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“A Arquivologia é um sistema que inclui teoria, 

metodologia, prática e erudição, que deve sua 

integridade à sua coesão lógica e à existência de um 

objetivo claro que o regula de fora para dentro (a 

preservação do subproduto documental de atividades), 

determinando os limites nos quais o sistema é projetado 

para funcionar.” (Luciana Duranti) 
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RESUMO 

 

 

 

 

 

A partir do levantamento da literatura arquivística com 

relação aos conceitos pertinentes a área, este trabalho 

propõe analisar o sistema de gerenciamento eletrônico 

de documentos arquivísticos de uma empresa de 

Engenharia tendo como base alguns requisitos 

obrigatórios para o gerenciamento arquivístico de 

documentos digitais propostos pelo e-ARQ Brasil 

(2011). Para alcançar tal objetivo este estudo salienta os 

conceitos fundamentais como o de Aquivo, Gestão de 

Documentos Tradicionais e Digitais apresentando seus 

aspectos. 

 

 

Palavras-chave: Arquivo. Gestão de Documentos. 

Gestão de Documentos Arquivísticos Digitais. Sistema 

Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

From the survey of archival literature in relation to the 

relevant area concepts, this paper proposes to analyze 

the management system of electronic records of a 

company Engineering based on some obligate 

requirements for archival management of digital 

documents proposed for e-ARQ Brazil (2011). To 

achieve this goal, this study emphasizes the 

fundamental concepts such as Record Management, 

Management of Traditional and Digital Documents 

presenting its aspects. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

           Nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu uma “explosão 

documental”, ou seja, um grande aumento na produção de documentos, resultado do 

crescimento da pesquisa em Ciência e Tecnologia que gerou aumento na quantidade e 

na diversidade documental: fotos, registros sonoros, microfilmes. O que propiciou 

atualmente, variadas maneiras de reprodução, armazenamento e também a problemática 

do quadro da disseminação de documento. Essa eclosão do volume documental gerou 

necessidade e preocupação de como gerenciar os documentos de maneira que pudesse 

exigir menos espaço para armazenamento. Visto esse cenário, o arquivista norte-

americano, Philip Brooks, elaborou o conceito de ciclo de vida dos documentos que 

veio posteriormente ao conceito de records management. A gestão de documentos 

abrange todas as etapas do ciclo de vida destes, visando preservar mantendo a 

integridade e diminuir a massa documental, além de, assegurar economia e eficácia para 

a organização produtora desde a produção e manutenção até a guarda permanente. É 

importante ressaltar, então, que a complexidade das organizações gerou aumento na 

produção documental, visto a necessidade de expansão das atividades das organizações, 

e que a principal razão da produção dos documentos de arquivo é o resultado da 

execução de atividades ou de um trabalho exercido por uma instituição ou pessoa no 

decorrer de sua existência ou exercício. 

    O desenvolvimento cultural e tecnológico do homem moderno possibilita a 

geração e o acesso a um gigantesco volume de informações, sob muitas formas e 

natureza em diversas áreas do conhecimento humano, sem as quais as organizações 

modernas não mais sobrevivem, visto que, produzem documentos como consequência 

de suas atividades. Parcelas significativas de documentos são simplesmente 

acumuladas, isto é, armazenadas, muitas vezes, sem instrumentos definidos de gestão de 

documentos arquivísticos, em algumas ocasiões, esse fato faz com que torne impossível 

a recuperação dos documentos. A falta de sistemas informatizados para gestão de 

documentos arquivísticos- SIGAD que atendam aos requisitos do SIGAD proposto pelo 

e-ARQ Brasil é um problema que atinge, hoje, a quase totalidade das organizações, pois 

a maioria desses sistemas não preveem as características de gestão arquivística de 

documentos.  



2 

 

 

 

           A eficácia do funcionamento de um sistema depende de uma boa gestão de 

documentos, visto que, o mesmo por si só, é apenas uma ferramenta que precisa ser 

monitorada, modelada e gerida. Atualmente, os sistemas informatizados para gestão de 

documentos arquivísticos podem ser vistos como uma alternativa viável e estratégica 

para produzir, manter e destinar, bem como dar acesso, visto que além de agregar 

valores e tecnologia às empresas, é possível acessar um documento de qualquer parte do 

mundo. Entretanto, há muitas dificuldades que ainda envolvem esse tema, como por 

exemplo, a característica mutável da tecnologia, a falta de gestão de instrumentos que 

aumentou os problemas tradicionais da gestão de documentos no ambiente eletrônico, e 

o gerenciamento dos documentos digitais por si só, tendo em vista os variados 

questionamentos acerca da fundamentação teórica sobre identificação, classificação e 

preservação tanto para o documento em suporte tradicional quanto para o digital. 

           O tema deste trabalho foi escolhido, tendo em vista, a necessidade de analisar o 

Lotus Note para averiguar a aderência aos requisitos do e-Arq Brasil, identificar se o 

mesmo possui uma abordagem arquivística e também verificar quais os usuários têm 

benefício e malefícios por conta do sistema adotado pela empresa. E demonstrar a 

importância da gestão de documentos estar alinhada com as diretrizes do CONARQ, 

uma vez que este estabelece a política nacional de arquivos, as regras e procedimentos 

para elaboração da mesma e como isso reflete na gestão de documentos digitais, ou seja,  

para os sistemas informatizados de gestão de documentos arquivísticos. 

          Dessa maneira, considerando as referências apresentadas e análise, esse trabalho 

mostra- se relevante para Arquivologia, tendo em vista que a literatura aborda sobre 

gestão de documentos digitais, contudo, ainda é muito incipiente ao tratar-se sobre o 

assunto, bem como, muito incipiente ao abordar como os usuários vêm os sistemas 

informatizados para gestão de documentos arquivísticos. 

         O objetivo geral a ser alcançado neste trabalho é demonstrar a importância da 

abordagem arquivística para gestão de documentos digitais, para eficácia e bom 

funcionamento dos sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos e 

identificar os desafios e benefícios técnicos e operacionais do uso deste, para a empresa 

MAR, logo, demonstrar se o Lotus Note é aderente ao modelo de sistema proposto pelo 

e-Arq Brasil com relação às três funcionalidades: classificação, avaliação e eliminação. 

E para isso, tem como objetivos específicos: apresentar requisitos fundamentais de 

gestão de documentos, demonstrar os Sistemas Informatizados para Gestão de 

documentos- SIGAD como uma ferramenta prática para gestão de documentos digitais e 
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verificar a aderência do Lotus Note com o e-Arq Brasil, e fazer levantamento de 

informações apontando os benefícios e problemas do uso do sistema, através de uma 

análise elaborada por meio de um questionário aplicado ao controlador do sistema e aos 

usuários. 

        Para realizar este estudo, foi usada como metodologia a busca de referencial 

teórico em literatura específica, como revistas especializadas, livros, artigos e sites da 

área de Arquivologia. Importante evidenciar que abordagem teórica do e-Arq Brasil, foi 

essencial para a pesquisa deste trabalho, uma vez que estabelece os requisitos 

fundamentais para os sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos – 

SIGAD. 

       O trabalho consiste em três capítulos. O primeiro capítulo consiste em definir os 

conceitos de documento, documento arquivístico, documento eletrônico, documento digital, 

documento arquivístico digital, documento digitalizado e gestão arquivística de 

documentos. 

      O segundo capítulo trata da gestão arquivística de documentos digitais, serão 

abordadas as principais iniciativas nacionais de gestão de documentos, destacando as 

iniciativas do Conselho Nacional de Arquivos- CONARQ. Seguindo nessa linha, abordará 

tanto os benefícios técnicos quanto operacionais que o sistema informatizado proporciona 

para Gestão de documentos arquivísticos e demonstrará os desafios e perspectivas para a 

gestão de documentos. 

     O terceiro capítulo apresentará a empresa MAR e o procedimento de controle de 

documentação desta, fará a exposição da pesquisa sobre o uso do sistema Lotus Note 

realizada através de um questionário aplicado aos usuários e controladores do sistema, e 

será verificado se o Lotus Note está aderente ao e-ARQ Brasil nas seguintes 

funcionalidades: organização dos documentos arquivísticos (plano de classificação); 

Tramitação; Captura; Avaliação e destinação; Pesquisa, localização e apresentação dos 

documentos. 

     As considerações finais são realizadas com base na literatura sobre o tema 

destacando a importância dos aspectos arquivísticos, no qual se avalia o sistema adotado 

pela empresa MAR se está de acordo com o que é proposto pelo Modelo de Requisito para 

Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos. 
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2. ARQUIVOLOGIA: CONCEITOS ESSENCIAIS 

 

         Nesse capítulo, serão abordados os principais conceitos da Arquivologia. São: 

arquivos; o ciclo de vida dos documentos; a finalidade e função dos arquivos; documentos; 

documentos arquivísticos; documentos arquivísticos digitais. A Arquivologia é uma 

disciplina de caráter científico, que também por isso, tende a criar termos e definições 

especializadas. Apesar de certa forma, ser ainda de incipiente, é objeto de discussão. 

Duranti (1998, p. 15), adverte que: “os arquivistas devem ser rigorosos no uso da sua 

terminologia”. 

2.1 ARQUIVO 

 

         Ao longo das atividades corriqueiras, desde que se começa a fazer parte da 

sociedade, gera-se volume documental, sejam esses documentos relacionados à inserção 

na sociedade (identidade, CPF...), ao trabalho, aos estudos, às compras, aos assuntos 

judiciais, entre outros. É possível também, relacionar geração de volume documental 

com as instituições tanto no âmbito público quanto privado, as quais possuem 

finalidades diversas. Em todas as atividades realizadas, ou na maior parte delas,  

geram-se documentos. 

         O que convém perguntar nesse momento é: para onde vão todos esses 

documentos? Ao certo, essa acumulação de documentos deve ser armazenada em locais 

apropriados, como os arquivos que possam oferecer a esses documentos, segurança, 

integridade, preservação, localização, acesso e disponibilidade. O que acontece é que 

em muitos casos essas exigências básicas para os arquivos, não são aplicadas na prática, 

o que acaba sendo um problema para a Arquivologia.  

         O arquivo pode ser entendido tanto como um conjunto de documentos, quanto 

uma instituição destinada à guarda dos conjuntos de documentos. Para melhor 

esclarecer a afirmação acima, o Projeto InterPARES 3 (INTERPARES, 2012a)¹, 

explicita as duas definições para arquivo:  

 
“1 Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade 

coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas 

atividades, independentemente da natureza dos suportes.” 

“2 Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento 

técnico, a conservação e o acesso a documentos.” 

________________________________ 

¹INTERPARES, 2012a.Disponívelem:<http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_ 

db.cfm?letter=d&ter m=78>. Acesso em: 17 jan. 2013. 
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         Rondinelli (2005, p.40) afirma que “O nascimento dos arquivos remonta à 

Antiguidade, quando surgiram os primeiros documentos resultantes de atividades 

exercidas pelo poder constituído. Entretanto, embora tenha surgido já com as 

civilizações antigas da Ásia menor, é o Ocidente, mais precisamente a partir da segunda 

metade do século XVIII, que a história dos arquivos e da arquivologia registra seus 

cinco momentos significativos”.   

         A noção de arquivos que existe hoje no Brasil, deve-se ao fato da criação do 

Arquivo Nacional da França em 1789, que primeiro foi arquivo da Assembléia, e em 

1794 serviu de estabelecimento central dos Arquivos do Estado. Fonseca salienta a 

importância da criação do Arquivo nacional da França na seguinte passagem: 

 

      “As instituições arquivísticas, como hoje as concebemos, remontam à 

criação, em 1789, do Arquivo Nacional da França, primeiramente como 

Arquivo da Assembléia Nacional e depois transformado, em 24 de junho de 

1794, no estabelecimento central dos arquivos do Estado, ao qual foram 

subordinados os depósitos existentes nas províncias. Nestes depósitos 

deveriam ser recolhidos os documentos produzidos pelos diferentes níveis da 

administração pública na França.” (Fonseca, 2005, p.39) 
 

          Uma das mais importantes definições para arquivo é a do Manual dos 

Holandeses para o arranjo e descrição de arquivo publicado em 1898, que enfatiza a 

ideia da custódia do documento: 

            
“o conjunto de documentos escritos, desenhos e material impresso, recebidos 

ou produzidos oficialmente por um órgão administrativo ou por um de seus 

funcionários, na medida em que tais documentos se destinavam a permanecer 

sob a custódia desse órgão ou funcionário.” (Muller & Fruin, 1940, p.13) 

         

         Segundo Paes (2004, p.90), os arquivos têm como função básica tornar 

disponíveis as informações contidas no acervo documental sob guarda, e como principal 

finalidade, servir à administração, constituindo-se, com o decorrer do tempo, em base 

do conhecimento da história. 

