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RESUMO 

 

 

O emprego da tecnologia de Electronic Document Management Systems – EDMS em processos 

de trabalho têm avançado nos últimos anos e se tornou praticamente um caminho sem volta, 

principalmente em organizações que possuem seus processos de negócio baseados na criação e 

tramitação de documentos e um quadro extenso de colaboradores. Apesar das numerosas 

vantagens, é grande o desafio de implantar tal solução em um ambiente como descrito, com o 

risco de desperdícios de recursos financeiros, pessoais e temporais. Nesse sentido, o presente 

trabalho tem como objetivo a identificação de fatores críticos de sucesso que influenciam 

iniciativas de implantação de EDMS. Para tanto, foi feita uma pesquisa bibliográfica que reuniu 

os principais autores do tema e permitiu que, na revisão da literatura, fossem apresentados os 

conceitos e definições da área de pesquisa. Após essa etapa foram identificados 14 fatores 

críticos de sucesso que serviram de base para a construção de um instrumento de pesquisa 

aplicado a especialistas em TI e gestão documental, em uma universidade pública brasileira, 

acerca dos fatores influenciadores em iniciativas de implantação de um EDMS. Com base na 

análise dos dados coletados através de consulta à especialistas e no contraponto com os achados 

na revisão da literatura foram feitas considerações sobre aspectos relevantes à iniciativas de 

implantação desses sistemas a fim de suprimir eventuais falhas. Os fatores considerados mais 

relevantes na opinião dos especialistas foram: Apoio da Alta Direção; Planejamento 

Estratégico; Colaboração; Equipe de Implantação de TI; Qualidade dos Dados; Segurança e 

Privacidade / Confiança; Infraestrutura de TIC. Como contribuição espera-se que a atenção aos 

fatores críticos pesquisados conduza a projetos de implantação de EDMS mais bem planejados 

e executados, com possíveis riscos identificados de antemão, aumentando assim as chances de 

sucesso dos mesmos. 

 

 

 

Palavras-chave: Gestão eletrônica de documentos. GED. Implantação. Fatores críticos de 

sucesso. 
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ABSTRACT 

 

 

The use of Electronic Document Management System (EDMS) technology in working 

processes has advanced in the last years and has become practically a path without return, 

mainly in organizations that is its business process based on the creation and workflow of 

documents and an extensive staff. Despite the advantages, the challenge of deploying a solution 

in an environment as described as previous, with risk of wastage of financial resources, issues 

and time is great. In that direction, the present work has the objective of identifying critical 

success factors that influence EDMS implementation initiatives. In order to achieve this goal, 

an bibliographical research was conducted that brought together the main authors of the theme 

and allowed the literature review to find the concepts and definitions of the research area. After 

this step were identified 14 critical success factors that served as the basis for the construction 

of a research instrument applied to specialists in information technology and document 

management at a brazilian public university on the factors influencing initiatives to implement 

an EDMS. Based on the analysis of the data collected through consultation with experts and on 

the counterpoint to the findings in the literature review, relevant considerations were made in 

case of initiatives to implement this kind of systems in order to suppress eventual failures. The 

factors considered most relevant in the opinion of the specialists were: Top Management 

Support; Strategic Planning; Collaboration; IT Implementation Team; Data Quality; Security 

and Privacy / Trust; ICT Infrastructure. As a contribution, it is expected that the attention to the 

critical factors surveyed will lead to better planned and executed EDMS implementation 

projects, with possible risks identified in advance, thus increasing their chances of success.  

 

 

 

Keywords: Electronic document management system. EDMS. Implementation. Critical 

success factors. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A adoção da TI – Tecnologia da Informação por órgãos e instituições governamentais 

ao redor do mundo a fim de prestar serviços de informação para os cidadãos e empresas é fator 

chave no aumento da eficiência dos serviços públicos. Contudo, o Governo Eletrônico (e-

Government), como é conhecido, não deve se ater somente a prestação de serviços de 

informação para a sociedade, precisa desenvolver estratégias para integração e comunicação 

entre os diversos níveis da administração pública na busca por eficiência e redução de custos 

(ABDULKADHIM et al., 2015b). 

Como parte importante dessa estratégia, é de suma importância que as instituições 

públicas consigam fazer o gerenciamento de registros documentais, aprimorem os processos de 

gestão e comunicação, gerenciem o conhecimento e a memória organizacional e melhorem a 

eficiência das atividades desempenhadas. A utilização de um EDMS – Electronic Document 

Management System por órgãos governamentais contribui para que elas atinjam estes objetivos 

e ainda atenda a requisitos legislativos no armazenamento, recuperação e transferência de 

documentos que surgiram nas últimas décadas (AFONSO et al., 2015). 

Segundo Alshibly, Chiong e Bao (2016) pode-se ver o EDMS como um conceito 

abrangente que condensa várias tecnologias, incluindo reprodução, recuperação e 

gerenciamento de documentos, relatórios, reconhecimento de caracteres e buscas por conteúdo, 

criação de fluxo de trabalho e transferências de artefatos, processamento de formulários, 

gerenciamento de conteúdo, gerenciamento de assinatura digital, armazenamento e 

arquivamento, gerenciamento de processos de negócios e colaboração. De forma resumida o 

EDMS é definido como: “Assim, um EDMS é uma ferramenta de gestão para o controle de 

documentos em andamento, promovendo o uso efetivo e a reutilização de informações e 

facilitando a criação de registros.” (ALSHIBLY; CHIONG; BAO, 2016, p. 3). 

