
Relatório Sobre o 
Gerenciamento 

de Documentos 

no Trabalho Remoto

Estarão as empresas preparadas 
para estabelecer uma força remota 
de trabalho? 

eBook Especial



1. Introdução .......................................................................................

2. Acessando documentos do trabalho remoto .............................

3. Avaliação, Aprovação e Assinatura de Documentos...................

4. Habilidade de aprovar documentos em dispositivos móveis.... 

5. Uso de dispositivos pessoais e aplicativos de  
compartilhamento de arquivos ........................................................

6. Recapitulação da Gestão Móvel de Documentos e Números ...

ÍNDICE

2

7

12

15

17

22



Introdução

O ambiente corporativo atual fez com que muitas organizações 
implantassem uma força de trabalho remota. Embora a eficiência e 
a produtividade sempre tenham sido prioridades, a situação atual 
enfatizou esses conceitos e mudou fundamentalmente muitos 
aspectos relativos à operacionalidade das organizações.  
As empresas tiveram que descobrir como habilitar sua equipe  
para levar consigo a experiência de trabalho do escritório para 
casa, garantindo acesso a documentos importantes onde quer  
que estejam. Com essa medida, a produtividade e a eficiência são 
maximizadas e a continuidade dos negócios nunca corre riscos.
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Mas, o trabalho remoto não é um fenômeno recente. A Owl Labs 
relata que, no mundo todo, 52% das pessoas trabalham de casa 
pelo menos uma vez por semana. Com base nas estatísticas de 
trabalhadores remotos em 2018, mais da metade dos funcionários 
do mundo já desfrutam dos benefícios de um local de trabalho 
flexível e por isso, é improvável que este número diminua tão 
cedo, principalmente se considerarmos que dados recentes do 
FlexJobs mostram que 65% das pessoas acreditam trabalhar 
melhor de casa.



O trabalho remoto não é um fenômeno temporário. As 
circunstâncias atuais deixaram muitas empresas em uma situação 
precária, forçando-as à rápida implantação de uma força de 
trabalho remota. Este pode realmente ser um ponto de virada 
pois, mesmo depois de passada esta situação, pode ser que um 
número cada vez maior de pessoas continue trabalhando de casa. 
As empresas provavelmente irão preferir uma situação de trabalho 
onde recursos normalmente reservados para a manutenção de 
escritórios físicos possam ser destinados a outros setores.



Em um estudo recente, a IDC revelou que o tempo improdutivo 
gasto por funcionários como resultado de ineficiências no 
gerenciamento de informação representa uma perda de 21% da 
produtividade total, o que custa às empresas uma quantia 
surpreendente - quase U$ 20.000 por funcionário, por ano.¹  
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Os dados deste estudo foram compilados por um projeto de 
pesquisa encomendado pelo M-Files para entender melhor como 
as empresas em todo o mundo estão gerenciando seu crescente 
volume de informações. O consenso é de que o gerenciamento de 
documentos como um todo continua sendo um desafio, 
principalmente para os trabalhadores remotos.

Embora a Gestão Inteligente de Informações (do inglês IIM) abranja 
muito mais do que apenas o gerenciamento de documentos, uma 
funcionalidade principal de qualquer plataforma nesse segmento é 
a capacidade de armazenar, gerenciar e rastrear documentos. Mais 
do que isso, ela deve fornecer a capacidade de gerenciar 
documentos de fora da empresa da mesma forma que os 
profissionais fariam de dentro dos escritórios.



Ao avaliar as capacidades remotas de um sistema de 
gerenciamento de documentos, percebemos que há vários 
recursos a serem observados. O mais importante deles é o acesso 
aos seus dados a qualquer hora e de qualquer lugar. 

Gerenciamento de documentos para uma força 
de trabalho cada vez mais remota
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À medida em que cada vez mais pessoas trabalham remotamente, 
mais respostas rápidas vão sendo exigidas - coisas como detalhes 
ou notas do cliente, saldos de contas a receber, fatura 
documentação de RH entre outros. Também é importante garantir 
o suporte aos fluxos de trabalho, facilitando a revisão e a 
aprovação de documentos, além da conclusão de tarefas 
atribuídas. 