  A Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991², que dispõe sobre a política nacional de 

arquivos públicos e privados e dá a seguinte definição ao termo arquivo: 

 
“Conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, 

instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do 

exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que 

seja o suporte da informação ou natureza dos documentos”. 
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         O dicionário de língua portuguesa Priberam³ consiste destacar arquivo como 

uma palavra de origem do latim archivum, derivada de archeion, que significava ‘lugar 

de guarda de documentos e de títulos de nobreza (depósitos de documentos da antiga 

Grécia), e esta de arché (palácio dos magistrados). Arquivo pode ser definido como 

depósitos destinados à guarda de documentos arquivísticos, com função de preservar e 

gerir esses documentos, somente estes, pois, nem todos os documentos são considerados 

documentos arquivísticos e mesmo sendo, a guarda não se aplica a todos.        

         Essa é uma questão que será abordada nos itens 2.3 e 2.4 deste capítulo nos 

quais serão especificados a definição de documento e documento de arquivo, onde será 

possível entender a principal diferença. 

         Paes (2004, p.16), define arquivo como: 

 

“É a acumulação ordenada dos documentos, em sua maioria textuais, criados 

por uma instituição ou pessoa, no curso de sua atividade, e preservados para a 

consecução de seus objetivos, visando à utilidade que poderão oferecer no 

futuro.”  

 

         O conceito antigo de arquivo, que salienta mais como um local de guarda, 

segundo Paes é: 

                           

                          “Depósitos de papéis de qualquer espécie, tendo sempre relação com os 

direitos das instituições ou indivíduos. Os documentos estabeleciam ou 

reivindicavam direitos. Quando não mais atendiam a esta exigência, eram 

transferidos para museus e bibliotecas.” (Paes, 2004, p.19) 

 

         Em contrapartida, segundo Buck (Buck, 1884, p. 20 apud SCHELLENBERG, 

2006 .), o conceito moderno diz que: 
                                           

                                             “É o conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos por um 

governo, organização ou firma, no decorrer de suas atividades, arquivados e 

conservados por si e seus sucessores para efeitos futuros.” 

 

                                     Para Thomassem (2006, p.7), arquivo é o conceito central nos estudos da  

__________________________ 

²CONARQ. Disponível em: <http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/                                                                 

  start.htm?from%5Finfo%5Findex=11&infoid=100&sid=52>. Acesso em: 17 jan. 2014. 

 

³PRIBERAM, 2014. Disponível em: < http://www.priberam.pt/dlpo/arquivo>. Acesso em: 17 jan. 2014 

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/
http://www.priberam.pt/dlpo/arquivo
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Arquivologia. O mesmo fala que arquivo é definido por “informações vinculadas a 

processos, geradas e estruturadas por processos de trabalho. Informações 

funcionalmente interligadas”.          

         O arquivista Brenneke (BRENNEKE, 1953, p. 97 apud SCHELLENBERG, 

2002, p. 37.), conceitua arquivo como “conjunto de papéis e documentos que promanam 

de atividades legais ou de negócios de uma pessoa física ou jurídica e se destinam à 

conservação permanente em determinado lugar como fonte e testemunho do passado”. 

           O conceito de arquivo para Casanova (1929, p.9) consiste na “a acumulação 

ordenada de documentos criados por uma instituição ou pessoa no curso de sua 

atividade e preservados para a consecução de seus objetivos políticos, legais e culturais, 

pela referida instituição ou pessoa”. 

          A partir dessas definições, é possível notar que o termo “arquivo” pode ser 

designado também ao documento e não só ao local de armazenamento, como define um 

dos principais autores da Arquivologia, Schellenberg, que explicita a ideia de seleção: 

 

“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.” (Schellenberg, 2006, p.4) 

 

         Nota-se em alguns apontamentos citados acima, que os documentos são 

preservados visando o que os mesmos podem oferecer no futuro. Entretanto, segundo 

Schellenberg, a administração de um arquivo preocupa-se, assim, com todo o período de 

vida da maioria dos documentos. E para isso, desde o começo da criação destes, são 

desenvolvidas as atividades básicas e fundamentais com uso das etapas e instrumentos 

importantes, por exemplo: avaliação, protocolo, código de classificação e tabela de 

temporalidade. O que será tratado mais adiante, no próximo capítulo, quando abordar a 

Gestão de Documentos.  

         O arquivo pode ser dividido conforme as suas etapas. Couture (1998, p. 53), 

salienta essas estapas como as três idades, a primeira é considerada como a idade activa, 

“o documento serve regularmente para a administração”, a segunda como semiactiva, “é 

utilizado ocasionalmente” e a terceira e última a inativa, “é destruído ou conservado de 

modo permanente”.  A partir de Couture, Jean- Jacques Valette (1973) conceitua de 

maneira distinta as três idades, ou ciclo de vida dos documentos. Este denomina essa 
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divisão em: Corrente, Intermediário e Permanente. Respectivamente, especificados 

abaixo: 

 

“1. Arquivo de primeira idade ou corrente, constituído de documentos em 

curso ou consultados frequentemente, conservados nos escritórios ou nas 

repartições que os receberam e os produziram ou em dependência próximas 

de fácil acesso.  

2. Arquivo de segunda idade ou intermediário, constituído de documentos 

que deixaram de ser frequentemente consultados, mas cujos órgãos que os 

receberam e os produziram podem ainda solicitá-los, para tratar de assuntos 

idênticos ou retomar um problema novamente focalizado. Não há 

necessidade de serem conservados próximos aos escritórios. A permanência 

dos documentos nesses arquivos é transitória. Por isso, são também 

chamados de ‘limbo’ ou ‘purgatório’. 

3. Arquivo de terceira idade ou permanente, constituído de documentos que 

perderam todo valor de natureza administrativa, que se conservem em razão 

de seu valor histórico ou documental e que constituem os meios de conhecer 

o passado e sua evolução. Estes são os arquivos propriamente ditos.” 

 (Vallete apud Paes, 2004, p.21-22) 

 

         Segundo Paes (2004 p.54), as três idades são complementares. Cada uma delas 

“corresponde a uma maneira diferente de conservar e tratar os documentos e, 

consequentemente, uma organização adequada”. 

         Sobre a localização física, os arquivos correntes devem estar localizados junto 

aos órgãos produtores (nos próprios escritórios ou próximo deles), a fim de facilitar o 

acesso aos documentos por eles mesmos (os administradores); os intermediários em 

locais afastados dos órgãos que o produziram ou receberam os documentos, devido à 

manutenção ser mais barata, e por fim; os permanentes, cujos pesquisadores são o seu 

principal público. Por essa razão, devem estar localizados junto aos centros ou próximos 

às universidades, com salas de consultas bem espaçosas, a fim de receber os usuários 

em locais acessíveis e num ambiente mais adequado. 

         A literatura afirma que os documentos correntes possuem acesso restrito ao 

produtor (gerador), logo, quem responde pelos documentos são os setores de origem; os 

intermediários fornecem acesso ao público somente quando a fonte geradora autorizar, 

visto que, estes ainda pertencem ao setor de origem, e a função destes arquivos é apenas 

a de guardar o documento para o referido setor, e por último; os de valor permanente 

que proporcionam acesso liberado ao público, uma vez que, os mesmos passam a fazer 

parte do acervo dos arquivos permanentes, não pertencendo mais ao setor de origem do 

mesmo, devido seu valor secundário. 
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2.2 INFORMAÇÃO 

   

         Informação pode ser considerado como conhecimento, em contrapartida, nem 

tudo que é informação pode ser considerado como verdadeiro, podendo não ser preciso. 

O dicionário contemporâneo de Língua Portuguesa, Caldas Aulete, instrui que, 

informação vem do latim informatio,onis, ("delinear, conceber ideia"), ou seja, dar 

forma ou moldar na mente, como em educação, instrução ou treinamento. A informação 

pode ser encontrada de diversas maneiras e formas, através de som, vídeo, imagem e 

escrita, por exemplo. Segundo Duranti, toda informação registrada que possui forma 

física e de conteúdo estável, torna-se documento. 

 

         Segundo Morin, informação é: 

 

“A informação é uma noção nuclear, mas problemática. Daí toda sua 

ambiguidade: não se pode dizer quase nada sobre ela, mas não se pode passar 

sem ela” (Morin apud Fonseca, 2005, p.13) 

    

          

O Projeto InterPARES 2 (INTERPARES, 2007a)⁴ define informação como “um  

conjunto de dados destinados à comunicação através do tempo ou espaço; e dados são 

as menores partes significativas e indivisíveis da informação.” 

         O volume de informação que existe atualmente é cada vez mais crescente, visto 

que, frente à globalização, informação e tecnologia, tem-se a possibilidade de obter 

informações de variadas maneiras, via computador, celular, tablets, entre outros. 

Vivemos num momento de muitos desafios frente à ascensão e obsolescência da 

tecnologia. 

   

2.3 DOCUMENTO E DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO 

   

         Como foi dito acima, para ser um documento, a informação precisa antes de tudo 

ser registrada, ter conteúdo estável e forma fixa, independente do suporte. Muitas ideias 

definem documento de diferentes maneiras. A seguir, muitos autores apresentam -

diferentes conceitos e definições relativos ao termo documento: 

 _________________________________ 

⁴INTERPARES,2012a.Disponívelem:<http://www.interpares.org/ip3/ip3_ 

terminologydb.cfm?letter=d&ter m=78>. Acesso em: 17 jan. 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
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        Segundo Indolfo (2007, p.29): 

 
“O documento ou, ainda, a informação registrada, sempre foi o instrumento 

de base do registro das ações de todas as administrações, ao longo de sua 

produção e utilização, pelas mais diversas sociedades e civilizações, épocas e 

regimes. Entretanto, basta reconhecer que os documentos serviram e servem 

tanto para a comprovação dos direitos e para o exercício do poder, como para 

o registro da memória.” 

 

         O DIBRATE (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.73)⁵ diz que, documento é 

“uma unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou o formato”. 

     Seguindo a mesma linha de raciocínio, o InterPARES 2 (INTERPARES, 2007a) 

trata documento como: “informação afixada em um meio sob uma forma fixa”. 

           Nem todo documento é documento arquivístico. Para ser considerado como 

documento de arquivo, além de registrar uma ação, deve ter conteúdo estável; que para 

o InterPARES 2 (INTERPARES, 2007a) “ reflete a atividade que gerou o documento e 

determina o uso da informação nele contida”,  e forma fixa “suporte que define o 

documento”, o mesmo precisa ter características fundamentais e específicas que os 

diferenciam dos documentos comuns. Estas características dizem respeito à produção do  

documento, visto que, estes devem apresentar objetivo e finalidade por terem sido 

criados e acumulados para fins administrativos no decorrer de suas funções e atividades, 

é preciso considerar a proveniência, ação, organicidade e valores probatórios. Muitas 

são as definições para documentos arquivísticos, segue abaixo algumas para maiores 

esclarecimentos sobre o assunto. 

         O Comitê de Documentos Eletrônicos do Conselho Internacional de Arquivos-

CIA define documentos arquivísticos por: 

 

“A informação registrada, independente da forma ou do suporte, produzida 

ou recebida no decorrer da atividade de uma instituição ou pessoa e que  

possui conteúdo, contexto e estrutura suficientes para servir de evidência 

dessa atividade.” (Committee on Electronic Records apud Rondinelli, 

1997:22). 

 

         Bellotto (2006, p.28) especifica que “o documento de arquivo só tem sentindo se  

__________________________ 

⁵INTERPARES,2012a.Disponívelem:<http://www.interpares.org/ip3/ip3_ 

terminologydb.cfm?letter=d&ter m=78>. Acesso em 17 jan 2013. 
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relacionado ao meio que o produziu. Seu conjunto tem de tratar a infraestrutura e as 

funções do órgão gerador”.  

