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Muitas vezes, a digitalização ou desmateria-
lização de documentos é associada à elimi-
nação absoluta do papel nas organizações.
No entanto, o momento da transição da infor-
mação para um formato digital é dos mais
importantes em todo o processo de gestão do-
cumental – ou, como tende a ser mais cor-
recto dizer, a gestão da informação
empresarial.
Há alguns anos, os agentes de mercado fala-
vam mais em gestão documental (mesmo sem
abordar o armazenamento) e workflow. Ac-
tualmente, o discurso desenvolve-se mais em
torno da da gestão de conteúdos empresariais,
ou Enterprise Content Management (ECM).
Este segmento continua a evoluir para enfren-
tar outros desafios e os focos de inovação mais
sofisticados e evoluídos estão agora mais na
extracção e correlação de dados e de eventos.
Procuram-se criar mais automatismos, além
de chegar a um conhecimento mais capaz de
gerar lucros, poupanças, produtividade ou agi-
lidade, entre outros benefícios.
O efeito transversal dos modelos de negócio
baseados em cloud computing também che-
garam a este sector. Conjugados com as tec-
nologias de extracção de informação e
serviços, trazem promessas interessantes.
Os constrangimentos financeiros que prolife-
ram por quase toda a economia portuguesa
estão a afectar um segmento de mercado de
várias formas. Quando é possível escapar-
lhes, o ligeiro desafogo das organizações dá
relevo a determinados critérios como o retorno
mais rápido de investimento.
É o testemunho de Miguel Zegre, Chief Mar-
keting Officer da Saphety. “Hoje em dia ne-
nhuma empresa paga para ver resultados

passados seis anos ou um ano depois”, diz.
Será essa “a grande mudança” do mercado.
Na concretização dos negócios, o tempo de de-
cisão dos clientes é mais demorado, segundo
o mesmo responsável, e por isso o segredo
para firmá-los é apostar “em quick wins”, so-
luções de resultados rápidos. Mas apesar das
vantagens reconhecidas, há perdas.

Ajuste prioritário ao ROI
“No momento actual, o mercado reflecte a
tendência generalizada para ajustar os crité-
rios de adopção das soluções cada vez mais
em função do retorno de investimento que as
mesmas oferecem, por vezes sacrificando al-
guma visão de médio e longo prazo”, nota Vir-
gílio Gaspar.
A opinião deste responsável da Vilt reforça a de
Miguel Zegre: “os factores de poupança de-
correntes da optimização dos processos são os
impulsionadores da procura”, diz. Como tal,

fabricantes e integradores têm ajustado a sua
oferta, “oferecendo soluções mais específicas”
e voltadas para retornos mais rápidos.
Para Zegre, há outros dois factores “críticos”:
obter um maior controlo do seu negócio e im-
primir uma gestão optimizada da tesouraria.
As empresas parecem minimamente sensibi-
lizadas para os custos e benefícios das solu-
ções. Um estudo da Economist Intelligence
Unit, patrocinado pela Ricoh, mostra que as
empresas europeias reconhecem haver es-
paço para melhorar os seus sistemas e polí-
ticas de gestão documental.
Mas o mesmo estudo também assinala como
principais obstáculos à resolução dessa si-
tuação a falta de tempo, referida por 45% das
empresas, e a exiguidade de recursos (35%).
“O ambiente económico tem levado as em-
presas a procurarem economias na externali-
zação de áreas 'non-core' e 'near-core'. Do
nosso ponto de vista, o mercado continua a

Cada vez mais longe do papel
A desmaterialização de documentos associa-se hoje a abordagens
cada vez mais sofisticadas, mas o acesso às soluções tende a ser
mais fácil. Contudo, os constrangimentos financeiros imperam
sobre a adopção.
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ser pressionado para eliminar os custos rela-
cionados" com as tecnologias de informação
(TI), diz Miguel Nunes, da Xerox.
Assim, considera como prioridade “a gestão
estratégica dos diferentes ambientes de im-
pressão e dos processos relacionados com do-
cumentos, mais do que nunca”. Associadas
estarão também as questões de produtivi-
dade, as quais também serão um factor bas-
tante influente, de acordo com Tiago Caldas,
da Oki.
Está a crescer “o interesse gerado em torno de
soluções (...) de digitalização e de categoriza-
ção de documentos, capazes de se traduzirem
em poupanças efectivas para as organizações,
permitindo libertar os colaboradores de tarefas
rotineiras, sem descurar a qualidade e segu-
rança dos dados”, diz. Além disso, considera
Miguel Nunes, o crescimento de 10% do mer-
cado de outsourcing de impressão comprova
que “as empresas estão mais atentas a todas
as acções capazes de contribuírem para redu-
zir custos, aumentar a produtividade e a sus-
tentabilidade ambiental”.

