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RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem como objetivo propor um modelo de diagnóstico que demonstre a 
situação atual do arquivo da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento – 
EMUSA, no que se refere aos instrumentos e métodos de gestão, recursos humanos, 
informativos e tecnológicos. O objetivo geral dessa pesquisa é levantar dados e informações 
referentes ao arquivo por meio da realização de um modelo de diagnóstico exploratório; os 
objetivos específicos referem-se análise do espaço físico e dos recursos (humanos, tecnológicos 
e materiais) e as atividades desenvolvidas no arquivo. A metodologia adotada foi um estudo de 
caso da instituição, a pesquisa bibliográfica em livros e nos periódicos da área de Ciência da 
Informação, estudo da legislação municipal, através de um levantamento das informações. As 
considerações finais são referentes a todo o processo de pesquisa, avaliação e apresentação do 
modelo de questionário do diagnóstico da unidade de informação da EMUSA, e como essas 
informações são importantes no processo de avaliação, planejamento e futuras melhorias. 

 
 

Palavras-chave: Diagnóstico; Diagnóstico em arquivos; Modelo de diagnóstico; Arquivo 
Municipal; Arquivo público. 
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ABSTRACT 
 
 
The present work aims to propose a diagnostic model that demonstrates a current situation of 
the archive of the Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA, 
regarding tools and methods of management, human resources, information and technology. 
The general objective of this research is to collect data and information regarding the archive 
by means of an exploratory diagnostic model; The specific objectives refer to analysis of 
physical space and resources and as activities developed in the archive. The methodology 
adopted for a case study of the institution, a bibliographical research in books and in the 
periodicals of the area of Information Science, study of the municipal legislation, through a 
survey of the information. As final considerations refer to the entire process of research, 
evaluation and presentation of the EMUSA information questionnaire model, and how this 
information is important not evaluation process, planning and future improvements. 
 
Keywords: Diagnosis; Diagnosis in archives; Diagnostic model; Municipal Archive; Public 
Archive  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho propõe um modelo de diagnóstico da situação do arquivo da 

Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (EMUSA), pertencente a 

Prefeitura de Niterói (RJ), com o objetivo de demonstrar a conjuntura atual que se encontra o 

arquivo da EMUSA. A EMUSA é uma empresa pública criada através do decreto nº 5.347 de 

25 de maio de 1988, com o objetivo de:  
 
 

Execução da política de saneamento básico, habitação, desenvolvimento urbano 
integrado e regularizar as áreas carentes ocupadas e as pertencentes ao Município, 
com a finalidade de promover a integração econômica e social da população de baixa 
renda proporcionando-lhe melhoria de moradias (NITERÓI, 1988).  
 

 

Com o crescimento dos serviços das instituições públicas ocorreu o aumento da 

documentação e a preocupação com um espaço de guarda adequado que atendesse as 

necessidades da instituição e a demanda dos servidores, que utilizam dessa documentação e 

pensando nisso que a presidência da instituição considerou a necessidade da implementação 

efetiva do arquivo, pois o mesmo já existe, porém apresenta algumas limitações. 

 Desta forma, o intuito deste trabalho é demonstrar a necessidade de conhecer o 

funcionamento e modernizar as práticas do arquivo, respondendo as seguintes perguntas: Qual 

a situação atual de funcionamento do arquivo da EMUSA no que se refere aos instrumentos e 

métodos de gestão, recursos humanos, informativos e tecnológicos? Quais são os seus pontos 

fortes e pontos de melhoria?  

O arquivo é essencial pela relevância histórica, uma vez que o acervo da instituição é 

fruto das diversas obras realizadas no município de Niterói, como as obras de aterramento, 

saneamento e modernização do município do início da década de 1990 (CULTURA NITERÓI, 

2013). A EMUSA foi criada com o intuito de atuar no desenvolvimento urbano e melhores 

condições das áreas carentes, demonstrando assim os avanços desenvolvidos pelo município, o 

que reforça a importância da preservação da memória institucional que por sua vez fortalece a 

estrutura da instituição, consolida a história dos servidores que trabalharam e que trabalham até 

hoje neste órgão. A preservação desse acervo é primordial para a obtenção de referências que 

auxilie o presente e o planejamento das ações futuras da instituição, através dos erros e acertos 

do passado, já que a documentação é decorrente das atividades meio e fim da instituição, e a 

mesma deve ser acessível aos servidores para auxiliar na tomada de decisões, através de uma 

política de gestão documental e de acesso aos documentos, colaborar com a disseminação do 
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conhecimento arquivístico relativo às normas do arquivo e dos documentos públicos, assim 

como auxiliar na elaboração de normas e métodos das atividades desenvolvidas no arquivo. 

E importante diagnosticar a situação do arquivo, pois assim é possível realizar um 

planejamento das suas atividades, evidenciando quais aspectos precisam ser modificados e 

quais precisam ser aperfeiçoados, identificar os objetivos do arquivo e quais deles são 

prioridades, os recursos humanos e tecnológicos, os aspectos positivos e negativos, 

possibilitando a instituição decidir quais mudanças serão necessárias, para o planejamento do 

arquivo.  

Os objetivos dessa pesquisa dividem-se objetivo geral e objetivos específicos:  

 

Objetivo Geral  

 

 Levantar dados e informações referentes ao arquivo por meio da realização de um 

modelo de diagnóstico exploratório, conforme Almeida (2005, p.57), considerando os 

aspectos relativos ao funcionamento da instituição.  
 

Objetivos Específicos  

 

 Verificar e levantar dentro da legislação a missão, valores, visão da instituição 

mantenedora e da unidade de informação;  

 Identificar e analisar os recursos existentes (humanos, financeiros, materiais); 

 Identificar as atividades desenvolvidas no arquivo; 

 Identificar e analisar o espaço físico, equipamentos, mobiliários existentes no arquivo e 

a segurança do acervo; 

 Identificar o gênero dos documentos do acervo (textuais, cartográficos, iconográficos) 

e as espécies mais frequentes (cartas, faturas, relatórios); 

 Verificar a existência de instrumentos de pesquisa; 

 Identificar o estado de preservação dos documentos; 

 Identificar e analisar os pontos fortes e pontos de melhoria, suas oportunidades e 

ameaças; 

 Apresentar resultados parciais, recomendações e sugestões de melhorias para o arquivo. 

 Em relação a metodologia utilizada nesse trabalho contamos com os métodos de 

pesquisa bibliográfica, modelo de diagnóstico exploratório preconizado por Almeida (2005) 
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cujo conceito abordaremos no capítulo quatro, Proposta de modelo de diagnóstico e o estudo 

de caso. 

 Para a realização da pesquisa bibliográfica, foram feitos levantamentos bibliográficos, 

em livros e nos periódicos da área de Ciência da Informação: Base de dados em Ciência da 

Informação (BRAPCI); Data Grama Zero; Arquivística; Portal de periódicos do CAPES, 

Comunicação e informação e nas revistas: Biblos, Biblionline, Arquivo e Administração, no 

período de abril a novembro de 2016. Os descritores utilizados para elaboração da pesquisa 

foram: diagnóstico; unidades de informação; diagnóstico em unidades de informação; 

diagnóstico em arquivos; metodologias de diagnóstico; estudo de diagnóstico organizacional. 

Na web foi realizada uma pesquisa no site do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) 

sobre a Coletânea da legislação arquivística e correlata, que envolve a legislação arquivística 

vigente. Realizou-se também um estudo da legislação municipal, com o intuito de obter 

informações sobre a Prefeitura Municipal de Niterói (PMN) e a EMUSA, através do Diário 

Oficial (D.O), do site da prefeitura e dos demais órgãos da PMN. 

O estudo de caso segundo Yin (2015, p.17) é definido como um estudo empírico que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos e no qual são utilizadas 

várias fontes de evidências. Com isso, a intenção é descrever a realidade estudada a fim de 

compreender o problema proposto. 

Este estudo consiste em elencar dados e informações sobre a instituição, para tentar 

elucidar o problema abordado. E para tal, foi necessária a realização de visitas as diretorias da 

EMUSA com o intuito de observar o trabalho realizado nos setores, a fim de estudar as 

atividades realizadas pelas diretorias no que se refere tratamento documental, buscando 

subsídios necessários para a elaboração de um questionário para o diagnóstico. 

 Este estudo está estruturado em capítulos a começar por esta Introdução, que apresenta 

o problema, a justificativa, objetivos e metodologia, e o que será apresentado no decorrer do 

trabalho; o capítulo dois Arquivos, Arquivos Públicos e Documento Arquivístico; capítulo três 

Diagnóstico em Arquivos; o capítulo quatro Apresentação do Diagnóstico da EMUSA e por 

fim no capítulo cinco com as considerações finais. 
  

O capítulo dois Arquivos, Arquivos Públicos e Documento Arquivístico, descreve as 

definições dentro da área Arquivística dentre elas a de documento arquivístico, arquivo, unidade 

de informação evidenciando as referências utilizadas na linha de pesquisa desse trabalho. 
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 O terceiro capítulo apresenta conceitos e metodologias de diagnóstico e os ademais 

conceitos e métodos de avaliação em bibliotecas que neste caso serão utilizados também como 

forma de avaliar arquivos e são primordiais para a pesquisa, além disso apresenta as 

metodologias utilizadas nestes trabalhos especificamente: o Guía para La Encuesta sobre los 

Sistemas y Servicios de la Gestión de Documentos y La Administración de Archivos: um 

Estudio del RAMP (EVANS; KETELAAR, 1983), a Metodologia para diagnóstico de arquivos 

correntes em organismos da Administração Pública Federal (CAMPOS et. al. 1986) e do 

Tribunal Superior Eleitoral – TSE - Acervo arquivístico: diagnóstico 2008 (BRASIL, 2009) e 

através dessas metodologias anteriormente citadas foi realizada uma análise comparativa das 

etapas das metodologias.   

O capítulo quatro aborda a apresentação da proposta do modelo de diagnóstico da 

EMUSA, através da análise realizada a partir do levantamento das informações obtidas na 

observação dos setores, a pesquisa na legislação e a demonstração da elaboração do 

questionário, elencando as questões que especificam a situação do arquivo atualmente. 

 O último capítulo apresenta as considerações finais, referente a todo o processo de 

pesquisa e avaliação e a busca pelas informações, evidenciando a necessidade de planejar, 

possuir uma gestão efetiva do arquivo, um dos passos para o planejamento já foi dado que é a 

construção de um instrumento que efetive essas informações e possibilite a sua futura 

aplicabilidade e o próximo passo para o diagnóstico do arquivo, proporcionando sugestões 

como politicas arquivísticas, inserção dos alunos de arquivologia da UFF e melhorias efetivas 

no funcionamento do arquivo da instituição. 
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2 ARQUIVOS, ARQUIVOS PÚBLICOS E DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO 

 

Conforme apresentado na introdução deste trabalho, apresentamos neste capítulo os 

conceitos e definições de arquivo, arquivos públicos, documento arquivístico e a definição de 

avaliação no contexto da área de Biblioteconomia e Administração demostrando que a mesma 

pode ser utilizada na área Arquivística, como forma de avaliar serviços e atividades em 

arquivos. 

O conceito de arquivo é altamente discutido pelos autores da área, e também um assunto 

sempre evidenciado, sendo assim, serão expostos alguns conceitos para melhores 

esclarecimentos. 

Após uma análise de Schellenberg em seu livro “Arquivos modernos” em que o autor 

apresenta diversos termos de “arquivo” de diversos países e diferentes autores, o autor destaca 

a sua definição do termo como: 

 
Os documentos de qualquer instituição pública ou privada que hajam sido 
considerados de valor, merecendo preservação permanente para fins de referência e 
de pesquisa e que hajam sido depositados ou selecionados para depósito, num arquivo 
de custódia permanente (2006, p.41).   