A principal função de um EDMS é facilitar o fluxo de informações, sejam registros ou 

documentos, através de uma organização e garantir sua disponibilidade quando solicitado. Cada 

vez mais, os EDMSs são vitais para organizações e colaboradores que usam informações no seu 

dia a dia de trabalho. Apesar do custo e do esforço de implantar tal sistema serem consideráveis, 

a adoção do mesmo ainda é vantajosa pois pode ajudar as organizações a conseguirem 

operações mais eficientes, reduzir os custos de transação, automatizar processos, melhorar a 

produtividade, minimizar erros e reduzir o retrabalho (ALSHIBLY; CHIONG; BAO, 2016). 
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Segundo Hung et al. (2009) o EDMS surgiu na década de 1990 com objetivo de fazer o 

gerenciamento de documentos digitais nas organizações. Na última década, houve iniciativas 

de implantação desses sistemas em diversos países como Estados Unidos, Taiwan, Alemanha, 

Coreia do Sul, Austrália, Reino Unido, Paquistão (ABDULKADHIM et al., 2015a; 

GREGORY, 2005; HUNG et al., 2009; NGUYEN et al., 2009; ZINNER HENRIKSEN; 

VIBORG ANDERSEN, 2008).  

Mas, apesar da motivação para implantação de um EDMS pelo setor público justificada 

pelos benefícios anteriormente descritos, nem sempre esse processo consegue resultados 

satisfatórios e muitas iniciativas têm falhado (ALSHIBLY; CHIONG; BAO, 2016).  

Segundo Abdulkadhim et al. (2015a) para conseguir realizar uma implantação bem-

sucedida de um EDMS é necessário entender as características que influenciam o processo. Isso 

inclui identificar uma série de fatores (técnicos, organizacionais e de usuários) que influenciam 

no sucesso ou falha dos projetos de implantação de sistema. Uma vez identificados os fatores, 

é possível utilizar o conhecimento adquirido no planejamento de processos de implantação de 

sistemas de gestão eletrônica de documentos. 

Tratando-se o EDMS de um SI - Sistema de Informações, a sua implantação pode ser 

encarada e planejada seguindo-se os paradigmas deste tipo de sistema, onde o processo de 

implantação é visto como um processo de mudança organizacional (BAHARI, 2012). 

 

1.1 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Com o uso da tecnologia da informação as instituições públicas têm maiores 

possibilidades de otimizar o trabalho administrativo e ganhar eficiência na prestação de serviço 

para a sociedade. Para tirar maior proveito do uso da tecnologia é de suma importância 

transformar artefatos físicos em digitais e incluir nos sistemas de informações os processos de 

trabalho que antes ficavam na memória dos colaboradores ou em manuais e processos 

guardados em arquivos físicos. A implantação de sistemas de gestão eletrônica de documentos 

visa atender a esses objetivos. 

A implantação de EDMS em uma organização traz diversas vantagens. Relacionadas ao 

custo-benefício estão: melhorias de produtividade, redução de custos, economia de espaço e 

melhora do fluxo de caixa. Já em relação a objetivos estratégicos podem ser citadas: vantagem 

competitiva, melhor atendimento ao cliente, melhor trabalho em equipe, conformidade com leis 

regulatórias e estatutárias e melhor acesso / fluxo de informações (ALZUBI, 2015). 
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Apesar de existirem diversas iniciativas de implantação por instituições governamentais 

de vários países, os benefícios do EDMS são difíceis de serem conseguidos completamente. A 

implantação desse tipo de sistema enfrenta problemas e desafios similares em todo o mundo e, 

em particular, estes desafios estão mais relacionados à cultura administrativa do que ao grau de 

desenvolvimento do país (ZINNER HENRIKSEN; VIBORG ANDERSEN, 2008). 

Afim de reduzir a quantidade de processos de implantação que falham e evitar 

problemas decorrentes de implantações mal executadas é necessário identificar quais são os 

fatores que influenciam o processo de implantação de um sistema de gestão eletrônica de 

documentos (ABDULKADHIM et al., 2015a). 

 Para atingir todos os benefícios esperados com a implantação de um sistema como o 

EDMS faz-se necessário identificar os fatores que influenciam este processo. Além disso, é 

primordial saber qual a importância e a influência desses fatores nas iniciativas de implantação, 

para assim definir um planejamento adequado e adotar práticas para prevenir falhas e erros 

recorrentes na abordagem.  

 

1.2 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

A partir do cenário e situação-problema previamente apresentados, existe a motivação 

para o estudo dos fatores que influenciam os processos de implantação de sistemas de gestão 

eletrônica de documentos a partir da contribuição de vários autores. Neste sentido, surge uma 

questão central: Quais são os fatores críticos e como influenciam o sucesso nas iniciativas 

de implantação de sistemas de gestão eletrônica de documentos? 

Ainda nessa pesquisa, foram buscadas respostas para outras questões secundárias: 

a) Quais são os fatores críticos de sucesso apresentados na literatura que influenciam 

o processo de implantação de um EDMS? 

b) Quais fatores relacionados à implantação de EMDS os autores citam com mais 

frequência? 

c) Como os fatores mais frequentes identificados podem ser categorizados e 

priorizados para facilitar o entendimento da relação deles como o problema? 

d) Qual a percepção de especialistas quanto à influência dos fatores críticos de 

sucesso identificados no processo de implantação de um EDMS? 
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1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral identificar quais fatores críticos de sucesso 

influenciam na implantação de um EDMS para a realização da gestão documental no ambiente 

de uma organização governamental. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar na literatura os fatores que mais aparecem descritos pelos autores que 

abordam o tema implantação de EDMS; 

b) Dispor os fatores críticos de sucesso em categorias com base na literatura; 

c) Identificar a prioridade dos fatores críticos de sucesso com base na literatura; 

d) Mapear a percepção de especialistas em relação ao papel dos fatores identificados 

na literatura quanto ao processo de implantação de um EDMS; 

 

O Quadro 1 apresenta de forma resumida as relações entre as questões de pesquisa e os 

objetivos específicos. 

