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OPINIÃO

Gestão de documentos: 
a base para a 

transformação digital

É o assunto da moda no 

ambiente corporativo, 

mas ainda assim 

muitos empresários 

desconhecem o seu real 

signifi cado 

A transformação digital 
deixou de ser uma ten-
dência para se tornar 

uma estratégia essencial para 
empresas que desejam crescer 
nos próximos anos, mesmo 
aquelas que lidam especifi ca-
mente com o ambiente offl ine. 
A grande pergunta que ronda 
é: como fazer isso? 

Enquanto algumas corpora-
ções pensam que é sufi ciente 
encher o escritório de equipa-
mentos tecnológicos para sur-
far essa onda, o primeiro passo 
começa justamente com uma 
mudança nos procedimentos 
e tarefas já existentes no dia 
a dia do colaborador, como a 
gestão dos documentos.

É um assunto que realmente 
não pode mais ser ignorado 
pelos empreendedores. Pes-
quisa realizada pela CI&T, em 
parceria com o Opinion Box, 
mostra que 80% dos execu-
tivos já percebem a transfor-
mação digital como um fator 
que impacta diretamente o 
seu mercado. Além disso, 84% 
deles consideram que estão 
prontos para essas mudanças e 
71% acreditam que trabalham 
em ambientes receptivos a este 
novo modelo. 

O levantamento ainda mos-
trou uma sinergia cada vez 
maior entre os profi ssionais e 
a proposta do conceito, uma 
vez que três quartos deles 
(75%) apontaram a mudança 
cultural como o principal meio 
para alavancar as ações de 
transformação digital. De for-
ma bem resumida, o conceito 
explica a necessidade cada 
vez maior das organizações 
de utilizarem soluções digitais 
para otimizarem processos e 
potencializarem seus negócios. 

Logo, envolve mais do que a 
“simples” utilização de recur-
sos e softwares que automa-
tizam tarefas. Para que essa 
mudança aconteça de fato, é 
preciso mudar a cultura orga-
nizacional e a própria visão dos 
colaboradores, já acostumados 
com velhos hábitos e rotinas. 
Para começar, contudo, não 
precisa fazer um longo e com-

plexo planejamento de ação. 
Basta adotar o gerenciamento 
eletrônico de documentos para 
otimizar o acesso aos dados e às 
informações consideradas im-
portantes e facilitar o compar-
tilhamento e a comunicação 
entre todos os departamentos.

Pense na seguinte situa-
ção: um colaborador precisa 
encontrar um determinado 
documento, mas não faz 
ideia de onde está guardado 
e nem como deve procurá-lo 
nos arquivos. É um exemplo 
corriqueiro em qualquer or-
ganização, mas estimativas do 
mercado mostram que uma 
pessoa chega a perder 25% do 
seu dia apenas na busca por 
esses dados. Tempo e dinheiro 
desperdiçados em um momen-
to em que a competitividade 
entre as empresas acirra-se 
cada vez mais em todos os 
setores.

Com a gestão de documen-
tos na base da transformação 
digital, a empresa pode apostar 
em soluções simples, mas total-
mente efi cientes, que ajudam 
a potencializar o negócio ao 
mesmo tempo em que reduzem 
os custos – a velha máxima 
corporativa de conseguir fazer 
mais, com menos. Há recursos, 
por exemplo, que conseguem 
armazenar documentos na 
nuvem e, em caso de impres-
são, dispensa a necessidade 
de envio para um computador 
executar a tarefa.

Além disso, sistemas de digi-
talização facilitam a indexação 
dos documentos, facilitando 
ainda mais a procura nos sis-
temas de busca corporativos. 
O avanço da tecnologia nas 
últimas décadas fez com que 
as soluções digitais passassem 
de novidade para realidade em 
pouco tempo. Hoje, é inevitável 
encontrar corporações, até 
mesmo aquelas que não lidam 
com o ambiente online, que 
utilizem esses recursos para 
otimizar seus processos. 

Portanto, preparadas ou não, 
as organizações não têm mais 
como escaparem da profunda 
e indispensável transformação 
que já começou e vai alterar 
ainda mais os setores nos 
próximos anos.

(*) - É diretor comercial e sócio 
da Reis Offi  ce, empresa líder em 

outsourcing de impressão e soluções 
para digitalização, transmissão e 
armazenamento de documentos.