         Para Schellenberg:  

 

“Todos os livros, papéis, mapas, fotografias ou outras espécies 

documentárias, independentemente de sua apresentação física ou 

características, expedidos ou recebidos por qualquer entidade pública ou 

privada no exercício de seus encargos legais ou em função das suas 

atividades e preservados ou depositados para preservação por aquela entidade 

ou por seus legítimos sucessores como prova de suas funções, sua política, 

decisões, métodos, operações ou outras atividades, ou em virtude do valor 

informativo dos dados neles contidos”. (2007, p.41) 

        

        No que diz respeito ao documento arquivístico digital, o Glossário do Projeto 

InterPARES 3 (2012b) define esse termo como um “documento digital é reconhecido e 

tratado como um documento arquivístico" e para documento digital como “a informação 

registrada codificada em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de sistema 

computacional.” 

         Os documentos apresentam valores: primário e secundário. Schellenberg (1959b: 

62-69) explicita o documento de valor primário, “Chama-se primário o valor que o 

documento apresenta para a consecução dos fins explícitos a que se propõe; secundários 

são aqueles que, embora já implícitos no tempo em que são gerados os documentos, 

avultam com o decorrer dos anos.” Já os de valor secundário, “têm valor secundário ou 

valor de arquivo, ou ainda valor permanente, desde o elemento informativo para a 

análise crítica da administração até, em perspectiva, os aspectos sociais e políticos 

generalizados que, no mesmo documento, o historiador puder detectar”. 

         Duranti (1994, p.51) diz que a função do documento de arquivo é registrar uma 

ação e servir como prova, uma vez que estuda a natureza dos arquivos. Segundo 

Rondinelli (2005, p.47), “Duranti, então procura deixar claro que o documento 

arquivístico é fonte de prova, e não prova em si. Para a autora, esse potencial probatório 

advém de algumas características do documento arquivístico”. 

         De acordo com Duranti (1994, p.51), a primeira característica é a 

imparcialidade. Diz respeito à fidedignidade do fato e da ação, é a qualidade de 

fidelidade que cada documento tem, tanto para manter as ações quanto para revela-las. 

         A segunda característica é a autenticidade:  

 

“Os documentos são autênticos porque são criados tendo a necessidade de 

agir através deles, mantidos para garantir futuras ações e conservados sob 
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custódia de acordo com procedimentos regulares que podem ser 

comprovados” (DURANTI, 1994, p.51). 

        

         A terceira característica é a naturalidade: 

 

“os documentos se acumulam no curso das transações, de maneira contínua e 

progressiva, de acordo com as necessidades da matéria em pauta, já que estes 

não são coletados artificialmente, como os objetos de um museu (...), mas 

acumulados naturalmente nos escritórios em função dos objetivos práticos da 

administração”. (DURANTI, 1994, p.52). 
 

         A quarta característica é o inter-relacionamento que segundo Duranti (1994, p. 

51), no decorrer dos trâmites os documentos estabelecem relações e que “eles estão 

ligados por um elo que é criado no momento em que são produzidos ou recebidos, que é 

determinado pela razão de sua criação e que é necessário à sua própria existência”. 

          E por fim, a quinta e última característica, é a Unicidade que aborda o valor 

único que cada documento possui dentro da sua estrutura documental, e Duranti, (1994, 

p.52) salienta que são “cópias de um registro podem existir em um mesmo grupo ou em 

outros grupos, mas cada cópia é única em seu lugar, porque o complexo das suas 

relações com outros registros é sempre único”. 

         Essas são as características e definições que acercam os documentos 

arquivísticos e tendo em vista a ascensão do uso crescente da tecnologia e da geração de 

documentos digitais em ambientes eletrônicos é preciso saber identificar e seguir cada 

uma delas. 

   

2.4 DOCUMENTO DIGITAL, DOCUMENTO ELETRÔNICO, 

DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO DIGITAL, DOCUMENTO 

ARQUIVÍSTICO ELETRÔNICO E DOCUMENTO DIGITALIZADO 

 

         Documento digital e documento eletrônico possuem definições muito aproximas, 

contudo, diante a bibliografia e para melhor entendimento, se faz necessário ressaltar 

algumas diferenças.  

         O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística- DIBRATE (CONARQ, 

p.75), documento digital é: “documento codificado em dígitos binários, acessível por 

meio de sistema computacional”. E documento eletrônico: “Gênero documental 

integrado por documentos em meio eletrônico ou somente acessível por equipamentos 

eletrônicos, como cartões perfurados, disquetes e documentos digitais”. 
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         O Glossário do CTDE (2010) define documento digital da mesma maneira que o 

DIBRATE, porém, documento eletrônico de maneira distinta, como: “informação 

registrada, codificada em forma analógica ou em dígitos binários, acessível e interpretável 

por meio de um equipamento eletrônico”. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 

2010a, p. 13). 

         Rondinelli (2005, p.51), considera que “desde o advento do documento 

eletrônico o conceito de documento arquivístico tem sido bastante revisto. Nesse 

processo de revisão, há que ressaltar que o foco tem sido no conceito de documento 

arquivístico frente à tecnologia da informação, e não no documento eletrônico em si”. 

Chamando atenção para o fato do documento eletrônico ou digital também constituírem 

num registro arquivístico. O Comitê sobre Documentos Eletrônicos do CIA (Commitee 

on Eletronic Records, 1997:23 apud Rondinelli, 2005, p.51), diz que “um documento 

arquivístico eletrônico é um documento arquivístico sujeito à manipulação, transmissão 

ou processamento por um computador digital”. 

Documento arquivístico digital segundo o Glossário do CTDE (2010) significa: 

“documento digital reconhecido e tratado como um documento arquivístico”. Para o e-

ARQ Brasil, documento arquivístico digital “é um documento digital que é tratado e 

gerenciado como um documento arquivístico, ou seja, incorporado ao sistema de 

arquivos”. 

         A abordagem teórica propõe que tanto os documentos arquivísticos 

convencionais⁶ e eletrônicos possuem elementos que podem ser identificados e 

avaliados por meio da análise diplomática. Rondinelli (2005, p.56) diz que, “Hoje, 

documento convencionais e eletrônicos apresentam os mesmos elementos constitutivos 

dos documentos estudados pelos primeiros diplomatas, sendo apenas um pouco mais 

elaborados”. 

Esses elementos explicitados por Duranti (2005, p.7), dizem respeito às 

características do documento arquivístico digital que são: Forma fixa, conteúdo estável, 

relações explicitas dos documentos, contexto administrativo, autor, destinatário e 

escritor, e ação. 

         Sobre a forma fixa, Duranti (2005, p.7), considera quer dizer sobre o suporte que 

o documento se encontra. “Significando que o conteúdo binário do documento 

arquivístico deve ser armazenado de maneira que sua mensagem possa ser apresentada  

_____________________________ 

⁶ É um documento arquivístico não digital. (e-ARQ Brasil, p. 9) 
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com a mesma forma documental que tinha quando retida pela primeira vez”. Para os 

documentos digitais, o suporte (magnético ou óptico) é um a parte física separada do 

conteúdo, diferentemente dos documentos convencionais cujo suporte papel e o 

conteúdo são inseparáveis. 

         O conteúdo, ou dados de um documento é instável e deve estar fixado num 

suporte. Quando trata de instabilidade quer dizer que são dados contidos em bases de 

dados dinâmicas, isto é, que mudam constantemente, não podem ser consideradas 

documentos arquivísticos. 

          Sobre as relações explícitas, ou relação orgânica, Duranti (2005, p.7), salienta 

que os documentos possuem um inter-relacionamento entre si. “Relações explícitas com 

outros documentos arquivísticos dentro ou fora do sistema digital, por meio de um 

código de classificação ou outro identificador único”. Traduz a ideia de que um está 

ligado a outro antecessor, à medida que resultam numa mesma atividade, constituindo o 

que vem sendo chamado de “compromisso arquivístico”. 

Quando aborda o contexto administrativo identificável, que dizer respeito aos 

atributos do documento digital que determinam a sua forma, como por exemplo, os 

atributos que determinam a sua forma externa, que segundo Rondinelli (2005, p. 57), 

“Para os documentos arquivísticos eletrônicos esses atributos podem ser o texto, 

propriamente dito, isto é, tipo e tamanho da fonte, formato, cores, idioma e sinais 

especiais.” Esses podem ser elementos considerados significativos, pois uma vez 

alterados, gera-se um novo documento. Ou, podem ser também os atributos da forma 

intelectual que (Rondinelli, 2005, p.57) salienta, “Consiste em atributos que 

representam e comunicam tanto os elementos da ação que gera o documento 

arquivístico como seu contexto administrativo e documentário”. 

         O autor, destinatário de escritor, dizem respeito às pessoas que segundo 

Rondinelli (2005, p. 57-58), “Consistem em agentes geradores do documento. Trata-se, 

então, de entidades físicas e jurídicas que atuam por meio do documento”. Para os 

documentos eletrônicos é necessário que haja mais duas pessoas: o criador “a pessoa 

jurídica que se constitui no fundo arquivístico ao qual o documento pertence e que é 

fundamental para a preservação da proveniência do documento”, e o originador 

“proprietário do endereço eletrônico ou espaço eletrônico a partir do qual o documento 

é transmitido, ou ainda compilado e salvo, no caso de essa pessoa ser diferente do autor 

ou escritor do documento”. 
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         A ação, segundo Duranti, relaciona-se “na qual o documento participa ou que o 

documento apoia em termos de procedimentos ou como parte do processo de tomada de 

decisão”. Rondinelli (2005, p. 57-58), especifica que “o componente central de um 

documento arquivístico é o ato ou ação que o origina”. A diplomática estabelece as 

seguintes categorias de documentos de acordo com as ações que os geram: documentos 

dispositivos, documento probativo, documento de apoio e documento narrativo. 

         Em suma, é notável que a aplicabilidade desses componentes, serve tanto para os 

documentos convencionais, quanto para os eletrônicos, diferenciando a maneira de 

armazenamento e gerenciamento. 

         A literatura diz que documentos digitalizados, ou digitalização, é o 

procedimento que uma imagem ou um sinal analógico é transformado em código 

digital, através de uma máquina e software digitalizador de imagens, como por 

exemplo, um scanner. Isso permite que maior quantidade de documentos sejam gerados, 

utilizados e armazenados no ambiente digital, tornando-se cada vez mais necessário o 

uso dos sistemas informatizados para gestão de documentos arquivísticos eletrônicos, 

como por exemplo, o GED e SIGAD. 

 

3. GESTÃO DE DOCUMENTOS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

PARA GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS 

 

         Este capítulo pretende salientar os principais conceitos e enfoques da gestão de 

documentos e analisar a gestão de documentos digitais, os sistemas informacionais: 

Gestão Eletrônica de Documentos- (GED) e Sistemas Informatizados para Gestão de 

Documentos Digitais- (SIGAD), a fim de demonstrar os benefícios técnicos e 

operacionais do SIGAD.  

 

3.1 GESTÃO DE DOCUMENTOS: CONCEITUAÇÃO E 

ENFOQUES 

         

        O conceito de Gestão de Documentos (Records Management) surgiu nos 

Estados Unidos, e segundo LLansó I Sanjun (1993, p.73), estudiosos  sobre gestão de 

documentos, o Record Management foi desenvolvido por motivo de necessidade das 

crescentes atividades corriqueiras da administração  federal americana, uma vez que o 
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EUA precisava de procedimentos teóricos para gerir toda documentação que 

encontrava-se sem critérios para guarda e eliminação.   

 “O desenvolvimento da área de records management na administração federal 

americana situa-se entre o ano de 1934, quando da votação do National Archives Act, e 

o ano de 1941, quando se projeta a instalação de um imóvel para armazenamento 

temporário dos documentos (records centers)” 

         O Records Management tem suas raízes no final do século XIX e surgiu como 

necessidade de administração pública nos EUA, ou seja, foi a expansão da 

administração pública utilizando-se como critério o controle do ciclo de vida dos 

documentos. O Records Management trata que as três fases ou ciclo de vida: produção, 

uso e manutenção, e destinação final, estão diretamente relacionadas com o produtor. 

De acordo com a definição do National Archives and Records Administration, dos Estados 

Unidos para records management, há uma relação entre a visão gerencial com a 

arquivística.  Jardim (1987, p.36) explica: 

 

“[...] as instituições arquivísticas públicas caracterizavam-se pela sua função 

de órgão estritamente de apoio à pesquisa, comprometidos com a 

conservação e acesso aos documentos considerados de valor histórico. A tal 

concepção opunha-se, de forma dicotômica, a de 'documento administrativo', 

cujos problemas eram considerados da alçada exclusiva dos órgãos da 

administração pública que os produziam e utilizavam.” 