Futuro promissor e em “transformação”
O mercado de soluções de digitalização (hard-
ware e software) “apresenta-se bastante
competitivo (...), mas com um futuro promis-
sor”, explica Miguel Viana, gestor  de produto
da Canon. 
Já Raul Oliveira, da IPBrick, tem outra visão,
mais representativa da forma como as em-
presas de software de gestão documental,
workflow ou ECM, “olham” para os clientes.
“O mercado da digitalização tem, na nossa
opinião, os dias contados, porque de dia para
dia cada vez circulam menos documentos em
papel”, explica. A maioria, argumenta, é re-
cebida já em muitos casos num formato digi-
tal e por correio electrónico.
Por isso, na visão deste responsável o mer-
cado da digitalização tende a resumir-se aos
“poucos” documentos que chegarão em
papel, e à conversão em formato digital de do-
cumentos para arquivo histórico. “Mas este
segmento de conversão do arquivo histórico

em papel em arquivo digital não vai ter
grande relevância na maioria das empresas”,
ressalva.
“Não deixa de ser uma realidade que as em-
presas ainda assentam os seus processos de
trabalho nos documentos que circulam em
papel”, contrapõe Miguel Viana, da Canon.
Até porque há oportunidades interessantes na
fase de transição.
A evolução para plataformas mais digitais é
inevitável, e estas são terreno propício a so-
luções mais sofisticadas. “A necessidade de
melhorar os factores de diferenciação irá levar
a que as organizações evoluam de uma reali-
dade de 'arquivo' de informação para uma
visão de utilização da mesma no suporte à
decisão, abrindo a porta ao caminho da inte-
gração e consolidação de informação”, prevê
Virgílio Gaspar.
Nessa linha, Jorge Silva, da Ricoh, prevê que
este mercado evolua rumo à integração na
”própria estrutura corporativa das empresas,

participando de forma estratégica nos negó-
cios”. De outro ponto de vista, mais próximo
dos fabricantes de hardware, Miguel Viana re-
conhece a evolução para um futuro no qual
as pessoas, a tecnologia e a informação estão
cada vez mais interligadas.
Mas defende que “o hardware de digitaliza-
ção desempenha um papel crucial no estabe-
lecimento deste grau de conectividade, pois
aproxima as equipas de trabalho e ajuda a re-
duzir custos e a melhorar a qualidade de ser-
viço”. E Tiago Caldas, da Oki, salienta o
outsourcing e, em específico, os serviços ge-
ridos de documentos e de impressão.
Não obstante, e antes de se recorrer a essas fa-
cilidades, o maior desafio para este responsá-
vel “consiste em implementar processos de
gestão documental, aumentar a eficiência do
trabalho e potenciar a economia do negócio,
com soluções personalizáveis”. Também a Sap-
hety refere os modelos de negócio “diferencia-
dos, assentes em Software as a Service”, como
soluções para as empresas responderem à me-
dida das necessidades do seu negócio.
A gestão da informação é um dos maiores de-
safios dos próximos 10 anos, diz Jorge Silva,
da Ricoh. “Assim o dizem as taxas de cresci-
mento das empresas especializadas nesta
área. Estima-se até que este mercado cresce
a uma taxa de 10% ao ano no decorrer da pró-
xima década”, revela.<

Û

Para as organizações inquiridas num
estudo da The Economist Intelli-
gence Unit (comparticipado pela
Ricoh), as suas três prioridades de
topo, no processamento de docu-
mentos, são:
• aumentar a partilha de conheci-

mento (67%);
• melhorar a segurança (67%);
• impulsionar a eficácia dos colabo-

radores (65%).
O mesmo estudo revelou, segundo a

Ricoh, que apesar dos avanços dis-
poníveis da tecnologia, muitos pro-
cessos empresariais são
desnecessariamente intensos em
termos de mão-de-obra. Destes,
43% referiram que todos os proces-
sos empresariais críticos dependem
de dados em papel e apenas 22%
dos inquiridos afirmaram que as
suas organizações utilizam um fluxo
de trabalho totalmente automati-
zado.<

Aumentar partilha de conhecimento é prioridade

“Não deixa de ser uma

realidade que as empresas

ainda assentam os seus

processos de trabalho nos

documentos que circulam

em papel”
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O impacto das mudanças inerentes à adop-
ção de sistemas de desmaterialização de do-
cumentos e de gestão de workflow não é
facilmente acomodado. O processo constitui
um dos principais desafios para as organi-
zações portuguesas. Noutro momento da sua
adopção, é a percepção sobre o retorno das
soluções que levanta objecções.
Se as plataformas de Enterprise Content Ma-
nagement (ECM) são uma evolução dos sis-
temas de gestão documental e workflow, “os
maiores desafios que as empresas portu-
guesas encontram na adopção de sistemas
de ECM têm sobretudo a ver com a gestão
da mudança”, considera Virgílio Gaspar, da
Vilt.
A adopção dos sistemas de desmaterializa-
ção exige muitas vezes alterações nas acti-
vidades diárias de muitas pessoas. “E a
preparação atempada (por exemplo com pla-
nos de formação e envolvimento de utiliza-
dores chave no processo de implementação)
é chave para o sucesso das mesmas” de-
fende este responsável.
Segundo Gaspar, “a correcta promoção in-
terna das soluções”, além do contributo dos
integradores, serão factores importantes de
adopção. Em muitos casos, é preciso romper
com as fortes resistências à mudança.
Apesar de não haver muitas dúvidas sobre
a importância da gestão da informação para
as organizações, “um número significativo
de empresas reconhece não dispor de proce-
dimentos consistentes para colocar em prá-
tica novos métodos de trabalho”, afirma
Miguel Viana, da Canon. A alimentar a re-
sistência estarão elementos com algum
peso.

Já Tiago Caldas, da Oki, considera que o pro-
cesso de levantamento e avaliação da si-
tuação vigente é fundamental para resolver
essa questão. “Esta etapa pode revelar um
conjunto de falhas de eficiência e oportuni-
dades imediatas para o cliente na melhoria
do estado da sua actual frota [de equipa-
mentos], identificando o potencial das pou-
panças de forma substancial que
proporciona uma redução significativa dos
custos e recursos”, explica.
Neste contexto, o preço torna-se menos “ab-
soluto”. “Um projecto de TI tem por norma
um elevado investimento associado, quer
seja em hardware, software ou serviços de
implementação e consultoria, para que a
empresa possa começar a tirar partido dos
resultados que irá obter pela implementa-
ção desse novo projecto”, admite Miguel
Zegre, da Saphety. Teoricamente, as soluções
de cloud computing podem reduzir o primeiro
impacto, propõe.

