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Introdução
Serviços de conteúdo. É o slogan que você pode ter ouvido com frequência sobre o tema gerenciamento de
informações nos últimos dois anos. Por quê? Os benefícios dos serviços de conteúdo vão muito além do aumento
da eficiência de sistemas e processos.
Um novo informe técnico da Forrester explica: “Conteúdo, e os processos acerca dele, são facilitadores poderosos
da transformação digital. Documentos, registros, mensagens, imagens e metadados relacionados corporativos são
uma fonte rica de dados com o poder de ajudar organizações a atenderem obrigações com partes interessadas
externas, como parceiros, fornecedores e reguladores, melhoram a produtividade dos funcionários e encantam os
clientes".

“Conteúdo, e os processos
acerca dele, são
facilitadores poderosos da
transformação digital”.
- Forrester

Mas o que é exatamente serviços de conteúdo? E, mais importante, como os serviços de conteúdo beneficiam sua
organização? Continue lendo para mergulhar profundamente em perspectivas de especialistas e fatos importantes.
Você obterá informações sobre por que serviços de conteúdo são um fator essencial para dar continuidade ao
impulso de transformação digital da sua organização.
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DEFINIÇÕES E ESTATÍSTICAS:
TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

Você está preparado para
a nova era de serviços de
conteúdo?

“A transformação digital é o processo de utilizar
tecnologias digitais para criar novos - ou
modificar antigos - processos de negócios, cultura
e experiência do cliente para atender a mudanças
nas necessidades do negócios e do mercado."i

Transformação digital não é um tópico novo. De fato, esse tem sido um tema central nos últimos
anos. E este ano não é diferente. Mas como as conversas sobre transformação digital mudaram
desde a introdução do termo "serviços de conteúdo" pela Gartner em 2017?
O cenário de gerenciamento de conteúdo está evoluindo, refletindo as novas maneiras pelas
quais as organizações coletam, gerenciam e interagem com as informações, bem como a
crescente demanda dos usuários por conteúdo por meio de experiências sob demanda,
personalizadas e contextuais.
Como resultado, os recursos de gerenciamento de conteúdo corporativo (ECM) do passado não
refletem mais completamente a maneira que as organizações - e seus usuários - criam, usam
e interagem com as informações. Mesmo com uma estratégia existente de gerenciamento de
conteúdo, silos desconectados de informações ainda existem em abundância.
Essa mudança de foco - do repositório central monolítico de conteúdo para a ênfase na
agregação de conteúdo a partir de vários repositórios e na sua utilização de maneiras
significativas - é uma grande parte da conversa sobre a transformação digital atualmente.

“

Os principais benefícios que os usuários
de serviços de conteúdo
dizem que já realizaram ou esperam realizar
incluem melhorias na produtividade, segurança
e privacidade dos funcionários, bem como na
experiência dos clientes e funcionários. Mais da
metade também relatam mais rapidez na tomada
de decisões e na eficiência do processo”.
– Forrester: Publicação técnica Conteúdo ao seu
dispor

Por que isso é importante: “As
organizações digitais utilizam a tecnologia
para ganhar, atender e reter clientes,
através da melhora das experiências,
ofertas e agilidade operacional"
– Forrester: Publicação técnica Conteúdo ao seu
dispor
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DEFINIÇÕES E ESTATÍSTICAS:
ECM PARA SERVIÇOS DE
CONTEÚDO

A evolução
da indústria ECM

(Terminologia antiga) Gerenciamento de conteúdo
corporativo (ECM): Principalmente meios de
transformar documentos em papel em informações
eletrônicas e organizar, armazenar e distribuir
essas informações para funcionários e funcionários.
Historicamente, um repositório de conteúdo monolítico
que carece da agilidade e modularidade de uma
plataforma de serviços de conteúdo.

O atrativo do ECM foi a capacidade das organizações utilizarem um repositório de
conteúdo para necessidades de negócios e dos usuários em toda a instituição. Contudo,
a realidade é - e na verdade, sempre foi - que o conteúdo vive em múltiplos lugares, de
diferentes sistemas de gerenciamento de conteúdo a portais SharePoint e aplicativos
como ERPs. Para alguns, restringir o volume a um local central parecia ilusório.

66%

“ECM era sobre levar as pessoas até o repositório central”, explicou um participante
da conferência da Association for Intelligent Information Management (AIIM) 2018.
“O ‘corporativo” no título assustou as pessoas. Eles descartam isso porque soa caro e
impossível de alcançar”.

dos entrevistados disseram que o conteúdo em silos
em diferentes repositórios e aplicativos ainda é o maior
desafio comercial relacionado ao conteúdo
– AIIM: Relatório Adotando os Serviços de Conteúdo

Serviços de conteúdo, em contrapartida, abraçam o ambiente multi-repositório mais
realista, aproveitando os principais recursos, como integração, para conectar diferentes
fontes de informação.