 

 

           

        A partir do século XX, da 2ª Guerra Mundial e com o advento da revolução 

tecnológica nos EUA, ocorreu um fenômeno conhecido como explosão documental. De 

acordo com Llansó (1993, p.48, tradução nossa), em 1942, com a entrada dos EUA na 

Segunda Guerra Mundial, a quantidade de pessoas se reduz e a de documentos aumenta. 

 

"Em 1942, momento da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra 

Mundial, A situação torna-se crítica: enquanto a equipe é reduzida, as 

obrigações são acrescidas, porque é preciso dar espaço aos documentos dos 

novos serviços de guerra. São transferidos 50 km de documento; os fundos 

totais excedem 150 km. Este fato provoca angústia: O que será do fim da 

Guerra não é agradável de contemplar. Nestas circunstâncias, os Arquivos 

Nacionais encontram apoio nas unidades administrativas: a criação de 

registros oficiais constituição de reuniões e comitês de gestores de diferentes 

departamentos para resolver a situação. Se pede aos Arquivos o 

estabelecimento novos programas que permitem melhores princípios de 

arquivo (de arquivamento) e Seleção". 

         Indolfo (2007, p.32) adverte para a quantidade crescente de documentos com a 

entrada dos EUA na Segunda Guerra Mundial: “Com a entrada dos Estados Unidos na 
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Segunda Guerra Mundial, a situação, antes controlável, vai se tornando crítica, 

gigantesca para alguns, levando a criação de novas comissões e a expedição de atos 

legislativos específicos”. 

         Nos anos de 1980 a situação é de acúmulo de massas documentais, devido à 

proibição legal de destruí-las e fatores históricos. Essa massa documental acumulada 

crescia desordenadamente. Segundo a literatura, esta se encontrava em depósitos de 

arquivos, e precisava de procedimentos que pudessem organizar, avaliar e eliminar. 

         A partir da explosão documental ocorrida após a 2ª Guerra Mundial, foi criado 

nos EUA o conceito de Gestão de Documentos, baseado no conceito de Record 

Management, visto a necessidade de racionalizar, e controlar esse gigantesco volume 

documental, desde a sua produção até a eliminação, e também abranger toda a massa 

documental acumulada nos anos 80, que se encontravam nos depósitos de arquivos sem 

critério de avaliação ou organização.  

O Dicionário de Terminologia Arquivística do Conselho Internacional de Arquivos 

(1996) trata o objetivo da criação da Gestão Documental, “conjunto de medidas e 

rotinas que tem por objetivo a racionalização e eficiência na produção, tramitação, 

classificação, avaliação, arquivamento, acesso e uso das informações registradas em 

documentos de arquivo”. 

 A lei 8.159 
7
 e o Decreto N° 4.915 de dezembro de 2003 que dispõe sobre o 

Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA, da administração pública 

federal, e dá outras providências, apresentam a seguinte definição de Gestão de 

Documentos: 

 

 “§ 2
o
 Considera-se gestão de documentos, com base no art. 3o da Lei 

no 8.159, de 8 de janeiro de 1991, o conjunto de procedimentos e operações 

técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento dos 

documentos, em fase corrente e intermediária, independente do suporte, 

visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.” 

 

         Indolfo enfatiza a ideia de planejamento para gestão de documentos no Brasil, e 

define como: 

  “o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes às atividades 

de produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em  

_________________________________ 

7
 Lei nº 8.159 de 8 de janeiro de 1991. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8159 

.htm>acesso em 12 de junho de 2014. 
 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm#art3
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fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para 

guarda permanente. A gestão de documentos é operacionalizada através do 

planejamento, da organização, do controle, da coordenação dos recursos 

humanos, do espaço físico e dos equipamentos, com objetivo de aperfeiçoar e 

simplificar o ciclo documental.” (1995, p. 14) 

 

 

        O Manual do Arquivo Nacional explicita o significado do conceito de Gestão de 

Documentos e apresenta uma visão social que trata a garantia de acesso à informação: 

 

“Gerir documentos, em seu sentido mais amplo significa não só  

racionalizar e controlar a produção documental, garantir o uso e a  

destinação adequados dos mesmos, mas principalmente assegurar ao  

governo e ao cidadão o acesso pleno às informações contidas nos  

documentos, tarefa por excelência dos arquivos” (ARQUIVO  

NACIONAL, 1995). 

 

         

         Para a aplicação do procedimento de gestão de documentos é de suma 

importância a elaboração dos principais instrumentos: avaliação, Plano/Código de 

classificação e tabela de temporalidade. A partir deles é que será possível também, 

destinar os documentos de arquivo. Indolfo (2007, p.42) explica que “a literatura e a 

prática arquivísticas no plano internacional destacam, a partir da adoção do conceito de 

gestão de documentos, a importância da atividade de avaliação e seleção de documentos 

para a racionalização do ciclo de vida documental”. 

          A avaliação é a base para seleção dos documentos. Indolfo (2007, p.41), define: 

  

 

“A avaliação é processo de análise e seleção de documentos que visa 

estabelecer prazos de guarda e destinação final dos documentos, definindo 

quais documentos serão preservados para fins administrativos ou de pesquisa 

e em que momento poderão ser eliminados ou recolhidos ao arquivo 

permanente segundo o valor e o potencial de uso que apresentam para a 

administração que o gerou e para a sociedade.” 

 

 

Segundo Indolfo (2007, p.45) a classificação pressupõe a realização do 

levantamento da produção documental: 

 

“A classificação refere-se ao estabelecimento de classes nas quais se 

identificam as funções e as atividades exercidas, e as unidades documentárias 

a serem classificadas, permitindo a visibilidade de uma relação orgânica entre 

uma e outra, determinando agrupamentos e a representação, sob a forma de 

hierarquia, do esquema de classificação proposto.” 
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          Segundo a mesma autora, a tabela de temporalidade tem como função estipular o 

prazo de vigência dos documentos, e orientar a tarefa de seleção dos mesmos a serem 

eliminados ou irem à guarda permanente: 

 

 

“A função da tabela de temporalidade e destinação dos documentos como 

instrumento arquivístico é singular, pela capacidade de orientar os técnicos 

na tarefa de seleção dos documentos a serem eliminados, após cumprirem os 

prazos de guarda nas fases correntes e intermediária, ou serem preservados 

como de guarda permanente.” (Indolfo, 2007, p.48) 

 

 Sobre o ciclo de vida, ou teoria das três idades, Rhoads (1989, p. 3), considera 

que um sistema integral de gestão de documentos abrange tudo o que sucede com o 

documento por meio de seu ciclo de vida, que vai desde a produção, passando por toda a 

vida produtiva até a eliminação ou conservação permanente. Após cumprirem a 

finalidade para qual foram criados em sua fase administrativa, ele defende a ideia de 

que os documentos podem ser eliminados, transferidos para o arquivo intermediário 

enquanto aguardam pela destinação final. Ou seja, Rhoads trata que o programa de 

gestão documental deve ser desenvolvido em três fases: produção, utilização e 

conservação, e destinação (eliminação). 

A Gestão de Documentos é um desafio principalmente para os documentos 

digitais, tendo em vista o advento e obsolescência das novas tecnologias. A 

Arquivologia busca parâmetros científicos para gerir esses documentos de forma 

otimizada, segura e racional com o objetivo de assegurar a preservação e o acesso aos 

documentos digitais. 

 

3.2 GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS: SISTEMAS 

INFORMACIONAIS, GED E SIGAD 

 

         A produção de documentos traz como consequência a necessidade de gestão que 

assegure a autenticidade, fidedignidade e preservação. A partir dos anos de 1990, junto 

à tecnologia e baseando-se no conceito científico e teórico da Arquivologia, a 

comunidade arquivística internacional vem acompanhando os sistemas informatizados 

arquivísticos, visto que estes são os sistemas responsáveis por criar e manter os 

documentos de arquivo. Rondinelli (2005, p.64) afirma que “a comunidade arquivística 



20 

 

 

 

internacional reconhece o sistema de gerenciamento arquivístico de documentos como 

um instrumento capaz de garantir a criação e a manutenção de documentos eletrônicos 

confiáveis”.  

 A Resolução n° 20 (2004, p.1) do CONARQ
8
 trata sobre a implementação do 

sistema eletrônico de gestão arquivística de documentos: 

 

“Art. 3º A gestão arquivística de documentos digitais deverá prever a 

implantação de um sistema eletrônico de gestão arquivística de documentos, 

que adotará requisitos funcionais, requisitos não funcionais e metadados 

estabelecidos pelo Conselho Nacional de Arquivos, que visam garantir a 

integridade e a acessibilidade de longo prazo dos documentos arquivísticos.” 

 

       Rondinelli (2005, p.51) esclarece a necessidade de gerir o documento 

arquivístico de uma maneira mais eficaz e informatizada. 

 

“A tentativa atual de esclarecer o conceito de documento arquivístico se 

origina de uma necessidade de identificar documentos arquivísticos num 

sistema de informação automático, como os escritórios se movem de um 

mundo manual, baseado no papel, para um ambiente eletrônico, a prova das 

atividades anteriores e das transações se evaporam como aconteceu com a 

sociedade anteriormente à escrita.” 

 

A Gestão de Documentos Digitais pode ser considerada como a gestão de 

documentos integrada com GED e SIGAD. É o que dá providência para gerir 

documentos com informação estruturada e não estruturada, os documentos não 

convencionais, ou simplesmente os documentos digitais. Assim como mencionado 

anteriormente, a Gestão de Documentos é a mesma tanto para documento digital quanto 

para documento convencional. A Resolução n° 20 (2004, p.2) do CONARQ o qual 

exerce a orientação normativa para Gestão de documentos (GD), afirma no Art. 2° que 

“um programa de gestão arquivística de documentos é aplicável independente da forma 

ou do suporte, em ambientes convencionais, digitais ou híbridos em que as informações 

são produzidas e armazenadas”, ou seja, a fundamentação é a mesma e visa à 

preservação do documento de maneira segura. O CONARQ explicita que a norma é a 

mesma para todos os suportes de documentos. 

 

“Considerando que o Conselho Nacional de Arquivos tem por finalidade 

definir a política nacional de arquivos públicos e privados e exercer  

 

____________________________ 
8CONARQ. Disponível em: http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm? 

infoid=71&sid=46. Acesso em 18 mai 2014. 

 

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi
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orientação normativa visando à gestão documental e à proteção especial aos 

documentos de arquivo, independente da forma ou do suporte em que a 

informação está registrada;” (2004, p.1) 

 

 

De acordo com o e-ARQ Brasil CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS 

20118, em 1995 a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos- CTDE sugere normas 

de especificações técnicas e funcionais para a gestão de documentos eletrônicos. E trata 

que, os Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos Digitais, GED 

e SIGAD, possuem características e funcionalidades diferentes, porém ambos podem 

conviver perfeitamente juntos, pois o SIGAD pode capturar o que o GED dispõe, ou 

seja, um não é melhor que o outro, simplesmente servem para necessidades distintas.  

Resumidamente, o GED tem a função de digitalização, controle de fluxo e controle de 

versão, enquanto que o SIGAD obtém a capacidade de ter a classificação, organização 

com base no código/ plano de classificação, controle de temporalidade; aplicação e 

destinação, manutenção da autenticidade e apoio à preservação de longo prazo. 

          O e-ARQ Brasil CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS 2011, estabelece os 

requisitos mínimos para um SIGAD, independente da plataforma tecnológica em que 

for desenvolvido e/ou implantado, “O SIGAD deve ser capaz de gerenciar, 

simultaneamente, os documentos digitais e os convencionais. No caso dos documentos 

convencionais, o sistema registra apenas as referências sobre os documentos e, para os 

documentos digitais, a captura, o armazenamento e o acesso são feitos por meio do 

SIGAD”. 

         O e-Arq Brasil CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS 20119 define SIGAD 

como: 

 

“É um conjunto de procedimentos e operações técnicas, característico do 

sistema de gestão arquivística de documentos, processado por computador. 

Pode compreender um software particular, um determinado número de 

softwares integrados, adquiridos ou desenvolvidos por encomenda, ou uma 

combinação destes.” (e-ARQ Brasil CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2011 p.10) 

          

 

 

_____________________________________________ 

9 e-ARQ Brasil 2011 Disponível em: http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/media/e-arq-brasil-

2011-corrigido.pdf>. Acesso em 31 mar 2013. 

