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GESTÃO SUSTENTÁVEL DE IMPRESSOS DA BRADESCO SEGUROS 

     

INTRODUÇÃO 

 

MOTIVAÇÃO: 

 

Os executivos da Tecnologia de Informação da Bradesco Seguros e Previdência 

apoiaram a decisão de instituir um modelo de gerenciamento para o ciclo de 

impressão da papelaria utilizada como ferramenta de comunicação com clientes. O 

foco era melhorar a qualidade dos documentos que suportam os produtos 

comercializados pela empresa.  Concomitantemente, foi assinado o Protocolo do 

Seguro Verde que traça diretrizes para a implementação de  ações de 

responsabilidade sócio-ambiental, reforçando o posicionamento do setor de Seguros 

na questão da preservação ambiental. 

 

Assim, atendendo aos objetivos estratégicos delineados pelo Grupo e a relevância 

dos aspectos de Sustentabilidade, nasce o projeto Gestão de Impressos da 

Bradesco Seguros (GIMP-BS).  

 

OBJETIVO 

 

O projeto GIMP-BS visa estabelecer melhorias e automatizar a integração e 

controles inerentes aos processos de gestão do ciclo produtivo de impressão dentro 

de empresas prestadoras deste tipo de serviço, conhecidas como print centers. 

 

Através de uma plataforma pioneira que disponibiliza diversas informações é 

possível realizar controles em todo o ciclo produtivo destas empresas. Da 

configuração dos insumos que compõem os kit´s de documentos dos clientes, 

passando por seus custos e controles de transmissão, até a formatação, impressão, 

montagem e expedição dos mesmos, podendo, inclusive, realizar simulações. 
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A nova plataforma gera os arquivos nas diversas linguagens das impressoras (spool 

de saída) utilizadas pelos parques gráficos das print centers.  Desta forma, é 

possível a permuta e distribuição dos serviços entre os fornecedores deste 

segmento - uma flexibilidade que trouxe autonomia nas licitações das prestações 

destes serviços e consequente busca pelo melhor custo e benefício. 

 

O GIMP-BS monitora acordos de nível serviços operacionais e contratos de apoio. 

Métricas quantitativas e qualitativas são definidas e cadastradas em banco de 

dados. Tais indicadores permitem o cadastro de alertas de forma proativa e/ou 

reativa a eventos geridos e monitorados na ferramenta, possibilitando geração de 

alertas em dashboard e envio de e-mails automáticos. Esta automação eliminou a 

subjetividade do processo e permitiu o realinhamento entre as equipes de qualidade, 

do fornecedor e da área de Gestão de Impressos. 

 

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

Durante a fase de elaboração do projeto, ficou claro que havia duas funções 

distintas que se complementavam na busca do objetivo final:  

 

 Kit Digital: segmenta os kit´s entregues aos clientes, segregando o que será 

destinado a mídias digitais e o que permanecerá em papel. 

 

 Gestão: formata o documento e realiza a medição e acompanhamento do 

ciclo produtivo das print center, disponibilizando informações de gestão. 

 

O primeiro desafio foi buscar no mercado uma solução que disponibilizasse os 

serviços de gestão necessários, de acordo com os processos e requisitos definidos. 

Após diversas pesquisas, concluímos que a plataforma deveria ser criada.   

 

Buscamos um fornecedor que dispusesse de solução de formatação de arquivos em 

várias linguagens, permitindo a geração de spool para diversas print centers. A 

ampliação do número destes fornecedores não poderia ser esquecida. Com estas 

definições atenderíamos a dois requisitos chave do projeto: 
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 Dominar a formatação dos documentos, retendo internamente este 

conhecimento; 

 Facilitar a distribuição dos serviços entre print centers, aumentando nossa 

independência em relação às mesmas.  