 

Quadro 1 - Relações entre as questões de pesquisa e os objetivos específicos 

Questão Específica Objetivo Específico 

a) Quais são os fatores críticos de sucesso 

apresentados na literatura que influenciam o 

processo de implantação de um EDMS? 

a) Identificar na literatura os fatores que mais 

aparecem descritos pelos autores que abordam o 

tema implantação de EDMS. 

b) Quais fatores relacionados à implantação de 

EMDS os autores citam com mais frequência? 

a) Identificar na literatura os fatores que mais 

aparecem descritos pelos autores que abordam o 

tema implantação de EDMS. 

c) Como os fatores mais frequentes identificados 

podem ser categorizados e priorizados para 

facilitar o entendimento da relação deles como o 

problema? 

b) Dispor os fatores críticos de sucesso em 

categorias com base na literatura. 

 

c) Identificar a prioridade dos fatores críticos de 

sucesso com base na literatura. 

d) Qual a percepção de especialistas quanto à 

influência dos fatores críticos de sucesso 

identificados no processo de implantação de um 

EDMS? 

d) Mapear a percepção de especialistas em 

relação ao papel dos fatores identificados na 

literatura no processo de implantação de um 

EDMS. 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 
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1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Em relação à revisão da literatura, foram pesquisados artigos disponíveis nas bases 

Scopus e SciELO, para identificar os fatores que mais influenciam em projetos de implantação 

de Sistemas de Gestão Eletrônica de Documentos e a priorização desses fatores. Conhecendo 

esses fatores e como eles atuam durante o processo de implantação, é possível empreender 

iniciativas de adoção de EMDSs melhores estruturadas e com maiores chances de atingir os 

objetivos planejados. 

A pesquisa também contou com consulta à especialistas oriundos de uma organização 

pública de ensino que faz parte das Instituições Federais de Ensino Superior – IFES do Brasil. 

Os participantes consultados vieram das áreas de Sistemas de TI e Gestão Documental da 

referida organização. 

A presente pesquisa é delimitada no tempo pelos períodos de revisão da literatura com 

busca de artigos em periódicos (09 de julho de 2016 à 31 de outubro de 2016) e de consulta à 

especialistas através de questionário (13 de março de 2017 à 28 de março de 2017). 

 

1.5 IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO  

 

A relevância do estudo está na identificação dos fatores críticos que mais influenciam 

no sucesso das iniciativas de implantação de um EDMS, fundamentada nos principais autores 

na literatura, bem como na percepção de especialistas quanto ao grau de influência exercido 

pelos fatores no processo de implantação de um EDMS.  

Alshibly, Chiong e Bao (2016) ressaltam que a necessidade de estudos mais 

aprofundados sobre os fatores críticos de sucesso (FCS) para a implantação da GED – Gestão 

Eletrônica de Documentos é crucial e que as organizações precisam estar cientes dos fatores 

que influenciarão o sucesso de uma iniciativa de implantação de um EDMS, a fim de usufruir 

de todos os seus benefícios. 

 

1.6 ESTRUTURA DO ESTUDO 

 

Capítulo 1: Introdução 

O objetivo deste capítulo consiste em apresentar ao leitor uma visão abrangente do 

EDMS e das características inerentes ao processo de implantação do mesmo. 

Neste sentido, foram abordados, neste capítulo, a fundamentação teórica, apoiada no 

desenvolvimento de um estudo bibliométrico mais detalhado no capítulo da metodologia 
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científica, a situação-problema, as questões e objetivos da pesquisa. Finalizam este capítulo 

dois subitens, a saber: a justificativa da pesquisa e sua delimitação. 

 

Capítulo 2: Revisão da Literatura 

O referido capítulo apresenta a revisão da literatura da Dissertação, onde os principais 

temas foram pesquisados nos artigos encontrados. Com base no estudo bibliométrico, foi 

possível formar as bases necessárias para construção do presente trabalho. Disserta-se sobre 

EDMS, seus equivalentes, fatores que influenciam na implantação e problemas comumente 

encontrados. 

 

Capítulo 3: Metodologia da Pesquisa 

O capítulo apresenta o desenvolvimento da metodologia da pesquisa, onde são descritos 

os meios de investigação e a estratégia que foram utilizados para obtenção dos resultados. 

Disserta-se sobre o tipo de pesquisa segundo os objetivos e o instrumento da pesquisa que foram 

utilizados para a coleta dos dados. 

 

Capítulo 4: Análise dos resultados 

Neste capítulo são apresentadas as análises dos resultados obtidos através da ampla 

investigação bibliográfica e da consulta aos especialistas através da aplicação de questionário. 

 

Capítulo 5: Conclusão 

Neste capítulo é tratada toda a conclusão da presente dissertação mediante as respostas 

referentes as perguntas da pesquisa e propondo novos estudos para a continuidade deste 

trabalho. 

Na sequência, apresentam-se as Referências Bibliográficas, o Apêndice e os Anexos. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos relacionados ao EDMS como 

base para os resultados descritos na pesquisa. 

Para isso o presente trabalho se debruça sobre os seguintes temas macro: documento, 

gestão de documentos, sistema de gestão eletrônica de documentos e fatores influenciadores na 

implantação de EDMS.  

 

2.1 DOCUMENTO 

 

Segundo Liu (2004), a evidência mais antiga conhecida de escrita originou 

aproximadamente 6.000 anos atrás, quando Sumérios começaram a inscrever símbolos em 

tabuletas de argila para gravar transações comerciais. 