 



22 

 

 

 

 

 

Com isso, observa-se que o SIGAD por suas características e funções tem como 

pretensão a gestão de documentos, assegurar o contexto do ciclo de vida dos 

documentos digitais, uma vez que, pode ser visto como um sistema informatizado 

completo. A eficácia do SIGAD dependerá do planejamento e implementação de um 

ótimo programa de gestão de documentos, pois este por si só, é apenas um sistema que 

precisa ser monitorado. E ainda, de acordo como e-ARQ Brasil existe uma 

especificação de requisitos a serem cumpridos pela organização produtora/recebedora 

de documentos, pelo sistema de gestão arquivística e pelos próprios documentos, a fim 

de garantir sua confiabilidade e autenticidade, assim como sua acessibilidade. Além 

disso, o e-ARQ Brasil pode ser usado para orientar a identificação de documentos 

arquivísticos digitais. 

Com a finalidade de afirmar o quanto é importante que exista conceito 

arquivístico nos sistemas informatizados para gestão de documentos digitais, o e-ARQ 

Brasil CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (2011, p. 10)
10

 fala que: 

 

 

 “para se assegurar que documentos arquivísticos digitais sejam confiáveis e 

autênticos e possam ser preservados com essas características, é fundamental 

que os sistemas acima referidos incorporem os conceitos arquivísticos e suas 

implicações no gerenciamento dos documentos digitais”. 

 

 

          Para estabelecer as diferenças, o e-ARQ Brasil CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS (2011, p.10), define sistema de informação: 

 

 

“Conjunto organizado de políticas, procedimentos, pessoas, equipamentos e 

programas computacionais que produzem, processam, armazenam e proveem 

acesso à informação proveniente de fontes internas e externas para apoiar o 

desempenho das atividades de um órgão ou entidade”. 

 

 

 

_____________________________________________ 

10 e-ARQ Brasil 2011 Disponível em: http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/media/ 

e-arq-brasil-2011-corrigido.pdf>. Acesso em 31 mar 2013. 
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O GED pode não ser visto como um sistema completo é preciso analisar a  

necessidade da instituição, uma vez que, suas principais funções é de digitalização, 

controle do fluxo e controle de versão. Rocha e Silva (2007, p. 121-122) diz que o GED 

“não tem por objetivo dar tratamento adequado ao documento como gerir o ciclo de vida 

dos documentos desde a produção até a sua destinação final.”  

O e-ARQ Brasil CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (2011, p. 10), define 

GED como: 

 

 

“Conjunto de tecnologias utilizadas para organização da informação não 

estruturada de um órgão ou entidade, que pode ser dividido nas seguintes  

funcionalidades: captura, gerenciamento, armazenamento e distribuição.  

Entende-se por informação não estruturada aquela que não está armazenada 

em banco de dados, como mensagem de correio eletrônico, arquivo de texto, 

imagem ou som, planilha etc. O GED pode englobar tecnologias de 

digitalização, automação de fluxos de trabalho (workflow), processamento de 

formulários, indexação, gestão de documentos, repositórios, entre outras.” 

           

  

 Fazendo um panorama geral sobre GED X SIGAD, é possível notar que o 

segundo é o sistema ideal para as finalidades de gestão informatizada dos documentos 

arquivísticos, visto que, este é capaz de incorporar os conceitos arquivísticos e suas 

aplicações. De acordo com o e-Arq Brasil CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS 

2011, o SIGAD trata o documento como uma unidade complexa, abrangendo as etapas 

de classificação, implementação de metadados para a descrição do contexto criação do 

documento, armazena e faz uma gestão segura para garantir a autenticidade do 

documento e transparência das ações da instituição. Abrange também as etapas de 

seleção e avaliação dos documentos arquivísticos e sua destinação final de acordo com a 

legislação em vigor, exporta os documentos para transferência e recolhimento, e inclui 

procedimentos para a preservação a longo prazo.     

 

 

“Um GED trata os documentos de maneira compartimentada, enquanto o 

SIGAD parte de uma concepção orgânica, qual seja, a de que os documentos  

possuem uma inter-relação que reflete as atividades da instituição que os  

criou. Além disso, diferentemente do SIGAD, o GED nem sempre incorpora 
o conceito arquivístico de ciclo de vida dos documentos” (e-Arq Brasil 

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS 2011, p.11) 
 

 

Ainda, o e-Arq Brasil CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS 2011, 

explicita que “o sucesso do SIGAD dependerá fundamentalmente da implementação de 
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procedimento e políticas de gestão de documento”, apesar de enfrentar como os 

principais desafios: produzir, manter, dar acesso e destinar os documentos digitais 

autênticos e de maneira que permaneçam compreensivos.  

 

 

3.3  BENEFÍCIOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS DO SISTEMA 

INFORMATIZADO PARA GESTÃO DE DOCUMENTOS 

ARQUIVÍSTICOS- SIGAD 

 

 De um modo geral, o benefício do uso do SIGAD é a possibilidade de viabilizar 

a gestão de documentos arquivísticos para documentos digitais de maneira que assegure 

todas as características originais dos documentos desde a sua produção, até a 

disponibilização do documento, de forma que possa ser acessado de qualquer lugar. O 

e-Arq Brasil CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS 2011
11

, trata que “um sistema 

de informação abarca todas as fontes de informação existentes no órgão ou entidade, 

incluindo o sistema de gestão arquivística de documentos, biblioteca, centro de 

documentação, serviço de comunicação, entre outros [...]”.  

 O avanço da tecnologia contribuiu de maneira radical para evolução no que diz 

respeito ao suporte dos documentos arquivísticos: 

  

“O avanço das tecnologias de informação e comunicação (TIC), a partir dos 

anos 90, muda radicalmente os mecanismos de registro e comunicação da 

informação nas instituições públicas e privadas. Os documentos produzidos 

no decorrer das atividades dessas instituições, até então em meio 

convencional, assumem novas características, isto é, passam a ser gerados em 

ambientes eletrônicos, armazenados em suportes magnéticos e ópticos, em 

formato digital, e deixam de ser apenas entidades físicas para se tornarem 

entidades lógicas. Além disso, o gerenciamento dos documentos, tanto os 

digitais como os convencionais, começa a ser feito por meio de um sistema 

informatizado conhecido como gerenciamento eletrônico de documentos 

(GED).” (e-ARQ Brasil CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS 2011, 

p.16) 

 

É preciso que esse sistema siga os requisitos arquivístivos que caracterizam o 

SIGAD. Tais requisitos técnicos fazem com que a operacionalidade do sistema alcance  

 

_____________________________________________ 

11 e-ARQ Brasil 2011 Disponível em: http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/media 

/e-arq-brasil-2011-corrigido.pdf>. Acesso em 31 mar 2013. 

http://www.documentoseletronicos.arquivonacional/
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o objetivo do mesmo, ou seja, a sua proposta. O e-Arq Brasil CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS (2011, p.11), propõe esses requisitos: 

 

 

 

“• Captura, armazenamento, indexação e recuperação de todos os tipos de 

documentos arquivísticos; 

• Captura, armazenamento, indexação e recuperação de todos os 

componentes digitais do documento arquivístico como uma unidade 

complexa; 

  • Gestão dos documentos a partir do plano de classificação para manter a 

relação orgânica entre os documentos 

  • Implementação de metadados associados aos documentos para descrever 

os contextos desses mesmos documentos (jurídico-administrativo, de 

proveniência, de procedimentos, documental e tecnológico); 

  • Integração entre documentos digitais e convencionais; 

  • Foco na manutenção da autenticidade dos documentos 

  • Avaliação e seleção dos documentos para recolhimento e preservação 

daqueles considerados de valor permanente; 

                                               • Aplicação de tabela de temporalidade e destinação de documentos; 

  • Transferência e recolhimento dos documentos por meio de uma função 

de exportação” 

  • Gestão de preservação dos documentos.” 

  

Tendo em vista o uso deste sistema de informação para gerenciamento de 

documentos digitais arquivísticos, é possível observar fomento ao acesso à informação 

por parte tantos das instituições públicas quanto das privadas. Existe especialidade para 

esse tipo de sistema, pois um sistema de informação é, de acordo com o e-Arq Brasil 

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (2011, p. 10), um “conjunto organizado de 

políticas, procedimentos, pessoas, equipamentos e programas computacionais que 

produzem, processam, armazenam e proveem acesso à informação proveniente de 

fontes internas e externas para apoiar o desempenho das atividades de um órgão ou 

entidade”. Já um sistema específico para gestão arquivística de documentos é definido 

por um “conjunto de procedimentos e operações técnicas, cuja interação permite a 

eficiência e a eficácia da gestão arquivística de documentos”. 

A Resolução n° 20 (2004, p.2) do CONARQ 
11 

afirma que para obter sucesso 

com os benefícios técnicos e operacionais do SIGAD é necessário que todos os 

envolvidos sobre o gerenciamento eletrônico participem das decisões para a 

implementação, a fim de cumprirem os requisitos obrigatórios: 

 

 

“Art. 4º Os profissionais de arquivo e as instituições arquivísticas devem 

participar da concepção, do projeto, da implantação e do gerenciamento dos 

sistemas eletrônicos de gestão de documentos, a fim de garantir o 

cumprimento dos requisitos e metadados previstos no artigo 3º”. 
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 A Arquivologia dispõe parâmetros para um bom programa de gestão de 

documento, visando melhor eficácia para com os procedimentos de documentação e à 

aplicação dos mesmos. 
 

 

 

4.  ANÁLISE DO SISTEMA INFORMATIZADO DA EMPRESA 

MAR 

  

 Este capítulo tem por objetivo verificar a aderência do sistema Cdoc Lotus Note 

com os requisitos estabelecidos pelo e-ARQ Brasil: Modelo de Requisitos para Sistemas 

Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos do CONARQ. Sistema da 

empresa de Engenharia Submarina, no qual será utilizado o nome fictício empresa 

MAR, por motivo de não possuir autorização para utilização do nome oficial.  

 Serão apresentados um histórico da empresa MAR, o procedimento do controle 

de documentação e arquivamento e o sistema para gerenciamento eletrônico de 

documentos arquivísticos. Tem-se como objetivo analisar de forma comparativa o 

sistema utilizado pela empresa com os requisitos propostos de acordo com as orientações 

da publicação do CONARQ e da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos nomeados 

como “Modelos de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de 

Documentos - e-ARQ Brasil”. 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA MAR  

 

 Para realizar a apresentação da empresa foi feito levantamento de publicações 

variadas desta empresa e apresentam um resumo sobre suas funções e área de atuação. 

A empresa MAR existe há 40 anos no mercado, é uma multinacional de Luxemburgo 

que foi constituída no Brasil em 2002 e em 2011 fez fusão com outra empresa do ramo 

aumentando o seu potencial no mercado. Empreiteira em serviços submarinos opera 

dentro da indústria de petróleo e gás e realiza desenvolvimentos totais submarinos de 

campo e oferece design, engenharia, construção, instalação e manutenção de instalações 

para a produção submarina de petróleo e gás. 

 MAR é uma das maiores empreiteiras do mundo global em engenharia, 

construção e serviços para a indústria offshore do leito marinho até a 

superfície. Fornece, ainda, soluções técnicas que permitam a entrega de projetos 



27 

 

 

 

complexos em todas as profundidades de água e ambientes desafiadores. A visão é ser 

reconhecido pelos seus clientes, o povo e os acionistas como o parceiro estratégico de 

liderança em seu mercado. 

 A empresa oferece uma gama complexa de serviços, expertise global e 

tecnologia aplicada orientada para o mercado, possui uma das maiores frotas de navios 

do mundo, compreendendo embarcações de alta especificação. Além dos serviços 

offshore, as operações globais incluem uma ampla infraestrutura de spoolbases (bases 

da empresa onde se faz as operações com navios e de engenharia), pipeline (tubos), 

fabricação e pátios de apoio às operações, ou seja, possui o serviço onshore, que é onde 

se encontra o serviço de controle de documentação e arquivamento. 

 O ponto forte da empresa é o gerenciamento de projetos de ponta-a-ponta, com a 

finalidade de retirada de petróleo, óleo e gás para seus clientes. O Gerenciamento de 

projetos de sucesso é uma das principais competências para entregar com segurança o 

mais difícil e mais complexo dos projetos offshore na programação, no orçamento, para 

os padrões acordados. As equipes dos projetos têm apoio logístico líder do setor, a 

gestão da cadeia de suprimentos e os ativos necessários para executar com segurança 

cada projeto. 