 

SOLUÇÃO GIMP-BS: 

 

O GIMP-BS envia para as print centers um conjunto de dados que chamamos de 

“arquivo de carga” para o sistema de auditagem. Neste arquivo, serão enviados os 

dados referentes à “inteligência” do produto - quantos e quais insumos serão 

utilizados em sua produção, manuseio dos kit´s, reprocesso etc. Da mesma forma, 

periodicamente, as print centers enviam um conjunto de dados predefinidos que 

chamamos de “arquivo de retorno”, com análise sistêmica deste arquivo. Portanto, é 

possível termos uma telemetria do ciclo produtivo das print centers, com informações 

desde a recepção dos arquivos, até a entrega nos correios, incluindo dados sobre 

impressão, acabamento, manuseio, retenção, devolução, peso etc.  

Em suma, é possível verificar toda a evolução da produção de cada kit/documento 

referente a cada produto trabalhado pelo fornecedor.  Para apoiar todo o ciclo, em 

momentos pré-definidos são enviados arquivos específicos com definições de 

retenções e entregas aos correios, que obedecem a regras acordadas. Estes 

arquivos são denominados de “mídia e listas de postagem”. 

 

Definições e necessidades de gestão foram segmentadas e especificadas em 

módulos, com gestão distribuída, mas visão de integrada. 

 

PRINCIPAIS MÓDULOS:  

 

Módulo GIMPmonitor 

Monitora as solicitações realizadas via web pelos usuários. Extrai arquivos (logs) 

que acompanham o processo de registros das atividades dos demais módulos, 

possibilitando o envio destes para contas de e-mail cadastradas. Com isto, a 
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identificação de problemas ou alertas se torna mais fácil e acessível para a equipe 

de suporte. 

 

Módulo GerProc 

Realiza uma “varredura” no diretório dos arquivos que serão formatados e enviados 

às print centers. Esta varredura é executada obedecendo a um intervalo de tempo 

configurável. Estes arquivos são compactados e depositados em diretórios 

predeterminados, com nomes padronizados, permitindo através desta taxonomia a 

identificação da empresa do Grupo, o tipo do produto, o sistema de origem, a data 

do movimento etc. 

 

Módulo ProcGIMP 

Transforma os arquivos compactados em arquivos texto correspondentes aos 

diversos documentos que compõem os kits e gera arquivos formatados na 

linguagem de impressão para serem enviados às print centers. Efetua também a 

consistência dos dados entre arquivos do mesmo kit, garantindo a integridade do 

que será enviado ao cliente. 

 

O fluxo de operação entre os módulos é feito automaticamente através da passagem 

de dados de um módulo para o outro, por meio de arquivos disponibilizados em uma 

estrutura de pastas pré-definida. 

 

DESAFIO A SUPERAR: 

 

O maior desafio do projeto foi a gestão de stakeholders das print Center, pois a 

proposta do projeto é antagônica aos seus interesses financeiros, em pelo menos 

três aspectos: 

 Diminuição de papelaria; 

 Independência na formatação dos documentos; 

 Flexibilidade de troca de fornecedor buscando melhor custo & benefício. 

 



        

5 

 

Devido à queda de produção de papelaria, principal fonte de renda do fornecedor, 

sua receita é diretamente impactada a partir do momento em que os produtos são 

migrados para a plataforma de gestão do GIMP-BS. 

 

Além desta queda de receita premente, o cenário obrigava o fornecedor a investir no 

sistema de gestão e em melhorias processuais para que fornecesse informações 

periódicas do seu processo interno, permitindo a integração sistêmica com o GIMP-

BS e consequentemente a telemetria de todo o ciclo produtivo. 

 

Neste novo cenário, a vantagem competitiva do fornecedor de formatar e conhecer o 

processo produtivo e a configuração dos produtos, retendo o conhecimento e 

consequentemente a produção, não se fez mais presente. Com o GIMP-BS a própria 

Bradesco Seguros passou a formatar o documento e ter pleno domínio e 

flexibilidade de gestão e migração entre os fornecedores. 

 

Como convencer um parceiro comercial a investir para ter uma receita menor? Como 

convencer um fornecedor a transferir o conhecimento e perder a exclusividade? 