 

Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (DIBRATE, 2005, p.27) 

reconhece como arquivo quatro definições que são: 

 
Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública 
ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente 
da natureza do suporte; 
Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, a 
conservação e o acesso a documentos; 
Instalações onde funcionam arquivos;  
Móvel destinado à guarda de documentos arquivo. 

 
Assim como afirma Cunha e Cavalcanti (2008, p.25), que discorre sobre a importância 

dos arquivos: 

 
“Os arquivos como conjuntos de documentos organicamente vinculados às entidades 

que os produziram, representam uma parcela significativa do patrimônio cultural de 
um país, uma cidade, uma instituição, um indivíduo. Constituem-se, assim, em objetos 
de memória individual e coletiva e em uma importante referência para a pesquisa 
administrativa, histórica, antropológica, sociológica, etc” (grifo nosso). 
 

Delmas (2010) afirma que existem quatro utilidades fundamentais para os arquivos. 
 
Os arquivos servem para provar, lembrar-se, compreender e identificar-se. Provar seus 
direitos é uma utilidade jurídica e judiciária. Lembrar-se é uma utilidade de gestão. 
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Compreender é uma utilidade cientifica de conhecimento. Identificar-se pela 
transmissão da memória é uma utilidade social (p.21). 
 
 

Outra importante definição a ressaltar é a de arquivos públicos que, segundo a Lei 8.159: 
Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos, no 
exercício de suas atividades, por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do 
Distrito Federal e municipal em decorrência de suas funções administrativas, 
legislativas e judiciárias (BRASIL, 1991). 

 

A PMN possui na sua estrutura um arquivo público municipal constituído na lei orgânica 

do município, porém o mesmo não atende as finalidades explicitas na cartilha referente a 

Criação e Desenvolvimento dos Arquivos Públicos Municipais do CONARQ (2014), que são: 
implementar, avaliar e monitorar políticas públicas de gestão de documentos e 
informações, envolvendo importante conjunto de programas de gestão, tratamento 
técnico, transferência, recolhimento, preservação, disponibilização e divulgação de 
documentos e informações produzidos, recebidos e acumulados pelo poder público 
municipal, em qualquer suporte ou formato (p. 20). 

  
Os arquivos são de extrema importância sejam públicos ou privados, pois servem como 

prova das ações das unidades administrativas. 

Dentre os princípios de criação dos arquivos públicos elencados por Schellemberg 

(2006, p. 30-33) destacam-se quatro razões essenciais que são: a primeira é a necessidade de 

aumento da eficiência governamental; a segunda razão destaca-se a ordem cultural, em que os 

arquivos possuem fonte de cultura; a terceira razão é o de interesse pessoal, onde é evidenciada 

a importância dos arquivos para a manutenção das relações sociais, econômicas e políticas; e a 

última razão a de ordem oficial, em que se testemunha a necessidade dos documentos para as 

atividades do governo. 

 Um aspecto importante é sobre que tipo de material compõe os arquivos, os documentos 

segundo o DIBRATE (2005, p.73) documento significa “Unidade de registro de informações, 

qualquer que seja o suporte ou formato”. E sendo mais específico quando se trata de 

documentos em arquivos a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1983) o 

identifica como “Aquele que, produzido ou recebido por uma instituição pública ou privada, no 

exercício de suas atividades, constitua elemento de prova ou de informação”. Assim como 

também ressalta à definição de documentos públicos “Aquele produzido e recebido pelos 

órgãos do poder público, no desempenho de suas atividades”. 
  

Dentre as definições apresentadas sobre arquivo, a utilizada nesta pesquisa abrange ao 

conjunto de documentos da instituição pública que compõem o acervo, no decorrer das suas 
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atividades, independente de suporte e que seja de responsabilidade da instituição de guarda até 

sua finalidade.  

Após o destaque das definições que abrangem a área da Arquivologia analisaremos o 

conceito de avaliação, (dentro do âmbito Biblioteconômico e da Administração), pois o mesmo 

pode ser utilizado como forma de mensurar os serviços e atividades dentro dos arquivos, sendo 

assim, não foi utilizado o conceito de avaliação tradicional da área de Arquivologia1. Outro 

termo muito utilizado nesta pesquisa foi o de unidade de informação, uma vez que ele representa 

entidades como arquivos, bibliotecas, centros de documentação, centros de memórias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
1 Trabalho interdisciplinar que consiste em identificar valores para os documentos (imediato e mediato) e analisar 
seu ciclo de vida, com vistas a estabelecer prazos para sua guarda ou eliminação, contribuindo para a racionalização 
dos arquivos e eficiência administrativa, bem como para a preservação do patrimônio documental 
(BERNARDES,1998, p. 14). 
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3 AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO EM ARQUIVOS 

 

A avaliação é uma etapa do processo de planejamento que proporciona a instituição 

métodos para estabelecer o melhor caminho a ser seguido pela mesma (OLIVEIRA, 2014, 

p.17), um dos tipos existentes de planejamento é o estratégico definido como: 

Planejar o futuro perante as limitações psicológicas e físicas e os pontos fortes e fracos 
de uma instituição, considerando as alterações do comportamento do macroambiente 
referente aos segmentos econômicos, políticos, tecnológicos, sociais, ecológicos, 
sociais, ecológicos, legais, geográficos, demográficos e principalmente, competitivos 
(RASMUSSEN, 1990, p. 34). 

 

Essa definição abrange bem os aspectos que devem ser considerados para a realização 

do planejamento e um dos passos é a avaliação pois, permite conhecer os aspectos positivos e 

as deficiências, proporcionando mudanças, sendo assim, a avaliação segundo Almeida (2005): 

Em um serviço de informação, a avaliação consiste em identificar e coletar dados 
sobre serviços ou atividades, estabelecendo critérios de mensuração do desempenho 
desses serviços ou atividades e determinando tanto a qualidade do serviço ou 
atividade, quanto o grau de satisfação de metas e objetivos (p.12). 
 
 

Com base em Almeida (2005, p. 24) o processo de avaliação propicia a valorização da 

instituição mantenedora da unidade de informação em todo o seu desempenho e funcionamento, 

estabelece as prioridades, a tomada de decisões e define as mudanças necessárias, a construção 

de políticas que visem à melhoria da unidade de informação e a qualidade dos serviços 

prestados, avalia-se para prestar contas das atividades desenvolvidas, aprimorar os 

procedimentos e diminuir os erros cometidos e a tentativa de soluções para os problemas.  

 A realização da avaliação é necessária para o conhecimento dos elementos da instituição 

que definam o seu desempenho que são eles: “ambiente, missão, objetivos, estratégias e 

políticas, estrutura, centro de decisões, processos e recursos” (Almeida, 2005, p.24). E no 

processo de avaliação para o desenvolvimento do diagnóstico de uma instituição ocorre um 

processo de mudança em todas as esferas da administração proporcionando assim a unidade de 

informação avanços nos setores tecnológicos, humanos, aperfeiçoamento das operações e 

principalmente a integração entre a unidade e a esferas da administração, que corresponde a 

todos os servidores que lidam com a documentação. 

A autora destaca ainda alguns aspectos importantes para as mudanças que decorrem a 

partir do processo de avaliação, o primeiro aspecto é considerar as mudanças que a instituição 

pode e deve realizar para suprir os problemas, na qualidade operacional e serviços; o segundo 
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aspecto é o desejo da instituição de realizar as mudanças necessárias e por fim a intenção de 

programar essas mudanças na instituição.  

Avaliar os serviços e atividades de uma unidade de informação envolve o trabalho do 

gestor, para que seja possível conhecer melhor o ambiente organizacional, possibilitando um 

diagnóstico da situação do arquivo, obtendo uma visão geral da realidade que o acerca, 

identificando assim os problemas e possibilitando a resolução dos mesmos e um 

direcionamento dos interesses de trabalho.  

Sendo assim, a instituição deve entender que mudanças são primordiais no processo de 

avaliação, obtendo o sucesso e proporcionando a unidade de informação integração com toda a 

organização. 

Uma das funções primordiais da avaliação e “produzir conhecimentos relativos à 

unidade de informação” (ALMEIDA, 2005, p.11) a partir disso é possível ter uma percepção 

mais detalhada sobre a unidade de informação, que possibilita verificar as atividades, as 

funções, medir a qualidade dos serviços prestados, proporcionarem uma alocação mais 

adequada dos recursos, oferecer melhores métodos de trabalho, obter a manutenção dos 

instrumentos de trabalho, dessa forma com o processo de avaliação é possível levantar dados e 

informações que possibilitam a realização do processo de avaliação do arquivo. 

Dentre as diversas fases do processo de avaliação, destacam-se os conceitos de 

eficiência, eficácia e efetividade, que em áreas diferentes os autores Oliveira (2014) e Almeida 

(2005), possuem uma ótica semelhante sobre o assunto. Oliveira (2014) destaca que esses 

conceitos são utilizados na área de Administração como medidas de avaliação e segundo o autor 

está agregada a instituição visando maximizar os resultados e minimizar as deficiências, em 

contrapartida Almeida (2005) destaca que a avaliação auxilia no alcance da eficiência, eficácia 

e efetividade é está ligada aos processos de melhoria de acervos, produtos e serviços, a eficácia 

relaciona-se aos objetivos e resultados, mede o grau com que os objetivos do projeto ou da 

organização foram atingidos. 

Nesse sentido, Almeida (2005) e Oliveira (2014) salientam que em uma 

instituição/unidade de informação, a eficiência está ligada em desempenhar as atividades da 

melhor maneira, refere-se ao processo, a relação entre recursos aplicados e benefícios 

alcançados, conforme aponta Almeida (2005, 14) “o processo de solução de um problema é 

considerado eficiente quando consumir apenas a energia e recursos necessários”.  

A eficácia envolve obter os resultados, a qualidade na realização das atividades e a 

efetividade obtém um compromisso com a sociedade e inclui em manter-se no ambiente e 

apresentar resultados positivos ao logo do tempo, solucionando os problemas.  
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Outro aspecto sobre avaliação são as finalidades, que segundo Lancaster  (2004, p.8), 

ressalta que pode ser dividido em quatro finalidades: a primeira finalidade demonstra em nível 

hierárquico o desempenho das atividades e do serviço no momento da avaliação; a segunda 

corresponde a comparação entre os serviços e o desempenho de outras unidades de informação; 

a terceira finalidade justifica a existência do serviço/unidade de informação, o porquê de sua 

existência; a quarta possibilita com que o processo de avaliação identifique as falhas ou as 

deficiências do serviço. 

Essas finalidades permitem, conforme Rossi e Freeman (19892 apud Almeida 2005, p. 

27), verificar alguns fatores de uma forma mais detalhada: 

 
 Verificar a adequação da unidade de informação às metas da organização e às 

necessidades dos usuários; 

 Verificar o grau de cumprimento dos objetivos com vista a sua eficácia; 

 Verificar a adequação de alocação de recursos, ou seja, se os recursos alocados são, de 

fato, necessários para atingir determinados objetivos ou se deveriam ter sido utilizados 

em outro programa que causassem maior impacto; 

 Monitorar: acompanhar determinado programa ou serviço do ponto de vista da eficácia 

e da eficiência. 

 Verificar o impacto de determinado serviço ou atividade implementada (avaliação 

voltada para os beneficiários) 

 Testar programas inovadores (avaliação voltada para os novos serviços ou atividades); 

 Aprimorar determinados serviços e atividades para manter o nível de desempenho e 

garantir que o pessoal faça tudo para alcançar esses níveis de desempenho;  

 Decidir sobre a continuidade ou descontinuidade de programas, uma vez que a avaliação 

traz dados que dão suporte a decisões.  

 

 Almeida (2005, p. 29) aponta as abordagens metodológicas do processo de avaliação 

e salienta que a definição dos objetivos e prioridades deve ser a partir do que se deseja alcançar. 

A autora destaca ainda sobre os dois tipos mais utilizados na avaliação das pesquisas, que são 

as abordagens qualitativas, apoiadas na oralidade, na sociologia, nas áreas humanas, e a outra 

abordagem é a quantitativa, que se apoia na estatística e na mensuração dos dados levantados. 