A humanidade levou cerca de 50 milhões de anos para introduzir a escrita; outros 5 mil 

anos para ir da escrita à impressão; gastou cerca de 500 anos desde a tecnologia de impressão 

até os meios de comunicação visual (cinema, televisão, rádio, vídeo, foto); por fim, menos de 

50 anos se passaram desde a primeira mídia audiovisual para o computador como conhecemos 

hoje (LIU, 2004). 

Björk (2003, p. 105) define documento da seguinte maneira: 

 

Na linguagem comum, o termo "documento" geralmente significa um veículo de 

informação (geralmente em papel) contendo informações escritas ou desenhadas 

para um propósito específico. Central para a ideia de um documento é geralmente 

que ele pode ser facilmente transferido, armazenado e manipulado como uma 

unidade. 

 

Para vários autores um documento representa uma unidade estruturada de informação 

que pode assimilada por seres humanos (ALZUBI, 2015; ARQUIVO NACIONAL, 2005; 

BJÖRK, 2003; BUCKLAND, 1997; LÖWNERTZ, 1998; SPRAGUE JR., 1995). 

No ramo da Arquivologia, o registro documental pode ser descrito como um documento 

criado ou recebido e mantido por uma agência, organização ou indivíduo em cumprimento de 

obrigações legais ou na transação de negócios, de acordo com o glossário arquivístico 

americano padrão produzido pela Sociedade de Arquivistas Americanos (SAA) (GILLILAND-

SWETLAND, 2005). 

Como pode-se observar, o entendimento do conceito de documento tradicionalmente 

remete a registros textuais e afins feitos em papel. Essa forma de ver os documentos prevaleceu 
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antes da chegada dos documentos eletrônicos. A noção tradicional de documentos já não 

comporta novas formas de documentos eletrônicos ou digitais (BUCKLAND, 1997).  

Nessa linha de raciocínio, nos dias atuais, o uso da computação e telecomunicação 

evoluiu a forma dos documentos. Eles saíram do papel para formato eletrônico e a partir daí 

puderam abarcar muitos tipos diferentes de informações, tais como arquivos de processamento 

de texto, planilhas, gráficos, vídeo, áudio e imagens (ALZUBI, 2015). 

 

2.2 DOCUMENTO ELETRÔNICO 

 

Após a introdução do conceito de documento e a evolução do mesmo, faz-se necessário 

aprofundar a variante mais associada ao tema do presente trabalho: o documento eletrônico ou 

digital. 

Seguindo a definição do Arquivo Nacional (2005, p. 75), o documento digital consiste 

em: “Documento codificado em dígitos binários, acessível por meio de sistema 

computacional.”. 

A evolução do documento em papel para o eletrônico ou digital é marcada pelas formas 

como as quais a informação é representada e os documentos são processados. A informação 

que antes era representada basicamente por registros textuais, agora é também é representada 

por gráficos, imagens, áudio, vídeo e animação. E documentos que antes tinham como mídia o 

papel, agora são gerados, exibidos, transportados e armazenados digitalmente (SPRAGUE JR., 

1995). 

Com o uso do documento digital, gráficos, imagens e textos podem ser compostos em 

um único elemento estruturado e a partir daí armazenados, buscados e apresentados 

eletronicamente em um computador ou terminal. A Figura 1 a seguir, apresenta um exemplo de 

documento digital e seus componentes. 
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Figura 1 - Composição de um documento eletrônico ou digital 

 
Fonte: Sprague Jr. (1995). 

 

Resumidamente, um documento eletrônico pode ser composto por vários elementos 

diferentes (texto, imagens etc.), armazenados em diferentes mídias digitais e em distintos meios 

ou locais físicos. Vale ressaltar inclusive que, através do estabelecimento de configurações e 

parâmetros diferentes para a apresentação e layout, um mesmo documento pode ser visualizado 

de formas diferentes dependendo do software utilizado (LÖWNERTZ, 1998). 

Não menos importante, o advento da tecnologia de redes de computadores e a Internet 

permitiram que os documentos no formato eletrônico pudessem ser transmitidos e 

compartilhados muito mais facilmente, o que os torna excelentes meios de armazenamento e 

compartilhamento de conhecimento entre colaboradores e organizações públicas ou privadas. 

Para os fins da presente pesquisa, o termo documento estará relacionado ao seu formato 

eletrônico e ao uso de softwares e sistemas computacionais para o seu gerenciamento.  

 

2.3 GESTÃO DE DOCUMENTOS 

 

Gestão de documentos é um termo usado para se referir ao armazenamento, 

recuperação, rastreamento e administração de documentos dentro de uma organização 

(ALZUBI, 2015). 

Segundo Rodrigues (2006) a gestão de documentos surgiu de uma necessidade da 

administração pública quanto à organização de documentos, ditos administrativos, sem a ajuda 

de instituições arquivísticas que tinham enfoque em documentos históricos e científicos. 
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A partir da segunda metade do século XX, é formulado o conceito de ciclo de vida dos 

documentos de arquivo. Mais especificamente em 1956 quando há a publicação de Arquivos 

modernos – princípios e técnicas por Schellenberg que se inicia a discussão sobre os arquivos 

correntes e a sua gestão (RODRIGUES, 2006). 

O conceito de ciclo de vida mencionado anteriormente faz parte do conceito mais 

abrangente de Arquivo explicado adiante. 

Seguindo a definição de Rodrigues (2006, p. 105): “arquivo é um conjunto de 

documentos produzidos e recebidos no decurso das ações necessárias para o cumprimento da 

missão predefinida de uma determinada entidade coletiva, pessoa ou família.”. 

A Figura 2 apresenta o Arquivo como resultado de dois processos integrados: 

 

Figura 2 - Arquivo e os processos que o definem 

 

Fonte: Rodrigues (2006). 

