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Gestão de Documentos e Processos de 
Engenharia. Transformação digital, governança da 
informação e gestão escalável de projetos industriais.



Neste ebook vamos compartilhar com você boas práticas e tecnologias na 

Gestão de Documentos e Processos de Engenharia.

Desde 2011, os maiores projetos de engenharia do Brasil 
têm utilizado estas boas práticas e tecnologias.



Qual é o nível de Maturidade na Gestão 
de Documentos e Processos de Engenharia?

Você consegue mensurar o quanto a sua empresa está apta 

para adotar ou melhorar um gerenciador eletrônico 

de documentos e processos de engenharia? Uma 

plataforma única com rastreabilidade e autenticidade de 

toda a informação gera ótimas expectativas para o negócio. 

Entretanto, antes de qualquer mudança, é necessário 

qualificar a sua empresa e sua equipe para fluir a 

transformação digital com as melhores práticas existentes 

no mercado.



Por que gerenciar os documentos e os 

processos de engenharia digitalmente?

O mundo está cada vez mais dinâmico e no setor de 
engenharia não poderia ser diferente. 

A qualidade na entrega e a economia de tempo são 
pré-requisitos essenciais para as empresas. Afinal, 

tempo é dinheiro e tornou-se um ativo valioso! Não é 
aceitável perder tempo com processos manuais e lentos, 
pois burocratizam a tramitação de documentos e retardam a 
fluidez dos processos. 

Precisão e agilidade evitam riscos e desperdícios de 
recursos em obras. Concorda?



Qual é o risco no controle manual 
de documentos e processos?

Os documentos devem ser prontamente identificáveis e 
recuperáveis para que possam atender aos requisitos de 
confiabilidade. Seu correto gerenciamento permite que o 
fluxo de processos indique a direção correta a seguir. Por 
isso, os documentos analisados, emitidos, alterados, 
aprovados ou reprovados devem estar sob controle, de 

forma a evitar o uso de documentos obsoletos ou 
não-válidos. 

A falta de um sistema em nuvem para a governança da 
informação aumenta a margem de vulnerabilidade, 

colocando em risco prazo e qualidade.



Reduza custos com a gestão 
documental para engenharia.

Identificamos que o gerenciamento de documentos de 
forma manual ou por planilhas, aumenta as horas de 

retrabalho e o risco de falhas no processo. Na tentativa 
de diminuir os índices de ineficiência, contratam-se mais 
pessoas para o centro de documentação. Porém, o tempo 
de especialistas de engenharia acaba sendo mal investido 
com manuseio de documentos e registros. 

A melhor solução para esse desafio é automatizar os 
processos, otimizando o tempo dos profissionais de 
engenharia e diminuindo significativamente os custos com 
ações obsoletas.



Aumente a produtividade e reduza 

o tempo de busca da informação.

Você já teve a sensação de que perde muito tempo 
procurando documentos? Tarefas rotineiras consomem o 
seu tempo e diminuem a produtividade? O documento 
encontrado, muitas vezes, é o errado?

Você pode resolver esses desafios com uma 

plataforma GED e BPM, garantindo: controle de 
revisões, rastreabilidade, autenticidade, busca inteligente, 
workflow, visualização cad, comentário eletrônicos, registro 
total de atividades, controle de acessibilidade por perfil de 
usuário entre outras funcionalidades essenciais ao EDMS.



O que são dados não estruturados?

São documentos, e-mails, planilhas, correspondências, 
imagens, entre outros, que não estão em um sistema 
estruturado. 

A ausência de estruturação nos dados gera:

● Assimetria na informação;

● Perda da governança da informação;

● Respostas lentas as demandas do negócio;

● Falta de respaldo legal;

● Baixas na gestão escalável.

Processos Intensos 
em Informação

ERP

Da
dos



Por que os dados devem ser estruturados?

Quando os dados estão estruturados é muito mais difícil gerar 

assimetria. Quando uma parte do processo tem mais informação 

que a outra, chamamos de assimetria da informação. 

E quando isso acontece perde-se transparência, gerando 

dificuldade de visualizar o todo com rastreabilidade e 

autenticidade. A gestão assimétrica pode mascarar ineficiências 

ou fraudes. Podemos ver exemplos de riscos em projetos de 

engenharia ou prejuízos em pleitos contratuais.

Processos Intensos 
em Informação

ERP



Processos Intensos 
em Informação

ERP

Um sistema pode estruturar os dados, gerando:

● Maior alinhamento e integração de processos;

● Informação facilmente auditável;

● Monitoramento de atividades;

● Melhor tempo de resposta;

● Obtenção de indicadores em tempo real;

● Segurança da informação;

● Certificação digital;

Como estruturar os dados?



Saiba o que é Diferencial na gestão de documentos e 

processos de engenharia e construa esses pilares na sua empresa.



➔ Modelo de Negócio

Desenhar o modelo de negócio para aplicar em 
uma plataforma de gerenciamento de documentos 
e processos é o primeiro desafio e um grande pilar 
para a escalabilidade. Compreender as variáveis 

por trás da gestão da informação de 
cada business é essencial para a configuração do 
sistema. 

O apoio de uma empresa especializada no 
gerenciamento de documentos, com experiência 
em processos de engenharia, oferece uma 
solução mais ágil e completa.



➔ Transformação Digital

Gerar mudança de mindset na empresa, nos 
seus clientes e agentes de projetos é 
importante para trazer melhores resultados nas 
interações entre os setores. Não basta ter um 
sistema, os usuários precisam pensar de forma 
digital. E essa consciência precisa ser a base 
para o manuseio de documentos físicos ou 
nativos digitais. Ambos geram informação e 
devem ser tramitados via plataforma online para 

assegurar mais autenticidade, 
rastreabilidade, usabilidade e 

sigilo do que nos procedimentos manuais.