(Nova terminologia) plataforma de serviços de
conteúdo: Um conjunto de aplicativos e tecnologias
flexíveis que as organizações podem usar para
agregar conteúdo através de múltiplos repositórios,
conecte aplicativos diferentes, forneça visualizações
completas e centralizadas de informações e permita
o compartilhamento de conteúdo com partes
interessadas, clientes e colaboradores, dentro e fora
dos firewalls da organização.

"Quando ouço algo como serviços de conteúdo, parece uma solução - algo que estou
tentando oferecer", diz Jim Cincotta, gerente técnico sênior de produtos de serviços
de conteúdo da Northwestern Mutual. “Temos parcelas de informações em repositórios
espalhados, e o que estamos tentando fazer é resumir essas coisas, fornecendo uma
camada de serviços a todos os repositórios que são recursos comuns a todos esses
conjuntos de dados díspares”.
De fato, o verdadeiro foco do ECM era puramente isso - gerenciamento de conteúdo.
Com a evolução dos serviços de conteúdo, o foco é ampliado. Enquanto as conversas no
passado incluíam tecnologia como captura e fluxo de trabalho, os serviços de conteúdo se
estendem ainda mais e adotam uma abordagem centrada no usuário, incluindo áreas como
busca corporativa, colaboração e gestão de casos.

74%
dos entrevistados preferem escolher os recursos de
gerenciamento de conteúdo necessários para um
problema específico, em vez de comprar tudo
– AIIM: Relatório Adotando os Serviços de Conteúdo
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Por que isso é importante: “Dois terços ou mais das organizações
relatam que evoluíram de “completamente” a “significativamente”
sua abordagem de gerenciamento de conteúdo devido a
tendências como computação em nuvem, maior uso de aplicativos
e dispositivos móveis, automatização e clientes capacitados.
Os conjuntos de ECM legados são inadequados para suportar
a transformação digital em um ambiente que exige agilidade e
flexibilidade. Para se modernizar, algumas organizações recorreram
a uma abordagem de serviços de conteúdo.”
Forrester: Publicação técnica Conteúdo ao seu dispor
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A MUDANÇA DE TENDÊNCIAS NO GERENCIAMENTO INTELIGENTE DE INFORMAÇÕES
John Mancini, evangelista-chefe na AIIM, também abordou esse conceito durante sua apresentação na AIIM
2018. Com a mudança de tendências no setor de gerenciamento de informações, veio a evolução de uma nova
terminologia, incluindo serviços de conteúdo e o que a AIIM chama de gerenciamento inteligente de informações
(IIM).
A AIIM mostrou que estava tudo incluído nessa mudança, mudando seu nome de Associação para Gerenciamento
de Informações e Imagens para Associação de Gerenciamento Inteligente de Informações.
E, como Mancini explicou durante sua apresentação, as organizações devem continuar a conduzir o impulso em
relação ao IIM em suas organizações.
"Toda organização está em - ou deveria estar - em uma jornada de transformação digital", disse ele. “O coração
dessa jornada de transformação é entender, antecipar e redefinir experiências de clientes internos e externos.”

"Toda organização está em
- ou deveria estar - em uma
jornada de transformação
digital. O coração dessa

CAOS E CONFUSÃO DE INFORMAÇÕES

jornada de transformação

Mas menos de uma em cada cinco organizações se sente em um bom lugar com suas iniciativas de transformação
digital que proporcionam essas experiências, de acordo com a pesquisa da AIIM em 2018.

é entender, antecipar e

Na verdade, 53 por cento dos entrevistados em uma pesquisa recente da AIIM disse que eles estão preocupados
com graves falhas em seus modelos de negócios dentro dos próximos dois anos.

de clientes internos e

Como Mancini apontou, isso é mais provável porque "a transformação digital está ameaçada por uma tendência
crescente de caos e confusão de informações".

redefinir experiências
externos.”
John Mancini
Evangelista-chefe, AIIM

Apesar das grandes melhorias nos recursos de gerenciamento de informações na última década, as organizações
acompanharam ligeiramente a nova onda de grandes desafios de conteúdo. À medida que as necessidades
aumentam, o número médio de sistemas de conteúdo em uso continua a crescer, aumentando quase 30 por cento
nos últimos cinco anos.
Enquanto as organizações continuam a aumentar o número de sistemas de conteúdo que usam, uma parte
crescente do conteúdo comercial crítico permanece fora desses sistemas de gerenciamento de conteúdo, o que
deixa espaço para outros recursos para gerenciar esse conteúdo não gerenciado.
"Isso está por trás do caos da informação que atrapalha o que as organizações querem fazer com a transformação
digital", disse Mancini.
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DEFINIÇÕES E ESTATÍSTICAS:
ESTRATÉGIA CLOUD-FIRST