  Todo projeto possui fases do ciclo de vida, ou seja, desde o planejamento e 

projeto até a fabricação, construção e instalação de comissionamento, operação e 

descomissionamento. Dentro de cada projeto existem departamentos diversos, tais 

como; Engenharia, SCM- Supply Chain Management (gestão da cadeia de 

suprimentos), Qualidade, Desenho, Segurança (HSEQ) e Controle de projetos (PCOM/ 

PSM). A área que faz a gestão da documentação é a de Document Control (Controle de 

documentação), e fica alocada em Controle de projetos. 

 A área de Document Control possui uma equipe específica para cada projeto que 

são os (as) Document controllers, time qualificado e formado por profissionais da área 

da documentação: arquivistas e bibliotecários. Esta equipe visa controlar através de um 

sistema toda documentação do projeto desde a licitação, fechamento do contrato, 

desenho, instalação e entrega final ao cliente. 

 O controle de documentação é elaborado mediante as exigências e os padrões do 

cliente durante o fechamento de contrato, de modo a seguir as normas da ABNT, entre 

outras, como por exemplo, a N1710 (norma para codificação de documento técnico) e 

N381(norma para execução de desenhos e outros documentos técnicos em geral). 
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4.2 PROCEDIMENTO DE CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO DA 

EMPRESA MAR E SISTEMA CDOC LOTUS NOTE 

  

 O procedimento de controle de documentação e arquivamento trata de um 

projeto específico. Projeto que consiste no desenvolvimento de dois campos localizados 

a 2200 metros de profundidade, na área do pré-sal. Cada campo será composto de uma 

unidade de navio- plataforma (Floating, Production, Storege and Offload- FPSO) e dois 

sistemas para sustentação de linhas de produção, injeção e controle. As Catenárias de 

linhas Rígidas (“Steel Catenary Risers – SCRs”), linhas flexíveis de serviço e umbilicais 

são projetadas em uma configuração de Catenária simples, entre o leito marinho e o 

sistema de sustentação. Mangotes (“Jumpers”) flexíveis farão a conexão entre o sistema 

de sustentação e as plataformas (FPSO), além de linhas flexíveis estáticas farão a 

extensão das linhas rígidas até os poços de produção. 

 O controle de documentação do projeto abrange a gestão dos documentos ao 

longo das fases do mesmo, ou seja, o fluxo de circulação desde a análise até a 

aprovação/ liberação pela equipe do projeto: cliente, verificador e empresa, dentre 

outras partes envolvidas. Este procedimento se aplica à documentação de engenharia, 

fornecedores e correspondências. 

 Os termos e definições do projeto são de suma importância para o entendimento 

do trâmite da documentação no controle de projetos; Comments – são os formulários de 

comentários do cliente (CLI); CATS – significa “Corresponde and Action Tracking 

System, ou seja, é uma plataforma de correio eletrônico acoplada ao sistema; Lotus 

Notes C.doc- sistema eletrônico de controle de documentos; Comments Sheet- folha de 

comentários para fazer interface com o fornecedor; VER – entidade verificadora de 

documentação contratada pela empresa MAR; Fornecedor – empresa contratada pela 

MAR para o  fornecimento de material; IDC – verificação interna interdisciplinar do 

documento; MDR – lista master de registro da documentação; CLI – Cliente. Empresa 

contratante do serviço; MAR – empresa contratada pela CLI para realizar o serviço; TN  

-  Nota técnica; TQF – Formulário de questionamento técnico; VERCOM  - Formulário 

de comentários da VER e DATA-BOOK – Apresentação final da documentação do 

empreendimento. 

 A equipe de documentação do projeto é responsável por operar e manter o 

sistema de controle de documentos do projeto e garantir trabalhando em conjunto com 

os membros do projeto que os documentos serão entregues nas datas planejadas. Eles 
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são responsáveis pelo processo de emissão dos documentos para a CLI e 

FORNECEDORES, bem como, recebimento de comentários e distribuição interna. A 

equipe de documentação também é responsável pela elaboração de relatórios de 

cobrança de CLI e fornecedores, pela elaboração do Data- Book do projeto e pelo 

controle, registro e distribuição dos documentos recebidos da CLI (Comments) e VER 

(Vercom). 

As normas que este procedimento de documentação utilizou como referência 

foram: N1710 – Codificação de documentos técnicos de Engenharia; N381 – Execução 

de desenho e outros documentos técnicos em geral; N2064 – Emissão e revisão de 

documentos de projeto; NBR ISO 9001 – sistemas de Gestão de qualidade (requisitos); 

Anexo EPCI – Procedimento de coordenação e o Plano de gerenciamento das 

comunicações. 

Os Gerentes Técnicos do Projeto são responsáveis por garantir a qualidade 

técnica do trabalho e dos documentos produzidos pela equipe de engenharia do projeto. 

Em conjunto com os Líderes de Disciplina e a Equipe de Documentação, é preparada a 

Matriz de Distribuição e Revisão dos documentos. 

O Engenheiro Líder de Disciplina ou Gerente de Pacote é responsável por 

garantir a verificação e aprovação, quando designado, dos documentos da sua disciplina. 

O Elaborador do documento é responsável por utilizar os templates corretos do projeto 

e o MDR como única fonte de informação sobre emissão e recebimento. O Elaborador 

deve utilizar sempre os documentos salvos nos sistemas como referência e não deve 

guardar cópia de arquivos em pastas pessoais. Fica sob sua responsabilidade responder 

no sistema C.doc Lotus Note os comentários gerados no processo de IDC. 

 O Planejador do projeto é responsável pelo Plano de Engenharia em conjunto 

com os Gerentes Técnicos do Projeto. Garantir que todas as datas e progresso contidos 

no Plano de Engenharia estejam refletidos e atualizados no MDR e vice-versa. Também 

fica sob responsabilidade do planejamento os relatórios de cobranças internas do 

projeto. 

 O Líder de SCM (gestão da cadeia de suprimentos/ logística) é responsável pela 

troca de informações com os FORNECEDORES sob sua responsabilidade, bem como, 

cobrança de documentos e prazos. É responsável por gerir o contrato com os 

FORNECEDORES. 

No que diz respeito ao idioma do documento, todo documento de ordem 

contratual deve ser emitido em português, entretando a documentação técnica poderá ser 
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emitida em idioma inglês, ou em casos específicos em alemão, francês, italiano, e 

espanhol. 

Os tipos de documentos utilizados no projeto são diversos. Segue abaixo a lista 

dos tipos de documentos: 

 

 

 
Tabela 1: Tabela para tipologia documental 

Fonte: N1710 
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 Os desenhos e a documentação do Projeto dentre outros documentos devem 

seguir a formatação e numeração requisitada pelo cliente, conforme apresentado a 

seguir (para maiores detalhes, consulte a norma N-1710). 

 

 
Figura 1: Formatação da Numeração 

Fonte: Norma N1710 

 

 

  

 Onde L é letra, A, B C é numeral. Grupo 2 – Dígitos de diferenciação 

obrigatórios para todas as áreas; Grupo 3 – Dígito de diferenciação usado somente no 

caso de repetição (a partir da primeira área de atividade repetida).; Grupo 5 – O grupo 

deve ser consultado na intranet da CLI. Os anexos dos grupos 1, 2, 3 e 4 e do índice de 

revisões, estão em documentos auxiliares acessíveis na intranet da CLI. 

 Os grupos básicos que constituem o número codificado – conforme a Figura 2 

estão descritos abaixo: 

a) GRUPO 0 – Identificação do Idioma; 

b) GRUPO 1 – Categoria do documento; 

c) GRUPO 2 – identificação da Instalação;  

d) GRUPO 3 – Área de atividade; 

e) GRUPO 4 – Classe de serviço, Materiais e Equipamento;  

f) GRUPO 5 – Origem do documento; 

g) GRUPO 6 – Sequencial numérico. 

 

No número, os códigos referentes aos grupos básicos são separados por traços 

horizontais, conforme mostrado no exemplo abaixo: 

 

Exemplo: PR-3603.0G-26521-911-ABC-227 
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Os documentos do tipo Technical Note (TN) - documento interno elaborado pela 

engenharia tendo como principal objetivo a troca de informações técnicas entre as áreas, 

e TQF- documento para questionamentos com o cliente, possuem uma numeração 

específica diferenciada dos outros tipos documentais do projeto. 

 É de fundamental importância explicitar estas estruturas para nomeação dos 

arquivos citadas acima, uma vez que serão utilizadas pelo sistema Lotus Note Cdoc para 

capturar o documento, além de outras formas.  

Como forma de evidência de aprovação durante o trâmite da documentação, 

todas as atas geradas durante o projeto devem ser preparadas e assinadas por todos os 

participantes ao fim da reunião. Para os documentos, será assinada a folha de rosto 

apenas da emissão final, ou seja, para construção (AFC), nas demais revisões, utiliza-se 

o Lotus Note Cdoc como evidência. No caso dos desenhos, visando manter a qualidade 

visual do arquivo, os desenhos não são assinados em nenhuma emissão e serão enviados 

no formato PDF e arquivo editável, quando aplicável, a evidência de aprovação será 

registrada no Lotus Note Cdoc. Em outros documentos do projeto é necessária 

assinatura. 

Os documentos podem conter anexos; que são as informações adicionais 

logicamente devem estar presentes dentro do documento principal com a mesma 

formatação, e podem conter os apêndices; que são considerados como documentos, por 

direito próprio, complementar ao documento principal e considerado apenas para 

informação. 

Todos os documentos e desenhos emitidos através do Cdoc Lotus Note entre 

MAR, cliente e fornecedor serão acompanhados de uma transmittal (guia de remessas), 

que é um documento para comprovar a emissão e recebimento, ou seja, o trâmite da 

documentação. No corpo da transmittal terá o nome do projeto, da empresa MAR, o 

nome do emissor, informações sobre o documento (número, título, revisão), razão de 

envio, data de retorno e o nome da empresa que receberá o documento.  

Segue abaixo duas ilustrações de transmittal. A primeira mostra como é feito o 

registro de troca de dados entre empresa MAR e Fornecedor. O primeiro response 

tracking é criado sempre que cadastra um documento no sistema (profile). Porém toda 

vez que se recebe o mesmo número de documento numa nova revisão cria-se um novo 

response tracking mudando a revisão, e os demais dados. Na figura existe um campo 

escrito “link to CATS”, é nele que está anexado o e-mail que registra a troca de dados 



33 

 

 

 

toda vez que se recebe o documento do fornecedor, e o campo “original document” 

contém o documento. 

A segunda ilustração mostra a troca de dados entre empresa MAR e cliente e 

verificadora. O objetivo é o mesmo do anterior e contém os mesmos campos: 

 

Figura 2: Registro de Troca de dados MAR x Fornecedor 

Fonte: Cdoc Lotus Note 
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Figura 3: Registro de Troca de Dados MAR x Cliente / MAR x Verificadora 

Fonte: Cdoc Lotus Note 
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Toda documentação deverá ser elaborada originalmente utilizando os seguintes 

softwares:  

- Todos os desenhos do projeto de detalhamento devem ser emitidos na última 

versão do Microstation (*.dgn); 

- Relatórios mensais de progresso devem ser emitidos na última versão do 

“Microsoft Word Windows” (*.doc) 

-Todos os documentos de textos incluindo especificações técnicas, relatórios 

técnicos, procedimentos, memoriais descritivos, manuais de operação, etc, podem ser 

entregues em .pdf ou na última versão do “Microsoft Word for Windows” (*.doc); 

-Todos os documentos elaborados através da planilha de cálculos, deverão ser 

emitidos na última versão do “Microsoft Excel for Windows” (*xls) 

-As memórias de cálculos elaboradas através de software, devem ser emitidas na 

última versão do MathCad (*.mcd); 

- Todos os cronogramas devem ser emitidos na última versão do “Microsoft 

Project for Windows” (*.mpp); 

-Outros software poderão ser utilizados pela MAR desde que aprovados pelo 

cliente. 

