
Tendências em aplicações digitais que estão sendo implementadas;

Benefícios obtidos com digitalização de documentos: 

Facilidade na busca de informações, Redução de custos e a 

Economia de tempo e organização das informações.
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Fontes de Informação

Gerenciamento Eletrônico de Documentos



Análise: custo operacional

Do Plantio a Impressão

Ciclo de produção de um eucalipto 6 a 8 anos

Custo médio de implantação por hectare em /m³ R$ 4.500,00

Cada árvore de eucalipto fabrica em média 23 resmas de papel A4

Média de folhas A4 produzidos por resma 500

Uma árvore de eucalipto produz em média 11.500 folhas de papel A4 

Consumo médio diário de impressão/digitalização realizado por uma IES 4000

Custo médio por impressão por folha R$ 0.04

Custo de mensal com o consumo de papel R$ 3.520,00

Outros custos indiretos:  Toner, Peças de reposição, Energia e Outros 

serviços considerando o nº de 5 impressoras

R$ 700,00   

Custo médio mensal de impressão R$ 4.520,00 



O que nos leva a repensar e olhar para o futuro!

Dados de 2014:

• 5.2 bilhões de pessoas utilizam dispositivos móveis em todo mundo;

Presente / Futuro:

• Os nossos alunos já são nativos digitais;

• A relação do aluno com a Instituição fará com 

que os serviços oferecidos tenham acessibilidade 

nativa aos dispositivos móveis;

• A mobilidade pode ser a única forma de acesso à 

internet;

• As IES precisam se reinventar com o uso 

das novas tecnologias.



Primeiros passos

Implantação do sistema GED – Tarefa nada fácil



Porque escolher o Ged?

 Média diária de documentos gerados pelas ferramentas 

BackOffice = 1200;

 Na virada de semestre esse número passa a ser 2 vezes maior;

 Necessidade de reuso do espaço ocupado por arquivos 

físicos;

 Equipe enxuta para separar, manusear e gerir grande volume de 

documentos em papel;

 Aumento na carga de trabalho causando emissão de hora extras e encargos 

financeiros impactando na folha de pagamento;

 Elevado número de xerox dos documentos produzidos aleatoriamente 

que são tramitados entre os setores;

 Perda constante de documentos;

 Perigo de incêndio.



Desafios:
Trocar o papel impresso pelo arquivo digital

 Plano de Ação:

 Partir para uma solução de digitalização requer:

Mapeamento dos 

documentos

Organização

e indexação

Aplicação das 

regras de negócio

Definição: Organização e Métodos, 

para converter os documentos 

emitidos em formato digital.

Requisitos 

funcionais

Meta: Atender as consultas de 

todos setores que necessitam ter 

acesso simultâneo a um único 

documento de forma organizada.

Treinamento



Metodologia Implantação do GED
 Por onde começar;

 Setores mais críticos: “Secretaria Acadêmica, Financeiro, Recursos Humanos, Jurídico, Diretoria, 
Tecnologia ...”;

 Separação física dos documentos;
 Organização interna – segmentação;

 Digitalização e Indexação:

 Ponto chave do processo: Os documentos após digitalizados recebem nomes, 
informações descritivas, códigos, data de criação ou qualquer tipo de marcações que 
auxiliem os usuários da IES no momento de pesquisá-los.

 Definição dos processos de workflow entre os setores;

 Passo a passo na validação dos documentos que são tramitados internamente;

 Processos de consulta e emissão;

 Treinamento;
 Equipe de tratamento e usuários de consulta;

 Integração sistêmica: 

 Intranet, Extranet e Sistemas Corporativos com o gerenciador corporativo do GED;

 Eliminação dos arquivos físicos.



Consumo colaborativo

Desafio: Desenhar um processo que possa distribuir os 
documentos e atender os principais setores



Fase 1: Modelo tradicional
Utilizando as ferramentas de trabalho da Instituição

Impressoras 

corporativas

Servidor de 

documentos
Digitalização dos 

documentos: Prontuários, 

Contratos, Diplomas, Notas 

Fiscais, Atas, Procedimentos, 

entre outros.



Fase 2: Mobilidade
Atividades corporativas realizadas de fora da Instituição

Impressoras 

corporativas

Funcionário fotografa 

documentos, acessa o GED via 

Web de qualquer lugar ou 

horário sem a necessidade de 

estar presente na Instituição

Aplicação adaptada ao modo 

responsivo para atender usuários 

de: Smartphone Tablet –

Desktop e todos as 

arquiteturas de Browsers 
via rede Wi-fi

Digitalização dos 

documentos: 

Prontuários, 

Contratos, 

Diplomas, Notas 

Fiscais, Atas, 

Procedimentos, 

entre outros

Home Office



Fase 3: Mobilidade e acessibilidade
Atividades de relacionamento com o candidato e o aluno

Impressoras 

corporativas
Prontuários, 

Contratos, 

Diplomas, Notas 

Fiscais, Atas, 

Procedimentos 

entre outros.

Webservice de 

integração do GED 

com Sistemas

Corporativos e 

Aplicações Web



Oportunidade para transformar o 

atual em novo

Como tirar proveito das tecnologias emergentes e promover 
mudanças



Benefícios:
Trocar a impressão pelo arquivo magnético

 Transformação:

 Arquivos mortos com altos volumes de papel 

armazenando-os por longo período e passaram a 

ceder espaços físicos á novos setores e serviços;

 Total controle nos processos mediante as regras do negócio;

 Diversas formas de indexação e localização de documentos;

 Melhor qualidade e agilidade no atendimento ao cliente;

 O GED proporciona respostas rápidas e precisas;

 Agilidade nas consultas de documentos entre os setores;

 Redução de custos com cópias;

 Os documentos estão disponíveis na rede para a pronta consulta de forma 
colaborativa.