É importante salientar que no momento da escolha da abordagem da avaliação, seja priorizado 

                                       
2 ROSSI. Peter H.; FREEMAN, E. Evoluation: a systematic approach. Newburg Park, CA: Sage, 1989.  
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o objeto a ser avaliado, isto é, conhecer o projeto, os serviços. Em relação a quem realiza o 

processo de avaliação, há duas opções na escolha pelos responsáveis pela avaliação que podem 

ser os que lidam diretamente com o projeto/arquivo (servidores da instituição a ser avaliada) ou 

a contratação de consultores externos.   

 A realização da avaliação envolve momentos distintos e também recebe nomes distintos, 

onde existem três momentos de avaliação: a primeira é a avaliação marco zero, que também é 

denominada de diagnóstico, pois a mesma pode ser realizada antes do início do projeto, o 

diagnóstico “consiste em uma análise situacional da realidade com a finalidade de orientar o 

planejamento de ações futuras e servir de parâmetro para as outras fases da avaliação” 

(ALMEIDA, 2005. p.31) e que será utilizada nesta pesquisa. 

O segundo momento se constitui da avaliação ex-ante que também é uma proposta no 

início da ação, em que se analisa a proposta e o diagnóstico do projeto, e para finalizar temos a 

de processo ou formativa que é conduzida pela equipe que implanta o projeto, é responsável 

pelo monitoramento contínuo, a próxima a analisar os efeitos com o público, o usuário 

(ALMEIDA, 2005, p. 31). 
 

Tendo em vista o que foi analisado até agora na perspectiva de Almeida (2005) na 

realização da avaliação, existem dois fatores que interferem no sucesso da avaliação, o primeiro 

é a obtenção dos dados, a partir da coleta de dados sistematizada através de métodos confiáveis 

de obtenção das informações e a atualização dos mesmos, o segundo fator são os elementos 

envolvidos, os profissionais comprometidos na identificação de fatores e questões relevantes 

para a avaliação.  

Com base no que foi apresentado sobre o processo de avaliação destacaremos um tipo 

específico de avaliação: o diagnóstico, abordaremos seus conceitos, sua elaboração de forma 

um pouco mais extensa, pois o mesmo é o tipo de avaliação proposto nessa pesquisa.  

Conforme dissemos anteriormente, o que se pretende com esse trabalho e analisar a 

situação de uma unidade de informação, destacando o momento atual que se encontra o arquivo 

da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA, propondo um 

diagnóstico do estado organizacional, suas atividades, recursos humanos, materiais, serviços 

oferecidos para assim sugerir estratégias e melhorias para a unidade.  

Conhecer o arquivo facilita a tomada de decisões e o planejamento de ações que 

auxiliam o direcionamento dos serviços e atividades. O diagnóstico organizacional de uma 

unidade de informação vem ser fundamental para esse papel, sendo assim Almeida afirma que 

diagnóstico é um:  
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O processo sistematizado, com tempo e espaço definidos, de avaliação de serviços em 
organizações pode ser denominado diagnóstico organizacional. Consiste numa 
intervenção na rotina da organização, usando conceitos e métodos das ciências sociais 
para avaliar o estado da organização num determinado momento (2005, p.53). 

.  

Possuem como objetivos identificar na estrutura da organização seus pontos fortes e 

fracos e encontrar soluções para os problemas e melhorar o funcionamento de outras atividades.  

Para o Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia, diagnóstico em arquivos, 

acrescenta a ideia de levantamento de dados relativos à parte essencial do arquivo, desta forma 

o conceito, com base no Internacional Council of Archives - ICA e traduzido do termo records 

survey, é definido como: 
 
O levantamento de informações relativas a quantidade, forma, tipo, localização, 
condições de conservação, taxa de acumulação, cronologia, frequência de utilização 
dos documentos e dados similares, afim de planejar programas de acumulação, 
eliminação, microfilmagem e outras atividades arquivística (CUNHA; 
CAVALCANTI, 2008, p. 122). 
 
 

Kroeff (2015, p. 536) também caracteriza o diagnóstico realizado em arquivos “como a 

fase de levantamentos dos dados, considerando os aspectos relativos à instituição em que se 

insere, aos recursos materiais e humanos e à sua estrutura física, observando os pontos fortes e 

fracos das práticas de gestão de documentos existentes”. 

Essas premissas apontam para uma questão “Para que é necessário diagnosticar? ” Essa 

é uma indagação primordial a instituição que pretende realizar um levantamento das 

informações do arquivo. Com o diagnóstico é possível preparar um plano com os problemas 

que se encontram no arquivo, elencar elementos sobre o funcionamento, formular um 

tratamento para a situação do arquivo. O diagnóstico oferece segundo, Maciel (1997, p.19) 

“uma visão abrangente da realidade em foco, permitindo a localização dos problemas, 

possibilitando tomada de decisões coerentes e o direcionamento correto dos esforços de 

trabalho”. 

 Na realização do diagnóstico é necessário seguir etapas a fim de que a execução do 

mesmo tenha o resultado satisfatório. Almeida (2005) estabelece três importantes etapas para a 

realização do diagnóstico, são elas a preparação, a elaboração do projeto e a implementação do 

diagnóstico. 

 A primeira etapa consiste na preparação, é a análise do que se propõe com o 

diagnóstico, isto é, seus objetivos, esta fase enfatiza as metas da instituição como um todo e os 

propósitos da unidade de informação, e nessa etapa que se define o que será avaliado, os 
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serviços, o pessoal responsável pela avaliação e a forma de desenvolvimento do diagnóstico. 

Nessa etapa ainda é definido que tipo e quem vai implementar o diagnóstico.   

Dentre as formas de avaliar os serviços da unidade de informação há dois tipos que 

envolvem: o diagnóstico a ser estabelecido e quem vai realizá-lo. Almeida (2005) caracteriza 

que o diagnóstico pode ter foco exploratório em que indaga os elementos como a estrutura, 

atividades, recursos, processos, produtos e usuários, outro tipo e o diagnóstico específico em 

que se analisa um elemento específico da unidade de informação.  
 

Em relação à definição da equipe Almeida (2005) ressalta que o diagnóstico pode ser 

feito tanto pelos funcionários que trabalham na unidade de informação ou na instituição e lidam 

diretamente com a documentação, ou com a contratação uma equipe de consultoria para realizar 

o diagnóstico. A autora ressalta que a vantagem da elaboração do diagnóstico pelos funcionários 

é o conhecimento que eles têm da instituição (as dificuldades, deficiências e os aspectos a serem 

melhorados); e que a vantagem da consultoria é a rapidez na realização do diagnóstico, porém 

sem o mesmo engajamento e conhecimento que um funcionário da instituição possui. 

A segunda etapa da realização do diagnóstico consiste na elaboração do projeto, em que 

se enfatiza um plano com os objetivos do diagnóstico. Como caracteriza Almeida (2005, p,57) 

essa etapa consiste em: 

 Definir a metodologia que será utilizada na coleta e análise dos dados, que método será 

baseado; 

 Que questões serão utilizadas e como serão apresentadas;  

 Quais problemas da unidade de informação serão abordados na pesquisa; 

 Definição dos indicadores de desempenho, analisando como os objetivos da unidade de 

informação serão cumpridos; 

 Planejamento da coleta de dados, essa fase define como os dados serão coletados e 

porquê, essa fase é fundamental, pois, define qual instrumento será utilizado no 

diagnóstico;  

 Definição de amostragem abordada na pesquisa, quando se realiza um estudo com um 

número grande de funcionários, usuários da instituição é necessário delimitar qual será 

o público alvo abordado. 

 O planejamento de implementação do diagnóstico, que determina em que período será 

sucedido o diagnóstico, o seu cronograma.  

 



24 
 

 

Na realização do planejamento um fator é fundamental: os indicadores de desempenho 

que segundo Almeida (2005, p. 21) são uma representação do que se pretende avaliar, 

possibilitando “transformar os objetivos e resultados em parâmetros concretos, passiveis de 

verificação”. Os indicadores sempre devem ser atualizados para conseguir manter os objetivos 

do planejamento. Se bem definidos os indicadores de desempenho, segundo Silva (2014, p.13) 

possibilitam: 

 Analisar Informação de uma organização ou função, importante ou crítica; 

 Estão diretamente relacionados com o conceito avaliado;  

 São representativos do critério a medir;  

 Oferecem resultados quantificáveis: dado numérico ou valor de ordem; 

 Oferecem benefício do seu uso, promovendo a mudança na recolha e tratamento de 

dados;  

 São comparáveis no tempo, fornecendo evoluções ou tendências;  

 Devem proporcionar confiança sobre a validade dos resultados obtidos;  

 Devem ser fáceis de estabelecer, manter e utilizar;  

 Devem ser compatíveis com os demais indicadores da organização. 

 

A última etapa é a implementação do diagnóstico a qual Almeida (2005) divide em duas 

subetapas:  a coleta de dados e análise e interpretação dos dados. A coleta de dados “consiste 

na aplicação da metodologia prevista no projeto do diagnóstico” quando se realiza essa 

subetapa, aplica-se o método definido na segunda etapa, no qual corresponde a consulta à 

relatórios e manuais produzidos pela unidade de informação, a literatura sobre os serviços de 

informação, as entrevistas com os funcionários e aplicação de questionários/formulários aos 

usuários. 

A segunda subetapa é a análise e interpretação dos dados, a partir do que foi coletado 

em entrevistas e aplicação de questionários/formulários, a partir disso que é possível a 

identificação dos problemas, avaliar como as atividades são realizadas, é nessa fase que 

acontece a análise do ambiente da instituição mantenedora, da unidade de informação, dos 

serviços e recursos humanos. 

Realizado todo esse processo, Almeida (2005) observa a necessidade de redigir um 

compilado com todas as informações referentes ao projeto do diagnóstico e também a 

apresentação dessas informações para a alta direção da instituição certificando sobre os 

resultados e encontrados a partir do diagnóstico, assim como o apoio para futuras mudanças, 

após o estabelecimento dos resultados para a direção é importante a divulgação aos demais 
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funcionários da instituição sobre o conteúdo do diagnóstico, seus significados a fim de facilitar 

a compreensão de todos. As etapas apresentadas são de fundamental importância para 

elaboração do diagnóstico, entende-las significa compreender qual o objetivo de realizar um 

diagnóstico em um arquivo, apresentando suas fases e a relação entre elas faz com que o 

diagnóstico seja bem elaborado e estruturado, proporcionando um conjunto de informações que 

possibilitam visualizar a situação do arquivo e possibilitam eleger as prioridades do que deve 

ser realizado no arquivo e também propor melhorias nas deficiências encontradas. 

 Na ilustração que apresentamos a seguir podemos observar o que foi citado acima, 

demonstra as características e as possiblidades do diagnóstico, quais são os objetivos, revelando 

as alterações necessárias para melhoria. 

 

 
FIGURA 1 - Diagnóstico Organizacional em unidades de informação  

Fonte: (DIAS, 2012) 
 

 Analisando as definições até aqui apresentadas, podemos compreender o diagnóstico 

como um processo de levantamento e análise de dados, para apresentar a situação real no 

período que foi realizado o diagnóstico, apresentando os elementos fortes e fracos da unidade 

de informação, com o intuito de estabelecer objetivos, estratégias e ações para alcançar 

progressos para a situação do arquivo.  
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Dado o exposto, no próximo capítulo, serão apresentadas definições de diagnóstico, 

metodologias que foram utilizadas por autores conceituados da área e um diagnóstico recente 

apresentado por um órgão público. 