 

Há alguns pontos a serem detalhados sobre Figura 2 para se compreender corretamente 

o conceito apresentado: 

I. Cada um dos processos é formado por um sujeito (agente), uma ação (realizada 

pelo agente) e um resultado (consequência da ação). 

II. A missão representa tanto o resultado quanto o objetivo de uma organização, 

família ou pessoa. 



 

24 

III. A ação (funções, atividades e tarefas), no processo de realização da missão, 

também é o sujeito (agente) no processo de criação do Arquivo (resultado).  

IV. O processo de realização da missão (através da sua ação) dá origem ao processo 

de criação do Arquivo (resultado). 

 

Em outras palavras, as atividades administrativas e rotineiras de uma organização, que 

gera documentos como subproduto, dão origem a um conjunto de documentos (Arquivo) que, 

em determinados casos, precisam ser mantidos durante algum tempo como registro de acordo 

com a classificação documental, realizada de acordo com o assunto do documento. 

Segundo Gilliland-Swetland (2005) o papel dos Arquivos é tradicionalmente um papel 

de referência. Nessa linha, os Arquivos ficam responsáveis pela custódia física dos documentos 

não circulantes transferidos para seu controle e, desde então, são responsáveis pela preservação 

da integridade física e intelectual desses registros e disponibilização para uso secundário. 

Essa abordagem de custódia é descrita dentro de um modelo de ciclo de vida. Esse 

modelo trata de como os documentos são criados e usados. Baseia-se no pressuposto de que a 

serventia dos documentos cai rapidamente logo após a sua criação e continua a diminuir até que 

sejam descartados ou destruídos. Quando não descartados, são considerados de valor 

continuado e transferidos para os arquivos físicos e disponibilizados a usuários secundários, 

como por exemplo, pesquisadores (GILLILAND-SWETLAND, 2005; RODRIGUES, 2006). 

Roncaglio, Szvarça e Bojanoski (2014) apresentam 3 fases da vida do documento:  

I. O primeiro ciclo: denominado corrente, corresponde ao valor administrativo. Os 

documentos que permanecem neste primeiro ciclo ficam sob a guarda dos setores 

originais que os produziram; 

II. O segundo ciclo: denominado intermediário, corresponde ao valor probatório e/ou 

legal do documento. O arquivo intermediário da organização guarda os 

documentos que já não são de uso corrente nos setores, mas que por motivos de 

ordem legal ou administrativa ainda são preservados; 

III. O terceiro ciclo: denominado permanente, quando o valor histórico e científico se 

sobrepõe aos demais valores. Caso não se reconheça esse valor permanente, o 

conjunto documental será eliminado. O acervo de valor histórico ou científico é 

guardado no arquivo permanente. 

Através de um instrumento denominado Tabela de Temporalidade os documentos 

passam de uma fase à outra. Com base em um processo de avaliação, essa tabela estabelece os 
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prazos de permanência nas fases corrente e intermediária e a sua destinação final: eliminação 

ou recolhimento ao arquivo permanente (RODRIGUES, 2006). 

Para fornecer aos interessados as informações de maneira rápida e segura contidas em 

seu acervo, o Arquivo deve dispor de um método de arquivamento que resulte no 

estabelecimento de uma classificação documental levando em consideração a estrutura da 

empresa, suas funções e a natureza de seus documentos. Tal método deve ser de conhecimento 

de todos os setores da instituição, seja ela pública ou privada, pois assim como a 

responsabilidade pela organização dos dados institucionais é de todos os colaboradores, a 

organização dos documentos começa com a geração dos mesmos durante as atividades da 

organização (RONCAGLIO; SZVARÇA; BOJANOSKI, 2014). 

A gestão de documentos pode ser entendida, em um primeiro momento, como o 

emprego dos conceitos vindos da Arquivologia para fornecer à instituições públicas ou privadas 

formas de controlar as informações produzidas e obter maior agilidade e eficiência no 

desempenho de suas atividades. 

De acordo com Brasil (1991), que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos 

e privados e dá outras providências:  

 

Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações 

técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em 

fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda 

permanente. 

 

Baseando-se em Brasil (1991), a Lei Federal 8.159 mencionada acima, a gestão de 

documentos abarca todo o seu ciclo de vida, desde a produção até sua destinação final. Contudo 

faz-se necessário fazer a distinção dos termos utilizados na literatura sobre o tema. 

De acordo com Rodrigues (2006, p. 103): “Na língua inglesa, apenas os documentos de 

guarda permanente são chamados de archives, os de uso corrente recebem a denominação de 

records”. Essa definição esclarece o motivo da literatura científica sobre o tema gestão de 

documentos utilizarem tanto os termos “document management” quanto “records 

management” como palavras-chave. 

Segundo “The National Archives of Scotland” (2013) um documento é qualquer 

informação escrita de qualquer forma, produzida ou recebida por uma organização ou pessoa. 

Essa definição vai ao encontro do que foi visto na Seção 2.1, mas acrescenta que alguns 

documentos são temporários ou de valor de curto prazo e nunca devem ser transferidos a um 

Arquivo.  
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Por outro lado, alguns registros precisam ser mantidos pois figuram como evidência de 

transações, como resultado de obrigações legais ou mesmo como documentos de política. Estes 

registros devem ir para um Arquivo oficial e, a partir deste momento, eles se tornam 

documentos arquivísticos. Em outras palavras, todos os documentos arquivísticos (records) 

começam como registro, mas nem todos os registros podem ser considerados documentos 

arquivísticos.  (“The National Archives of Scotland”, 2013, tradução nossa).  

 

2.4  GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS 

 

Esta seção trata inicialmente da terminologia literária sobre gestão eletrônica de 

documentos, seguida de um breve histórico, definições e características sobre o tema em 

questão. 

