
Como reduzir custos e ganhar eficiência 
através da transformação dos processos 

por meio da Gestão Documental. 





Contextualização 

Fonte: http://www.abpmp-br.org !



Contextualização 

 É a evolução planejada de um processo de negócio por 
meio de metodologias bem definidas e habilitada por princípios 

de ECM/BPM e governança adotados na organização; 
 

Trata desafios de gerenciamento de mudança organizacional e 
é orientada à inovação, melhoria contínua e otimização de 
processos, ganhos de produtividade, gestão, redução de 

custos. 

Transformação por Processos 

ECM “Enterprise Content Management", conjunto de tecnologias 
usadas para gerir o ciclo de vida da informação não estruturada 

dentro de uma empresa. 



Contextualização 

Onde buscar Oportunidades 

Revisar os principais processos; 

Identificar possíveis integrações, aumento de produtividade 
e dedução de M.O. 

Busque parceiros de Negócios; 

Consultoria, contratos de risco, automação e integração 
entre dados e plataforma; 

Inicie por onde você tenha maior oportunidade/problema; 

Gerencie seus documentos/processos/guarda física e o risco envolvido 



Contextualização 

Processos conduzidos por CSCs 
 

Fonte: Deloitte 



Burocracia 
 Excesso de documentos 

 Cópias guardadas por muitos anos 

Mais de 400 tipos 
documentais exigem 
organização mínima 

Universo empresarial 



Gestores gastam 4 semanas por ano 
procurando informações devido aos problemas 
com o armazenamento inadequado ou com 

a desorganização dos seus arquivos 

No mínimo 2/3 das informações guardadas pelas 
empresas em suas dependências podem ser removidas, 

ou mesmo destruídas por serem obsoletas, ou ainda, 
serem transferidas para outros locais com menor custo 

Profissionais gastam de 5 a 15% do tempo lendo 
informações, mas até 50% procurando por elas 

Funcionários podem perder 2 horas diárias 
procurando documentos extraviados 

(Fonte: ABGD, AIIM, PwC e Radicati Group) 

Evidências para redução  
de despesas operacionais 



Companhias gastam U$20 na atividade de arquivar 
um documento, U$120 para achar um documento 

arquivado erroneamente . 

37% das fotocópias impressas são desnecessárias 

Usuários enviam e recebem,  
em média, 133 e-mails por dia  

Um documento é fotocopiado em média 19 vezes 

Evidências para redução  
de despesas operacionais 

(Fonte: ABGD, AIIM, PwC e Radicati Group) 

Grandes companhias perdem um documento a cada 
12 segundos. O custo de recriação de um 

documento é de US$220 



Volumes guardados 
crescem a uma taxa de 

20% ao ano 

70 empresas guardam 
40 milhões de caixas 

Adoção da terceirização da 
guarda de documentos 

Evidências para redução  
de despesas operacionais 



Evidências para redução  
de despesas operacionais 

 36 maiores empresas do 
país reservaram R$ 25 bi 

para processos trabalhistas 

Multas e ações trabalhistas 



Custo Menor 
Informação Integrada 

Case  



 É o departamento responsável pela apuração, pagamento e 
elaboração das obrigações tributárias acessórias  dos Tributos 

Indiretos da GERDAU. 

LOWCOST 

Gestão de Tributos Indiretos 

Oportunidade 

Desenvolver um projeto de automação e gerenciamento das 
encadernações da apuração do formato manual em papel para o 
formato eletrônico,  possibilitado, a redução de gasto com papel e 
impressão e permitindo rastreabilidade e compartilhamento dos 
documentos trazendo ganhos de produtividade e redução de 
custos. 



 As encadernações são utilizadas para comprovar e demonstrar os 
cálculos dos tributos à Auditoria Interna e Externa, Atendimento à 
Fiscalização, de demais partes interessadas. 

LOWCOST 

Para que serve a Encadernação 

O que contém? 

Documentos, tais como: 
 Relatórios de apuração de ICMS/IPI/PIS/COFINS 

 Comprovante de pagamento de tributos 
 Relatórios e comprovantes de entrega de obrigações tributárias 
acessórias, como GIAS, SINTEGRA, SPED, etc. 
 Relatórios de consistência 



Ferramentas Métodos Estratégia 

O desafio! 