A necessidade dos serviços de
conteúdo
À medida que as organizações se afastam da busca por um único repositório de conteúdo,
o foco agora está em criar soluções que conectem vários repositórios e permitam aos
usuários acessar e interagir com informações usando os sistemas e métodos que trabalham
especificamente para eles.
Para Cincotta, sua necessidade de serviços de conteúdo envolve gerenciamento de registros em
toda a organização. A equipe luta para garantir a retenção de registros para cada novo canal de
ingestão de dados, bem como a versão do documento.
Para resolver esse problema, Cincotta está considerando os serviços de conteúdo como uma
"camada lógica no topo desses repositórios de conteúdo". Os registros podem estar em
qualquer lugar, mas uma abordagem de serviços de conteúdo tornará seu gerenciamento bemsucedido por todos os repositórios.

Uma organização com uma estratégia cloudfirst considera a implantação em nuvem como
a primeira e melhor escolha e desenvolve a
experiência do usuário, a interface e todos os
recursos e funcionalidades com um usuário de
nuvem em mente.

83%
das cargas de trabalho corporativas estarão em
nuvem até 2020”
- Forbes

Por que isso é importante: De acordo
com uma pesquisa da IDG, 67 por cento
dos compradores de TI citam recuperação
de desastres como o principal motivo para
usar uma solução baseada em nuvem.

“A ideia me prende”, diz ele. “"Não é uma solução de caixa, mas um conjunto de recursos que
atendem a necessidades específicas".

"Os recursos aprimorados de recuperação

E muitas organizações estão cada vez mais procurando plataformas de serviços de
conteúdo que possam ser implantadas em nuvem para reduzir a carga de manutenção e
armazenamento internos e resolver uma ampla variedade de desafios, como recuperação de
desastres, disponibilidade de dados, economia de custos e segurança. Heinen’s, uma rede de
supermercados bem-sucedida, foi capaz de simplificar o gerenciamento de informações dos
funcionários, reduzir riscos e custos, hospedando sua solução na Hyland Cloud.

econômicos para replicar o conteúdo em

de desastres, incluindo os recursos
vários locais, ajudam as organizações
a colocar suas soluções cruciais em
execução o mais rápido possível após uma
situação emergente".
– Hyland: Top 7 Reasons to Host
Enterprise Solutions in the Cloud
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De 2011 a 2012, a companhia cresceu
de 20% para 25%, abrindo quatro
novas lojas. Mas [com o gerenciamento
de conteúdo da Hyland], o número
de analistas que fazem o trabalho
permaneceu o mesmo no RH.
Bob Walters
Analista de negócios, Heinen’s
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É tudo sobre escolhas
Ao invés de comprar um sistema monolítico projetado para toda a instituição, a promessa dos
serviços de conteúdo é que você compre apenas o que precisa. Na realidade, 74 por cento dos
entrevistados disseram que gostariam de escolher os serviços que querem ao invés de comprar
tudo, de acordo com a pesquisa da AIIM. "É uma redefinição de expectativas", explicou Gibson.
“Você não precisa comprar um completo de produtos inteiro - apenas o que você precisa”.
O recurso low-code, desenvolvimento rápido de aplicativos adiciona benefícios adicionais a
essa abordagem.
“Você pode usar plataformas low-code e criar a estrutura comum para serviços de conteúdo;
você não precisa construí-lo desde o início, como antes '', disse outro participante da AIIM 2018.
E como Craig Hatfield, lead developer na Sherwin-Williams, explicou, utilizar uma plataforma de
serviços de conteúdo permitiu que ele “apenas utilize programação como último recurso”.

DEFINIÇÕES E ESTATÍSTICAS:
LOW-CODE
Uma plataforma low code de serviços de
conteúdo minimiza a codificação personalizada,
permitindo que você configure rapidamente vários
aplicativos - inclusive gestão dinâmica de casos e
automatização de processos - que compartilham
informações e conteúdo em comum e preencham
as lacunas entre os sistemas de linha de negócios.

O QUE SIGNIFICA UM NOME?
Embora alguns achem fácil articular a evolução do setor de gerenciamento de informações,
muitos ainda não têm certeza sobre a nova terminologia.
Isso provavelmente se deve ao fato de o termo ainda ser novo - muitas instituições foram
expostas apenas ao termo depois que a Gartner publicou seu primeiro Quadrante Mágico para
Plataformas de Serviços de Conteúdo, 2017. Avancemos um ano e a Hyland foi incluída como
líder no Quadrante Mágico da Gartner para Plataformas de Serviços de Conteúdo, 2018.