Estes desafios foram transpostos com muita negociação e parceria entre todas as 

partes. 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

 

A segregação e disponibilização das informações de forma digital possibilita uma 

redução média de 55% de páginas impressas, o que projeta uma economia nos 

produtos produzidos pela Empresa Auto/RE superior a 200 milhões de páginas/ano. 

 

Considerando informações disponibilizadas na web de que a produção de uma 

tonelada de papel consome entre duas e três toneladas de madeira e até 100 mil 

litros de água, além de produtos químicos utilizados no ciclo produtivo e no ciclo de 

tratamento da água, concluímos que o processo produtivo para geração do papel é 

um dos mais poluentes e nocivos. (Não obtivemos um valor de referência para os 

produtos químicos, mas sabemos que quanto mais eficaz é o processo produtivo em 

relação ao consumo de água, maior é a utilização de tais produtos). 
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Como a redução projetada é da ordem de 200 milhões de páginas por ano, que 

correspondem a aproximadamente 230 toneladas de papel, temos uma redução no 

consumo de 460 toneladas de madeira, evitando desmatamento, reduzindo a 

emissão de gases do efeito estufa (GEE), e 11,6 milhões de litros de água. Com isto, 

evitamos poluir rios e córregos e preservamos todos os ecossistemas associados. 

 

Em 2011, durante a fase de migração dos produtos da empresa Auto, evitamos a 

impressão de 35,6 milhões de páginas. No primeiro semestre de 2012, com todos os 

produtos migrados e iniciando a migração dos produtos de Ramos Elementares 

(RE), a redução foi de 123,7 milhões de páginas, evitando o transporte de 144 

toneladas de papel para o cliente final. 

 

Com a redução do volume de papel enviada aos clientes, reduzimos também o 

volume de documentos postados, toda a poluição gerada pelo ciclo de triagem e 

toda a logística da entrega até o cliente final. 

 

Esta redução de papelaria e postagem atualmente corresponde a um valor 

expressivo, na ordem de dezenas milhões de Reais por ano. Mas, nos questionamos 

o quanto esta economia representará para as futuras gerações. Quanto valerá um 

litro de água potável? 

  

Concluímos ressaltando que o projeto GIMP-BS contribuiu significativamente com os 

resultados planejados para o biênio 2011/2012, nos pilares de sustentabilidade, 

redução de custos e compliance.  

 

ASPECTO INOVAÇÃO: 

 

Durante a etapa de planejamento do GIMP-BS, buscávamos uma plataforma que 

disponibilizasse os serviços de gestão necessários, de acordo com os processos e 

requisitos mínimos definidos na visão macro do projeto.  
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Verificamos que no mercado de gestão de impressão, as print centers são 

responsáveis pela formatação dos documentos tornando cada um de seus clientes 

“refém” de seus serviços. O mercado não oferecia flexibilidade nem agilidade para 

trocas de fornecedores. Cada troca significava um reinício de trabalho, com 

definição de nova formatação etc. 

 

Após diversas pesquisas, visitas a fornecedores, reuniões com outras empresas 

para entender o que o mercado já utilizava ou ofertava (não pretendíamos 

“reinventar a roda”), concluímos que a plataforma deveria ser criada. O que existia 

no mercado estava aquém das nossas expectativas. 

 

Assim, ressaltamos o aspecto inovador do GIMP-BS. Uma plataforma que trouxe 

flexibilidade e agilidade a todo o ciclo produtivo - desde a Bradesco Seguros até o 

correio, passando pelas print centers.  Documenta toda a configuração que 

compõem os kit´s de documentos dos clientes, passando por seus custos e 

controles de transmissão até a formatação, impressão, montagem e expedição dos 

mesmos.  

 

Além disso, o GIMP-BS possibilita em uma única plataforma realizar simulações, 

rastreamento de cada documento e controle de nível de serviço operacional. O 

GIMP-BS é, de fato, uma plataforma pioneira no controle de todo o ciclo produtivo de 

impressão. 