 

2.4.1 Terminologia Literária 

 

Os conceitos de registro (record) e documento (document) estão intimamente ligados, 

como visto anteriormente. Como consequência, acabam sendo utilizados como sinônimo em 

contextos mais abrangentes (KATUU, 2012). Na literatura científica brasileira, por exemplo, 

não há a distinção entre um e outro, sendo o termo “record” traduzido diretamente para 

“documento” como feito por (RODRIGUES, 2006). 

Essa ambiguidade acaba se refletindo em pesquisas sobre gestão documental. Nguyen, 

Swatman e Fraunholz (2007) relacionam uma série de estudos que relatam a implantação de 

sistemas de gestão eletrônica de documentos com uma variedade de nomes diferentes. Os 

termos EDM - Electronic Document Management, ERM - Electronic Records Management e 

até mesmo EDRM - Electronic Document and Records Management são empregados por vários 

autores. 

Não é simples identificar exatamente como esses sistemas diferem. Muitos deles 

possuem funcionalidades compartilhadas e propósitos semelhantes. Existem, inclusive, 

dificuldades em determinar um conjunto definitivo de diferenças entre eles, já que até mesmos 

os próprios provedores de software não chegaram a um consenso sobre um conjunto único de 

funcionalidades para cada um desses sistemas (NGUYEN; SWATMAN; FRAUNHOLZ, 

2007). 

Para os fins deste trabalho, os termos EDM e EDMS foram adotados como arcabouço 

para designar o emprego de tecnologias computacionais na gestão documental, no que tange à 
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implantação dos referidos sistemas, assim como fizeram Abdulkadhim et al. (2015a, 2015b, 

2016) e Alshibly, Chiong e Bao (2016). 

 

2.4.2 Breve Histórico 

 

A origem da gestão documental se deu através do uso de arquivos manuais para 

armazenar documentos em papel classificados com base no seu conteúdo. Com o uso de 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), a gestão de documentos transcendeu ao 

papel e agora também se aplica a documentos eletrônicos e documentos em papel convertido 

em formato eletrônico (ALZUBI, 2015). 

A origem da gestão documental tem raiz nos Estados Unidos após a II Guerra Mundial 

(1939-1945) com uma forte influência estatal em meados do século XX. No pós-guerra, sofreu 

influência da Administração como campo científico no âmbito da reorganização do sistema 

capitalista (JARDIM, 2015). 

A primeira evolução tecnológica no contexto da documentação ocorreu na década de 60 

com a introdução da fotocópia. Essa tecnologia diminuiu consideravelmente o custo de 

duplicação de documentos (HJELT; BJÖRK, 2006).  

Na década de 80, deu-se uma segunda onda de evolução quando os computadores 

começaram a auxiliar nas atividades diárias das organizações, mais especificamente, na criação 

de documentos que foi bastante facilitada pelo uso de programas de edição de texto e planilhas 

eletrônicas. Apesar disso, a transferência de informação ainda era feita principalmente através 

de cópias em papel através dos correios (HJELT; BJÖRK, 2006). 

De acordo com Hjelt e Björk (2006) também na década de 80 observou-se o surgimento 

de disquetes para armazenamento e cópia de informações. O avanço na cópia de dados 

digitalizados porém não solucionou o problema de transferência de dados. Como uma solução 

para esse problema de transferência de informação, na própria década de 80 surge o fax. Apesar 

dos óbvios benefícios que trouxe, o fax possuía algumas limitações: não era útil para 

documentos em papel fisicamente grandes e não permitia a reutilização dos dados em formato 

digital para quem os recebesse.  

No início dos anos 90, o surgimento de redes locais de computadores e a Internet 

possibilitou a troca de informações digitais, permitindo a reutilização dos dados por 

funcionários e organizações com o uso de computadores. A partir de 1995, com o avanço as 

tecnologias de transmissão de dados no que tange a velocidade e capacidade, a Internet se 

popularizou ainda mais, aumentando as possibilidades e recursos disponíveis para a gestão e 
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transferência de informações e consequentemente documentos. Com a Internet, veio o uso do 

e-mail como forma de compartilhar documentos produzidos digitalmente em anexos. Em 

termos de troca de compartilhamento e reutilização de arquivos eletrônicos, o e-mail trouxe 

benefícios. Por outro lado, quanto à gestão de documentos de uma organização, acaba 

resultando em um verdadeiro problema dada a dificuldade na rastreabilidade, recuperação e 

controle de modificações e gerenciamento de versões de documentos anexados nas mensagens 

(HJELT; BJÖRK, 2006).  

A Figura 3 ilustra as tecnologias que deram suporte à evolução da gestão de documentos: 

 

Figura 3 - Evolução da tecnologia de gestão de documentos 

 

Fonte: Adaptado de Hjelt. e Björk (2006). 

 

Nos dias atuais, a grande disponibilidade de computadores pessoais e a Internet 

proporcionam a infraestrutura necessária para uma eficiente gestão de documentos baseada no 

uso de computadores. O método mais moderno consiste no uso de sistemas eletrônicos de 

gestão, onde os documentos são armazenados em um servidor e os usuários interagem com esse 

repositório central através de navegadores (browsers) (BJÖRK, 2003). 