Rodrigo Reis (*)
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News@TI
Plataforma de integração de microsserviços para 
agilizar processos empresariais 

@A ConnectCom tem como um de seus diferenciais a oferta de 
uma plataforma de integração de microsserviços efi ciente, de fácil 

uso e rápida implementação – a Integra 8. Desenvolvida pela equipe 
da ConnectCom, a Integra8 traz toda a Inteligência dos softwares da 
ConnectCom reunidos em mais de 75 microsserviços, sendo que as 
funcionalidades mais básicas podem ser disponibilizadas aos clientes 
em até 24 horas. “A Integra8 nasceu da nossa necessidade de ter 
um sistema modular, pronto para comunicar-se via API (Application 
Performance Interfaces) e maleável o sufi ciente para se adequar a 
qualquer necessidade de nossos clientes”, afi rma Valter Lima, CEO 
da ConnectCom. Segundo ele, o projeto inicial da Integra8 envolvia 
apenas interface de vendas, cadastro de usuários, gateway de cobrança 
e de fornecedores, assim como mensageria (SDP), e levou seis meses 
para começar a ser implementado nos clientes. Com o tempo foram 
surgindo novas demandas dos clientes e possibilidades de integrar 
sistemas e soluções de parceiros, tornando a plataforma cada vez mais 
inteligente, sofi sticada e efi caz.

Google For Education faz parceria com a São Judas 

@AEm sinergia com as principais tendências de mercado que 
apontam para o uso de ferramentas tecnológicas e inovadoras na 

educação, a São Judas se une ao Google for Education, área especializada 
em pesquisar e criar soluções tecnológicas do Google, para colocar o 
aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem melhorando 
o desempenho das turmas. Nos últimos 24 meses os professores da 
São Judas passaram por uma formação sobre metodologias ativas e 
o uso das tecnologias na sala de aula. E agora todos os professores 
passarão pela a formação para o uso das ferramentas chamado ‘G Suite 
for Education’ e a utilização de devices para educação - chromebooks. 
Tornando a comunicação entre professores e alunos mais dinâmica e 
interativa, com a utilização da nuvem para disponibilizar conteúdos, 
atividades e vídeo aulas com explicações complementares.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

A revolução 5G vai muito além de 
internet mais rápida para seu celular

As discussões sobre o avanço das redes de telecomunicações rumo ao chamado “5G” têm levantado 
discussões em diversos locais pelo mundo – inclusive no Brasil. Recentemente, a ANEEL aprovou o 
lançamento de uma consulta pública sobre o assunto, com o objetivo de preparar a chegada
do serviço no País

Portal avalia gratuitamente adequação das empresas 
à Lei Geral de Proteção de Dados

A consultoria ICTS Protiviti lançou um 
portal voltado para empresas de todos os 
portes e segmentos para avaliarem gra-
tuitamente o seu nível de adequação à 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 
A função da ferramenta é permitir que 
as companhias identifiquem o seu grau 
de adequação à lei, que entra em vigor 

em agosto de 2020 e que prevê novas 
regras para coleta, armazenamento, 
tratamento e compartilhamento de 
dados pessoais.

A avaliação é composta de perguntas 
relacionadas à política interna de pro-
teção de dados da empresa, em forma 
de questionário on-line. Imediatamente, 

após respondido, o portal informará o 
nível de adequação em que a empresa 
se encontra, disponibilizando um rela-
tório completo com comentários sobre 
o resultado.

Para acessar a avaliação, basta en-
trar no link www.protiviti.com/BR-por/
protecao-de-dados-pessoais

Ricardo Bonora (*)

Mesmo sendo um assunto com 
presença constante no noticiário, 
poucos entendem, de fato, quais 

são as reais consequências do avanço da 
rede 5G em todo o mundo. A implantação 
dessa tecnologia vai trazer resultados muito 
mais expressivos do que os observados em 
etapas anteriores, possibilitando a geração 
de novos modelos de negócio e, em último 
grau, vai mudar totalmente a relação com 
a vida em sociedade.

