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O custo e o esforço associados à gestão 
da informação crescem no mesmo ritmo 
do aumento exponencial do volume de 
dados. Pesquisas indicam que mais de 2,5 
quintilhões de bytes de dados são criados 
todos os dias. Além disso, 90% dos dados 
do mundo foram criados nos últimos dois 
anos – volume que só tende a crescer: em 
2020 estima-se que 1,7 MB de dados sejam 
criados a cada segundo para cada pessoa 
na terra. A conclusão óbvia é que não há 
escassez de dados para impulsionar os 
negócios, mas a capacidade de acessar, 
coletar e transformar esses dados em 
inteligência é algo completamente diferente. 

Transformar em inteligência dados não 
estruturados, “escondidos” em silos, que 
não estão contextualizados – enfim, um 
caos – não é uma tarefa simples, mas, com 
a implementação de um eficiente sistema 
de gestão da informação, a jornada rumo à 
inteligência ganha novos rumos.

2
GESTÃO DA INFORMAÇÃO:  

CONHEÇA OS RISCOS E BENEFÍCIOS DE ORGANIZAR O CAOS



RISCOS E 
BENEFÍCIOS
Como você agrega inteligência a um sistema 
de gestão documental? Uma maneira é usar 
dois quadros de referência: risco e benefício.

Um dos grandes objetivos da gestão  
de documentos é a possibilidade de 
equilibrar a aversão ao risco e a  

proteção de informações. Contudo, 
agora, mais e mais organizações estão 
enxergando as oportunidades de obter 
informações mais consistentes e mais 
inteligentes que a gestão de documentos 
pode entregar. Vamos explorar os dois 
lados da equação.
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RISCOS
Embora a gestão de documentos possa 
inicialmente parecer um sistema para 
capturar e armazenar informações, as suas 
funcionalidades vão muito além disso. E, 
quando se trata de gerenciar e mitigar 
riscos, um eficiente sistema vai ajudar a 
sua empresa a identificar quais informações 
podem ser eliminadas, um dos motivos pelo 
qual as suas políticas de gerenciamento 
podem se tornar um caos. 

Segundo algumas estimativas, 70% 
ou mais dos dados armazenados são 
ROT - Redundant, Obsolete and Trivial 
(Redundante, Obsoleto e Trivial). ROT 
são dados que uma organização continua 
retendo mesmo que as informações 
não tenham mais valor comercial ou 
legal. Os funcionários criam documentos 
ROT salvando várias cópias da mesma 
informação. Documentos ROT em papel  
são gerados quando colaboradores 
imprimem uma “cópia de segurança” de 
um arquivo digital e o guardam em uma 

gaveta de arquivo... apenas para o caso de 
acontecer alguma coisa.

Conteúdo redundante, obsoleto e trivial 
pode ser encontrado em qualquer lugar: 
em estações de trabalho individuais, 
compartilhamentos de arquivos de rede, 
em servidores, em tablets, em dispositivos 
móveis e em serviços de compartilhamento 
na nuvem, entre outros locais.

Documentos ROT aumentam os riscos 
de várias maneiras. Uma é prejudicando 
a capacidade de manter a conformidade 
ou atender a exigências de auditorias. 
Além disso, qualquer informação que 
seja retida após o prazo legal representa 
um risco, já que pode ser usada contra a 
empresa em ações legais ou auditorias 
financeiras. E, claro, como os documentos 
ROT não são gerenciados e são “invisíveis” 
para a empresa, essas informações são 
extremamente vulneráveis ao ataque de 
hackers e violação de dados. 
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BENEFÍCIOS
Não ter controle de toda a informação  
que circula pela empresa não só 
significa maior risco, mas também muitas 
oportunidades perdidas. Empresas de todos 
os setores da indústria devem ter no radar 
a importância de contar com informações 
consistentes e contextualizadas para 
elaborar novas estratégias, ganhar 
vantagem competitiva e manter a 
sustentabilidade financeira do negócio.

Infelizmente, o mercado está repleto de 
exemplos de empresas, algumas até com 
atuação global, que não aproveitaram a 
inteligência oferecida pelas informações 
que circulavam interna e externamente e 
“fecharam as portas”. 

Quem não se lembra da época em que 
cada esquina havia uma Blockbuster? É 

até difícil entender como seus gestores 
não enxergaram que os lucros estavam 
caindo por conta de novas formas de 
compartilhamento de conteúdo como o 
streaming e não tomaram uma atitude,  
não implantaram novos modelos de 
negócio alinhados às novas demandas  
dos clientes. Certamente não contavam 
com um sistema de gestão de 
documentos capaz de contextualizar as 
informações e gerar alertas. 