 

2.4.3 Definições e Características 

 

A GED - Gestão Eletrônica de Documentos ou EDM - Electronic Document 

Management, se aplica a documentos eletrônicos e documentos em papel convertido em 

formato eletrônico. Hoje em dia, em vez de arquivos em estantes, ferramentas automatizadas 

para gerenciamento de documentos são necessárias para fornecer aos usuários serviços de 

acesso a documentos eletrônicos, como repositório de documentos, pesquisa, gerenciamento de 

mudanças, controle de versão, distribuição, fluxo de trabalho e gerenciamento de dependências 

internas e externas (ALZUBI, 2015). 
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A GED auxilia a busca por documentos eletrônicos, mesmo que não se saiba a 

localização lógica destes, reduz a incerteza sobre o status atual do documento mantendo um 

histórico de alterações e um controle das versões do mesmo e livra as organizações de 

informações e arquivos redundantes. Todas essas características proporcionam a vantagem de 

deixar que os funcionários façam trabalhos mais importantes ao invés de trabalhos burocráticos 

manuseando documentos em papel (ALZUBI, 2015). 

Em poucas palavras a EDM pode ser entendida como Sprague Jr. (1995, p. 29): 

“Electronic Document Management (EDM) é a aplicação da tecnologia para economizar papel, 

acelerar as comunicações e aumentar a produtividade dos processos de negócios.”. 

Sprague Jr. (1995) aprofunda o conceito de EDM dividindo-o em três perspectivas: 

I. Electronic (Eletrônica): uso da TI; 

II. Document (Documento): como já explicado na seções 2.1 e 2.2; 

III. Management (Gestão): produção, armazenamento, organização, transmissão, 

recuperação, manipulação e atualização de documentos digitais como suporte nas 

atividades organizacionais. 

 

Partindo-se da definição apresentada, a gestão (Management) dos documentos é 

importante porque a maioria das informações valiosas nas organizações está sob a forma de 

documentos, como formulários de negócios, relatórios, cartas, memorandos, declarações de 

políticas, contratos, acordos etc. e além disso, a maioria dos processos de negócios é baseada 

em fluxos de documentos, como processos administrativos.  Complementarmente, o emprego 

da TI (Electronic) na gestão documental poderia proporcionar o aumento de produtividade e 

desempenho e a redução de custos através da aplicação de novas tecnologias (SPRAGUE JR., 

1995). 

Borglund e Sundqvist (2007) reforçam a visão de Sprague Jr. (1995) argumentando que 

gestão eletrônica de documentos provê suporte organizacional de três formas: como um 

mecanismo de comunicação organizacional, como um veículo para  processos de negócios e 

como um componente importante para manutenção da memória organizacional; e ainda 

acrescenta que, o benefício mais importante talvez seja tornar a gestão de documentos mais 

eficiente do que a gestão de documentos em papel pode ser. 

A competitividade global e a necessidade de aumento de produtividade constantes para 

a sobrevivência das organizações agem como impulsionadores do avanço com que as 

organizações lidam com suas informações. As tecnologias que permitem esse avanço e dão 

suporte ao gerenciamento de fluxo de trabalho, comunicação e manutenção da memória 
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organizacional incluem processamento de imagem digital, grande capacidade de 

armazenamento, emprego de documentos multimídia, redes de computadores com alta 

capacidade e velocidade, impressão, técnicas aprimoradas para recuperação de informações e 

texto, entre outras (SPRAGUE JR., 1995). 

A seguir são descritas as principais tecnologias que dão suporte à EDM. O Quadro 2 

apresenta as tecnologias encontradas na revisão da literatura. 

 

Quadro 2 - Tecnologias que dão suporte à EDM 

Tecnologia Breve descrição Autor(es) / Ano 

Infraestrutura de TI 

(hardware central e 

local) 

Servidores e estações de trabalho com 

hardware adequado para executar os 

softwares relativos a EDM. 

(BJÖRK, 2006; 

KRASNYANSKIY et al., 2014; 

SPRAGUE JR., 1995; VEAL 

DOVERTON, 2001) 
Capacidade de 

armazenamento 

 

Armazenagem de grandes volumes de 

dados (Gigabytes/Terabytes), 

geralmente em discos rígidos em 

datacenters e nas estações de trabalho. 

(ALSHIBLY; CHIONG; BAO, 

2016; LÖWNERTZ, 1998; 

SPRAGUE JR., 1995; VEAL 

DOVERTON, 2001) 
Infraestrutura de rede 

e internet 

 

Infraestrutura de transmissão de dados 

através de redes internas das empresas 

e a Internet. 

(HJELT; BJÖRK, 2006; 

KRASNYANSKIY et al., 2014; 

SPRAGUE JR., 1995; VEAL 

DOVERTON, 2001) 
Arquitetura Cliente-

Servidor 

Tecnologia que se divide em duas 

partes. O servidor é responsável por 

manter a informação e o cliente é 

responsável por obtenção dos dados.  

Normalmente utilizada para servidores 

de aplicação web e clientes 

navegadores de internet. 

(BJÖRK, 2006; 

KRASNYANSKIY et al., 2014; 

OSTROUKH et al., 2014) 

Software com 

interface amigável 

 

Interfaces de software projetadas para 

ajudar pessoas a lidar mais facilmente 

com documentos em computadores. 

(SPRAGUE JR., 1995) 

Integração de 

documentos e banco 

de dados 

 

Uso de banco de dados para acomodar 

documentos, ou vice-versa. Utilização 

de bases de dados para guardar meta-

dados dos documentos. 

(KRASNYANSKIY et al., 

2014; SPRAGUE JR., 1995; 

VEAL DOVERTON, 2001) 

Captura e Criação 

(Aquisição) 

 

Tecnologias para digitalizar 

informações e para a criação de 

documentos utilizando processamento 

de texto e software gráfico. 

(ALSHIBLY; CHIONG; BAO, 

2016; LÖWNERTZ, 1998; 

PÉREZ, 2001; SPRAGUE JR., 

1995; VEAL DOVERTON, 

2001) 
Optical Character 

Recognition (OCR) 

 

Reconhecimento de caracteres em 

documentos digitalizados 

transformando-os em texto legível por 

computador.  