Mas, até chegar nesse estágio, é funda-
mental entender o que é o 5G e por que seu 
avanço é tão importante. Para assimilar isso, 
é preciso voltar no tempo e lembrar como 
o 2G, 3G e o 4G representaram enquanto 
avanços tecnológicos de grande impacto, 
principalmente relacionados aos smar-
tphones. A segunda geração de celulares 
trouxe como grande diferencial o uso de 
SMS e envio de e-mails sem precisar usar 
um computador. Com o 3G, foi possível 
pela primeira vez enviar fotos e vídeos 
para outros aparelhos – saindo da era do 
texto como única forma de se comunicar 
entre celulares. Em seguida, o 4G (que 
chegou por volta de 2010 e se mantém até 
hoje) possibilitou um ganho substancial em 
velocidade, permitindo baixar conteúdo, 
realizar transmissões online e fazer grande 
parte das tarefas com as quais estamos 
acostumados – como ouvir música, assistir 
séries etc.

Nesse sentido, o 5G, cuja chegada está 
prevista para 2020, vai trazer um ganho 
substancial de velocidade. Em números, 
essa nova forma de conexão será cerca de 
20 vezes mais rápida do que o 4G. Com 
isso será possível agilizar muitas tarefas de 
nosso cotidiano – bastarão segundos para 
baixar fi lmes, por exemplo.

Mesmo oferecendo tantas facilidades 
ao dia a dia, vale ressaltar que a principal 
vantagem que o 5G trará ao mercado estará 
na possibilidade de criar novos segmentos 
de negócios e fomentar uma sociedade cada 
vez mais conectada. Essa nova geração 
vai abraçar uma rede cada vez mais ampla 
de conexões e, por isso, ela já fomenta o 
desenvolvimento de novos produtos e tec-
nologias, como carros autônomos, drones 
usados para serviços de entrega e o uso de 
realidade virtual. 

Áreas não estritamente relacionadas com 
o mundo da telefonia ou de alta tecnologia, 
como transporte público e saúde, também 
serão diretamente impactados pelos benefí-
cios do 5G, por também contarem com uma 
infi nidade de dispositivos interconectados.

E afi nal, como isso será possível? Falando 
de maneira técnica, a ITU (International 

Telecommunication Union, agência da 
ONU para as telecomunicações), indica 
como especifi cações mínimas o download 
de 20 Gigabits por segundo e o upload 
de 10 Gigabits. A banda será então divi-
dida entre todos os usuários conectados 
no momento: a meta de download por 
usuário em áreas urbanas densamente 
povoadas é de 100 Mbps em download e 
50 em upload. Em um contexto urbano, 
a velocidade real do 4G não chega nem 
perto, com uma média de 5-12 Mbps no 
download e 2-5 Mbps no upload.

Na prática, as redes 5G foram projetadas 
para usar ondas de alta frequência (no 
espectro entre 30 e 300 GHz, conhecidas 
como espectro de “ondas milimétricas”), e 
podem ser capazes de transportar grandes 
quantidades de dados em altas velocida-
des. No entanto, elas não viajarão para tão 
longe como as ondas de baixa frequência 
usadas com o 4G, e terão difi culdade em 
contornar obstáculos como paredes, edi-
fícios etc. Por esta razão, as operadoras 
precisarão instalar uma quantidade maior 
de mini antenas para obter a mesma co-
bertura que o 4G. Em muitos casos, o 5G 
substituirá as redes domésticas de Wi-Fi, 
oferecendo velocidades mais altas e uma 
melhor cobertura.

Graças às suas características técnicas, 
o 5G será aplicável aos campos mais dis-
tintos, indo além das funções de chamada, 
navegação na web ou realidade virtual; 
será relacionado ao mundo da IoT e, 
consequentemente, atraindo o interesse 
de muitas empresas. Será um impacto 
não apenas tecnológico, mas também e 
sobretudo econômico, tanto que se espera, 
segundo um estudo da Ericsson no Mobile 
World Congress 2017, criar um mercado 
de, pelo menos, 1200 bilhões de dólares 
nos próximos dez anos.

Com isso, consequentemente teremos 
redes mais densas. Espera-se que as redes 
também possam garantir até um milhão de 
dispositivos conectados por quilômetro 
quadrado. As novas tecnologias poderão 
criar até 3 milhões de novos empregos 
apenas nos Estados Unidos, contribuindo 
com até US$ 500 bilhões no PIB dos EUA 
entre investimentos diretos e induzidos.