Sem “workflow” o ROI não flui
O processo de avaliação e cálculo de retorno
envolve uma análise mais sofisticada, na
opinião de Raul Oliveira, da IPBrick – para
quem os elementos principais neste tema
são o workflow, fluxo de documentos, pro-
cesso e trabalho, nas organizações. “A com-
ponente de workflow nestes sistemas é
essencial, e quando as empresas entendem
isso e lhes são explicados os ganhos de pro-
dutividades, deixa de haver obstáculos: a re-
dução de custos com os recursos humanos a
tratarem de documentos diariamente é
enorme”, salienta.
Oliveira considera que o principal obstáculo

Por exemplo, “a falta de legislação que re-
gula a transformação dos documentos em
papel para formato electrónico, tem levado
as empresas a questionarem-se acerca da
viabilidade” dos projectos, diz Viana. Pela
Ricoh, Jorge Silva confirma que “existe tam-
bém o desafio de perceber qual será o re-
torno de investimento exacto associado” à
implantação dos referidos sistemas.

O processo de implantação de soluções de desmaterialização de documentos em
Portugal enfrenta ainda problemas com a diversidade tecnológica de sistemas
instalados, e a inexistência de uma legislação adequada.

Gestão da mudança e percepção
de ROI dominam desafios
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Assistimos a uma grande diversidade nas escolhas
e opiniões dos consumidores. Estes têm acesso a
cada vez mais informação e opções de serviços e
produtos, a partir de uma diversidade de canais
como websites, messaging, sms, televisão e redes
sociais. São também mais exigentes no tratamento
que recebem e a sua satisfação depende, não ape-
nas da experiência de utilização, mas também da
interação que mantêm com a marca. Ao partilha-
rem as suas opiniões nas redes sociais podem criar
rapidamente um efeito viral.
Para acompanhar esta dinâmica, as organizações
têm de apostar numa interação mais abrangente,
oportuna e eficaz com os seus clientes, garantindo
uma comunicação articulada, direcionada e no ti-
ming certo. Esta comunicação deverá ser constante,
consistente e simultânea nos diversos canais: nas
lojas, no contact center, nos canais web, na televi-
são e na página oficial das redes sociais. E a men-
sagem tem de estar permanentemente disponível  e
atualizada em todos os suportes. 
Ao recorrer a plataformas digitais, as organizações
passam a gerir de forma centralizada e transversal
os diferentes pontos de contacto com os seus clien-
tes, atualizando de imediato a sua mensagem em
todos os pontos de contacto. 
Por outro lado, há que direcionar e enfocar a comu-
nicação nas necessidades diferenciadas dos clien-
tes. Para isso, é essencial conhecer as suas
preferências e padrões de consumo. 
Estas plataformas incorporam ferramentas de me-
dição com interfaces digitais que permitem recolher
diversas métricas relativamente às opções, prefe-
rências e tendências dos consumidores, possibili-
tando um maior conhecimento dos clientes e das
suas interações nos diversos canais de contacto. 
Através destas interfaces interativas os consumi-
dores podem digitar diferentes opções sobre produ-
tos e serviços e registar as suas opiniões e questões.
Estes registos podem ser obtidos na montra digital
da loja, no contact center, a partir de websites, de
terminais de atendimento telefónico automático
(IVR) ou até nas redes sociais. A partir da sua aná-
lise, é possível à organização clarificar e focar a sua

mensagem, formatar os produtos e serviços de
acordo com as preferências dos clientes ou até en-
viar uma comunicação personalizada para cada
cliente. 
Toda a informação recolhida é processada em tempo
real através de ferramentas de Business Analytics e
integrada automaticamente nos sistemas internos
de gestão da organização, produzindo  indicadores
atualizados sobre o perfil dos clientes para diferen-
ciar e personalizar a estratégia de comunicação, a
cada momento, em todos os canais, aumentando a
sua eficácia. 
Apresentamos seguidamente alguns exemplos desta
nova dinâmica de interação:
• O écran digital de uma loja disponibiliza não ape-

nas informação mais atrativa, atualizada e dire-
cionada ao target, como permite também contar o
número de frequentadores da lojas, conhecer a
sua idade e género, e comparar a afluência em
diferentes dias e períodos horários, por forma a
adequar o modelo de atendimento, os expositores
e o ambiente, ao target;

• Cada vez que um segmento de clientes seleciona
preferencialmente um conjunto de produtos na
montra digital de uma loja, o interesse levantado
por estes produtos poderá dar origem a uma cam-
panha de produtos semelhantes, direcionada ao
mesmo perfil de consumo, que pode ser acionada
via sms, redes sociais como o Facebook, ou atra-
vés de destaques no website;

• Um produto está a ser amplamente vendido nas

PUB

DIGItAlIzE E PERsONAlIzE A INtERAçãO COM Os sEus ClIENtEs

lojas. De forma articulada e simultânea, é possí-
vel colocar rapidamente um destaque sobre o
mesmo tipo de produtos no website e partilhá-lo
nas redes sociais. De entre estes, os produtos que
entretanto forem mais procurados ou comentados
no website ou Facebook, são então destacados na
montra digital da loja;

• A dada altura verifica-se que muitos jovens estão a
comentar no Facebook um determinado produto. Sem-
pre que é detetada a presença de jovens nas lojas, a
montra digital divulga esse mesmo tipo de produto;

• Sempre que ocorre um pico de vendas na loja é
imediatamente desencadeada uma campanha via
contact center ou sms para o target desse pro-
duto, promovendo a concretização de novas ven-
das.