 

3.1 Diagnóstico em arquivos 

 

Foram utilizados textos de apoio na realização da pesquisa bibliográfica nos artigos e 

livros analisados destacando outros autores que serviram de base para esta pesquisa, “A 

informação e os arquivos”. (LOPES, 1996), o artigo “Metodologia para diagnóstico do arquivo 

intermediário e permanente da Secretaria da Agricultura do Estado de Santa Catarina” (BAHIA, 

2004). Em atenção a este artigo, salienta-se que a autora não destacou qual metodologia foi 

utilizada para a realização do diagnóstico, porém se evidencia no decorrer da leitura que a 

mesma se utiliza dos mesmos termos e da metodologia utilizada por Campos et. al. (1986), 

elevando o trabalho realizado pelas autoras em 1983. O artigo o “Diagnóstico do arquivo da 

Orquestra Sinfônica da Paraíba” – OSPB (SOUZA; MELO, 2009), que também demonstra a 

aplicabilidade do diagnóstico em uma instituição, e a “Proposta de um instrumento para 

diagnóstico da Gestão da Informação e do Conhecimento (GIC) de forma integrada para 

bibliotecas universitárias” (SILVA; DUARTE, 2015). Nesse sentido, após a análise 

bibliográfica se observa a necessidade de avaliação do arquivo, todos os autores citados 

anteriormente aplicaram um método de avaliação ou utilizaram como base para o processo de 

diagnóstico nos arquivos. 

Nesta pesquisa a proposta para o modelo do diagnóstico no arquivo da EMUSA foi 

baseada nos métodos de Evans e Ketelaar (1983), Campos et al. (1986) e Brasil (2009), dessa 

forma, abaixo segue as explanações de cada um: 

 

3.1.1 Guía para la Encuesta sobre los Sistemas y Servicios de la Gestión de Documentos y la 

Administración de Archivos: Un Estudio del RAMP 

 

 Neste primeiro texto O Guía para la Encuesta sobre los Sistemas y Servicios de la 

Gestión de Documentos y la Administración de Archivos: Un Estudio del (RAMP)3 foi 

                                       
3Records Archives Management Program (RAMP) é um programa de gestão de documentos e 
arquivos, criado na década de 70, composto por publicações da Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em parceria com o Conselho Internacional de Arquivo 
(CIA) (CORNELSEN; NELLI, 2006). 
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elaborado por Frank B. Evans e Eric Ketelaar, em 1983, com o intuito de auxiliar os países 

membros da organização de bibliotecas, centros de documentação e arquivos. 
  

 O questionário de diagnóstico elaborado por Evans e Ketelaar quando realizado foi 

destinado principalmente aos arquivos públicos e dividido em nove segmentos: apresentação 

geral, legislação e normas, recursos humanos, recursos financeiros, edifício e materiais, fundos, 

métodos e processos de trabalho, serviços oferecidos e centro de documentação. Dentre esses 

segmentos o que não será analisado nesta pesquisa corresponde ao centro de documentação, 

pois não abrange ao arquivo analisado.  

No que representa o arquivo, a legislação e os recursos (humanos, financeiros e 

estrutural) destacam-se: 

 

 A apresentação geral elenca as características de organização do arquivo como unidade 

administrativa. 

 As legislações e normas abordam a legislação específica para os arquivos, através de 

normas, decretos e leis, especificando as definições da área. 

 O segmento dos recursos humanos elenca sobre os dados dos estagiários, servidores ou 

outros funcionários que trabalham no arquivo, assim como o conhecimento sobre o grau 

de escolaridade ou curso específico. 

 O segmento dos recursos financeiros analisa os valores investidos para a manutenção 

do arquivo, prédio, materiais, recursos humanos e a possibilidade de algum tipo de 

financiamento para a guarda e conservação do arquivo. 

 O quinto segmento edifício e materiais expõe os dados referentes ao quantitativo e 

qualitativo da unidade de guarda e quais são os serviços oferecidos pela unidade, tais 

como, as condições de iluminação, guarda e segurança do acervo no edifício. 

 

Em relação ao acervo o guia aborda quatro seguimentos: 
 

 O segmento referente ao fundo busca identificar que tipos de fundos o arquivo contém, 

tais como materiais: cartográficos, audiovisuais, especial entre outros. 

 Os métodos e processos identificam os meios de: avaliação, recuperação, conservação, 

preservação, descrição, publicação ou eliminação dos documentos. 

 O penúltimo segmento, serviços oferecidos, analisa o quantitativo de busca de 

informação pelos usuários, sobre o que é disponibilizado para consulta, quantidade de 

consultas e empréstimos. 
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Por fim o último segmento utilizado para complementar o levantamento, aponta os 

centros de documentação, mesmo que nem sempre seja utilizado no diagnóstico de arquivos. 

 

3.1.2 Metodologia para diagnóstico de arquivos correntes em organismos da Administração 

Pública Federal 

 

A metodologia desenvolvida por Campos et al. (1986), também da área arquivística, foi 

realizada através do levantamento da situação dos arquivos correntes do Ministério da Cultura, 

buscando identificar normas e legislação para fornecer subsídios necessários para o futuro 

planejamento das atividades de um sistema de arquivos.  

Para a realização desse levantamento os autores realizaram um roteiro que conta com as 

seguintes etapas: 

 

A) Pesquisa na legislação: fornece ao pesquisador conhecimento sobre a estrutura interna 

do órgão e convívio com as atividades e funções de cada setor; 

B) Visitas das unidades administrativas para a aplicação do questionário: as visitas são 

feitas nos setores que produzem ou realizam guarda de arquivos, o questionário visa 

responder as questões referentes, a entidade, as atividades desenvolvidas, a organização 

do acervo, os instrumentos de pesquisa, a transferência e eliminação de documentos, a 

automação, microfilmagem, documentos especiais, material, mobiliário e os recursos 

humanos. 

C) Análise dos dados: depois do levantamento é possível diagnosticar as falhas a serem 

corrigidas, quanto as questões levantadas acima. 

 

Através do levantamento situacional, as autoras conseguiram elaborar um relatório 

apresentando as atividades desenvolvidas, a organização do acervo, os instrumentos de 

pesquisa, a transferência ou a eliminação de documentos, mobiliário, os recursos humanos e a 

documentação. Através do diagnóstico foi possível conhecer o funcionamento dos arquivos e 

corrigir as falhas encontradas nos arquivos correntes do Ministério da Agricultura. 
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3.1.3 Brasil - Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - Acervo arquivístico: diagnóstico 2008  

 

 O diagnóstico realizado no acervo do TSE foi elaborado em 2008, para a sua produção, 

os autores consideraram a metodologia realizada anteriormente em 1998, porém com algumas 

alterações. O diagnóstico realizado em 2008 foi dividido em quatro partes. São elas: 

 

 Pesquisa de fontes documentais, como publicações realizadas por outros órgãos, estudo 

da legislação e análise da evolução da estrutura do TSE. 

 Elaboração de instrumentos de pesquisa: Essa etapa consiste na elaboração de 

questionário e se divide em duas subetapas: a identificação da unidade de informação 

(endereço, horário de funcionamento, a quem é subordinado, recursos humanos, 

recursos tecnológicos); e o levantamento de novas tipologias (comparação das 

tipologias utilizadas em 1998 em relação as que são utilizadas nos dias atuais). 

 Visitas às unidades/entrevistas: aplicação dos questionários desenvolvidos na segunda 

etapa, aos servidores e funcionários que conhecem os arquivos correntes das suas 

unidades. 

 Análise de dados: estudo dos dados coletados através dos questionários e entrevistas, ao 

fim da análise foi elaborado um texto descrevendo os problemas encontrados e 

propondo soluções e alterações na unidade de informação. 

 

3.2 Análise das etapas das metodologias de diagnóstico em arquivo 

 

Ao examinarmos a tabela abaixo analisaremos as diferenças e semelhanças das 

metodologias de Evans e Ketelaar (1983), Campos et al. (1986) e Brasil (2009).  

A respeito dos métodos apresentados, verifica-se que os autores alternaram entre os 

instrumentos (entrevista, questionário ou ambos) para a realização do diagnóstico, Evans e 

Ketelaar (1983) utilizaram o questionário para mensurar os dados de arquivos, Campos et al. 

(1986) adotaram o método de entrevista na pesquisa da Administração Pública Federal, já a 

equipe do TSE -Brasil (2009) aplicou os dois métodos: questionários e entrevistas. Percebe-se 

as diferentes possibilidades nos instrumentos para a avaliação do arquivo, o que se observa em 

comparação ao marco teórico é que para a escolha do instrumento é considerado a instituição é 

qual a amostra escolhida para responder o instrumento, julgando também o que se pretende 

avaliar. 
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  Outro aspecto apontado pelos autores é a importância da pesquisa da legislação, esta 

colocação é favorável ao que é destacado por Cornelsen e Nelli (2006) no artigo comparativo 

de metodologias de diagnóstico em arquivos, pois os mesmos afirmam que a pesquisa da 

legislação “possibilita, entre outras coisas, identificar as estruturas, funções e atividades, sendo 

que essas estão descritas em leis, resoluções e portarias”. 

As visitas as unidades administrativas, para a aplicação do questionário ou entrevista é 

evidenciada na 2ª e 3ª etapas respectivamente das metodologias de Campos et al. (1986) e Brasil 

(2009), entretanto Evans e Ketelaar (1983) não relataram como aplicaram o questionário. 

O levantamento de recursos humanos é demonstrado por Evans e Ketelaar(1983), 

Campos et al. (1986) e TSE (2009), como parte essencial no funcionamento do arquivo e parte 

importante do diagnóstico. Assim como os recursos financeiros que são destinados para a 

manutenção da unidade de informação, este é um item essencial, pois o mesmo é um fator 

importante para resolução de problemas que podem ser encontrados no arquivo e diz muito de 

como está o acervo da instituição. 

Evans e Ketelaar (1983), Campos et al. (1986) e Brasil (2009) ressaltam a importância 

do levantamento de informações referente a infraestrutura em que está inserido o arquivo, 

descritos nas etapas de edifício, materiais e mobiliário. Essa etapa é importante, pois determina 

que tipos de elementos guardam o acervo e também como pode ser definida uma estratégia de 

gerenciamento de risco se o local não for adequado para guarda de acervo arquivístico.  

Em relação ao acervo, cada autor identifica de uma maneira, Campos et al. (1986) 

propõem uma parte do questionário para “organização do acervo” no qual procura-se identificar 

os métodos de arquivamento que são realizados dentro do arquivo. Evans e Ketelaar (1983) 

ressalta uma definição de “fundo” com a finalidade de quantificar e definir que tipos de 

materiais compõe o acervo, tais como, arquivos cartográficos, audiovisuais, entre outros, assim 

como o Brasil (2009) que analisa a questão das tipologias documentais do acervo, a sua 

classificação, produtor, acondicionamento, realizando um comparativo das tipologias 

documentais apresentadas no diagnóstico realizado em 1998.  

No quesito atividades desenvolvidas pela unidade de informação na abordagem adotada 

por Brasil (2009) não foi encontrado no seu questionário meio de avaliação desse item. Campos 

et al. (1986) e Evans e Ketelaar (1983) possuem abordagens diferentes sobre esse quesito. 

Campos et al. (1986) as atividades têm relação com o protocolo e o arquivo corrente, visando 

uma forma mais geral das atividades desenvolvidas pelo arquivo, em contrapartida Evans e 

Ketelaar (1983) propõem a avaliação geral das atividades, visando avaliar os serviços 

oferecidos aos usuários em relação à consulta, à sala de pesquisa, aos empréstimos entre outros. 



31 
 

 

Outros aspectos apontados pelos autores agregam alguns elementos específicos como a 

importância de avaliar os procedimentos de trabalho, ressaltando como são realizadas as 

atividades desenvolvidas (EVANS E KETELAAR, 1983), assim como Campos et al. (1986) 

destacam os campos de microfilmagem e automação. 

Cabe ressaltar a relevância da análise dos dados obtidos nos questionários e nas 

entrevistas como evidenciado por Campos et al. (1986) e Brasil (2009), pois é através dessa 

análise que é possível refletir sobre as falhas e acertos do arquivo e propor melhorias nas 

atividades e encontrar meios que solucionem os problemas encontrados no acervo.  