A lição a ser aprendida é que existem 
apenas dois tipos de organizações: 
as disruptoras e as que fracassam. 
As organizações precisam ser mais 
ágeis do que foram no passado. As 
demandas dos clientes estão mudando, 
independentemente de qual segmento do 
setor a sua empresa está inserida. 
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Como você pode usar um sistema de 
gestão de documentos mais inteligente para 
capturar oportunidades? Aqui estão três 
exemplos a serem considerados:

OPORTUNIDADES 
INOVADORAS

 1
SETOR DE SAÚDE
O normal ainda é ligar para o consultório, 
marcar uma consulta e no dia marcado ir 
até lá e ficar esperando o médico atender. 
Mas, quanto mais e mais pacientes 
esperam o mesmo tipo de interação digital 
disponibilizada em outros setores, isso está 
mudando. Diversos prestadores de serviços 
de saúde já usam um moderno modelo de 
atendimento que inclui recursos de vídeo 
conferência, chats e até e-mail, todos 
enviando as informações para o sistema de 
gestão de documentos, que são indexadas e 
compõem o prontuário eletrônico. 

Além disso, com a entrada em vigor da 
LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), 
a segurança dos dados é ainda mais 
importante, e a digitalização dos documentos 
e sua inserção em um eficiente sistema 
de gestão documental garante que as 
informações sensíveis estejam seguras 
e protegidas, e também sejam mais 
facilmente compartilhadas e colaborem na 
transformação digital do setor.
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 2
SETOR DE VAREJO
O varejo talvez seja o setor mais afetado nos 
últimos anos. A maioria dos varejistas está 
trabalhando para evitar os erros cometidos pela 
Blockbuster e encontram formas de integrar o 
digital à experiência do cliente na loja física. 

Para conquistar e fidelizar cada vez mais 
clientes, varejistas estão entregando jornadas 
transparentes e sem atrito agregando 
ferramentas de Analytics e Inteligência Artificial 
aos seus sistemas de gestão de documentos, 
capturando todas as informações de cada 
cliente e entendendo suas demandas e 
expectativas. Enfim, entregam uma experiência 
única e personalizada a partir do eficiente 
gerenciamento das informações. 

 3
SETOR JURÍDICO
Os serviços jurídicos tradicionalmente 
têm sido altamente dependentes de 
documentos em papel, mas esse cenário 
está mudando. Com a digitalização vem a 
oportunidade de transferir as informações 
para a nuvem, podendo até dispensar o 
espaço físico do escritório, oferecendo 
serviços via portal. E sem a obrigação de 
arquivar documentos em papel, advogados 
ganham mais tempo para entender as 
questões jurídicas de seus clientes. 

Em 2019, a Access 
digitalizou mais de 
400 mil processos 

trabalhistas do TRT-2 
em apenas 4 meses

VOCÊ 
SABIA?
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FÍSICO 
OU DIGITAL?
Grande parte das informações atualmente 
já está em formato digital, mas boa parte 
ainda permanece no papel. Um estudo da 
AIIM (Association for Intelligent Information 
Management), em parceria com a Access, 
aponta que 42% dos entrevistados dizem 
que contratos, pedidos e formulários ainda 
são gerenciados em papel. De fato, 34% 
relatam que a maioria de conteúdo comercial 
ainda é referenciado e arquivado em papel. 
Além disso, 31% dizem que as informações 
digitais continuam sendo impressas e, 
em seguida, processadas em papel. Esse 
cenário é mais comum em setores de 
atividades intensas, como gerenciamento de 
contratos, contas a pagar e RH.

42%

34%

31%

afirmam que contratos, 
pedidos e formulários 
continuam em papel

dizem que os 
documentos mais 

importantes continuam 
em papel

afirmam que 
as informações 

digitais continuam 
sendo impressas e 

processadas  
em papel
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COMO A 
ACCESS PODE 
AJUDAR?
A Access oferece soluções que:
• Permitem automatizar e simplificar fluxos 

de trabalho
• Enviam notificações sobre documentos 

faltando ou desatualizados
• São facilmente integradas aos sistemas 

existentes
• Fornecem uma trilha de auditoria segura 

para cada ação de qualquer usuário em 
qualquer documento

• Oferecem o compartilhamento e a 
exportação de arquivos com facilidade, 
controle e segurança cibernética 

• Todos os arquivos são armazenados em 
locais especialmente projetados para 
atender os requisitos de segurança para a 
guarda física da documentação. 
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Os centros de imagem da Access, que 
podem estar localizados em nossas 
instalações ou no escritório do cliente, 
contam com profissionais altamente 
qualificados e equipamentos de última 
geração que transformam informações 
originalmente criadas em papel, microfilme 
ou microficha em arquivos digitais. O 
armazenamento digital permite integrar 
grandes volumes de documentos em um 
ambiente seguro e acessível por computador.

DIGITALIZAÇÃO 
DE DOCUMENTOS
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UNIDADE SÃO PAULO
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CEP: 20911-900 – Rio de Janeiro / RJ

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

UNIDADE ITUPEVA
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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