Mas, qual a predominância dos desafios relacionados ao 
gerenciamento de informação longe do espaço físico do escritório?  
Este relatório detalha o cerne do gerenciamento remoto de 
documentos, mostrando estatísticas de como organizações, em 
nove países diferentes, estão gerenciando as informações das 
empresas e como elas estão encarando os desafios apresentados 
pelo armazenamento cada vez maior de dados.
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Trabalhando remotamente com 

documentos da empresa

As informações nas empresas estão aumentando - a quantidade de 
documentos, o controle de versão e os vários armazéns de dados 
apresentam problemas únicos, pois, não há duas práticas para o 
gerenciamento de documentos que funcionem da mesma forma. 
Agora tente mover estes desafios para longe do escritório com 
alguma tentativa de gerenciamento de documentos móveis. Você vai 
ver que os problemas irão se acumular.



Parece simples: acesse, armazene e gerencie documentos na nuvem 
e trabalhe com eles da mesma maneira, de qualquer lugar. Muitos 
tecnólogos tentaram abordar a questão e tiveram algum sucesso, 
mas ainda restam desafios.
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A mais elementar de todas as funções de gerenciamento de 
documentos é a capacidade de acessá-los onde quer que estejam 
armazenados. Esta capacidade está se tornando cada vez mais 
importante à medida em que a força de trabalho remota continua 
a crescer.



O trabalho está se tornando cada vez mais uma coisa que você faz 
e não um lugar onde você está. O trabalhador moderno exige 
eficiência no acesso às informações para poder trabalhar 
remotamente. As empresas podem obter enormes ganhos 
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Acessando Documentos  
do Trabalho Remoto



Será que os funcionários acham muito 
complicado pesquisar e recuperar documentos 
quando estão fora do local físico do escritório?

de eficiência, permitindo que a equipe trabalhe com informações 
críticas de qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer 
dispositivo.
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Como tem sido sua experiência ao procurar  
nos repositórios/sistemas por documentos e 
informações, trabalhando remotamente?



A grande maioria (81%) dos entrevistados informou que precisa 
acessar documentos e informações corporativas fora do escritório, 
mas apenas 38% relataram que é rápido e fácil encontrar as 
informações que procuram.

• Para 13%, é quase sempre difícil e demorado buscar informações;


•	Para 38%, é rápido e fácil encontrar as informações procuradas;


•	Para 49%, parte das vezes é difícil e demorado buscar informações.

dos funcionários acham que às vezes,  
ou sempre, é difícil e demorado 
encontrar documentos quando estão 
trabalhando remotamente.

62%
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Muitos empregados utilizam mais de um dispositivo para trabalhar. 
Eles precisam de uma maneira simples e segura de acessar 
arquivos de cada dispositivo sem precisar salvar uma cópia local.  
E não é apenas acesso. As pessoas precisam trabalhar 
normalmente — como fariam se estivessem no escritório. Elas 
precisam ter em casa a mesma experiência de trabalho que teriam 
no escritório.






Quais das seguintes funções você pode usar no 
trabalho remoto, utilizando os sistemas / 
ferramentas fornecidos pela sua empresa?



Entre os entrevistados que precisam acessar documentos e 
informações corporativas fora do escritório, 43% não conseguem 
acessar documentos e arquivos da empresa e 54% não têm a 
capacidade de compartilhar ou colaborar (46%).



Um em cada dez (10%) entrevistados relata que não pode executar 
nenhuma das ações usando os sistemas/ferramentas fornecidos 
por sua empresa.

Perguntamos aos participantes da pesquisa:

10



Dada a alta porcentagem (81%) de entrevistados informando que 
precisam acessar documentos e informações corporativas de 
forma remota, abordar essa lacuna de funcionalidade é essencial 
para o sucesso do gerenciamento móvel de informação.
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dos trabalhadores entrevistados 
podem editar documentos em 
seus dispositivos móveis.

45%



De faturas a contratos de serviço, documentos internos e muito 
mais, os fluxos de trabalho dos documentos estão 
irrevogavelmente vinculados à capacidade de revisar, aprovar e 
assinar documentos. Com que frequência os funcionários precisam 
imprimir um documento para assiná-lo ou pedir que seja assinado?   
Ao que parece, com bastante frequência. Por isso, esta prática 
deverá se tornar parte essencial do gerenciamento de documentos 
no contexto da transformação digital.
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Avaliação, Aprovação e 
Assinatura de Documentos



Que desafios você enfrenta quando revisa e 
aprova documentos e informações?