Percebe-se com a comparação dessas metodologias e a avaliação da estrutura da 

organização, suas subdivisões, como isso reflete para o funcionamento do arquivo na 

instituição, como após a avaliação é realizada a avaliação dos serviços, atividades e recursos 

humanos, infraestrutura que compõe a unidade de informação, das diferentes instituições. 

A metodologia adotada por de Evans e Ketelaar (1983) tem um enfoque nas questões 

de leis e normas voltadas para a área arquivística, considerado um fator essencial para o 

funcionamento de arquivos públicos, salienta-se também a avaliação minuciosa das atividades 

desenvolvidas, ressaltando que entre as três metodologias é a mais detalhada na avaliação.  

Evidencia-se que a metodologia de Evans e Ketelaar (1983) foi utilizada no 

Diagnóstico do Arquivo Permanente do Centro de Ciências Humanas e da Educação Da 

Universidade do Estado de Santa Catarina - Faed/Udesc, evidenciado no artigo de Kroeff, 2015, 

o diagnóstico foi elaborado em 2014, com o objetivo de analisar a situação do arquivo da Faed 

obtendo sucesso no seu objetivo, pois com o diagnóstico foi possível elencar as dificuldades e 

propor melhorias na unidade do arquivo. 

Uma perspectiva que também é importante ressaltar é a do TSE (2008), que engloba 

em seu questionário uma parte de estudo e avaliação de tipologias documentais, dando a 

importância desde a produção da documentação até o seu acondicionamento. 

Levando em consideração esses aspectos o que se analisa é que não é possível um 

único modelo ser exclusivo para a avaliação e o diagnóstico dos arquivos, considerando que 

cada um tem singularidades e que abarcam diversas possibilidade para diferentes instituições.       
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Quadro 1 – Comparação entre metodologias  
EVANS e KETELAAR (1983) CAMPOS et. Al (1986) TSE (2008) 

1 - Apresentação Geral do arquivo 1 - Legislação: dos órgãos internos da 
administração 

1 -Pesquisa de fontes: Legislação e estudo da estrutura do TSE 

2 - Legislação: das normas/leis /decretos 
que regem os arquivos. 
 

2 - Visita as unidades administrativas para a 
aplicação do questionário que é composto 
por: 
 

1. Identificação do arquivo; 
2. Atividades desenvolvidas pelo 

arquivo; 
3. Organização do acervo; 
4. Instrumentos de pesquisa; 
5. Transferência e eliminação; 
6. Automação; 
7. Microfilmagem; 
8. Documentos escritos; 
9. Documentos especiais; 
10. Material e imobiliário; 
11. Recursos humanos. 

2 - Elaboração do instrumento de pesquisa onde se desenvolve o questionário e se divide em duas partes: 

  Identificação da unidade:  
a. Dados sobre o setor; 
b. Especificação do mobiliário 

utilizado para a guarda dos 
documentos; 

c. Levantamento dos recursos 
tecnológicos que influenciam 
direta e indiretamente a produção 
documental; 

d. Identificação dos recursos 
humanos; 

e. Quantificação dos documentos em 
metros lineares. 

 Levantamento de novas tipologias 
a. Identificação original (dado pela responsável pela 

organização do setor); 
b. Classificação; 
c. Espécie documental; 
d. Tipologia documental; 
e. Observações; 
f. Acondicionamento; 
g. Produtor; 
h. Procedência; 
i. Destino; 

 
 

3 - Recursos humanos do arquivo 3 - Análise dos dados obtidos na aplicação 
do questionário 

3 - Visitas às unidades administrativas para aplicação do questionário, com os envolvidos com a 
documentação setorial. 

4 - Recursos financeiros do arquivo  4 - Análise dos dados e propostas de melhorias 
5 - Edifício e materiais 
6- Fundo 
7 – Procedimentos de trabalho 
8 – Serviços oferecidos 
9 – Centros de documentação 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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3.3 Proposta de modelo de diagnóstico da EMUSA  

Sendo assim, para a proposta de modelo de diagnóstico uma das possibilidades descritas 

por Yin (2015, p. 17) é sobre as estratégias de pesquisa, como por exemplo um levantamento 

exploratório, um experimento exploratório ou um estudo de caso exploratório, a realização 

desta pesquisa contou com um levantamento de informações referente ao acervo da instituição. 

O levantamento teve como fonte a legislação (leis, decretos, normas, resoluções, portarias), o 

Plano Estratégico relacionado a PMN, o Regimento interno e o Estatuto da EMUSA e as visitas 

realizadas às diretorias que possuem a documentação corrente e os depósitos de guarda, no 

período de agosto a setembro do corrente ano para efetuar a observação do trabalho, que 

segundo Gil (2002, p.141) “nos estudos de caso os dados podem ser obtidos mediante análise 

de documentos, entrevistas, depoimentos pessoais, observação espontânea, observação 

participante e análise de artefatos físicos” pois assim foi possível realizar a criação de um 

questionário que envolvesse as reais questões do arquivo. Através desse levantamento também 

foi possível obter informações sobre o histórico da EMUSA. Também foi realizado um 

levantamento das informações contidas no site da PMN e nos demais sites das secretarias do 

município para obter referências sobre a missão, visão e valores que pudessem auxiliar para a 

realização desta pesquisa.  

Uma pesquisa social procura as respostas dentro de um grupo de pessoas, diretamente 

envolvidos, no caso os servidores das diretorias, que podem auxiliar a compreensão do trabalho 

realizado no arquivo.  

Para a realização da criação do instrumento de pesquisa, foram realizadas visitas as 

diretorias da empresa, no período de maio a julho do corrente ano, para efetuar o trabalho de 

observação das atividades referentes ao arquivo, possibilitando constatar os desempenhos 

relativo aos recursos utilizados para a administração do acervo, seu espaço físico, como a 

documentação se encontra, seu estado de conservação e os instrumentos de pesquisa utilizados 

na busca de informações com isso foi possível ter uma perspectiva que possa se adequar na 

elaboração do questionário, conforme é demonstrado no Apêndice A - Formulário para 

levantamento de dados para diagnóstico da situação dos arquivos da EMUSA, para a realização 

do diagnóstico.  

A partir de agora apresentaremos a EMUSA, o Setor de Arquivo Geral, a proposta do 

modelo de diagnóstico e as informações encontradas a partir das observações e da pesquisa. 
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4 A EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO 
(EMUSA) 

 

A EMUSA é uma empresa pública da administração indireta do município de Niterói, 

dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia 

administrativa e financeira, subordinada a PMN é vinculada à Secretaria Municipal de Obras 

(SMO) (Anexo A – Organograma da PMN). A PMN divide sua administração em órgãos da 

administração direta e indireta. A EMUSA é caracterizada como uma empresa pública que 

segundo a Lei Orgânica do Munícipio foi constituída pelo Poder Executivo segundo a Lei nº 

670, de 27 de novembro de 1987 para “exploração de atividades econômicas que o Município 

seja levado a exercer, por força de contingência ou conveniência administrativa, podendo 

revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito” (NITERÓI, 1987). 

A criação da EMUSA e seus estatutos sociais acorreram a partir do Decreto nº 5.347 de 

25 de maio de 1988, a EMUSA, que tem como objetivo: 
 

 a execução da política de saneamento básico, habitação, desenvolvimento urbano 
integrado, a regularização das áreas carentes, ocupadas e as pertencentes ao 
Munícipio” a empresa tem como suas finalidades “ promover a integração econômica 

e social da população de baixa renda, proporcionando-lhe melhoria de moradias e de 
condições de vida e ainda, visando reduzir o “déficit” municipal nestes setores. 

(NITERÓI, 1988) 
 

Após a atualização do regimento que rege as normas da EMUSA, suas finalidades a 

partir do Decreto nº 12.240 de 04 de abril de 2016, são referentes à: 

I- executar as obras e serviços relacionados à infraestrutura da cidade e à manutenção 

e reparo de próprios municipais, além de outras funções correlatas; 

II- assessorar o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura na definição e 

implementação da política de obras públicas a cargo do Município. 

Com isso as competências que lhes são atribuídas são: 

A. estudar, planejar e executar, observada a legislação específica que lhe for aplicável, os 

programas e projetos que visem ao atendimento das necessidades de construção de 

novas obras e de execução de serviços de infraestrutura, no âmbito do município, e de 

manutenção e reparo de próprios municipais; 

B. contratar empréstimos junto aos órgãos financiadores dos governos estadual e federal 

para a execução dos programas e projetos vinculados aos objetivos da Empresa, de 

acordo com as condições estipuladas pelos referidos órgãos; 
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C. oferecer as garantias que se fizerem necessárias à obtenção dos referidos empréstimos, 

inclusive hipotecar ou caucionar créditos hipotecários de bens imóveis vinculados ao 

seu patrimônio; 

D. celebrar convênios, contratos e outros atos com entidades públicas e privadas, visando 

à consecução dos seus objetivos; 

E. promover a avaliação e aquisição dos imóveis necessários à implantação dos projetos 

relacionados com os seus objetivos; 

F. responsabilizar-se pelo acompanhamento e fiscalização das obras públicas a cargo do 

Município; 

G. amortizar os empréstimos que lhe forem concedidos pelos órgãos financiadores, de 

acordo com as normas próprias.  
 

 Para melhor compreensão da estrutura da EMUSA (Anexo B) e na FIG.2, 

demonstraremos o organograma da EMUSA até o nível das diretorias.  
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Figura 2 – Organograma geral da EMUSA até o nível de diretoria 
Fonte: (NITERÓI, 2016) 
 
 
 A EMUSA não possui uma definição de missão, visão e valores da empresa já 

estabelecida, na busca de propor essas definições que abarcassem os objetivos e finalidades da 

instituição, foi realizado um levantamento da visão institucional da PMN, para que a EMUSA 

pudesse agregar os valores da prefeitura aos seus valores, ajustando-se aos seus próprios 

princípios alinhados aos fundamentos da PMN, foi realizado também uma verificação aos 

demais órgãos da PMN, para que reunisse o maior número de informação referentes a missão, 

visão e valores desses órgãos.  
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A EMUSA apresenta como objetivo o art.3º da Resolução nº 01 de abril de 2016, “a 

execução das obras e serviços relacionados à infraestrutura da cidade e à manutenção e reparo 

de próprios municipais” (NITERÓI, 2016). 

Na pesquisa por essas informações o que se evidenciou foi que dentro da prefeitura das 

21 secretarias e dos demais órgãos, somente 4 órgãos possuem essas informações públicas e de 

forma transparente, sendo assim, duas instituições possuem visão, missão e valores da 

instituição e outras duas instituições somente possuem a missão das suas instituições.  

Em relação a PMN apresentou o planejamento estratégico “ Niterói que queremos - 

Plano estratégico 2013-2033” (NITERÓI, 2014), com metas de curto, médio e longo prazo, 

com o intuito de direcionar aos caminhos a serem percorridos pela cidade e que determina as 

ações de todos os órgãos da gestão municipal, visando garantia da sua implementação 

independentemente de partidos e interesses individuais, mas com o total apoio da sociedade.  

O plano estratégico estabelece como visão de futuro “Melhor cidade do Brasil para se 

viver”. Esta visão é complementada por quatro atributos de valor, que dão sustentação e 

permeiam as ações estratégicas no intuito de colocar a cidade em um novo padrão de 

desenvolvimento. 
 