Para a empresa MAR o e-mail também é uma ferramenta importante para o 

trâmite da documentação entre cliente e Fornecedor. Todos os e-mails devem ser 

enviados através do CATS
12 

O CATS é uma ferramenta para o sistema de arquivamento da comunicação 

eletrônica de maneira controlada, eficaz e coesa, e fica acoplado ao sistema Cdoc Lotus 

Note. A estrutura do sistema CATS maximiza a oportunidade para a automação e a 

integridade de dados desde o início da criação de documentos. Foram criados o CATS e 

o e-mail do projeto, desta forma todas as correspondências, internas ou externas, devem 

ser enviadas através do CATS do projeto, sendo que o e-mail do projeto é 

imprescindível para o contato com os fornecedores. A utilização desta plataforma de 

comunicação é de suma importância, pois garante não só a integridade da informação, 

mas também sua rastreabilidade através das diversas formas de classificação por 

palavras chaves. Segue abaixo uma ilustração com a estrutura do CATS para melhor 

entendimento: 

________________________________ 
12 Ver definição na página 28 
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Figura 4: Plataforma de Correspondência Acoplada ao Sistema 

Fonte: Cdoc Lotus Note 

 

Conforme é possível observar na ilustração os fornecedores ficam organizados 

por ordem alfabética. O lado esquerdo representa as variadas maneiras de busca. 
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Para gerenciar os documentos de maneira organizada o Cdoc Lotus Note contém 

uma plataforma inicial dividida em três partes: MDR, SDR E CDR.  

O MDR visa à organização dos documentos internos, ou seja, aqueles que não 

precisam ir para o fornecedor, têm distribuição somente para MAR e Cliente, ou 

somente distribuição interna na empresa MAR. O SDR visa à organização dos 

documentos que contém somente distribuição entre empresa MAR e fornecedor e 

cliente. E o CDR contém somente documentos do cliente. 

 Em ambas as plataformas os documentos ficam dispostos pelo número da MAR, 

título, revisão e status versão do sistema e comentários (opcional). A busca pode ser 

feita através de variadas maneiras, por exemplo, número, título, autor, disciplina, 

companhia que originou o documento (fornecedor), distribuição, cycle type, distribuição 

do documento, entre outros.  

 Sobre a distribuição do documento, o procedimento de documentação e controle 

do projeto especifica um ciclo (Cycle Type) no qual determina qual será o trâmite da 

documentação. Este ciclo é definido por códigos que são: T1, T2, T3, T4, T5 e T6. 

 O documento que tem distribuição T1 tem o trâmite: MAR, aprovação do cliente 

e da verificadora. O T2 tem o trâmite: MAR e aprovação do cliente. O T3 tem o trâmite: 

MAR e aprovação da verificadora. T3: MAR, aprovação do cliente e informação da 

verificadora. T4: MAR (distribuição interna) e T5: MAR e informação do cliente. T6: 

MAR e informação da verificadora. 

 Todo documento possui um código padrão normalizado que especifica o código, 

ou o Binder que este documento ficará alocado, é um código de classificação. 

Segue abaixo ilustração da plataforma inicial do sistema Cdoc Lotus Note para 

visualização e melhor entendimento: 
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Figura 5: Plataforma Inicial Cdoc Lotus Note 

Fonte: Cdoc Lotus Note 
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No Cdoc Lotus Note em ambas as plataformas que contêm os documentos, o 

primeiro passo para iniciar a gestão dos documentos é a criação do perfil do documento 

no sistema, ou seja, o chamado Profile. Nele contém todos os dados funcionais do 

documento e também fornece os dados do status e histórico do documento ao logo do 

trâmite das revisões: Segue abaixo as ilustrações do Profile de um documento: 

 

 
Figura 6: Profile do Documento (Cadastramento do Documento) 

 Fonte: Cdoc Lotus Note  
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Figura 7: Profile do Documento (Cadastramento do Documento) - Parte 2 

Fonte: Cdoc Lotus Note 

 

 

 O profile do documento faz e mostra todo acompanhamento das fases do ciclo 

de vida do documento desde sua criação, revisões até sua revisão final que é a chamada 

AFC quando por último o documento é aprovado para construção. Nele contém também 

os anexos dos documentos em formato editável (.doc- word) e formato não editável 

(.pdf) e o zip dos dois. 
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 No final do projeto quando todos os documentos já foram aprovados e 

finalizados para construção, a MAR precisa entregar o Data-Book final do projeto. Essa 

apresentação final da documentação do empreendimento, incluindo os documentos de 

projeto, desenhos, procedimentos, relatórios técnicos, data books, etc., deverá estar de 

acordo com a classificação de assuntos determinados no MDR, que se encontra em 

conformidade com os pacotes do projeto. 

 Todos os desenhos e documentos finais do projeto de detalhamento do objeto do 

contrato deverão ser fornecidos em DVD ou HD externo. O mesmo se aplica aos 

fornecedores e subcontratados. Quando não houver disponibilidade de versões de 

documentos digitais, a MAR deverá fornecer cópia digitalizada do original em papel. O 

conteúdo do DVD ou HD externo deverá estar claramente organizado de acordo com o 

sistema Cdoc Lotus Note. Três cópias do DVD e HD externo acima mencionados 

devem incluir todos os arquivos no formato original (* .doc, *xls, *.dgn, *.mpp, etc). As 

outras três cópias devem conter os mesmos arquivos no formato pdf (portable 

Document Format), com navegador. O navegador é criado de acordo com o sistema 

Cdoc Lotus Note, porém disponibilizado na internet para o cliente. 

 

4.3 CDOC LOTUS NOTE X E-ARQ BRASIL 

 

O e-ARQ Brasil (2011) estabelece requisitos obrigatórios para orientar as 

instituições na implementação de sistemas informatizados para gestão arquivística de 

documentos. Esse modelo foi desenvolvido, considerando a existência de um 

importante legado de documentos em formato digital, que vem sendo tratado por 

especialistas de diversas áreas, entre as quais Arquivologia e Tecnologia da Informação. 

Esses especialistas conceituam o documento arquivístico e o documento arquivístico 

digital para poder analisar e propor soluções que enfrentem os desafios trazidos por este 

formato. 

 

“É uma especificação de requisitos a serem cumpridos pela organização 

produtora/recebedora de documentos, pelo sistema de gestão arquivística e 

pelos próprios documentos, a fim de garantir sua confiabilidade e 

autenticidade, assim como sua acessibilidade.” (e-ARQ Brasil, 2011, p.9) 
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Além disso, o e-ARQ Brasil (2011) tem por objetivo especificar todas as 

atividades e operações técnicas da gestão arquivística de documentos, desde a produção, 

tramitação, utilização e arquivamento até a destinação final. Todas essas atividades 

poderão ser desempenhadas pelo SIGAD, o qual, tendo sido desenvolvido em 

conformidade com os requisitos do e-ARQ Brasil, conferirá credibilidade à produção e 

à manutenção de documentos arquivísticos. 

O e-ARQ Brasil deve ser utilizado para desenvolver um sistema informatizado 

ou avaliar um que já existe, cuja atividade principal seja a gestão arquivística de 

documentos.  

 

“Desde que a organização estabeleça um programa de gestão arquivística de 

documentos, o e-ARQ Brasil é aplicável aos setores público e privado de 

qualquer esfera e âmbito de atuação, servindo para diferentes tipos de 

documentos arquivísticos. Destina-se, igualmente, aos documentos relativos 

às atividades-meio e às atividades-fim de um órgão ou entidade e não se 

restringe a um ramo de atividade específica. Pode ser adotado como padrão 

ou norma pela administração pública federal, estadual, municipal, dos 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, a fim de uniformizar o 

desenvolvimento e aquisição de sistemas que visam produzir e manter 

documentos arquivísticos em formato digital.” (e-ARQ Brasil, 2011, p.12) 

 

 

A partir da análise do sistema Cdoc Lotus Note, este tópico mostra a aderência 

do sistema com o e-ARQ Brasil de acordo com o Quadro de análise de requisitos do e-

ARQ Brasil, os seja os requisitos atendidos ou não pelo sistema da empresa MAR. 

(Tabela 2). 

Os requisitos referentes a implementação e aplicação do código de classificação 

e da Tabela de temporalidade não foram utilizados, visto que, a empresa não adota tanto 

o plano de classificação, quanto a tabela de temporalidade. 

 

Tabela 2: Quadro de análise de requisitos do e-ARQ Brasil atendidos pelo sistema 

de gerenciamento de documentos da empresa MAR 

1. Organização dos documentos arquivísticos: plano de Classificação e Manutenção dos 

documentos 

1.1 Configuração e administração do plano de classificação no SIGAD 

Item 1.1.1: Um SIGAD tem que incluir e ser 

compatível com o plano de classificação do 

órgão ou entidade. O plano de classificação 

dos integrantes do SINAR deve estar de 

acordo com a legislação e ser aprovado pela 

instituição arquivística na esfera de 

competência específica. 

A empresa não possui plano de classificação 

logo, os outros pontos de 1.1.1 a 1.1.18 estão 

prejudicados.  
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1.2.  Classificação e metadados das unidades de arquivamento 

Item 1.2.4: Um SIGAD tem que permitir a 

associação de metadados às unidades de 

arquivamento e deve restringir a inclusão e 

alteração desses mesmos metadados somente 

a usuários autorizados. 

 

Apesar da empresa não possuir um código de 

classificação, o sistema permite a associação 

de metadados com restrição somente aos 

usuários autorizados, ou administradores do 

sistema. 

 

Item 1.3.1: Um SIGAD tem que registrar nos 

metadados a data de abertura e de 

encerramento do dossiê/processo. Essa data 

pode se constituir em parâmetro para 

aplicação dos prazos de guarda e destinação 

do dossiê/processo. 

 

O sistema possibilita os registros de abertura e 

encerramento do documento, fornecendo 

desta forma todo o histórico do documento. O 

encerramento é feito somente pelo 

administrador do sistema. 

 

1.3. Gerenciamento dos dossiês/processos 

Item 1.3.2: Um SIGAD tem que permitir que 

um dossiê/processo seja encerrado através de 

procedimentos regulamentares e somente por 

usuários autorizados. 

Qualquer abertura de um dossiê é registrada 

no metadado com a data de abertura, pois é 

feito o cadastro e salvo no sistema. E o 

encerramento somente é feito por usuário 

autorizado. 

Item 1.3.3: Um SIGAD tem que permitir a 

consulta aos dossiês/processos já encerrados 

por usuários autorizados. Item 1.3.4: Um 

SIGAD tem que impedir o acréscimo de 

novos documentos a dossiês/processos já 

encerrados. Dossiês/processos encerrados 

deverão ser reabertos para receber novos 

documentos. 

Segundo dito anteriormente, o encerramento é 

feito somente por usuários autorizados.  O 

sistema permite reabertura do documento, 

uma vez que foi encerrado somente por 

usuário autorizado. 

 

3. Captura 

3.1. Procedimentos Gerais 

Item 3.1.1: A captura tem que garantir a 

execução das seguintes funções: registrar e 

gerenciar todos os documentos convencionais; 

Registrar e gerenciar todos os documentos 

digitais, independentemente do contexto 

tecnológico; classificar todos os documentos 

de acordo com o plano ou código de 

classificação; controlar e validar a introdução 

de metadados.   

Como mencionado anteriormente, apesar do 

sistema possibilitar o uso de código de 

classificação, a empresa não possui um código 

de classificação. Quanto à captura o sistema 

garante a execução de registrar e gerenciar 

somente os documentos digitais, os 

convencionais não.  

 

Item 3.1.2: Um SIGAD tem que ser capaz de 

capturar documentos digitais das formas a 

seguir: captura de documentos produzidos 

dentro do SIGAD; captura de documento 

individual produzido em arquivo digital fora 

do SIGAD; captura de documento individual 

produzido em workflow ou em outros 

sistemas integrados ao SIGAD; captura de 

documentos em lote. 

O sistema permite a captura de documentos 

digitalizados em .pdf, .doc, docx, .zip e .dgn. 

 

 

Item 3.1.4: Um SIGAD tem que aceitar o 

conteúdo do documento, bem como as 

informações que definem sua aparência, 

mantendo as associações entre os vários 

objetos digitais que compõem o documento, 

isto é, anexos e links de hipertexto. 

O sistema aceita o conteúdo do documento. 

Bem como as informações que definem sua 

aparência, mantém associações entre links e 

hipertexto. 
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Item 3.1.5: Um SIGAD tem que permitir a 

inserção de todos os metadados obrigatórios e 

opcionais definidos na sua configuração e 

garantir que se mantenham associados ao 

documento. Os metadados obrigatórios são: • 

nome do arquivo digital; • número 

identificador atribuído pelo sistema; • data de 

produção • data e hora da captura; • data e 

hora de transmissão e recebimento; • data e 

hora da captura; • título ou descrição 

abreviada; • classificação de acordo com o 

plano ou código de classificação; • prazos de 

guarda; • autor (pessoa física ou jurídica); • 

redator (se diferente do autor); • originador; • 

destinatário (e respectivo cargo); • nome do 

setor responsável pela execução da ação 

contida no documento; • indicação de 

anotação; • indicação de anexos; • indicação 

de versão; • restrição de acesso; • registro das 

migrações e data em que ocorreram. 