 

ASPECTO SUSTENTABILIDADE: 

 

Desde sua concepção, o projeto GIMP-BS foi elaborado com o objetivo de instituir 

um modelo de gerenciamento para o ciclo de impressão fundamentado no conceito 

de sustentabilidade.  

 

 Mas, como conciliar benefícios financeiros e benefícios sustentáveis num mesmo 

projeto?   
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A estratégia foi definir o que deveria ser entregue em papel ou não. Esta definição 

traria benefícios agregados de redução de consumo de madeira, água, emissão de 

CO2, produtos químicos e energia.  

 

Para atender esta necessidade foi aberta uma frente de trabalho denominada “Kit 

Digital”. Esta frente foi responsável por entender a papelaria gerada por cada 

produto, identificando junto ao Jurídico, Marketing e Gestores de produtos, quais 

partes poderiam ser disponibilizadas de forma eletrônica nos sites da Bradesco 

Seguros de forma segura, íntegra e sem expor a empresa a riscos e sanções legais. 

O restante desta papelaria continuaria sendo impresso.    

 

A disponibilização eletrônica destes arquivos, geralmente em PDF´s, foi especificada 

obedecendo a regras de segurança, incorporando conceitos de assinatura digital 

(chancela), prevenindo possíveis fraudes e em conformidade com o programa GCI – 

Gestão Corporativa de Informações, que entre outras funções, define a forma de 

gestão de informações não estruturadas do Grupo. Todo o processo foi alinhado às 

normas e padrões definidos pela Arquitetura e Governança de TI. 

 

Após  o processamento das propostas, emissão de apólices e Kit´s pelos sistemas 

origem, os dados gerados são enviados ao sistema GIMP-BS, que formata os dados 

variáveis dentro dos modelos definidos, montando, desta forma, o documento final. 

 

O conjunto de documentos é segregado em arquivos distintos para disponibilização 

do Kit Digital e do Kit convencional  (certificado, cartão, adesivo de vidro, carnê, 

etc.). Toda a parte digital do kit é gerada em PDF, consumindo um serviço de 

assinatura digital para compor o documento e garantir que é um documento  oficial, 

e em seguida é disponibilizada nos sites do Segurado, do Corretor e na intranet. 

 

De forma proativa, é enviado ao segurado um e-mail informando-o  da 

disponibilização do kit digital e fornecendo um link de acesso às informações. 

 

O  kit convencional entra no processo produtivo das print centers, tendo sua gestão 

integrada pelo sistema GIMP-BS e sendo enviado pelo correio para os segurados. 
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No escopo do projeto foi  acrescida uma etapa para incorporar a exigência legal de 

disponibilizar as informações para os clientes em fonte de tamanho 12. A exigência 

gerou um impacto na ordem de 40% nos itens de papelaria. A geração maior de 

papelaria foi considerada um ofensor à estratégia de sustentabilidade. Tornou-se 

iminente ampliar a abrangência da parte digital de cada kit definido para os produtos 

da empresa. Era preciso minimizar a quantidade de papel remetida aos clientes de 

forma convencional (correios). 

 

A segregação e disponibilização das informações de forma digital possibilitou uma 

redução significativa em diversos aspectos relativos à sustentabilidade. Com o “Kit 

Digital”, O GIMP-BS corroborou seu papel de agente proativo em questões 

ambientais e sociais.  

 
PRINCÍPIOS PARA A SUSTENTABILIDADE EM SEGUROS: 
 

Em junho deste ano (2012), no 48º Seminário Anual da IIS (International Insurance 

Society), no Rio de Janeiro, foram lançados os Princípios para a Sustentabilidade 

em Seguros – em inglês PSI (Principles for Sustainable Insurance) - uma iniciativa 

que apoia os objetivos da Conferência das Nações Unidas de 2012 sobre 

Desenvolvimento Sustentável.  Analisando cada um destes princípios, a equipe de 

gestão do GIMP-BS pode, com satisfação, comprovar o posicionamento central da 

sustentabilidade na condução do projeto.  

 

O projeto é aderente aos dois primeiros princípios, serve como alicerce e corrobora 

o atendimento aos demais princípios. 