1. Prosperidade com inclusão social e oportunidade para todos; 

2. Valorização das pessoas, da cultura e do meio ambiente; 

3. Ímpeto transformador e visão regional; 

4. Gestão com competência e responsabilidade. 
 

Pensando na pesquisa realizada para esse trabalho o atributo quatro é o que mais se 

destaca, pois, o mesmo visa:  
 
A qualidade da gestão pública é um dos principais pontos de preocupação de Niterói. 
O profissionalismo, o planejamento e a transparência são elementos que precisam ser 
resgatados como base para sustentar um ciclo de crescimento virtuoso. Também é 
fundamental que a gestão pública se modernize, desenvolva novos padrões de relação 
público-privada, ofereça serviços públicos de qualidade e aproxime-se da população 
em um diálogo aberto que mobilize empresários e a sociedade civil em torno de 
projetos estruturantes de transformação do município que garantam a 
construção conjunta do futuro de Niterói. A credibilidade e o cumprimento dos 
compromissos assumidos devem ser a marco dos governos, que devem se apoiar em 
um modelo profissional de gestão de resultados adequado ao avanço da sociedade. 
(NITERÓI, 2014, grifo nosso)  
 

 Esse atributo elenca a preocupação com a qualidade da gestão pública, elementos que 

são ideais para uma gestão mais focada na população e também moderna no serviço público, 

que prioriza os princípios de profissionalismo, planejamento e transparência, nos atos dos 

órgãos da PMN. 
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4.1 Setor de Arquivo Geral 

 
As atividades do EMUSA começaram a ser implementadas a partir do Decreto nº 5.601 

de 03 de fevereiro de 1989 (NITERÓI, 1989), que via a necessidade de alcançar os objetivos 

previstos na decreto nº 5347 de 25 de maio de 1988 de criação da EMUSA, sendo  assim o 

Setor de Arquivo era subordinado a Diretoria de Operações e de responsabilidade da Divisão 

de Projetos, desde abril do corrente ano a partir das modificações realizadas no Regimento 

Interno na empresa,  o arquivo é subordinado a Diretoria de Gestão Administrativa e de 

Pessoas e pertence a Divisão de Gestão da Documentação, e tem como denominação “Setor de 

Arquivo Geral”.  

 O Setor de Arquivo Geral pertence a Divisão de Gestão da Documentação, como pode 

ser visto através da FIG. 3 e segundo o Regimento interno da empresa a divisão da 

documentação tem como competências (NITERÓI, 2016): 
 

I – Planejar, dirigir, coordenar e controlar a execução e o desenvolvimento das atividades do 

Setor de Protocolo Geral e do Setor de Arquivo Geral;  

II – Definir padrões e normas para registro, movimentação, arquivo e digitalização de 

documentos no âmbito da EMUSA; 

III - Gerenciar a tabela de temporalidade e a digitalização dos documentos da Empresa; 

IV - Exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Diretor de Gestão Administrativa 

e de Pessoas. 
  

 E ainda segundo o regimento interno art. 40 compete ao Setor de Arquivo Geral 

(NITERÓI, 2016): 

 

I – receber, registrar, arquivar permanentemente e desarquivar, quando for o caso, autos e 

documentos, cuidando da conservação e organização da massa documental armazenada no 

arquivo geral; 

II – gerir o arquivo de documentos obsoletos e não aplicáveis. 
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Figura 3 – Organograma da Diretoria Administrativa e de Pessoas 
Fonte: (NITERÓI, 2016) 

 

 

 

O que foi apresentado até aqui serviu como uma perspectiva para a criação de uma 

modelo de questionário que atenda a necessidade do arquivo, para assim realizar o diagnóstico, 

formular e propor mudanças. Contudo no processo de observação das diretorias, as demandas 

de trabalho não permitiram muitos esclarecimentos, o que torna necessário maiores 

informações que poderão ser incorporadas a partir do momento da coleta dos dados de forma 

sistematizada, a partir do questionário, trazendo assim dados mais confiáveis das informações.  
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4.2 O modelo de diagnóstico da EMUSA 

 

Apresentaremos o formulário (APÊNDICE A) que é um instrumento para a 

“investigação social, cujo sistema de coleta de dados consiste em obter informações diretamente 

do entrevistado” (MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 112) criado para o alcance do levantamento 

dessas informações e que deverá ser realizado entre todas as diretorias, afim de coletar os dados 

de forma sistemática e com o maior grau de precisão. Sendo assim é preciso entender a 

necessidade de cada item para a realização do diagnóstico e futuramente a implementação de 

um planejamento no arquivo da EMUSA.   

 O formulário foi dividido em tópicos: Identificação, Mobiliário, Recursos tecnológicos, 

Recursos humanos, Características do acervo, Acondicionamento, Condições de 

armazenamento e Serviços oferecidos, a partir desses tópicos é possível verificar em quais 

condições se encontra o acervo e quais recursos precisam ser melhorados, com base nos tópicos 

mencionados.  

 O primeiro tópico identifica as diretorias, os setores que possuem o acervo da EMUSA, 

procura conhecer quem é responsável pela diretoria, quem é o encarregado dentro da diretoria 

pela documentação, possibilitando assim explorar os setores, suas particularidades e como cada 

uma se relaciona com a documentação que circula no seu ambiente, proporcionando aos 

servidores das diretorias um maior contato também com o Setor do Arquivo Geral, pois com a 

participação da diretoria na análise dos acervos da EMUSA é possível integrar os servidores às 

atividades do arquivo e possibilitar uma análise melhor a partir do ponto de vista de quem 

usufrui das informações e dos documentos.  

 O tópico Mobiliário busca identificar como estão guardados os documentos, se os 

mobiliários são adequados para os arquivos, se o tipo utilizado é o mais apropriado para o setor 

em que se encontra, se o móvel utilizado em uma diretoria pode ser melhor utilizado e 

demonstrar qual o tipo de mobília mais utilizado nos setores, ter o conhecimento da quantidade 

de mobiliário em relação à quantidade de documentação existente no arquivo, possibilita ter a 

clareza se o mobiliário é suficiente para armazenar toda a documentação da instituição.  

 Os Recursos tecnológicos abrangem uma área que pode ter divergências bruscas em 

cada diretoria ou setor já que a quantidade varia em função da quantidade de servidores e 

terceirizados lotados em cada diretoria, esse tópico verifica se os setores possuem equipamentos 

de informática suficientes para a prestação de serviços adequados no âmbito do acervo.   

 O item Recursos humanos é um fator essencial no conhecimento do arquivo, pois é 

através dele que é possível saber como será o andamento do diagnóstico do acervo e o 
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planejamento de ações futuras no arquivo. As pessoas que trabalham no arquivo e na 

documentação de cada diretoria são primordiais para o funcionamento do arquivo, avaliar o 

quantitativo de pessoas que trabalham no acervo busca identificar a necessidade de um número 

maior de funcionários, ou se o quantitativo atual é suficiente. Conhecer o cargo dos funcionários 

busca explorar o potencial de cada servidor para as atividades que o mesmo desenvolve e 

inteirar-se das habilidades que cada um possui a partir dos cursos, faculdades e especializações.  

 O tópico Características do acervo é dividido em quatro subtópicos: Quantificação de 

documentos, Características da documentação, Arquivamento dos documentos, Transferência 

e eliminação.  

 O primeiro subtópico Quantificação de documentos almeja identificar se os documentos 

encontrados nos setores são originais ou cópias é também a sua quantidade em metros lineares, 

medida utilizada para mensuração dos arquivos.  

 O segundo subtópico Levantamento da Documentação investiga os itens:  data limite 

que segundo Paes (2004, p.25) “datas-limite é um elemento de identificação cronológica de 

uma unidade de arquivamento, em que são indicadas uma data de início e término do período 

abrangido” possibilitando conhecer a partir de quando começa a documentação em cada setor, 

outro quesito é como a documentação é identificada dentro de cada setor, cada diretoria pode 

identificar um documento de uma forma quando na realidade ele pode possuir uma outra 

denominação diferente do que é utilizada, sobre a espécie da designação dos documentos (atas, 

contratos, certidão..). E sobre o tipo documental que é a “configuração que assume a espécie 

documental de acordo com a atividade que ela representa” (CAMARGO; BELLOTO, 1996 

apud BELLOTTO, 2008, p. 72) como por exemplo atas de reunião, contratos de locação, 

certidão de compra e venda, possibilitando conhecer quais documentações o arquivo possui. Os 

gêneros dos documentos que podem ser encontrados são: o gênero textual, iconográfico, 

informático; sonoro, cartográfico, filmográfico, mapas e plantas. Esse item aborda a 

protocolização dos documentos encontrados nos setores, caso haja documentos que se 

encontram nos setores sem ter tramitado pelo Setor de Protocolo, assim circulando pela 

EMUSA sem estar cadastrado adequadamente, possibilitando a extravios e perdas de 

documentos, dentre esta linha aponta ainda sobre o produtor desse documento, caso seja a 

própria EMUSA ou outro órgão da PMN, qual procedência e destino para essa documentação.
  

 Outro ponto analisado é referente a transferência e eliminação dos documentos, como 

vimos anteriormente, o acervo da EMUSA é localizado em três lugares diferentes, a questão de 

transferência de documentos possibilita o Setor de Arquivo Geral conhecer onde a 
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documentação se encontra e agilizar a busca das informação, caso necessário, possibilitando a 

localização dos documentos e os trâmites que são realizados para a execução dessa ação, a 

eliminação de documentos é outro ponto, pois o mesmo identifica se há eliminação e se obedece 

a  algum processo e normas ou se é realizado de forma natural.   

O tópico referente a Acondicionamento busca informações sobre as condições de guarda 

dessa documentação, averiguando em qual estado o material se encontra e qual o material 

utilizado é o mais adequado para os documentos encontrados no arquivo. 

O sétimo tópico Condições de Armazenamento averigua sobre o estado dos 

documentos, se há algum controle relativo a temperatura e a umidade, se ocorre algum controle 

sobre possíveis sinistros e o combate a pragas, essas medidas analisam as condições que se 

encontram o ambiente de guarda dessa documentação, ter ciência sobre eles, possibilita a 

identificação de itens que precisam ser melhorados, ou atentar caso não haja nenhum recurso, 

constatando a necessidade na implementação de medidas que busquem a melhoria desses itens, 

possibilitando uma guarda mais adequada da documentação e o seu espaço. 

O último tópico Serviços oferecidos possibilita o conhecimento sobre os serviços do 

arquivo, demonstrando quais são mais utilizados e quais podem ser aprimorados, através da 

qualidade dos serviços executados é possível identificar a necessidade de melhorias nos 

serviços do arquivo.  

A aplicação futura do questionário para a elaboração do diagnóstico pretende elencar 

dados que abarquem a realidade do arquivo, com o intuito de apresentar um diagnóstico do 

Setor do Arquivo Geral, com a finalidade de promover mudanças a partir da análise dos dados. 

O questionário fecha uma das etapas para diagnóstico em suma do arquivo, o processo de 

criação do formulário abrange o estudo da legislação tanto da PMN quanto da EMUSA, estudo 

dos métodos e metodologias aplicadas na área arquivística e essencialmente a observação 

realizada nas diretorias e nos Setores de Almoxarifado e no Setor de Arquivo Geral, pois através 

da observação que foi possível elencar os tópicos e para o questionário, demonstrando os itens 

a serem analisados. 

Analisando toda a pesquisa até o momento o que se entende é que o percurso para 

diagnóstico de um arquivo é um caminho longo a ser percorrido, tanto pelas dificuldades 

materiais como pelas dificuldades no contato com os demais servidores.  

A legislação pertinente a EMUSA é essencial no planejamento de futuras ações, pois é 

através do estudo das normas, decretos e atos que é possível determinar as atribuições e 

competências que a empresa tem atualmente e quais ela já possuiu, e também por intermédio 

da legislação arquivística que serve como alicerce para as intervenções do Setor de Arquivo 
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Geral, isso com apoio também na legislação arquivística, base primordial para a concretização 

de um setor estruturado e dentro das normativas referentes aos arquivos municipais. 

 

4.3 Resultados parciais/ Recomendações/Sugestões 

 

A EMUSA e o Setor de Arquivo Geral não possuem missão, visão e valores definidos, 

mesmo sendo uma etapa do planejamento, deixamos como sugestão a partir do estudo da 

legislação/estatuto/normas e através do Plano estratégico de Niterói a missão, visão e valores 

da EMUSA de acordo com os princípios que norteiam a PMN. 