PT promove a inovação e a eficácia das organiza-
ções na sua forma de comunicar com os clientes
Ciente do impacto que as novas tendências e formas
de comunicar têm na captação e fidelização do mer-
cado, a PT disponibiliza às organizações soluções
convergentes que promovem inovação, flexibilidade
e melhor conhecimento dos seus clientes. Assente
em infraestruturas de última geração, proporcionam
às organizações um posicionamento privilegiado no
mercado, ao permitir responder de forma mais efi-
ciente, eficaz e oportuna às necessidades dos seus
clientes, otimizando recursos e reduzindo custos. 

António Veloso – Gestão de Produto PT

ptprime.pt

http://www.ptprime.pt/
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estará  na falta de compreensão sobre o
valor acrescentado deste tipo de soluções,
associada à “forma” como se implantam as
plataformas. “Só digitalizar, sem suportar o
encaminhamento dos documento em for-
mato digital, de acordo com fluxos previa-
mente definidos, não tem muita
aplicabilidade e faz com que o sistema só
sirva para mantermos os documentos dis-
poníveis e pesquisáveis”, reforça.
Será neste aspecto que surgem os maiores
desafios na gestão da arquitectura e grau
de integração dos sistemas de informação. O
repto parece ser maior nas organizações já
com sistemas de digitalização e troca elec-
trónica de documentos implantada há algum
tempo, segundo Miguel Zegre.
“Isso prende-se com a integração com cada
vez mais sistemas de informação (na em-
presa e de parceiros) de todo o processa-
mento documental e com a mobilidade desta
informação”, explica o responsável da Sap-
hety. 

“Não é fácil acompanhar o ritmo das altera-
ções tecnológicas e garantir a continuidade
da conectividade entre os sistemas”, reco-
nhece também Jorge Silva, da Ricoh. Princi-
palmente porque as tecnologias “estão a
evoluir mais rapidamente do que os proces-
sos ou a forma como as utilizamos”.

Pequenas e grandes 
em momentos diferentes
Quando descobrem o potencial da desmate-
rialização de documentos, as PME portu-
guesa estão a sentir demasiados
constrangimentos financeiros, e enfrentam
outros desafios. As soluções assentes em
cloud computing ou de serviços geridos
podem desbloquear essa estagnação. As
grandes empresas lidam já com outros pro-
blemas.
De acordo com Jorge Silva (Ricoh), muitas
PME ainda não perceberam as vantagens de
usarem serviços de gestão documental. O
responsável levanta a hipótese de isso acon-

tecer por falta de informação.
Com efeito, “as PME começam finalmente a
beneficiar da democratização no acesso a
soluções de digitalização e ECM com custos
mais adequados às suas estruturas”, con-
sidera a Vilt. Mas o “exagero de propa-
ganda”, admite Jorge Silva (Ricoh), é capaz
de suscitar alguma “desconfiança” sobre as
soluções – à qual estarão associadas as re-
correntes carências na noção sobre os ver-
dadeiros custos das soluções implantadas.
“A implementação e a dificuldade de imple-
mentar estes sistemas nas grandes organi-
zações ou nas PME é equivalente”, defende
Raul Oliveira. Mas torna-se importante para
as PME terem “fluxos ou processos normali-
zados, para o custo de implantação inicial
se adaptar a este tipo de empresas”.
Segundo este responsável da IPBrick “o au-
mento da produtividade a que os sistemas
conduzem, acaba por ser mais importante
nas PME do que nas grandes empresas”. So-
bretudo no contexto económico actual, “é

ÞDesinvestimento e
complexidade imperam
no sector público

Nas organizações públicas, à necessidade de integração de sis-
temas, acresce o desafio – particularmente frequente no sec-
tor, segundo Miguel Viana – de lidar com “a diversidade de
tecnologias e plataformas aplicacionais”. Um obstáculo, pros-
segue o responsável da Canon, dada a importância da “comuni-
cação e integração entre as aplicações”.
Para “criar sistemas interligados eficazes, as empresas devem
centrar-se na optimização dos seus processos documentais e al-
terar as formas de trabalhar tradicionais”, defende Jorge Silva
(Ricoh). Mas além de todas as questões, hoje haverá um obstá-
culo que impera no sector público e esse é o corte no investi-
mento. 
Virgilio Gaspar (Vilt) confirma, sem esquecer o problema da re-
sistência à mudança. Apesar disso, reserva as suas esperanças
para o resultado de “iniciativas de normalização e definição de

