
Criada em meados dos anos 60 na zona norte paulistana, a Marabraz é uma das principais redes varejista 

de móveis do Brasil, com mais de 130 lojas em todo o estado de São Paulo e um dos maiores centros de 

distribuição da América Latina. Uma empresa 100% brasileira respeitada e admirada no mercado, 

sobretudo por seus clientes, sempre seguros de que podem contar com a Marabraz.

Desde 2006 a Marabraz buscava uma 

solução capaz de gerenciar todo o 

conteúdo digital da corporação de forma 

descentralizada, que possibilitasse a 

captura de qualquer tipo de arquivo 

digital em suas lojas e matriz, 

profundamente customizada e 

totalmente integrada com os diferentes 

sistemas gerenciais existentes em seu 

ambiente. 

Desa!os Soluções Benefícios

Após experiência com diferentes 

fornecedores e não encontrar a 

"exibilidade e capacidade que buscava, 

em 2013 a Marabraz selecionou a 

PAPEROFF como solução de!nitiva 

baseada em fatores primordiais como 

suporte total no processo de 

mapeamento e parametrização, 

capacidade para customizações e 

integrações.   

Hoje a Marabraz conta com uma 

solução robusta e de fácil utilização, 

implantada em todas as lojas da rede 

e matriz, integrada a diferentes 

soluções e que é utilizada diariamente 

em todos os departamentos da 

empresa. Já são mais de 500 tipos de 

documentos mapeados e 

armazenados com segurança no 

PAPEROFF.

A equipe de suporte e desenvolvimento da 

PAPEROFF sempre está próxima de nós e 

disposta a nos ajudar. Alcançamos um nível de 

integração incrível entre nossas soluções. 

A PAPEROFF buscou aplicar e desenvolver técnicas de taxonomia e modelos de metadados de 

forma a otimizar a navegação, descoberta e localização das informações tendo sempre em 

foco um balanço harmônico entre o que se indexa e o que se procura.
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Lojas Marabraz adota solução ECM da PAPEROFF 
para automatizar a captura de documentos e 

gerenciar seu conteúdo digital.

Lojas Marabraz adota solução ECM da PAPEROFF 
para automatizar a captura de documentos e 

gerenciar seu conteúdo digital.

A solução da PAPEROFF nos ajudou a atingir 

metas estratégicas de redução de custos e 

otimização de processos. E sua "exibilidade 

nos permite continuar expandindo o projeto. 
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Atualmente a Marabraz é a maior rede varejista especializada em móveis do mercado brasileiro



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

existentes na Marabraz, atuando fortemente na identi!cação de oportunidades para otimizar a forma como a empresa 

gerencia seus documentos. 

Um dos principais desa!os foi o mapeamento dos documentos, 

seus processos e atributos para garantir a correta 

parametrização da solução. Em seguida veio a fase de estudo 

tecnológico para viabilizar um alto nível de integração entre 

diversos sistemas e o ECM PAPEROFF, que facilitasse o dia-a-dia 

dos usuários e que possibilitasse um melhor controle sobre 

seus processos. 

Os desa!os do projeto

Realizamos um mapeamento completo através de uma série de 

entrevistas com os responsáveis pelos processos - aqueles que 

conhecem a fundo a rotina e a vida de cada documento dentro de seu 

departamento - propomos melhorias e adequamos a nossa solução. 

Realizamos uma integração completa entre os sistemas, que eliminou 

boa parte da indexação de documentos e que passou a fornecer 

informações de alto valor. Ao lado estão alguns exemplos de 

departamentos que utilizam o ECM PAPEROFF:

As soluções proposta

Hoje a Marabraz 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

Departamento Pessoal

Contas à Pagar 

Logística

Tesouraria

Contabilidade

Contas à Receber

Jurídico Trabalhista

Jurídico Civel/Criminal

Contratos

Engenharia

Pós-Venda

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