31% costumam aprovar documentos com uma assinatura física 
(imprimir, assinar e digitalizar);

27% dizem que o processo para revisar e aprovar documentos leva 
muito tempo;

23% dizem que o processo para revisar e aprovar documentos é 
muito complicado;

21% dizem que nem sempre são notificados prontamente quando 
precisam aprovar algo;

20% não conseguem acessar documentos e informações para 
revisar e aprovar ao usar um dispositivo móvel;

18% não passam por desafios quando precisam aprovar 
documentos;

16% dizem que seu cargo não exige aprovação de documentos.
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62%
dos funcionários acham que às vezes, ou 
sempre, é difícil e demorado encontrar 
documentos quando trabalham remotamente.



Embora o local de trabalho digital do futuro seja aquele que 
fornecerá acesso a documentos de qualquer lugar, 20% dos 
funcionários ainda não têm acesso a documentos e informações 
necessários para revisar e aprovar o trabalho remotamente.

Com apenas 18% dos entrevistados afirmando que não enfrentam 
qualquer problema importante nos processos de aprovação de 
documentos, fica claro que as organizações estão enfrentando uma 
série de desafios quando se trata de revisar e aprovar documentos, 
incluindo áreas como eficiência, notificações e acesso. 



Realisticamente, esses são desafios que não devem ser difíceis de 
superar, mas podem facilmente ter implicações financeiras e de 
produtividade negativas.



65%
dos entrevistados indicam que enfrentam 
desafios ao revisar, aprovar e assinar 
documentos.
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Com a mudança de modelo para uma força de trabalho cada vez 
mais remota, surge a necessidade de permitir que os empregados 
com dispositivos móveis executem tarefas críticas como revisar e 
aprovar documentos.



Embora exista tecnologia suficiente para que isso 
se torne uma realidade para a maioria, o 
progresso na ativação da assinatura de 
documentos em dispositivos móveis tem sido 
relativamente lento.
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Habilidade de aprovar documentos 
em dispositivos móveis



Você é capaz de assinar documentos 
corporativos remotamente a partir  
de um dispositivo móvel quando 
necessário?



26% sim não74%

Apenas 26% dos entrevistados que precisam acessar documentos 
corporativos remotamente usando um dispositivo móvel, relatam ser 
capazes de assiná-los.



A pesquisa fez uma pergunta complementar aos desafios enfrentados 
quando se trata de revisar e aprovar documentos. Quando os 
empregados precisaram identificar a ação que mais faltava, a 
capacidade de assinar documentos remotamente a partir de um 
dispositivo móvel foi a mais citada, com 39% das respostas.
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65% relatam que podiam assinar documentos 
remotamente a partir de dispositivos móveis.



Traga Seu Próprio Dispositivo (do 
Inglês BYOD — Bring Your Own Device).



A crescente resistência de alguns departamentos de TI em 
acompanhar as mudanças anuais de tecnologia e as disrupções 
provocadas por eventos globais, têm feito os funcionários das 
empresas quererem, cada vez mais, usar seus próprios dispositivos 
para acessar e compartilhar dados corporativos.  Isso faz parte de 
uma tendência denominada 

Essa tendência geralmente é acompanhada por aplicativos de 
compartilhamento de arquivos como Dropbox, Box ou Google 
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Use de Dispositivos Pessoais e 
Aplicativos de Compartilhamento  
de Arquivos



Você usa seu próprio dispositivo pessoal e/ou 
aplicativos de compartilhamento de arquivos 
para acessar e compartilhar informações da 
empresa?



Mais de seis em cada dez (61%) entrevistados relatam que usam 
aplicativos de compartilhamento de arquivos e/ou seus dispositivos 
pessoais para acessar e compartilhar informações da empresa.



Tudo isso aponta à crescente preocupação com a TI Invisível (do 
Inglês Shadow IT), onde a tecnologia da informação é gerenciada 
fora (e sem o conhecimento) do departamento de TI da empresa. 

A pesquisa perguntou aos entrevistados:

Drive, que permitem que os funcionários compartilhem arquivos e 
documentos. Mas, a chegada do BYOD e dos aplicativos de 
compartilhamento de arquivos trouxe novas preocupações, como  
a falta de monitoramento e de segurança e a perda do controle  
dos dados.
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Uma pesquisa da Avanade relata que "um terço das compras de 
tecnologia em uma empresa é feito por pessoas que não se 
reportam ao CEO”. Funcionários que trazem produtos de qualidade 
para o consumo abrem uma série de problemas para a empresa. 
De fato, 96% dos americanos pesquisados veem o uso de produtos 
de baixa segurança ou mídia de armazenamento física infectada, (o 
que contribui para violações de dados) como negligência dos 
funcionários.