 O GED passa a ser o centralizador de todo o processo.

 O usuário passa a confiar no novo modelo de negócio em sua rotina de 
trabalho.



Redesenhar o principal processo

Captação e Relacionamento com candidatos



Mobilidade e acessibilidade
Processos de captação de novos alunos:

Portal totalmente responsivo

Todo processo é acompanhado por meio de Workflow 

desde a Inscrição até a Matrícula entre: Candidato / 

Instituição / Gestão Acadêmica e Financeira via Portal e 

Intranet.

O candidato interage enviando os documentos 

digitalizados para avaliação e aprovação
1 3

42 Área exclusiva do candidato com segurança e 

certificado digital

Busca informações sobre 

o curso e efetua a sua 

escolha/inscrição

O processo utiliza recursos digitais e interação com o candidato que passa a acompanhar a mudança de cada fase



Eficiência na execução das tarefas

Amadurecimento de sistemas de GED e Workflow 



Plataformas: Web x Ged
Gestão corporativa - Ged

Documentos 

remetidos pela 

Internet. Diploma ..

Recebe docum. 

Digitalizados 

analisa e avalia.

Candidato Área de atendimento ao candidato

Recebe docum. originais e 

confronta-os com os docs. 

digitalizados para seguir 

no processo.

Faz Upload no 

GED conforme a 

indexação e pasta.

Documen-

tação Ok

Retorna ao 

Candidato para 

os devidos ajustes

Inicio

Fim

Sim

Não

1

1

Acessos e 

consultas:
Sec

Academ.

Financeiro

Acadêmico

Ead

Diretoria



Organização e gestão interna

 Cada aluno possui um local 

individual no GED para 

armazenamento de sua 

documentação, trazendo 

maior segurança e 

confiabilidade para as áreas 

gestoras responsáveis pela 

manutenção e gestão das 

documentações.

 O uso Workflow possibilitou atender necessidades identificadas pela área acadêmica

permitindo a redução do tempo e agilidade no tramite dos processos internos.



O GED está presente nos principais setores

Processo de  

captação e 

Sec Academ.

Tecnologia / 

Marketing

Recursos 

Humanos
Jurídico

Financeiro / 

Controladoria

Doc. obrigatórios para a 

Matrícula e Contratos, 

Provas, Controle de 

Frequência, Diploma.

Contratos

Projetos, Relatórios,

Normas e 

Procedimentos Doc. de ingresso

Contrato / Dissídios / Atas

Dados acadêmicos / 

Funcionários, Documentos

Processos / Prontuários / 

Contratos

Contratos / Atas / 

Balanços,  Relatórios, 

Etc..

Outras áreas..



Infraestrutura e Armazenamento
Servidores Internos ou Datacenter na Nuvem

 Ponto crítico – Armazenar os documentos em datacenter Local ou na Nuvem?

 É uma definição estratégica que merece cuidado e deve levar em conta os itens: 

custos diretos e indiretos, segurança da informação, infraestrutura, backup e 

suporte que atenda ao modelo de negócio.

 Tecnologias:

 Storages “armazenadores de grande volume de documentos”;

 Crescem em média 30% ao ano e é uma boa opção;

 As novas arquiteturas de TI proporcionam melhor eficiência no uso dos espaços em 

disco, otimizando o crescimento do sistema, diminuindo e simplificando o processo de 

backup.

 A virtualização e a expansão da infraestrutura diminuem os custos em até 35%.
 Mobilidade: 

 Utilização dos dispositivos móveis “Smartphone, Tablet e Notebook ”são as 
ferramentas atuais que podem acessar e interagir com os documentos por 
onde quer que esteja.

 Meios de Acessos:

1. Rede local via intranet, integrado, seguindo os padrões de segurança do “AD”;

2. Acesso externo via rede Wi-fi, independente da hora e local de acesso.



Inovação: Novos sistemas e recursos tecnológicos 

estão cada vez mais presentes nos smartphones:

 O celular passa de uma ferramenta opcional 

para se tornar uma das principais opções na 

captura das imagens e textos dos documentos;

 O próprios aplicativos simplificam a operação que 

está ao seu alcance.

 Escaneando de documentos e fotos permitem 

ser manuseado por áreas de seleção e ser 

recortadas e armazenadas no sistema.



 Para muitas ainda é um fantasma no meio educacional;

 Falta de divulgação e obrigatoriedade de uso inibe a sua propagação 

como necessário para evitar as Fraudes dos Documentos;

 Na prática os Documentos Originais são checados manualmente. 

Certificação digital
Como implementar esse componente no processo administrativo

 Benefícios com a adoção do certificado digital:

 Redução de custos com reconhecimento de firma, motoboy, 

correio e papel;

 Produtividade em tempo real;

 Segurança, confiabilidade, autenticidade, integridade;

 Qualidade com eliminação de erros por interpretação;

 Simplificação e desburocratização;

 Controle, rastreabilidade, localização e status dos documentos;

 O aluno busca menos burocracia.



O redesenho dos processos, irão 

sempre definir uma nova forma de engajamento 

para realizar a transformação.

Transformação Digital



Perguntas?

Fim!

Contato:

 dalton.quadros@fipecafi.org

 dalton@dbqconsult.com.br 

 Mobile: 11-97409-2820

 www.fipecafi.org / www.dbqconsult.com.br


