

8. VANTAGEM COMPETITIVA
 A digitalização de documentos está no padrão 

de organizações globais e pequenas empresas, 
atentas à superação de processos internos 
alcançados com o melhor gerenciamento 
de documentos, resultando em maior 
competitividade e satisfação do cliente.

9. PRESERVAÇÃO  
DO MEIO AMBIENTE

 Segundo a organização Water Footprint 
Network, são necessários cerca de 10 litros 
de água para produzir uma folha de papel 
A4. E este é apenas um dos componentes 
usados   na fabricação de papel.
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A Access atende aos requisitos de gestão 
documental em todos os setores da economia 
com qualidade, eficiência e segurança, com 
sistemas customizados que garantem processos 
mais ágeis e transparentes e total conformidade 
com as normas e regulações. A implementação 
de uma plataforma de gerenciamento de 
documentos permite que as empresas protejam 
e controlem arquivos digitais, oferecendo 
aos funcionários a capacidade de acessar 
informações e colaborar a partir de qualquer 
dispositivo, em qualquer lugar, controlando 

quem acessou determinado documento, com 
quem foi compartilhado, as alterações feitas e 
todas as informações necessárias para atender 
todos os requisitos de conformidade.

Fornecemos soluções de guarda, gestão, 
destruição e armazenagem de documentos e 
mídias seguras e econômicas, com sistemas 
de rastreamento precisos e métodos de 
recuperação confiáveis que vão apoiar o 
sucesso da sua digitalização e gestão do ciclo 
de vida da informação. 

COMO A ACCESS PODE AJUDAR
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UNIDADE SÃO PAULO
Rua do Curtume, 554 – Lapa

CEP: 05065-001 – São Paulo / SP
Fone / Fax: +55 (11) 3612-6070

UNIDADE RIO DE JANEIRO

Rua Mogi Mirim, 128 e 134 – Benfica
CEP: 20911-900 – Rio de Janeiro / RJ

Fone / Fax : +55 (21) 3541-0440

UNIDADE ITUPEVA

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2.777 Galpão II
CEP: 13295-000 – Itupeva – SP
Fone / Fax: +55 (11) 4496-5880

UNIDADE CURITIBA

Rua Elias Pedro Saade, 100 – Campina
CEP: 83020-455 – São José dos Pinhais – PR

Tel: +55 (41) 4063-8667