Alguns metadados foram previstos, como por 

exemplo:  

 Nome do arquivo 

 Número identificador atribuído pelo 

sistema 

 Data e hora da produção 

 Data e hora da captura 

 Título ou descrição abreviada 

 Autor 

 Redator 

 Destinatário 

 Nome do setor responsável pela 

execução da ação contida no 

documento 

 Indicação de anotação 

  Indicação de anexos 

 Indicação de versão 

 Restrição de acesso 

 Registro das migrações e data em que 

ocorreram 

Os metadados opcionais se referem a 

informações mais detalhadas sobre o 

documento, tais como: • espécie/tipo/gênero 

documental • associações a documentos 

diferentes que podem estar relacionados pelo 

fato de registrarem a mesma atividade ou se 

referirem à mesma pessoa ou situação; • 

formato e software (nome e versão) em que o 

documento foi produzido ou capturado; • 

máscaras de formatação (templates) 

necessárias para interpretar a estrutura do 

documento; •assunto/descritor (diferentes do 

já estabelecido no código de classificação); • 

localização física; e • outros que se julgarem 

necessários. 

O sistema atende a estes requisitos. 

 

Item 3.1.6: Um SIGAD tem que prever a 

inserção dos metadados obrigatórios, 

previstos em legislação específica na devida 

esfera e âmbito de competência, no momento 

da captura de processos. 

Alguns metadados não foram previstos como, 

por exemplo:  
• classificação de acordo com o plano ou código de 

classificação;  

• prazos de guarda. 

Item 3.1.7: Um SIGAD tem que ser capaz de 

atribuir um número identificador a cada 

dossiê/processo e documento capturado, que 

serve para identificá-lo desde o momento da 

captura até sua destinação final dentro do 

SIGAD. 

Cada dossiê possui um numero único 

identificador, facilitando ao gerenciamento. 

Item 3.1.8: O formato do número identificador 

atribuído pelo sistema deve ser definido no 

momento da configuração do SIGAD.  

O identificador pode ser numérico ou 

alfanumérico, ou pode incluir os 

identificadores encadeados das entidades 

superiores no ramo apropriado da 

hierarquia. 

O identificador é numérico e o encadeamento 

com órgão superior pode existir também. 
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Item 3.1.9: Num SIGAD o número 

identificador atribuído pelo sistema tem que: - 

ser gerado automaticamente, sendo vedada 

sua introdução manual e alteração posterior; 

ou - ser atribuído pelo usuário e validado pelo 

sistema antes de ser aceito. Uma opção seria 

gerar o número identificador 

automaticamente, mas nesse caso, ocultá-lo 

do usuário, permitindo a este introduzir uma 

sequência não necessariamente única como 

um “identificador”. O usuário empregaria essa 

sequência como um identificador, mas o 

SIGAD a consideraria como metadado 

pesquisável, definido pelo usuário. 

Automaticamente é gerado um numero 

identificador. Podendo ser modificado 

somente pelos administradores, conforme 

necessidade. 

 

Item 3.1.10: Um SIGAD tem que prever a 

adoção da numeração única de processos e/ou 

documentos oficiais de acordo com a 

legislação específica a fim de garantir a 

integridade do número atribuído ao processo 

e/ou documento na unidade protocolizadora 

de origem. 

Não se aplica a realidade da empresa MAR.  

 

Item 3.1.12: Um SIGAD tem que garantir que os 

metadados associados a um documento sejam 

inseridos somente por usuários autorizados.  

Só pode ser feito por usuário autorizado 

Item 3.1.13: Um SIGAD tem que garantir que 

os metadados associados a um documento 

sejam alterados somente por administradores 

e usuários autorizados e devidamente 

registrados em trilhas de auditoria. 

Inclusão ou inserção somente é feita pelos 

administradores.  

 

Item 3.1.16: Um SIGAD tem que garantir a 

visualização do registro de entrada do 

documento no sistema com todos os 

metadados inseridos automaticamente e os 

demais a serem atribuídos pelo usuário.  

Por exemplo, o sistema pode atribuir, 

automaticamente, o número identificador, a 

data de captura, o título, o originador, e 

requerer que o usuário preencha os demais 

metadados. 

O sistema atribui automaticamente, o usuário 

precisa preencher manualmente o número 

identificador, titulo o originador. Somente o 

número identificador é automático. 

 

Item 3.1.17: Um SIGAD tem que garantir a 

inserção de outros metadados após a captura.  

Por exemplo, data e hora de alteração e 

mudança de suporte. 

A inserção de metadados é realizada pelo 

usuário autorizador a qualquer momento. 

Mesmo após a captura do documento.  

 

Item 3.1.18: Sempre que um documento tiver 

mais de uma versão, o SIGAD tem que 

permitir que os usuários selecionem pelo 

menos uma das seguintes ações: • registrar 

todas as versões do documento como um só 

documento arquivístico; • registrar uma única 

versão do documento como um documento 

arquivístico; • registrar cada uma das versões 

do documento, separadamente, como um 

documento arquivístico. 

O sistema não controla documento em papel 

somente em formatos .pdf, .doc, docx, .zip e 

.dgn. O sistema registra todas as versões do 

documento como um só documento 

arquivístico e registra cada uma das versões 

separadamente como um documento 

arquivístico. 

 

Item 3.1.21: No caso de documentos ou 

dossiês/processos constituídos por mais de um 

O sistema atende a todos estes requisitos do 

item 3.1.21. 
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objeto digital, o SIGAD tem que: • tratar o 

documento como uma unidade indivisível, 

assegurando a relação entre os objetos 

digitais; • preservar a integridade do 

documento, mantendo a relação entre os 

objetos digitais; • garantir a integridade do 

documento quando de sua recuperação, 

visualização e gestão posteriores; • gerenciar a 

destinação de todos os objetos digitais que 

compõem o documento como uma unidade 

indivisível. 

 

Item 3.1.22: Um SIGAD tem que emitir um 

aviso caso o usuário tente registrar um 

documento que já tenha sido registrado no 

mesmo dossiê/processo. 

O sistema avisa.  

 

4. Avaliação e destinação 

4.1. Configuração da tabela de temporalidade e destinação de documentos 

Item 4.1.1: Um SIGAD tem que prover 

funcionalidades para definição e manutenção 

de tabela de temporalidade e destinação de 

documentos, associada ao plano de 

classificação do órgão ou entidade. 

O sistema da empresa MAR não possui a 

finalidade pra definição e tabela de 

temporalidade e destinação.  

 

 

Com este trabalho, procurou-se demonstrar as condições para implementação de 

um SIGAD através das suas funcionalidades e requisitos. 

 

 

1.  Organização dos documentos arquivísticos: plano de classificação e 

manutenção dos documentos. 

A empresa não possui plano de classificação, logo o controle de ciclo de vida e 

manutenção dos documentos não é realizada. 

2. Captura 

A captura garante a execução de registro e gerenciamento somente dos 

documentos digitais, visto que a empresa não trabalha com documentos convencionais. 

Permite a captura de documentos digitalizados em formatos .pdf, .doc, docx, .zip e .dgn. 

3. Avaliação e Destinação 

O sistema não realiza tais ações por não ter inserido em seu sistema a tabela de 

temporalidade. O prazo de guarda para dos documentos do projeto entregues ao cliente 

é de 30 anos. 

É possível concluir que o sistema não apresentou todos os requisitos obrigatórios 

de um sistema informatizado de gerenciamento de documentos arquivísticos 

estabelecidos no e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011). 
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Ao fazer a comparação dos requisitos preconizados pelo e-ARQ Brasil com as 

funcionalidades do sistema implementado na empresa MAR, verificou-se que o sistema 

Cdoc Lotus Note apresenta algumas das funcionalidades fundamentais, consideradas 

obrigatórias, tendo em vista que o sistema atende a todos os requisitos de captura e 

Gerenciamento dos dossiês/processos. Contudo, o sistema não atende a alguns dos 

requisitos primordiais como o plano de classificação e tabela de temporalidade. Logo, 

conclui-se que o sistema não pode ser classificado como um SIGAD, visto que não 

atende a todos os requisitos necessários, propostos pelo e-ARQ Brasil 2011. 

O sistema Cdoc Lotus Notes tem como função para a empresa MAR, capturar o 

documento, registrar, gerenciar, controlar revisões, tramitar documentos, guardar o 

histórico do documento, manter a relação orgânica dos documentos, registrar todas as 

datas e horários desde a entrada do documento, tramitação, até o encerramento do 

mesmo.  

O sistema armazena todos os documentos gerados os quais são salvos em HD e 

realiza a entrega para cada cliente por meio de um navegador, juntamente com o HD do 

tipo externo. O sistema fica armazenado junto a empresa MAR por um prazo de 30 

anos, contendo todos os documentos do projeto. 

Percebe-se que o sistema necessita de aperfeiçoamento para satisfazer as funções 

arquivísticas de classificação, avaliação e destinação final tendo estas como finalidade o 

controle do ciclo de vida dos documentos arquivísticos. Assim, o sistema não é um 

SIGAD se assemelhando a um sistema para registro, armazenamento e acesso aos 

documentos da MAR, visto que mesmo que garanta a autenticidade e confiabilidade do 

documento digital, mantendo a relação orgânica e acesso por 30 anos. O SIGAD vai 

além disso, ele deve ser capaz de controlar a temporalidade e classificação dos 

documentos, gerenciar, simultaneamente os documentos digitais e os convencionais que 

visam o controle do ciclo de vida dos documentos, desde a produção até a destinação 

final, sendo capaz de manter a relação orgânica entre os documentos e de garantir a 

confiabilidade, a autenticidade e o acesso, ao longo do tempo, aos documentos 

arquivísticos, ou seja, seu valor como fonte de prova das atividades do órgão produtor.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

 De uma maneira geral, a pesquisa acima trata os principais conceitos da 

Arquivologia, como por exemplo, arquivo, gestão de documentos e Sistemas 

informatizados para gestão arquivística de documentos. Salienta a importância do 

entendimento desses conceitos como métodos teóricos e científicos, para a utilização 

dos mesmos. 

 O segundo capítulo trata os conceitos essenciais da Arquivologia, que são: 

arquivo, informação, documento arquivístico, documento digital, documento eletrônico, 

documento arquivístico eletrônico e documento digitalizado. Este capítulo proporcionou 

esclarecimento sobre a importância do conceito de arquivo, uma vez que este pode ser 

entendido de maneiras distintas. 

 O terceiro capítulo salienta a gestão de documentos convencionais e digitais, os 

sistemas informatizados GED E SIGAD e os benefícios técnicos e operacionais dos 

mesmos. Este capítulo propõe esclarecer que gestão de documentos- GD é tratada e 

aplicada do mesmo modo, tanto para os documentos convencionais, quanto para os 

digitais, e que GD é fundamental para um funcionamento eficaz de um sistema 

informatizado para gestão de documentos, e para o GED. 

 O quarto e último capítulo trata-se da apresentação da empresa MAR, do 

procedimento de documentação da empresa e da análise do sistema Cdoc Lotus Note. 

Ao final apresenta a comparação entre o Cdoc Lotus Note com a aderência dos 

requisitos do e-ARQ Brasil, propondo mostrar quais os requisitos o sistema atende e se 

ele pode ser considerado, ou não, um SIGAD. 

A partir da pesquisa realizada pôde- se concluir que as instituições precisam de 

métodos científicos e teóricos para obter parâmetros de gerenciamento para os 

documentos arquivísticos, tanto convencionais quanto digitais.  

 Junto à gestão de documentos, os documentos de arquivo precisam garantir à 

instituição segurança, confiabilidade, autenticidade e disponibilidade. Ao longo da 

pesquisa, é possível observar que a teoria científica e metodológica da gestão de 

documentos, aplica-se tanto para os documentos convencionais quanto aos digitais. 

 Quanto à análise feita com o sistema Cdoc Lotus Note da empresa MAR, 

verificando as aderências do e-Arq Brasil, é possível observar que um SIGAD precisa 

manter a relação orgânica entre os documentos de maneira que garanta a confiabilidade, 
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autenticidade e acesso a longo tempo, incluindo como dois dos requisitos fundamentais 

a tabela de temporalidade e o código de classificação, visto que estes possibilitam apoio 

primordial à preservação de longo prazo. 
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