
A PAPEROFF procurou auxiliar o cliente em todo o processo de implantação da solução, acompanhado 

presencialmente a equipe de TI e prestando suporte em todas as etapas. Outro ponto a se destacar foi 

a forte atuação no treinamento dos usuários, com palestras e atividades hands on. 

Aline Boer Gerente de projeto

Implementamos esta solução inovadora da PAPEROFF, que 

agregou para otimização e segurança dos nossos processos. 

A equipe altamente capacitada e o atendimento excepcional 

também contribuiu para o sucesso deste projeto! “

“

A JBS Transportadora buscava uma 

solução para gerenciar seus documentos 

e que permitisse um maior controle 

sobre suas operações, a!m de reduzir 

seus custos operacionais. Foi então que a 

PAPEROFF veio para encarar o desa!o 

de identi!car todos os documentos 

cruciais para a operação e os processos 

que geravam as maiores perdas para a 

empresa.

Desa!os Soluções Benefícios

A equipe PAPEROFF fez uma imersão na 

operação da JBS Transportadora para 

entender sua rotina e identi!car os 

processos mais críticos onde a falta de 

conformidade de documentos geravam 

as maiores perdas. Após este trabalho, 

parametrizamos a solução e 

implantamos o software de captura em 

todos os seus pontos de operação ao 

redor do Brasil.

Hoje a JBS Transportadora possui um 

alto nível de controle sobre seus 

documentos gerenciais, o que 

permitiu reduzir seus custos 

operacionais e passivos. A gestão de 

documentos hoje está sendo utilizada 

diversos departamentos da empresa, 

ajudando a organizar a operação e 

facilitando o dia-a-dia das pessoas 

envolvidas nos processos.

A JBS Transportadora busca constantemente a excelência dos serviços prestados. Por isso, conta uma 

moderna estrutura de logística, desde o transporte de gado, até a distribuição de seus produtos pelo país e o 

transporte de containers para o exterior. Buscando o aprimoramento de seus serviços, efetua periodicamente 

a modernização e renovação de sua frota, com veículos 100% rastreados por satélite.

JBS Transportadora transforma suas operações 
utilizando o PAPEROFF ECM Suite para gerenciar 

seus documentos e otimizar seus processos.

JBS Transportadora transforma suas operações 
utilizando o PAPEROFF ECM Suite para gerenciar 

seus documentos e otimizar seus processos.
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Nossa experiente equipe encarregou-se de mapear todas as necessidades e adaptar a solução para se adequar aos processos 

existentes na JBS Transportadora, atuando fortemente na identi!cação de oportunidades para otimizar a forma como a 

empresa gerencia seus documentos. 

A PAPEROFF foi selecionada pela JBS Transportadora para fazer 

parte de um grande projeto que visava enfrentar um desa!o 

comum a qualquer grande operador logístico: digitalizar, organizar 

e padronizar todo o acervo de documentos que fazem parte da sua 

operação e além disso repensar seus processos para minimizar o 

uso de papéis e sua circulação, com o objetivo de reduzir custos e 

otimizar sua margem de lucro.   

Os desa!os do projeto

Nosso approach começou com um mapeamento completo dos documentos 

existentes na operação da empresa para parametrizar a solução PAPEROFF e a 

infraestrutura de armazenamento. Com isso foi possível iniciar a etapa de 

digitalização do acervo existente na JBS Transportadora que, uma vez !nalizada, 

permitiu avaliar a situação dos documentos e sua estruturação. Em seguida 

estudamos junto com os gestores as possibilidades de otimização dos processos 

nos diversos departamentos da empresa visando redução de custos e melhorias 

de gestão. Veja a lista de departamentos que atuamos:

As soluções proposta

Hoje a JBS Transportadora usufrui plenamente de todos os 

benefícios diretos e indiretos que a solução de ECM da 

PAPEROFF pode propiciar. A captura de documentos é feita de 

forma descentralizada e durante os processos aos quais os 

documentos estão inseridos, garantindo que os mesmos 

estejam disponíveis a todos os envolvidos, de forma prática, 

!dedigna e imediata. Os sistemas de gestão agora contam com 

informações contidas no PAPEROFF para garantir a 

conformidade dos processos que envolvem documentos. 

Os principais benefícios são:

Com o PAPEROFF você captura documentos de qualquer formato e armazena em banco de 

dados de alta segurança! Consultá-los é ainda mais fácil, você pode acessar seus 

documentos de qualquer lugar a qualquer momento.

Acesse o site para mais informações www.papero".com.br. Entre em contato por e-mail 

contato@papero".com.br ou ligue: +55 11 4208 7874  |  4191 3869  |  4191 4623

Armazenamento seguro, estruturado e padronizado

© PAPEROFF - Todos os Direitos Reservados. Todas as marcas comerciais, nomes de marcas, marcas de serviço e logotipos aqui mencionados pertem às suas respectivas empresas. 

Este documento é utilizado apenas para !ns informativos e não representa nenhum tipo de garantia. O Caso de Sucesso do cliente tem como base esperiências reais dos usuários, 

mas as descrições de produtos podem não re#etir o uso em todos os ambientes. Portanto, os resultados !nais podem variar.

Principais resultados e benefícios

Lado a lado com o cliente, entendendo seu negócio

Redução de custos através de consultas rápidas e precisas 

Economia com cópias, impressões e tráfego físico

Recurso Humanos

Gestão de Fretes

Gestão de Frota

Gestão de Tacógrafos

Gestão de Pneus

Faturamento

Agilidade nas operações e otimização de processos

Redução do arquivo físico e perdas de documentos

Gestão descentralizada com informações integradas

Segurança de nível bancário no controle de acesso

Alta disponibilidade, documentos legíveis e com qualidade

Solução em Gestão de Documentos