As organizações devem estar atentas ao uso de dispositivos 
pessoais e a programas de compartilhamento de arquivos pelos 
funcionários e regulá-los sempre que necessário para limitar 
quaisquer preocupações e violações de segurança. Indo um passo 
adiante, muitos funcionários estão usando seus próprios 
dispositivos móveis e recorrendo a esses aplicativos porque sua 
empresa não oferece uma alternativa adequada. Com sistemas 
robustos de gerenciamento de documentos que fornecem 
recursos móveis, as organizações têm a chance de eliminar esses 
riscos completamente.




No contexto da TI Invisível, o uso de dispositivos pessoais e 
aplicativos de compartilhamento de arquivos para acessar e 
compartilhar informações da empresa é uma prática que, nos 
últimos anos, foi examinada pelas organizações. As empresas estão 
percebendo que o BYOD e o compartilhamento de arquivos deixam 
a organização suscetível a desafios na área de TI como a falta de 
monitoramento de alterações e de segurança de dados.



Entre os entrevistados que usam seus próprios dispositivos 
pessoais e/ou aplicativos de compartilhamento de arquivos 
pessoais para acessar e compartilhar informações da empresa, a 
maioria relatou que tem autorização para fazê-lo (dispositivos 
pessoais — 83%; aplicativos de compartilhamento de arquivos — 
81%). No entanto, o uso de dispositivos pessoais e aplicativos de 
compartilhamento de arquivos é desencorajado para 38 e 33%, 
respectivamente, dos entrevistados.
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Uso de Dispositivos Pessoais e 
Aplicativos de Compartilhamento  
de Arquivos Sancionados  
pela Empresa



5% dos entrevistados admitem não saber se têm permissão oficial 
para usar seus dispositivos pessoais para acessar e compartilhar 
informações da empresa e 5% admitem o mesmo para aplicativos 
de compartilhamento de arquivos pessoais. Dadas as regras 
estritas de proteção de dados que atualmente estão sendo 
reforçadas em todo o mundo, as organizações podem estar sendo 
expostas a riscos desnecessários.
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dos entrevistados relatam a necessidade de acessar 
documentos corporativos fora do escritório;81%
relatam que é pelo menos um pouco difícil encontrar 
as informações que eles procuram quando 
trabalham remotamente;

62%
dos funcionários usam aplicativos de 
compartilhamento de arquivos e/ou dispositivos 
pessoais para acessar e compartilhar informações 
da empresa;

60%
dos entrevistados não podem compartilhar ou 
colaborar com facilidade em documentos de seus 
dispositivos móveis;

54%
do empregados desencorajam ou proíbem o uso de 
dispositivos pessoais;52%
das organizações desencorajam ou proíbem o uso de 
aplicativos de compartilhamento de arquivos;46%
dos trabalhadores não podem acessar documentos 
em um dispositivo móvel.43%
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Recapitulação de Gestão Móvel de 
Documentos e Números



Diferentemente dos sistemas tradicionais de gerenciamento de 
conteúdo empresarial (ECM) ou das plataformas de serviços de 
conteúdo, o M-Files unifica sistemas, dados e conteúdo em toda a 
organização sem perturbar os sistemas e processos existentes ou 
exigir a migração de dados. Usando tecnologias de Inteligência 
Artificial (IA) em sua exclusiva Camada de Metadados Inteligente, o 
M-Files divide os silos e oferece uma experiência contextual no 
acesso a informações que residem em qualquer sistema e 
repositório, incluindo pastas de rede, SharePoint, serviços de 
compartilhamento de arquivos, Sistemas ECM, CRM, ERP entre 
outros. Milhares de organizações em mais de 100 países usam o 
M-Files para gerenciar suas informações e processos de negócios, 
incluindo NBC Universal, OMV, Rovio, SAS Institute e ThyssenKrupp.


O M-Files fornece uma plataforma inteligente de 
gerenciamento de informações de próxima 
geração que melhora o desempenho dos 
negócios, ajudando as pessoas a encontrarem e a 
usarem as informações com mais eficiência.
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Sobre o M-Files



A Mil Cópias é uma provedora de soluções no ramo de locação de 
equipamentos, terceirização de impressão e gráfica rápida. 
Distribuidora autorizada de marcas como: Kyocera, M-Files, 
TopData, Zebra, Canon e Avision.



Em parceria com o M-Files, fornecemos uma plataforma inteligente 
de gerenciamento de informações à distância que melhora o 
desempenho dos negócios, ajudando as pessoas a encontrar e usar 
as informações com mais eficiência.



Para mais informações, visite: www.milcopias.com.br
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