Analisando essa inovação sob um espectro 
de longo prazo, será possível formar uma 
sociedade cada vez mais empática e criativa, 
na qual a tecnologia será mais um importante 
instrumento para a democratização do acesso 
à educação e saúde de qualidade. Com cone-
xões mais rápidas, confi áveis e seguras, o 5G 
dará mais agilidade à prestação de serviços e 
poderá contornar difi culdades relacionadas 
a processos burocráticos ou morosos, que 
muitas vezes encarecem e podem diminuir 
a qualidade do serviço fi nal oferecido.

Ao facilitar a conexão entre as mais 
diversas informações, o dia a dia das em-
presas ganhará ainda mais agilidade, em 
um ritmo que poderá ser reproduzido de 
maneira efi ciente para os demais segmentos 
da sociedade. O setor de saúde, por exem-
plo, poderá se benefi ciar de maneira mais 
rápida na troca de informações sobre seus 
pacientes – o que será fundamental para 
atender casos de urgência, por exemplo. 
O consumidor também poderá ser bene-
fi ciado, em especial se sua rede varejista 
puder disponibilizar produtos de ponta e de 
qualidade na renovação de seus estoques.

Por fi m, a agilidade do 5G vai representar 
uma alternativa muito importante em um 
mundo cada vez mais conectado, gerando 
mudanças em cadeia e que darão suporte 
aos avanços já obtidos, além de abrir ca-
minho para a implementação de avanços 
em pesquisa e desenvolvimento.

(*) É head de Telecom e Mídia da Indra no Brasil.

TecMundo

Trabalha em sistema home offi ce e acha 
que não precisa de gestão de comunica-
ção? Segundo a Press Manager, que tem 
hoje a plataforma mais completa de gestão 
do trabalho de comunicação, unir informa-
ções pode melhorar, e muito, a gestão dos 
seus clientes, do trabalho realizado para 
agências e dos seus resultados. Eduardo 
Rocha, CEO da Press Manager, lembra 
que o sistema home offi ce chegou para 
fi car e pode ter vários tipos de atuação: 
“as empresas estão optando cada vez mais 
por esse tipo de contratação, que diminui 
custos e, comprovadamente, ajuda a au-
mentar a produtividade. Quem trabalha 
em casa pode, hoje, ser um funcionário ou 
terceirizado de uma agência, atender de 
forma autônoma vários clientes ou ser um 
braço de comunicação de uma empresa 
específi ca, por exemplo”, lembra ele.

Segundo Eduardo, em qualquer des-
ses ambientes de atuação profi ssional, a 
gestão de processos pode ser espetacular 
para melhores resultados do seu trabalho: 
“no caso de ser um funcionário ou um 
terceirizado em sistema home offi ce, a 
plataforma de gestão atua como um ba-
ckup de tudo que você realiza e pode ser 
uma ótima forma do seu empregador estar 
sempre a par do que você está fazendo. 
Além disso, como seu ambiente de traba-
lho pode muito bem ser rotativo, no caso 
de você precisar se deslocar, é só logar 
de qualquer local e você vai ter todas as 
informações à mão, sem perdas”.

Se o caso é ser uma pequena agência e 
atender vários clientes, Eduardo enfatiza 
que a gestão informatizada pode ajudar 
em uma das partes mais difíceis para um 
pequeno empresário: a diversificação. 

“Com uma plataforma de gestão, é possível 
manter contatos em dia, tem a garantia do 
envio de releases com data e horário pré-
-agendados, envio de resultados para os 
clientes e geração de relatórios completos 
a qualquer momento, incluindo relatórios 
de produtividade, que podem ajudar a en-
tender se os esforços dispensados para cada 
clientes estão condizentes”, explica o CEO.

“Se você for o braço de comunicação de 
uma só empresa, ainda assim gerenciar seu 
trabalho e manter um canal direto com seu 
cliente pode ajudar muito no processo e 
garantir que não haja ruídos nem na co-
municação e nem no planejamento estra-
tégico”, lembra ele. “O mais importante é 
garantir que haja coerência no trabalho à 
distância e que não se perca informações, 
e a tecnologia está aí para isso”, fi naliza 
Eduardo (Fonte: Press Manager).

Home offi ce também precisa de mais gestão da comunicação?


