
O Registro Agrário Nacional (RAN) no México implementa 
processos de digitalização para solicitações recebidas em 32 
delegações estaduais e 1 módulo da Comarca Lagunera

Estudo de caso

Foram instalados 40 scanners Kodak Alaris SS730 EX, otimizando a atenção e os 
processos de digitalização em cada uma das Delegações Estaduais 

 
Situação

O Agrária Registro Nacional (RAN) 
é uma agência do Ministério 
da Agricultura do Território e 
Desenvolvimento Urbano, que tem o 
Arquivo Geral da Agricultura (AGA), 
responsável por proteger a história 
documental da propriedade social 
do país (cerca de 50,8% do território 
nacional), sendo este o segundo 
maior arquivo.

Sua missão é preservar a história 
documental da propriedade social, 
por meio de sua vasta coleção de 
documentos originais que datam de 
antes do vice-reinado até o presente. 
Além de preservar este material 
inestimável, este corpo segue as 
diretrizes da Estratégia Nacional 
Digital, criado pelo governo federal 
sobre digitalizar documentos, 
indexá-los e garantir um acesso fácil 
à informação para consulta.

Por mais de 10 anos, a RAN realizou 
várias tentativas de digitalizar seus 

arquivos e as solicitações recebidas 
na janela. Diferentes soluções 
foram testadas usando processos 
tradicionais para digitalizar em 
lote: capturar metadados e atribuir 
códigos; varredura maciça; 10% 
de revisão por lote; indexação de 
dados; publicação de informações e 
garantias.

O processo complexo, que envolve 
uma auditoria para validar a precisão 
dos dados, tendo até 3 anos ou, 
ciclização do processo sem garantias 
de conclusão.

Em 2015, com a experiência 
adquirida, a RAN decidiu focar em 
uma solução diferente que abrange 
cinco aspectos:

• Digitalizar com intervenção 
humana mínima;

• Indexar metadados em tempo real;

• Rever e consultar os arquivos 
digitalizados em tempo real;

• Live Digital Archive (capacidade 

de anexar páginas a arquivos 
digitalizados);

• Plataforma com capacidade 
para suportar altos níveis de 
concorrência sem entrar em 
colapso.

Depois de testar com diferentes 
modelos, a realização SS730EX 
superar as expectativas de RAN 
reunião cada requisito, por 40 
equipes a ser distribuído em todo o 
país foram adquiridos.

Para outras necessidades, o 
desenvolvimento RAN de sua própria 
plataforma, o que permitiu recolher, 
refinar e transformar dados de 
diferentes sistemas institucionais 
para análise e conversão em 
conhecimento. Tudo isso, buscando 
a integração com o processo de 
digitalização mostrando estável, 
escalável e de alta disponibilidade, 
que indexados e publicado em 
informações em tempo real. Esta 
plataforma permite visualizador de 
imagens e sistemas de links.



Objetivo

Digitalize aproximadamente 10 
milhões de páginas ou 20 milhões de 
páginas por ano fiscal do universo de 
arquivos que o Arquivo Geral Agrário 
e as Delegações Estaduais mantêm.

Resultados

• Inicialmente digitalizar 800 
aplicações, excedendo 2.600 
por dia.

• Digitalização de todos os novos 
aplicativos que entram pela janela.

• Atendimento de 1.500 
solicitações diárias e produção 
de 600.000 páginas mensais.

• Redução do tempo de 
digitalização de arquivos para um 
máximo de 3 meses.  

Caminho para a Digitalização 

Após 10 anos de busca por um 
sistema de digitalização eficiente, 
a RAN identificou as possibilidades 
e vantagens de implementar esses 
processos por meio das soluções 
Kodak Alaris. Em 2015, a instituição 
tomou a decisão de fazer uma 
mudança radical no processo, como 
era conhecido até então, e começou 
com o processo de digitalização 
oferecido pela Kodak Alaris.

Ao comparar dispositivos de 
diferentes marcas em operação, 
as vantagens da Kodak Alaris se 
tornaram evidentes; principalmente 
seu alto calibre de operação e a 
velocidade de captura de imagem, 
o que lhes permitia digitalizar até 
6.000 folhas por dia, com uma 
velocidade de 85 folhas por minuto.

Após avançar constantemente 
por mais de dois anos, novas 
oportunidades de desenvolvimento 
para o RAN são apresentadas, 
revelando três iniciativas para 
digitalizar: Certificados e Títulos, 
Arquivo Histórico e Planos.

Processo

Atualmente o processo é bastante 
simples: no momento de receber nova 
documentação, o primeiro passo é 
a captura dos metadados, seguida 
da verificação e classificação dos 
documentos, nos quais uma capa 
com identificadores é atribuída; em 
seguida, a fase de digitalização é 
passada e, finalmente, o processo de 
controle de qualidade é realizado.

Sem dúvida, o principal benefício 
que se tornou evidente é o aumento 

da produtividade e eficiência no 
processo. O fato de o processo 
ser 100% digital permitiu que eles 
tivessem uma consulta dinâmica em 
tempo real dos documentos.

Implementação

No total, são 33 pontos de atenção (1 
para cada estado da República, além 
de um módulo especial na Comarca 
Lagunera). Dependendo da demanda 
de cada módulo, ele é instalado de 1 a 
3 scanners.

Velocidade e transparencia

Além do aumento de produtividade 
e eficiência nos processos, a 
digitalização permite oferecer ao 
público que solicita procedimentos 
para essa organização processos mais 
eficientes e transparentes.

Quer saber mais? 
Ligue para 1-800-944-6171 
www.kodakalaris.com/pt-br/b2b

Kodak Alaris Inc. 
2400 Mt. Read Blvd., Rochester, NY 14615 USA 
1-800-944-6171

Kodak Alaris Brasil 
Rod. Presidente Dutra, KM 154,7 - São José dos 
Campos São Paulo – Brasil - Cep: 12240-420 
Phone: +55 (12) 3500-1928 
E-mail: vendasdi@kodakalaris.com

A Kodak Alaris orgulha-se de ser o vencedor do Prêmio 
da Linha do Ano de 2018 pelo segundo ano consecutivo. 
Este reconhecimento é concedido pelo Buyers Laboratory 
LLC (BLI), o maior examinador independente do mundo de 
produtos de digitalização de documentos, reconhecendo a 
qualidade de toda a linha de produtos, o que se reflete na 
coleção de uma série de Prêmios de Escolha da BLI nos últimos 
anos. Na verdade, a Kodak Alaris foi premiada com os Prêmios 
de Escolha mais vezes do que qualquer outro fabricante de 
scanner com teste BLI.
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