critérios de eleição de soluções” para a Administração Pública.
Aquelas podem sustentar uma maior confiança no valor trazido
pelas soluções de desmaterialização, e ajudar a retomar o in-
vestimento nas mesmas.
A indisponibilidade financeira poderá estar a contribuir para
manter graus de despesa passíveis de serem reduzidas. Na visão
de Tiago Caldas (Oki), a principal dificuldade actual no sector
público decorre das reduções de recursos humanos: “os gesto-
res e responsáveis de TI dificilmente têm disponibilidade para
fazer uma auditoria e avaliar o montante gasto com os proces-
sos inerentes à digitalização”.
Por esta razão, permanece o “ desconhecimento interno dos
custos ocultos associados à impressão e à poupança que pode
gerar-se com a adopção de serviços de gestão inteligente e op-
timização do fluxo documental”.<
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quase imperativo optar pela automatização
de processos”, nota também Miguel Zegre.
As PMEs têm necessidade de serem mais
eficientes e gerirem orçamentos muito mais
apertados, salienta Raul Oliveira. Consti-
tuem organizações onde as pessoas fazem
mais do que um tipo de actividades e são
mais versáteis. “E quanto mais se faz,
maior necessidade deste tipo de sistemas
se tem”, explica.
A Xerox tem uma estratégia diferente – mais
focada no outsourcing e nos serviços geri-
dos e isso reflecte-se na opinião do seu res-
ponsável, Miguel Nunes. “As grandes
diferenças [entre grandes empresas e PME]
são, sobretudo, no número de processos e a
complexidade dos mesmos”.
O investimento não será o centro do tema,
por ser “zero”, considerando a propostas da
Xerox para o outsourcing de processos de
negócio baseadas na Internet, nas quais os
custos de gestão não ficam com o cliente.
De certa forma, a opinião de Raul Oliveira
(IPBrick) entra em conflito com a de Miguel
Nunes (Xerox), quanto ao investimento ne-
cessário. Para o primeiro a maior diferença
"está nos custos da consultoria necessários
para configurar um sistema de gestão de
documento e processos de forma inte-
grada".
Nas grandes empresas, “os custos de con-
sultoria comuns são divididos por muita
gente, enquanto nas PME esses custos são
divididos por poucas pessoas”, sustenta o
responsável da IPBrick.
Trata-se também de um tema de capaci-
dade, na abordagem da Ricoh. “Nas gran-
des empresas há mais recursos humanos e

materiais, enquanto nas PME as limitações
são mais evidentes. Julgamos que o recurso
a soluções de outsourcing [que a Ricoh tam-
bém disponibiliza] são a solução ideal para
as PME, dado que lhes permite usar os co-
nhecimentos e experiência de uma empresa
multinacional”, diz Jorge Silva.
Na Xerox, Miguel Nunes lembra que para ser
possível avaliar os reais benefícios das so-
luções de desmaterialização e gestão docu-
mental é preciso identificar o custo total da
propriedade (TCO), gestão e exploração da
infra-estrutura como um todo. “Se o ‘core
business’ dos clientes não é gerir fluxos do-
cumentais, aqueles devem deixar isso a um
especialista que o fará muito melhor e a um
custo muito mais reduzido”, considera.
Contudo, alerta para a situação das gran-
des empresas. Segundo o responsável, as
grandes organizações que investiram du-

rante muitos anos em projectos tradicionais
de gestão documental, dificilmente conse-
guem abandoná-los para optar por um mo-
delo puro de outsourcing de serviços.
As grandes organizações estão numa etapa
diferente. “O momento actual é essencial-
mente de integração e consolidação de sis-
temas, procurando responder às exigências
do fenómeno Big Data e à explosão infor-
mática (nem sempre ordenada) da última
década”, sustenta Virgilio Gaspar, da Vilt.
As empresas ainda dependem muito do
papel, recorda Miguel Nunes, da Xerox. Mas
é na transição que reside um aspecto espe-
cialmente importante: “o mais valioso dos
documentos é o conhecimento e a informa-
ção que contêm. Os ganhos mais relevan-
tes conseguem-se quando se tira partido da
informação contida nos documentos - sejam
eles facturas, formulários, correspondência
ou comunicações dos clientes e se optimiza,
acede, distribui, gere e reutiliza a informa-
ção, reduzindo o desperdício e acelerando
os processos”.
Em todas as empresas portuguesas os pro-
cessos de gestão e fluxo documental de ne-
gócios são transversalmente ineficientes,
considera Tiago Caldas. De acordo com este
responsável da Oki, “cerca de 50% dos do-
cumentos em papel estão codificados e ar-
mazenados em computadores, e mais de
25% dos originais de documentos digitali-
zados são reintroduzidos em sistemas de
computadores codificados”. Isso torna-se
”mais evidente” conforme cresce a dimen-
são dos negócios: “aumenta a necessidade
de lidar com um fluxo documental mais ele-
vado”.<

À escala global, 45% das PME já
adoptaram serviços básicos de
serviços geridos ou Managed Print
Services (MPS), segundo dados da
Gartner, citados por Tiago Caldas.
Cerca de 25% já utilizam as mais-
valias destes serviços na totali-
dade. “É uma tendência cada vez
mais evidente, associada à possi-
bilidade de poupança nos custos de
impressão que oscila entre os 10 e
os 30%”, diz o responsável da Oki.

Û

45% das PME 
já adoptaram 
serviços geridos

Digitalização | 7

AV. DA REPÚBLICA, N.º 6, 7º ESQ. 1050-191 LISBOA   DIRECTOR EDITORIAL: PEDRO FONSECA pfonseca@computerworld.com.pt EDITOR: JOÃO PAULO NÓBREGA jnobrega@computerworld.com.pt
DIRECTOR COMERCIAL E DE PUBLICIDADE: PAULO FERNANDES pfernandes@computerworld.com.pt TELEF. / FAX +351 213 303 791 -  TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS.