Nossa Estratégia 

 Definição  da equipe do projeto 
 Requisitos mínimos de infraestrutura 
 Informe sobre os benefícios  

do projeto para as áreas de negócio 

 Envolvimento da Área de TI para 
conhecimento da Ferramenta 

 Resesenho do processo atual 
 Entendimento das premissas regionais 

Estratégia 



Estratégia 
 Desenvolvimento do Implantação 

Integrações necessárias 
 KPI’s Gerenciais (Evolução do Projeto) 

Nossa Estratégia 



Metodologia utilizada (PMI) 

1.2  
Planejamento 

1.1  
Iniciação 

1.3  
Execução 

1.4  
Encerramento 

1.5 
Monitoramento e Controle 

Fase 

1 
Fase 

2 
Fase 

3 Atividades 
realizadas 

Plano de  projeto 
validado 

Termo de aceite do 
projeto assinado 

O projeto por ter sua origem estratégica teve um cronograma executado em 6 
meses , com as seguintes  atividades: 
 



Uso da Plataforma 

 Auditoria  de todo o processo; 
 Compartilhamento exclusivo com 

colaboradores envolvidos no Fluxo 
Documental; 

 Regra do negócio conforme 
estrutura do processo; 

 Organização e aumento da 
segurança dos documentos e 

processos; 
 Fácil utilização; 

 Equipe LowCost dedicada ao projeto; 
 Constante atualização tecnológica; 

Ferramenta LowCost 



LOWCOST 

Entendimento do processo 

Oportunidade 

 Após o levantamento das informações junto a área de Tributos 
Indiretos a LowCost identificou as seguintes premissas do projeto: 

 23 analistas 

 61 tipos documentais em média por estabelecimento 

 15 horas por mês para encadernação na média por analista 

 32.610 páginas por mês para  montagem final das encadernações 

 337 encadernações por mês 



LOWCOST 

Entendimento do processo 

Oportunidade 

 Para guardar fisicamente estes documentos eram necessárias  50 caixas de 
papelão arquivadas na Gerdau; 

 O projeto teria que ser implementado para todos os analistas da Gerdau com 
gestão centralizada; 

 Os documentos do processo poderão ser impressos ou compartilhados a 
qualquer momento, obedecendo as políticas de segurança, confidencialidade e 
perfil dos usuários da Gerdau. 



IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES 

Projeto GTI 
Encadernação Eletrônica  

 Desenvolvimento de um motor para automatizar o processo captura, 
organização, indexação e publicação dos documentos de origem digital 
oriundos do sistema pw.SATI; 

 Desenvolvimento de um motor para automatizar o processo captura, 
organização, indexação e publicação dos documentos de origem física, 
oriundos dos diretórios dos usuários, e-mail e unidades compartilhadas; 

 Criar uma estrutura de pastas para organizar a publicação e capturar 
automaticamente os indexadores; 

 Criar alertas para processos abertos e encerrados, parametrizando o 
check-list de pastas deste processo, executando o escalonamento com os 
status e ações deste processo. 

 



Custo Menor 
Informação Integrada 

Resultados Obtidos 



Case - LOWCOST 

Resultados Obtidos 

99% 

 Auditorias; 

 Gestão; 

 Performance; 

 Riscos; 

Compliance; 

 Disponibilidade; 

 Redução de 
Custos; 

 Redução M.O; 

 



LOWCOST 

Resultados Intangíveis 

 Padronização, agilidade e gestão sobre os processos; 

 Aumento de produtividade das pessoas envolvidas no processo; 

 Performance da aplicação x processo manual; 

 Toda a documentação disponíveis via WEB, pela Solução LOWCOST, 

para futuras consultas e auditorias  

 Impacto Socioambiental; 

 Confidencialidade, integridade (segurança); 

 



Custo Menor 
Informação Integrada 

Gestão Documental 
Corporativa LOWCOST 



FLUXO MACRO DO PROJETO  
 



FLUXO MACRO DO PROJETO  
 



FLUXO MACRO DO PROJETO  
 



Gestão documental: 
Oportunidades de redução de custos 

Gestão Documental Corporativa 
  Maior agilidade dos processos 

  Maior encontrabilidade e produtividade dos funcionários, 
com foco no negócio da Gerdau; 

  Redução dos investimentos em servidores de rede, 
servidores de e-mail, contas de e-mail e storage 

  Redução dos riscos da segurança documental 

  Redução de despesas com ações do Fisco e órgãos reguladores 

  Integrar a solução com AD, obedecendo as políticas de  segurança 

  Integrar via Webservice  os softwares da Gerdau (SAP, pw.SATI,  e 
outros); 

  Executar workflows de  aprovação sem necessidade de 
parametrização; 

  Ser aderente as normas coorporativas (SOX, Moreq); 

  Reduzir os  custos com impressões; 

  Otimizar os Processos existentes; 

  Compartilhar qualquer tipo de documento ou processo; 



Obrigado! 