Missão 

Prestar serviços de excelência na execução das obras e serviços relacionados à 

infraestrutura, a sua manutenção e reparo da cidade, além de apoiar na definição e 

implementação da política de obras públicas para o município. 

Visão  

A visão de futuro atribuída ao município de Niterói é de ser a “Melhor cidade do Brasil para 

se viver”, pensando nisso a visão da EMUSA. Ser a empresa pública que melhor presta a 

execução de serviços e obras ao município de Niterói, no intuito de melhoria da qualidade de 

vida da população. 

Valores  

Atrelada a visão de futuro do município o atributo de uma gestão competente e de 

responsabilidade agrega alguns valores que podem ser utilizados a todos os órgãos do 

município, tais como: 

Ética 

Qualidade 

Transparência 

Responsabilidade social e ambiental 

Eficiência 

Profissionalismo 
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Partindo da análise da missão, visão e valores da Prefeitura de Niterói e das as competências 

estabelecidas no Regimento Interno da instituição sugerimos para o Setor de Arquivo Geral da 

EMUSA a missão, visão e valores do arquivo. 

 

Missão  
 

Assegurar, de maneira eficiente e eficaz a organização e manutenção da massa 

documental, garantir o recebimento, o registro, e o arquivamento dos documentos do arquivo e 

garantir que a informação esteja disponível quando e onde seja necessária à instituição, ao 

município e aos cidadãos. 

 

 Visão  
 

Ser reconhecido como um setor que visa a implementação das melhores práticas de 

gestão documental integrada, num esforço de melhoria contínua, visando preservar os registros 

da memória institucional. 

 

Valores 

 

Ética – manter a ética do serviço público, garantindo a confiança nas informações e 

garantia de sigilo em informações confidenciais. 

Transparência – garantir o acesso às informações de forma ágil e objetiva e garantir clareza aos 

servidores das atividades executados no setor. 

Responsabilidade – prestar informações de qualidade, zelar pelo patrimônio e recursos do setor. 

Excelência – buscar aprimoramento nas atividades executadas no setor, com qualidade e 

eficiência.  

 

Objetivos 

 

Implementar uma gestão documental efetiva, através de uma criação de uma Comissão 

de Avaliação de Documentos do Arquivo com o objetivo de auxiliar na produção da Tabela de 

Classificação e de Temporalidade Documental e a melhoria contínua das atividade e serviços 

prestados pelo setor. 

Serão demonstrados agora os resultados parciais encontrados neste primeiro momento, 

a partir da observação das diretorias, que se referem aos demais recursos do arquivo. 
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Um aspecto de grande destaque é o espaço físico onde se localiza os documentos. A 

falta de espaço é um fator preocupante, atualmente o acondicionamento da documentação 

divide-se em três espaços físicos, o primeiro é na sede da EMUSA onde a documentação 

localiza-se nas diretorias a qual pertencem a documentação, por ser um espaço limitado, o 

acervo também se encontra nos corredores da empresa e até mesmo no banheiro e na copa 

quando não há mais espaço nas diretorias. Outro setor de guarda da documentação e o Setor de 

Almoxarifado, que se localiza fora da sede. São enviados ao Setor do Almoxarifado os 

documentos menos consultados pelas diretorias e principalmente quando não há mais espaço 

na mesma para a sua acomodação, o local não é adequado pois no mesmo e guardado os 

insumos referentes as obras realizadas no município tais como: cimento, pedra, areia, tornando-

o um local indevido para a guarda desse acervo.  

O terceiro local de acondicionamento da documentação é uma sala localizada na parte 

administrativa do Caminho Niemayer. A sala acomoda uma parte da documentação da EMUSA 

que sofreu um sinistro ocorrido no ano passado na PMN, e que atingiu todos os andares da 

prefeitura, como também toda a documentação pertencente a presidência da instituição, a sala 

tem uma estrutura adequada para conforto humano, materiais de trabalho, porém não suporta 

toda a documentação da empresa; no momento a documentação mantida neste espaço abrange 

uma parte da documentação de quatro diretorias e da presidência.  

O mobiliário em que estão dispostos os documentos na sua grande maioria são estantes 

de aço, porém não foi possível obter com exatidão essas informações. Na sede da EMUSA é 

possível encontrar armários de madeira, o Setor do Almoxarifado possui prateleiras fixas de 

madeira e no Setor de Arquivo Geral uma parte da documentação se encontra em prateleiras de 

aço. 

No que é referente ao estado de conservação dos documentos o que se nota é que o 

acervo localizado dentro da EMUSA e que pertence as diretorias tem um nível de conservação 

melhor, pois os processos são mais consultados, sendo utilizados na sua maioria por servidores 

da própria diretoria, aos documentos que estão posicionados nas caixas poliondas que se 

encontram nos corredores, são alvos constantes de papéis de bala, restos de comida. Por estarem 

muitos expostos encontram-se com grande quantidade de poeira e até mesmo insetos dentro das 

caixas, a documentação acondicionada na copa e no banheiro possuem os mesmos riscos citados 

nas caixas dos corredores com o agravante de estarem em locais úmidos, com risco de incêndio 

no caso dos documentos localizados na copa e por si só serem locais inapropriados para a 

acomodação do acervo. 



46 
 

 

A respeito dos instrumentos de pesquisa cada diretoria se organiza de uma maneira. É 

hábito a descrição dos processos nas lombadas das caixas poliondas, isto é, se descreve cada 

processo e seu assunto na lombada da caixa com o intuito de facilitar a localização dos 

processos nas diretorias, algumas diretorias se utilizam dos recursos de listagens manuais, ou 

relações dos processos existentes. Os instrumentos de pesquisa nos depósitos de guarda, no 

caso dos setores do Almoxarifado e o Arquivo Geral, deveriam ressaltar o trabalho arquivístico, 

porém até o momento não há instrumentos existentes, os meios utilizados para representar o 

trabalho realizado são as planilhas do Excel em que estão descritos os processos divididos pelas 

diretorias e ainda as relações enviadas pelas diretorias com o assunto dos processos.  

Um elemento importante na construção dos instrumentos de pesquisa é conhecer os 

tipos, espécies e dos documentos. A EMUSA possui sete diretorias, a partir da amostra de uma 

das diretorias, a presidência, verificou-se os tipos de documentos mais encontrados e o gênero 

dos documentos, a presidência é o setor em que se concentra uma amostra dos processos das 

demais diretorias, pois até o final de 2015 os processos considerados importantes eram 

arquivados na presidência. As espécies e tipos documentais mais encontrados na presidência 

são as atas de reuniões, bilhetes, cartas, cartão de visitas, certidão, certificado, circular, 

comunicação interna, contratos, convites, cronogramas, decretos/leis, despachos, edital, 

escritura, estatuto, expediente, folheto/folder, formulários, laudos, levantamentos 

(estatísticos/topográficos), lista/listagens, mapas, memorando, memória de cálculo, memorial 

descritivo, mensagem, minuta, nota fiscal, nota de recebimento/nota de transferência, 

notificação, ofício recebido/enviado, ordem de serviço, panfleto, parecer técnico de obra, 

planilha, portaria, planta, prestação de contas, projeto, proposta, rascunhos, clipping, regimento 

interno, relação de remessa, relatório, requerimento de obra, vale entre outros, a maioria dos 

documentos são do gênero textual e cartográficos (mapas e plantas), podendo ser encontrados 

também documentos filmográficos e sonoros.  

Um dos recursos utilizados para a gestão pública da PMN é o E- cidade que segundo a 

Secretaria de Planejamento, Modernização, da Gestão e Controle (SEPLAG) (NITERÓI, 2016) 

é um “software público, que unifica as bases de dados da Administração Municipal, 

proporcionando integração e mais eficiência na gestão municipal, ajudando a aprimorar os 

processos e atos administrativos” (2015). Com o E-cidade é possível criar, ter controle do 

andamento dos processos, permite o trâmite, despachos, transferências e arquivamentos, entre 

os órgãos e entre os departamentos da EMUSA, com o E-cidade é possível um controle efetivo 

dos processos em todas as instituições.  
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Podemos ressaltar também que no momento a EMUSA não possui nenhum arquivista, 

ainda neste ano foi realizado a contratação de estagiárias de Arquivologia para a organização 

dos processos no sistema E-cidade, em conjunto com os servidores que trabalham com o acervo, 

pois a instituição já sentiu a necessidade ter as informações organizadas para o melhor 

andamento dos processos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O propósito deste trabalho foi contribuir para a primeira fase do processo de 

planejamento, a elaboração do diagnóstico, as fases para a implementação, como realiza-lo, 

como por em prática um roteiro para levantamento das informações, quais instrumentos são 

necessários para a implementação do diagnóstico, quais são os usuários que serão entrevistados 

e também uma breve descrição do processo já existente até o momento. 

A pesquisa para este trabalho avaliou a empresa EMUSA dentro da estrutura da 

prefeitura e como a PMN está destinada a manter uma gestão mais efetiva e comprometida e 

principalmente transparente, essas questões refletem no funcionamento dos demais órgãos e 

isso inclui a EMUSA, que nesta perspectiva busca novos meios para uma gestão mais eficiente 

da sua documentação. 

Também foi realizado uma análise de como o Setor de Arquivo Geral está dentro da 

estrutura administrativa da EMUSA, quais competências a ele concerne. Dentro desta questão 

delimitam-se ao arquivo duas competências que são: 
 

Receber,registrar, arquivar permanentemente e desarquivar, quando for o caso, autos 
e documentos, cuidando da conservação e organização da massa documental 
armazenada no arquivo geral; Gerir o arquivo de documentos obsoletos e não 
aplicáveis (NITERÓI, 2016). 

 
Percebe-se que essas competências mesmo atribuídas este ano a partir da formulação e 

adaptações do Regimento Interno, não abarcam todo potencial que um arquivo deve possuir, 

demonstrando o desconhecimento sobre as reais atividades de um arquivo, um exemplo é sobre 

a segunda competência “gerir o arquivo de documentos obsoletos e não aplicáveis”, 

confirmando a falta de conhecimento dos documentos que se encontram no acervo.  

Um elemento indispensável para a atuação conjunta do Setor do Arquivo Geral e as 

demais diretorias da EMUSA são os servidores, é através deles que a participação e realização 

das ações acontecem, eles são primordiais tanto para fases elementares como fornecer as 

informações que constam no modelo de formulário apresentado, como a efetivação das 

mudanças que um diagnóstico pode causar em um ambiente de trabalho. No momento, os 

servidores pouco conhecem sobre o setor do arquivo, somente se dão conta quando há algum 

processo “perdido”, os servidores não sabem realmente a importância do setor de arquivo nas 

atividades relativas aos seus setores. 

Entende-se que a avaliação é primordial para o planejamento cujo primeiro passo é 

diagnóstico da situação do arquivo que é fundamental para identificar pontos de melhoria tais 
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como: falhas na recuperação de informação, extravio da documentação, dificuldade na 

localização dos documentos, excesso de massa documental acumulada sem tratamento, o que 

acarreta a não utilização de todo acervo da instituição, integração do arquivo com o restante da 

instituição, entre outros fatores que fazem refletir sobre o funcionamento do arquivo na 

EMUSA. 

 Esta pesquisa almejou levantar informações e dados de forma categorizada e a fim de 

realmente colocar em prática um planejamento no setor, para que modificações sejam realmente 

realizadas de forma a obter melhorias para o mesmo. 

O levantamento das informações buscou ocasionar transformações mesmo que 

pequenas aos servidores da instituição, pois os mesmos passaram a conhecer um pouco mais 

sobre o arquivo e as suas atividades de tratamento e não somente quando se perde algum 

documento. 

 Entendemos que a perspectiva evidenciada ainda é pequena em comparação ao exposto 

das adversidades da instituição, porém já é um passo para elencar a importância no tratamento 

da documentação da instituição.  