 

A seguir, a descrição de cada princípio com breve associação às linhas conduta do 

projeto GIMP-BS:  

   

“1-Incluiremos em nosso processo de tomada de decisão questões ambientais, 

sociais e de governança que sejam relevantes para nossa atividade em seguros.” 
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Buscando uma maior aderência com este pilar, planejamos incluir, no processo 

periódico de visitação às print centers e nas futuras licitações, avaliações em relação 

à tecnologia empregada no parque produtivo, produção e descarte de materiais 

poluentes, consumo de energia etc. É obrigatória a utilização de papéis com 

certificação FSC que visa garantir que a matéria prima ou produto intermediário de 

origem florestal sejam provenientes de florestas bem manejadas. 

 

“2- Trabalharemos em conjunto com nossos clientes e parceiros comerciais para 

aumento da conscientização sobre questões ambientais, sociais e de governança, 

gerenciamento de riscos e desenvolvimento de soluções.”  

 

Durante as visitas e reuniões periódicas, questionamos sobre os investimentos 

previstos e realizados em tecnologias mais modernas, abrangendo consumo de 

energia, utilização e descarte de tintas, ações sociais junto à comunidade na qual o 

parque gráfico está instalado. 

Dentre as ações desenvolvidas por parceiros temos:  

 Conformidade com a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho); 

 Trabalho extra é voluntário e remunerado; 

 Liberdade sindical e o direito à negociação coletiva; 

 Treinamentos voltados aos seus funcionários; 

  Combate ao Trabalho Infantil 

 Eliminar discriminação e disseminar a diversidade  

 Preparação de líderes para receberem portadores de necessidades especiais 

nas suas equipes  

 Selo Carbon Free 

 Selo Ambiente livre de tabaco 

 GreenPack.  

 Sistema de Gestão de Resíduos Industriais  

 

“3-Trabalharemos em conjunto com governos, órgãos reguladores e outros públicos 

estratégicos para promover ações amplas na sociedade sobre questões ambientais, 

sociais e de governança.”  
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O projeto é um exemplo a ser seguido - serve como modelo para ampliarmos as 

ações de sustentabilidade. 

 

“4-Demonstraremos responsabilidade e transparência divulgando com regularidade, 

publicamente, nossos avanços na implementação dos Princípios.” 

 

Os resultados compõem os relatórios de divulgação sobre sustentabilidade da 

Bradesco Seguros e Previdência. 

 

Ainda em junho de 2012, o Grupo Bradesco Seguros sediou a primeira reunião após 

a divulgação dos Princípios para Sustentabilidade em Seguros da equipe global do 

UNEP-FI, quando foram debatidas as estratégias de aplicação dos Princípios. A 

atitude demonstra mais uma vez ao mercado a relevância do tema para a 

organização. E não restam dúvidas de que a experiência adquirida com o projeto 

GIMP-BS contribuiu para enriquecer o debate.   

 

CONCLUSÃO 

 

Após a migração de todos os produtos, o projeto Gestão de Impressos da Bradesco 

Seguros passará a ser um processo evolutivo e natural. Essa a afirmação está 

respaldada no fato da Bradesco Seguros visitar constantemente seus processos 

produtivos e de seus parceiros, na busca por melhorias que agreguem em questões 

ambientais e na interação mais racional com seus clientes.  

 

O projeto teve a motivação inicial de aprimorar a gestão e governança do ciclo de 

impressão. Cumpriu o seu papel de trazer benefícios financeiros e obter um alto 

retorno sobre investimento (ROI).  Mas, chegamos ao segundo semestre de 2012 

com a certeza de que os números positivos não foram os únicos responsáveis por 

tornar este, um projeto tão especial e inspirador. A redução de impressão em papel 

contribuiu para o desenvolvimento sustentável. As sólidas relações estabelecidas 

com diversos fornecedores fomentaram a igualdade social.  

 

A busca por um futuro melhor foi, sem dúvida, a maior inspiração para todos. 
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