A IDG (International Data Group) é o líder mundial em media, estudos de mercado e eventos na área das tecnologias de informação (TI). Fundada em 1964, a IDG possui mais de 12.000 funcionários em todo o mundo. As marcas IDG –
Computerworld, CIO, CFO World, CSO, ChannelWorld, InfoWorld, Macworld, PC World e TechWorld – atingem uma audiência de 270 milhões de consumidores de tecnologia em mais de 90 países, os quais representam 95% dos gastos
mundiais em TI. A rede global de media da IDG inclui mais de 460 websites e 200 publicações impressas, nos segmentos das tecnologias de negócio, de consumo, entretenimento digital e videojogos. Anualmente, a IDG produz mais de
700 eventos e conferências sobre as mais diversas áreas tecnológicas. Pode encontrar mais informações do grupo IDG em www.idg.com

www.computerworld.com.pt



8 |

COMPUTERWORLD - Outubro 2013

Digitalização

Apesar dos desafios inerentes, a maioria dos
responsáveis consultados para este dossier
colocam a cloud computing na agenda da
evolução tecnológica das soluções e servi-
ços de gestão e desmaterialização de docu-
mentos. Apenas Raul Oliveira, da IPBrick,
preferiu outra via (ver caixa).
Há também yma outra linha de evolução em
simultâneo centrada na extracção cada vez
mais sofisticada de informação, para inte-
gração, correlação e suporte a automatis-
mos. “A tendência será evoluir da visão de
gestão documental para uma visão de ges-
tão corporativa de informação”, resume Vir-
gilio Gaspar, da Vilt.
A atenção dos fabricantes e fornecedores de
serviço “está hoje virada para as interfaces

mesmos documentos com os seus sistemas
financeiros, CRM ou outros”, explica.
Mediante uma taxa fixa mensal são contra-
tados serviços de processamento de docu-
mentos. “Não estamos mais a falar de
projectos de gestão documental tradicionais,
mas sim de um serviço em outsourcing que
entende os processos de cada cliente e gere
os documentos consoante as suas necessi-
dades”, esclarece o responsável da Xerox.
Os fabricantes de equipamentos de impres-
são parecem especialmente focados nessa
abordagem. Por exemplo, a estratégia da
Ricoh envolve também a “integração com
redes sociais, e a gestão de grandes volu-
mes de dados – o chamado Big Data”, re-
vela Jorge Silva.

baseadas na Web, acesso móvel e soluções
disponibilizadas através da cloud”, confirma
Miguel Viana (Canon). "A aposta passa por
desenvolver formas de optimização de flu-
xos de trabalho e partilha de informação, no
sentido de poder fornecer ao mercado ferra-
mentas para facilitar o acesso remoto à in-
formação, através de tablets, smartphones
ou outros dispositivos móveis”, explica. Mas
há desafios (ver caixa) e não é só da parte
dos clientes.
Miguel Nunes sublinha o enfoque da Xerox
nos serviços de Software as a Service (SaaS).
“Os clientes deixam de gerir os seus docu-
mentos em papel para passarem a ter um
ponto de acesso na 'cloud' onde podem vi-
sualizar, gerir e facilmente integrar esses

Há uma evolução da desmaterialização de documentos para plataformas de cloud computing,
concordam quase todos os agentes consultados. Paralelamente, o enfoque na extracção de
informação potenciando correlações e análise também faz parte dos roteiros.

“Nuvens” de informação no horizonte
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Trata-se de permitir às organizações, a uti-
lização de “toda a informação que conti-
nuamente adquirem, com o contexto
adequado e integradas com os sistemas
existentes”, explica Virgílio Gaspar, da Vilt.
Neste quadro, a interligação dos sistemas
de desmaterialização com os sistemas ERP
(Enterprise Resource Management) e ECM
(Enterprise Content Management) são tam-
bém “uma necessidade absoluta”, destaca
Jorge Silva.
A visão da Oki dá mais ênfase ao potencial
de adaptação da oferta às características
das organizações clientes e à abrangência
das soluções. Estas deverão ser capazes de
disponibilizar “detalhes que lhes permitam
somar poupanças e ajustar a utilização dos
equipamentos de acordo com a avaliação
que obtêm através de informação periódica”,
diz Tiago Caldas.
“Será possível receber relatórios pormenori-
zados com base em indicadores de desem-
penho, bem como em estatísticas sobre a
eficiência da digitalização na rede, otimizar
o fluxo de trabalho reforçando regras, liga-
ções e notificações, ou gerir o acesso aos
equipamentos (PIN, cartão, autenticação de
sessão)”, promete.
Tal como outros desenvolvimentos no sector
da TIC, a cloud computing deverá levar ao

crescimento do armazenamento de informa-
ção online. E Tiago Caldas prevê que esses
serviços vão oferecer um grau de flexibili-
dade tal que será possível não só armazenar
mas “pesquisar, visualizar, descarregar, edi-
tar e integrar documentos nos processos diá-
rios das empresas, de forma segura”.
A Ricoh está particularmente focada no seg-
mento das facturas electrónicas, tal como a
Saphety. Na opinião de Miguel Zegre, a prin-
cipal evolução do segmento da desmateria-
lização de documentos será a integração das
cargas documentais em plataformas de
cloud computing.
Isto deverá englobar a disseminação de ser-
viços baseados em cloud computing junto de
PMEs. Uma das maiores ambições dos for-
necedores dos serviços de desmaterialização
baseado em cloud computing é romperem
com a barreira inicial de adopção, consti-
tuída pelas exigência de investimento.
Isso permitirá abrir o segmento a mais em-
presas, àquelas sem recursos e sem conhe-
cimento para implantar os sistemas nas
próprias instalações. Contudo como a cloud
computing para ser rentável envolve a
massificação da oferta, ainda não é claro o
grau de “costumização” e/ou adaptação
possíveis de alcançar com esse modelo de
negócio.<