➔ Governança da Informação

Apoiar a governança da informação com 

uma plataforma online e adaptável, 
possibilita a fluidez e a prática correta dos 

processos já existentes no negócio.

Normas, diretrizes e controles de 

responsabilidade podem ser digitalmente 

tramitados para assegurar os valores, a 

qualidade e o compliance das 

informações corporativas.



➔ Gestão Escalável

Padronizar a informação, automatizar 

processos e desenvolver uma lógica 

inteligente na comunicação entre setores e 

agentes de projeto, são etapas que 

contribuem para a gestão escalável de 

empresas e empreendimentos com altas 

demandas ou processos intensos em 

informação técnica.



Pleitos Contratuais na Gestão de 
Documentos de Engenharia

Um sistema ou processo eficaz deve contar com uma base 
de evidências a ser utilizada em pleitos, com o objetivo de 
evitar ou mitigar perdas em disputas contratuais.

Muitas vezes, uma das partes contratadas pode alegar que 
não realizou uma entrega de projeto no prazo definido, por 
não ter recebido determinada informação ou documento. 

Com uma base de informações, íntegra e completa, que  
tenha registro de todos os trâmites documentais, torna-se 
fácil aferir a veracidade de um pleito contratual.  



Alguns dos principais Benefícios da Gestão Eletrônica de 

Documentos e Processos para Engenharia. Vamos listar funcionalidades de 

uma plataforma online, robusta e configurável.



Para encontrar de forma rápida e assertiva os documentos por 

título, conteúdo interno, busca fonética, termo exato ou critérios 

previamente configurados com metadados. 

Busca Inteligente



Aproxima agentes de projeto e equipes, facilitando o 

gerenciamento de filas de trabalho. É possível implementar 

diversas regras para fluxos complexos ou simples.

Workflow de Colaboração



80.000 Tramitações 
de Workflow.

5 Minutos economizados 
por trâmite.

6.700 horas de 
engenharia economizadas.

Estimativa de Workflow com tramitações automatizadas



Ler atributos de selo ou legenda de arquivos CAD, junto com a 

informação da planilha (GRD), agiliza a validação da consistência 

das informações preenchidas, que são importadas dos arquivos.

Visualização Cad



No estilo fórum, a informação é lida intuitivamente mais rápida, 

agilizando a comunicação. Poder classificar se o comentário será 

público ou privado e escolher quais usuários podem apenas 

visualizar ou quem pode comentar, garante um controle maior.

Comentário Eletrônicos



Quanto menos assimetria o seu processo tiver, mais rastreabilidade 

e assertividade você terá. Outro ponto importante é a autenticidade 

inegável dos documentos garantindo maior segurança.

Rastreabilidade Total



Integre com outros 

sistemas de planejamento 

ou gestão de ativos.

Integração



Alguns Cases que utilizam estas Boas Práticas e Tecnologias para 

a Gestão Eletrônica de Documentos e Processos de Engenharia.



Projeto Horizonte 2 da Fibria, 

Atual Suzano Papel e Celulose

A busca de documentos pode ser realizada pela forma 
clássica de área e/ou disciplina ou ainda por termo e/ou 
palavra, como no google. Todas as extensões de arquivo 

podem ser visualizadas diretamente na ferramenta. A 
visualização de desenhos 3D ocorreu com a utilização da 

Navisworks. Os comentários dos desenhos são 
inseridos diretamente no arquivo, através de uma layer de 
comentários. A distribuição dos documentos para 

comentários roda automaticamente através de workflow 
definido pelo cliente. As notificações são feitas 

automaticamente por e-mail.

Leia completo em: www.w3k.com.br/news

https://tecnologia.w3k.com.br/cases
https://tecnologia.w3k.com.br/cases
https://tecnologia.w3k.com.br/cases


State Grid Brazil Holding S.A. 
implanta sistema Greendocs

Pondo em prática o aprimoramento contínuo de seus 

processos, a State Grid Brazil implantou o sistema 

Greendocs para a gestão eletrônica de documentos 
de engenharia. O dinamismo proporcionado pela 
plataforma beneficia mais de 50 subestações de energia 
na rede da State Grid Brazil, além de diminuir o uso de 
documentos impressos e preservar a segurança da 
informação. "O Greendocs viabiliza o acesso rápido a uma 

base de dados centralizada com gestão do controle de 

acesso autenticado." Priscilla Franco, Engenharia de 
Padrões Técnicos da SGBH.

Leia completo em: 
www.w3k.com.br/news

https://tecnologia.w3k.com.br/cases
https://tecnologia.w3k.com.br/cases
https://tecnologia.w3k.com.br/cases
https://tecnologia.w3k.com.br/cases


Andritz Brasil PULP & PAPER, 
contratou a plataforma Greendocs

A Andritz Brasil definiu o Greendocs como seu sistema para 
gestão de documentos técnicos. Com uma história de mais 
de 150 anos e há 27 presente no Brasil, a ANDRITZ, através 
da área de negócio PULP & PAPER, é referência e líder 
mundial no fornecimento de sistemas, equipamentos e 
serviços para a produção de celulose, papel, tissue e cartão.

A tecnologia da W3K foi contratada para controle da 

documentação técnica da carteira de 
projetos, gerenciando toda a tramitação de documentos 
entre a ANDRITZ Brasil, seus clientes e fornecedores.

Leia completo em: www.w3k.com.br/news

https://tecnologia.w3k.com.br/cases
https://tecnologia.w3k.com.br/cases
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