“45%
das instituições relataram o uso de 100 ou mais
aplicativos em média por pelo menos uma
semana”
- informe técnico da Forrester: Think Beyond Buy
Versus Build

Com base no que nossos clientes estão pedindo, nosso compromisso com nossa plataforma
expandida de recursos de serviços de conteúdo continua a crescer. Continuamos a desenvolver
nossa tecnologia para torná-la disponível de maneira rápida e fácil; construção de aplicativos
leves e responsivos e interfaces de usuário intuitivas; e capacitar organizações de todos os
tamanhos, em parceria com elas em suas jornadas em direção à transformação digital.
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É hora de desenvolver nossas
estratégias de gerenciamento de
informações
Eles dizem que momentos realmente disruptivos ocorrem uma vez em uma geração. Mas para
aqueles na área de tecnologia, sabemos que essa mudança é constante.
E agora mesmo, estamos no meio de uma mudança monumental - uma mudança na tecnologia
e no gerenciamento de informações especificamente que as organizações estão começando a
adotar.
O modelo monolítico que caracterizou o ECM no passado foi substituído por um desejo de
aproveitar mais recursos de conteúdo e processo, conforme necessário, em vários repositórios
e conectar aplicativos diferentes. Isso está alinhado com a própria intenção por trás de uma
abordagem de serviços de conteúdo: Para implementar os recursos específicos, as organizações
precisam resolver desafios de negócios em uma variedade de usuários e unidades de negócios não um padrão de gerenciamento de conteúdo antiquado para toda a organização.
É provavelmente por isso que 92% das organizações acreditam que algo precisa mudar e precisam
modernizar sua estratégia de gerenciamento inteligente de informações (IIM) adequadamente.
E a maioria já tem planos para promover suas iniciativas de transformação digital nos próximos
anos. Sobre onde eles pretendem investir no futuro:






51 por cento respondeu análises e machine learning
37 por cento respondeu automatização de conformidade e governança
40 por cento respondeu digitalização dos principais processos organizacionais
47 por cento respondeu modernização do kit de ferramentas de informações

DEFINIÇÕES E ESTATÍSTICAS:
AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS
ROBÓTICOS (RPA)
RPA refere-se a “ferramentas de software que
automatizam parcial ou totalmente as atividades
humanas manuais, baseadas em regras e
repetitivas. Elas trabalham replicando as ações de
um ser humano real interagindo com um ou mais
aplicativos de software para executar tarefas como
entrada de dados, processamento de transações
padrão ou responder às consultas simples de
atendimento ao cliente.”ii

“86%
dos entrevistados indicam que suas expectativas
de melhoria de produtividade com RPA foram
atendidas ou superadas"
– Deloitte: 3rd Annual Global Survey Report

Por que isso é importante: RPA
automatiza tarefas onde a interação
humana não agrega valor de negócios.
Ele melhora a utilização do capital

Com essa iniciativas em mente — e seus focos em aspectos específicos do gerenciamento de
informações — não é de admirar que este cenário tecnológico (e sua terminologia) evolua.

humano, transferindo funcionários de

“Nós estamos em um momento muito transformador”, diz John Mancini, da AIIM. “Não é
tarde para levar o IIM a sério”. E com certeza não é tarde para modernizar sua estratégia de
transformação digital com uma abordagem de serviços de conteúdo que mantenha o ritmo de sua
organização em direção ao sucesso.

maior valor de negócios, para melhorar o
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Sobre a Hyland

Ao fornecer aos usuários
acesso fácil e seguro a

A Hyland oferece uma visão completa da informação correta às pessoas certas, onde e quando necessário.
Servindo como um hub de serviços de conteúdo, mostramos o conteúdo de maneira inteligente no contexto,
conectando dados e sistemas em toda a organização. Ao fornecer aos usuários acesso fácil e seguro a informações
completas - a qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo -, permitimos às organizações
transformar digitalmente e facilitar interações mais responsivas e significativas.
Ao aproveitar tecnologias de automatização inovadoras e inteligentes que antecipam as necessidades dos usuários
e clientes, nós ajudamos as organizações e seus funcionários a focar em tarefas de alto valor de negócios para
desenvolver conexões mais relevantes com as pessoas que atendem.

informações completas - a
qualquer hora, em qualquer
lugar e em qualquer
dispositivo -, permitimos às
organizações transformar
digitalmente e facilitar
interações mais responsivas
e significativas.

Veja mais em Hyland.com/pt-BR.

Salesforce: What is Digital Transformation?

i

AIIM: What is Robotic Process Automation?
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Conteúdo

Introdução

Nova era dos
serviços de
conteúdo

Evolução da
indústria ECM

A necessidade dos
serviços de
conteúdo

É tudo sobre
escolhas

Desenvolvendo estratégias
de gerenciamento
de informações
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