Û Cloud também
exige mudança

“A utilização da cloud e de aplicações
Web, que incluem o conceito de Software-
as-a-Service, exige uma mudança na
forma como as empresas abordam a tec-
nologia, mas em troca, oferece maior efi-
ciência”, considera Miguel Viana, da
Canon, relativamente à aplicação do mo-
delo ao segmento da desmaterialização e
gestão documental. 
Tal como noutros tipos de projectos, o pro-
cesso de adopção pode ser difícil para as
empresas há mais tempo no mercado.
Terão possivelmente de alterar procedi-
mentos e fluxos de trabalho.
Os desafios não ocorrem só num contexto
de cloud computing, mas também de evo-
lução do segmento, e estarão igualmente
do lado dos fornecedores, alerta Miguel
Nunes, da Xerox.
“O grande desafio de adaptação e mu-
dança para os fornecedores de serviços é
serem capazes de adicionar real valor à
gestão de documentos, centrando-se
mais nos processos que estão por trás
desses documentos, do que nos docu-
mentos per si”, defende.<

Þ Evento de comunicação como unidade de partida
Com os restantes agentes a rechearem o seu discurso de referências ao potencial e desafios trazidos pela cloud computing,
Raul Oliveira destoa ao dar ênfase ao email e à integração com outros sistemas. No centro da sua ideia e da sua proposta es-
tarão os eventos de comunicação.
Para este responsável da IPBrick, a evolução do segmento passa pela capacidade de os sistemas “tratarem o correio electró-
nico como a principal fonte de chegada e saída de documentos de uma organização”. Além disso, “e mais importante”, será
que “muitos dos processos da organização” sejam desencadeados por uma mensagem de correio electrónico.
Contudo,  outro tipo de comunicações poderão levar à inicialização do processo: uma chamada de voz (e respectivo docu-
mento com a gravação), um SMS ou uma mensagem instantânea. “Portanto o futuro está em soluções que permitam a integra-
ção fácil da gestão documental, gestão de processos e comunicações unificadas”, considera.
Oliveira recupera o discurso do sector da TIC quanto à importância do VoIP: “não está no custo do minuto mas na revolução de
ter a voz integrada com os dados”. E “essa revolução chegou e está aí, as comunicações unificadas estão integradas com a
gestão documental e de processos”, garante.<
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ECM usado para mais
requisitos de negócio
O mercado mundial de ECM cresceu 7,2% em
2012 para 4,7 mil milhões de dólares, se-
gundo a Gartner, para a qual esse tipo de so-
luções continua a demonstrar o seu valor. Um
estudo da consultora revela que “muitas em-
presas” estão a usar essas plataformas além
da forma mais básica de utilização.
Elas procuram lidar com requisitos de negó-
cio “mais profundos que necessitam de forte
eficiência de processos”, explica. Além disso,
há mais fornecedores de ECM a oferecerem
ambientes baseados em cloud computing
para corresponder à procura e às necessi-
dades de clientes em mercados emergentes.
A consultora levanta também a hipótese de
que estas iniciativas sejam uma forma de
evitar a utilização de serviços de partilha de
ficheiros mais populares. A aposta em cloud
computing poderá  tornar-se uma caracte-
rística comum em sistemas ECM nos próxi-
mos anos, prevê a Gartner.
“Como o uso de ECM começa a aumentar em
dispositivos móveis, esperamos ver uma re-
forma geracional com a ECM a afastar-se
das suas raízes em ambientes de rede de
back-office”, diz o estudo. A plataforma tí-
pica de ECM engloba vários componentes.
O conjunto inclui suporte à gestão docu-
mental, aplicações de captação e processa-
mento de imagens, de gestão de processos e
workflow, de gestão de registos, de conteú-
dos para redes sociais e para Internet, além
de outras para pesquisa, por exemplo.  

Formas como as empresas 
estão a usar as plataformas:
• Melhorar a eficácia: uma melhor quali-

dade dos dados pode levar a melhores de-
cisões, conforme as organizações poupam

tempo e energias. “Os repositórios de co-
nhecimento com base em ECM podem aju-
dar as empresas a criar uma diferenciação
competitiva, inovar melhor e oferecer me-
lhores serviços ao cliente”, refere a con-
sultora.

• Reduzir o custo operacional: a gestão
electrónica e disponibilização de informa-
ções do cliente usando facturas electróni-
cas e abordagens com múltiplos canais
para lidar com clientes e potenciais clien-
tes exige a optimização do canal de Inter-
net e ferramentas, lembra a Gartner. Mas
“os custos podem ser reduzidos através da
consolidação de diversos repositórios de
conteúdo” e o abandono de ferramentas
de gestão de conteúdo legadas.

• Optimizar processos de negócios: “o ECM
começou com digitalização de documentos
e gestão de documentos de informação em
alto volume que flui através de processos
repetitivos”, diz a consultora. Estes tipos
de ambientes transaccionais são funda-
mentais para obter eficiências em depar-
tamentos com processos de missão crítica.

• Atingir a conformidade regulatória e ca-
pacidades de “e-discovery”: as empre-
sas estão a olhar para as plataformas de
ECM, de acordo com a Gartner, para for-
necer uma abordagem de ciclo de vida
completo à informação - da criação à des-
truição ou arquivo. “As ferramentas de
ECM fornecem este grau de apoio para
muitas empresas, começando com a inte-
gração com o Microsoft Office Suite para
gestão de conteúdo novo e produção de
forma colaborativa, à utilização de meta-
dados pré-definidos para automatizar a
eventual categorização de registos. As em-
presas usam essas ferramentas para de-
monstrar “os melhores esforços em
organizar e gerir as suas informações de
forma proactiva e corresponder às neces-
sidades legais”.