O desafio a ser efetivado no arquivo é firmá-lo enquanto unidade de informação, o que 

não é uma tarefa fácil de realizar. Esse desafio vai desde o desconhecimento dos gestores sobre 

o papel importante do documento arquivístico para o desenvolvimento de uma instituição, até 

barreiras econômicas, administrativas, tecnológicas, culturais, educacionais e estruturais que 

uma instituição pública sofre. 

 Destacam-se como pontos de melhoria da instituição o espaço adequado para o 

armazenamento do acervo, assim como instrumentos de organização e avaliação dos 

documentos. A falta de um local adequado para a guarda da documentação que cresce a cada 

dia e a massa documental acumulada sem tratamento nestes setores, impossibilita e/ou dificulta 

o acesso às informações por parte de todos os servidores e aos demais usuários. Esses fatores 

em grande parte foram notados pela alta direção da instituição, pois um local mais adequado ao 

acervo já está sendo providenciado e também a inclusão de uma equipe da (SEPLAG), 

secretaria da PMN responsável pelo planejamento de ações do município, para que a mesma 

possa estar em conjunto com a EMUSA e integrar o planejamento de ações que visem o arquivo, 

pois é a partir de pequenas práticas de mudanças que são necessárias para o tratamento da 

documentação. É imprescindível a organização dos documentos de forma adequada, a fim de 

proporcionar transparência administrativa e contribuir para o resgate da memória institucional 

e cultural.  
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 O diagnóstico completo do arquivo ainda é um passo a ser realizado a partir da aplicação 

do questionário, análise e interpretação dos dados, a fase que levanta os problemas pertinentes 

a instituição é a que foi apresentada nesta pesquisa, realizada com o intuito de elencar os 

problemas de forma racional, buscando método e o conhecimento prévio do trabalho a ser 

realizado.   

 Com isso, tudo que foi elencado nesta pesquisa destaque -se para esse arquivo a 

necessidade de planejar, possuir uma gestão efetiva tanto dos documentos, quanto a gestão da 

unidade como um todo. O arquivo não se sustenta somente da documentação a que ele pertence, 

mais também de um local de guarda adequado, materiais para a realização do tratamento, 

condições para a realização do trabalho, pelo ambiente em que se encontra o acervo e também 

a contratação de profissionais, como um arquivista para o desenvolvimento adequado do 

trabalho.  

 Conhecer as atividades, os serviços, o tipo de documentação, os insumos de forma a 

esclarecer a origem desses meios é visualizar a realidade que está em centro, pois assim permite 

a localização dos problemas e principalmente a tomada de decisões e o direcionamento do 

trabalho.  

 Por ser um arquivo que apresenta muitos fatores no tratamento arquivístico, acreditamos 

que uma inserção dos alunos da UFF seria bastante interessante, pois com a possibilidade de 

planejamento das ações do arquivo e o tratamento da documentação, o arquivo seria um 

excelente local de aprendizagem na prática, este tópico foi abordado, pois a EMUSA é uma 

empresa que reconhece o papel do estagiário e possibilita o aprendizado.  
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(continua) 
 

APÊNDICE A - Formulário para Levantamento de dados para diagnóstico da situação dos 
arquivos da EMUSA 

 
Formulário para Levantamento de dados para diagnóstico da situação dos arquivos da EMUSA 

1.IDENTIFICAÇÃO 

Diretoria: 

Divisão/Setor: 

Diretor responsável: 

Responsável pela documentação: 

Localização:  Data de preenchimento: 

 

2. MOBILIÁRIO 3.RECURSOS TECNOLÓGICOS  

Mobiliário  Qtde. Recursos  Qtde. 

Arquivos de aço  Impressoras   

Estantes de madeira  Fax  

Armários de madeira 1.  Copiadoras  

Estantes de aço 2.  Scanners  

Armários de aço 3.  Computadores  

Outros  Outros  

 

4.RECURSOS HUMANOS 

Qtde. Cargo 1ª grau 2ª grau Graduação 

(especificar 

a área) 

Especialização(e

specificar a 

área 

Mest./Dout 

(especificar a 

área) 

 Servidor      

 Terceirizado      

 Estagiário      

TOTAL       

 

 

5. CARACTERÍSTICAS DO ACERVO 

5.1 Quantificação de documentos:  

(  ) Originais                (  ) Cópias                                   

Total em metros lineares: 

5.2 Características da documentação 

Data limite:  _________ 

Identificação original¹:  

Espécie documental: 
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Tipologia documental: 

Observações: 

Gênero²: Protocolizada Produtor Procedência Destino 

TEX ICO INF SON CAR FIL MAP/ 

PLA 

SIM NÃO    

         

5.3 Arquivamento dos documentos  
 

Cronológico  Alfa numérico Por procedência 
Alfabético  Geográfico Por destino 
Numérico Por assunto Outros 
5.4 Tratamento do acervo 

Totalmente tratado 

Parcialmente tratado 

Sem nenhum tratamento 
 
5.4Transferência e eliminação 
 

Ocorre a transferência dos documentos? 
 
(  ) SIM           (  ) NÃO 
 
Em caso positivo: 
 
a) Para onde?  _________________________________________ 

b) Qual periodicidade? ___________________________________ 
 

c) Citar resumidamente os critérios usados para a transferência: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
Já houve eliminação de documentos? 
 
(  )NÃO           (   )SIM  
 
Natural (  )      Acidental (   ) 
 
Em caso positivo de eliminação: 
 

a) Existem Normas ou Manuais de Serviço que regulem a eliminação dos documentos?  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
 

6.ACONDICIONAMENTO – Como você avalia o acondicionamento dos documentos? 

Material Excelente Bom Regular  Ruim 

(continuação) 
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Caixas      

Envelopes     

Pastas     

Pastas A-Z     

Pastas suspensas     

Empilhadeiras     

Fichários      

Pastas funcionais     

Por que? 

 

7.CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 

Os documentos contam com boas condições de conservação: (  ) Sim     (  ) Não 

Possui equipamentos de climatização com controle de Temperatura:  

(  ) Sim (  ) Não 

Possui equipamentos de climatização com controle de Umidade:  

(  ) Sim    (  ) Não 

Possui recursos que contam para prevenção a sinistros: (  ) Sim   (  ) Não 

Em caso positivo, Quais? ________________________________________________ 

Possui recursos que ajam no combate e controle preventivo de pragas (cupins, ratos, insetos..) 

(  ) Sim     (  )  Não  

 

8.SERVIÇOS OFERECIDOS  

Serviços Excelente Bom Regular  Ruim 

Consulta ao acervo      

Empréstimo de documentos      

Reprografia        

Sala de estudo      

Por que?: 

 

 

¹Identificação inicial atribuída pela diretoria, setor de arquivo ou almoxarifado. 

²Gênero documental: TEX – Textual; ICO – Iconográfico; INF – Informático; SON – Sonoro; CAR – 

Cartográfico; FIL – Filmográfico e MAP/PLA – Mapas e Plantas. 

³Indentificar o acondicionamento dos documentos informáticos (disco rígido, CD, DVD e outros) 

 

 
 

 

(conclusão) 
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Anexo A – Organograma da Prefeitura Municipal de Niterói 
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Anexo B -  Estrutura da EMUSA 

 

I– Presidência: 
a) Gabinete: 

1. Secretaria Executiva; 
2. Setor de Apoio; 

b) Assessoria Técnica Administrativa; 
c) Assessoria Técnica Operacional; 

d) Divisão de Controle Interno; 
e) Assessoria Jurídica: 

1. Divisão de Apoio ao Contencioso; 
2. Divisão de Procedimentos Administrativos; 

3. Setor de Apoio Administrativo; 
f) Assessoria de Comunicação Social; 

g) Assessoria de Planejamento; 
h) Setor de Ouvidoria; 

i) Órgão Colegiado:  
1. Comissão Permanente de Licitação; 

2. Comissão Permanente de Pregão; 
3. Comissão Permanente de Inquéritos Administrativos. 

II – Diretoria de Gestão Administrativa e de Pessoas: 
a) Secretaria: 

1. Setor de Apoio; 
b) Assessoria Técnica; 

c) Divisão de Administração: 
1. Setor de Material;  

2. Setor de Transporte;  
3. Setor de Gestão do Patrimônio; 

4. Setor de Serviços Gerais; 
d) Divisão de Compras: 

1. Setor de Aquisições; 
2. Setor de Almoxarifado;  

e) Divisão de T.I: 
1. Setor de Infraestrutura e Redes; 

2. Setor de Manutenção e Suprimentos; 
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f) Divisão de Gestão de Pessoas: 

1. Setor de Gestão de Recursos Humanos; 
2. Setor de Desenvolvimento de Recursos Humanos; 

g) Divisão de Desenvolvimento e Modernização Institucional: 
h) Divisão de Gestão da Documentação: 

1. Setor de Protocolo Geral; 

2. Setor de Arquivo Geral; 

i) Divisão de Contratos. 
 

III – Diretoria Financeira: 

a) Secretaria:  
1. Setor de Apoio; 

b) Assessoria Técnica; 
c) Divisão de Planejamento:  

d) Divisão de Execução Orçamentária e Financeira: 
1. Setor de Execução Orçamentária; 

2. Setor de Gestão Financeira; 
e) Divisão de Gestão Tributária: 
f) Divisão de Contabilidade: 

1. Setor de Registros Contábeis; 
2. Setor de Controle de Custos. 

IV – Diretoria de Planejamento e Captação de Recursos: 
a) Secretaria:  

1. Setor de Apoio; 
b) Assessoria Técnica; 

c) Divisão de Planejamento e Orçamento de Obras: 
1. Serviço de Projetos; 

2. Serviço de Orçamento;  
d) Divisão de Captação de Recursos. 

V – Diretoria de Obras Especiais: 
a) Secretaria:  

1. Setor de Apoio; 
b) Assessoria Técnica; 

c) Divisão de Planejamento e Orçamento de Obras Especiais: 
1. Serviço de Projeto; 

2. Serviço de Orçamento;  
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d) Divisão de Acompanhamento e Fiscalização de Convênios, Contratos e Obras 
Especiais; 

VI – Diretoria de Pavimentação e Reparos: 

a) Secretaria:  
1. Setor de Apoio; 

b) Assessoria Técnica; 
c) Divisão Industrial: 

1. Serviço de Projetos Gráficos; 
2. Serviço de Manutenção Predial; 

3. Setor de Carpintaria e Marcenaria; 
4. Setor de Pintura; 

5. Setor de Serralheria; 
6. Setor de Instalação e Manutenção Elétrica; 

7. Setor de Instalação e Manutenção Hidráulica; 
8. Serviço de Oficina; 

9. Setor de Mecânica de Autos; 
10. Setor de Elétrica de Autos 

d) Divisão de Pavimentação: 
1. Setor de Pavimento Flexível; 

2. Setor de Pavimentos Rígidos e Intertravados; 
3. Setor de Terraplanagem; 

4. Setor de Topografia; 
e) Divisão de Fiscalização e Contratos: 

1. Serviço de Obras Civis; 
2.  Serviço de Obras de Manutenção; 

3. Serviço de Obras de Convênio; 
f) Divisão de Suporte: 

1. Setor de Almoxarifado; 
2. Setor de Material; 

3. Setor de Distribuição de Equipamentos; 
4. Setor de Controle de Pessoal.  

VII – Diretoria de Operações: 
a) Secretaria:  

4. Setor de Apoio; 
b) Assessoria Técnica; 
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c) Divisão de Gestão Ambiental: 

1. Setor de Topografia; 
2. Setor de Georreferenciamento; 

3. Setor de Gestão Ambiental;  
d) Divisão de Planejamento e Orçamento: 

1. Setor de Projetos; 
2. Setor de Orçamento; 

e) Divisão de Acompanhamento e Fiscalização de Convênios, Contratos e Obras em 
Geral: 

1. Serviço de Obras Civis; 
2. Serviço de Obras de Arte; 

3. Serviço de Infraestrutura; 
4. Serviço de Urbanização e Pavimentação; 

5. Serviço de Obras Hospitalares. 
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