• Atrair e reter clientes: em abordagens ba-
seadas em tecnologia de gestão de conteú-
dos para Internet, esta permite às empresas
usarem a rede para uma série de interac-
ções baseadas em informações dinâmicas,
diz a Gartner. Essas ferramentas podem ser
usadas para gerir canais interactivos com
finalidade de prospecção e comunicação
com clientes. A publicação e o impulsiona-
mento de conteúdo socialmente mediado
nas redes sociais é apenas um uso mais re-
cente dessas tecnologias.<

O segmento de soluções de Enterprise Content Management (ECM) continua a demonstrar valor e a crescer, de acordo
com a consultora Gartner. Muitos clientes estão a usar estas plataformas para ganhar eficiência nos processos.
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As justificações para desenvolver um projecto
de ECM numa organização mudaram ao longo
dos últimos seis anos, defende a consultora
Forrester. Em vez de se concentrarem nas ne-
cessidades de conformidade, as empresas
estão a focar-se na melhoria da produtivi-
dade.
Além disso, procuram conseguir melhores
maneiras de os funcionários extraírem valor
a partir do conteúdo. Dar maior flexibilidade
aos ambientes de trabalho também faz parte
dos seus objectivos.
Há também a tendência para as empresas
adoptarem suítes visando resolver problemas
específicos de negócios específicos. Deixaram
de acreditar que uma suíte de ECM vai satis-
fazer todas as suas necessidades, segundo a
Forrester. Até porque acaba por ser difícil
quantificar o ROI de uma plataforma sem a
associar a um modelo de negócio específico.
No estudo Forrester Wave sobre ECM, de Maio
deste ano, 44% dos profissionais inquiridos
não foram capazes de quantificar o ROI para
os seus projectos de ECM. E daqueles que
foram capazes de o fazer, a maioria encontrou
mais benefícios em soluções transaccionais,
associadas à automatização de processos e
focadas na eliminação de estrangulamentos
no fluxo documental, por exemplo.
Além disso, surgiu uma série de novas ten-
dências, segundo a Forrester:
• novas formas  de envolvimento pertur-
bam o mercado: as ferramentas de cola-
boração e partilha de conteúdo gratuitas
estão a prejudicar a gestão de informa-
ções da empresa. Mas a nova forma de
transparência tem o potencial de se tornar
a norma “dourada” para o sucesso da
gestão de conteúdo, prevê a consultora. “O
grande problema com esse novo recurso
de partilha é a perda de controlo sobre o

conteúdo exigidos por lei e regras de con-
formidade”.

• mobilidade é prioritária: “o futuro do tra-
balho realizado em qualquer lugar é um
mundo no qual o trabalho é algo que se faz,
e não um lugar para onde se vai”, sustenta
a Forrester. Os utilizadores estão a exigir
novos sistemas de interface “que incidam
sobre o contexto no qual trabalham e não
nos processos impulsionadores da função”.

• facilidade de utilização e flexibilidade im-
pulsionam a adopção: as soluções de ECM
têm sido das tecnologias mais disruptivas,
muitas vezes exigindo que os utilizadores
alterem radicalmente a forma como traba-
lham, admite a Forrester. Os utilizadores
procuram contornar os novos processos e,
para combater isso, as empresas estão a
procurar formas, formatos, aplicações mó-
veis, capazes de garantir familiaridade.
“Capacitar o utilizador para este configu-
rar a interface de ECM é uma elevada prio-
ridade para a adopção bem sucedida”,
defende a consultora.

• resposta dos fabricantes: os fornecedores
de ECM estão a prestar atenção às pressões
e às necessidades dos seus clientes. Estão
a adoptar metodologias de implantação
mais ágeis num esforço para melhorar a
adopção pelo utilizador e os níveis de sa-

tisfação. Quem não o faz, está a perder
quota.

• interfaces de utilização melhoradas: mui-
tos fornecedores têm investido em melho-
rias para as interfaces de utilização, quer
através de aquisição ou de investimento em
I&D. As pressões colocadas pela Microsoft
com o SharePoint e pelos serviços de SaaS
têm pressionado os fabricantes a disponi-
bilizarem experiências mais simples e
adaptáveis.

• suítes evoluem para plataformas de apli-
cações de conteúdo: as plataformas de
EMC continuam a evoluir para tecnologias
centradas no conteúdo. Vários fornecedores
têm feito aquisições para acelerar a dispo-
nibilização de aplicações centradas em con-
teúdos ou processos. Ferramentas e matrizes
que permitem a pessoas, sem grandes com-
petências em programação, disponibilizar
novas aplicações ajudam os fornecedores de
ECM a permanecerem relevantes.

• linguagens e API proprietárias perdem
preferência: os fabricantes estão a facili-
tar aos fornecedores de soluções e aos
clientes o desenvolvimento interno de apli-
cações e adaptações. "As linguagens pro-
prietárias e as APIs estão a ser eliminadas
ou re-embaladas por serviços Web. Eclipse,
JavaScript, jQuery e REST têm suporte em
ascensão“, diz a Forrester.

• open source activa a inovação e integra-
ção: “os fornecedores parecem dispostos a
aproveitar o software open source e as nor-
mas abertas para obterem melhorias ino-
vadoras mais rapidamente – em vez de
escrever código a partir do zero”, diz a For-
rester. A Alfresco Software foi pioneira na
criação de ECM open source, oferecendo
uma edição de comunidade na sua plata-
forma de ECM.<

Foco na produtividade e mobilidade
As necessidades e os factores de negócio mudaram nos últimos seis anos. As organizações querem melhores formas
de os empregados obterem valor dos conteúdos e de aumentar a flexibilidade no ambiente de trabalho.