(ALSHIBLY; CHIONG; BAO, 

2016; LÖWNERTZ, 1998; 

PÉREZ, 2001; SPRAGUE JR., 

1995; VEAL DOVERTON, 

2001) 
(continua) 

(continuação) 

Tecnologia Breve descrição Autor(es) / Ano 
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Arquitetura de 

composição de 

documentos 

Arquitetura para que os diferentes 

objetos que compõem um documento 

composto sejam manipulados juntos. 

(SPRAGUE JR., 1995; VEAL 

DOVERTON, 2001) 

Técnicas de 

recuperação de 

informação e texto 

Recuperação de informações de 

documentos de acordo com a presença 

ou ausência de palavras-chave no seu 

conteúdo ou em meta-dados. 

(ALSHIBLY; CHIONG; BAO, 

2016; HJELT; BJÖRK, 2006; 

LÖWNERTZ, 1998; SPRAGUE 

JR., 1995; VEAL DOVERTON, 

2001) 
Assinatura digital Uso da tecnologia de certificado 

digital e infraestrutura de chave 

pública para assinatura digital de 

documentos. 

(ALSHIBLY; CHIONG; BAO, 

2016; KRASNYANSKIY et al., 

2014) 

Encriptação 
 

Cifragem e decifragem de documentos 

para segurança. 

(SPRAGUE JR., 1995) 

Impressão e 

visualização 

 

Tecnologia de impressoras digitais e 

copiadoras ligadas à rede e displays e 

monitores para documentos e mídias 

que não podem ser impressos. 

(SPRAGUE JR., 1995; VEAL 

DOVERTON, 2001) 

Recuperação de 

desastre (Backup) 

 

Tecnologias de cópia de segurança e 

restauração de meta-dados e 

documentos em formato digital. 

(SPRAGUE JR., 1995) 

BPM 

 

Utilização Business Process 

Management para modelagem de 

processos que envolvam fluxo de 

documentos. 

(ALSHIBLY; CHIONG; BAO, 

2016) 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 

 

A combinação das tecnologias citadas anteriormente proporcionaram que a gestão de 

documentos fosse feita de forma eletrônica. Foi essa combinação que permitiu o surgimento de 

sistemas de gestão eletrônica de documentos (EDMS).  

O modo mais comum de constituir um EDMS é utilizando a arquitetura Cliente-Servidor 

(KRASNYANSKIY et al., 2014). Geralmente esses sistemas podem ser simplificados em 

quatro módulos: aplicativos cliente, aplicação servidor, banco de dados e um sistema de 

armazenamento de arquivos (ALZUBI, 2015): 

I. A aplicação servidor é o principal componente, é ela que gerencia os documentos 

através do controle do banco de dados e do sistema de arquivos. Além disso, é 

responsável pela comunicação com os aplicativos cliente. 

II. O banco de dados relacional é utilizado para guardar as informações de negócio e 

os meta-dados. Os meta-dados são atributos dos documentos que são utilizados 

por técnicas de recuperação de informação e texto para a busca, recuperação e 

visualização de documentos. Alguns sistemas também utilizam o banco de dados 

para guardar os documentos propriamente ditos. 
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III. O sistema de arquivos ou repositório é onde os documentos geralmente são 

guardados. 

IV. Os aplicativos cliente são divididos em aplicativos de usuários, como navegadores 

de Internet, e aplicativos para administração, gerenciamento do repositório e dos 

documentos. 

 

Por fim, esses módulos são construídos e montados de forma que permitam que escalem 

conforme as empresas expandam suas atividades e o número de documentos cresçam. 

Apresentados os conceitos, características e tecnologias relativos à GED, o presente 

trabalho avança sobre o tema de EDMS e os fatores que influenciam na sua implantação. 

 

2.4.4 GED x SIGAD 

 

Apesar de a produção de documentos digitais ou eletrônicos ter levado à criação de 

sistemas eletrônicos de gerenciamento de documentos, isso não significa que eles incorporem 

conceitos arquivísticos. Portanto, faz-se necessário indicar a diferença entre a Gestão Eletrônica 

de Documentos (GED) e o Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos 

(SIGAD). 

O conceito de GED foi extensamente explorado anteriormente, mas aqui deve-se 

entender o conceito de SIGAD seguindo a definição dada por Conarq (2011, p. 10): 

 

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. 

 

Enquanto a GED se concentra nas funcionalidades de captura, gerenciamento, 

armazenamento, apresentação e distribuição, tratando os documentos de forma 

compartimentada, o SIGAD tem uma concepção orgânica, tratando os documentos de forma 

que reflita as atividades e a organização que os criou. O SIGAD também realiza o controle do 

ciclo de vida do documento, desde a criação até o seu destino final, considerando os preceitos 

da gestão arquivística de documentos, função que a GED não possui (CONARQ, 2011). 

Em última análise, pode-se entender o SIGAD como um sistema de gestão eletrônica de 

documentos que vai além e abarca também os princípios da gestão arquivística de documentos, 
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facilitando a implementação de uma política arquivística em determinada organização 

(CONARQ, 2011). 

 

2.5 ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM 

 

Um EDMS pode ser entendido como a congregação das tecnologias e conceitos da 

gestão documental apresentada anteriormente e sua aplicação de forma integrada dentro das 

organizações públicas ou privadas. 

Por uma perspectiva tecnológica, o EDMS pode ser definido com um conjunto de 

softwares que armazenam e gerenciam vários tipos de informações distribuídas em rede de 

computadores e que é capaz de relacionar essas informações com documentos, além prover 

acesso e permitir atualizações simultâneas e concorrentes a diversos tipos de dados (meta-dados 

ou conteúdos de documentos) (ABDULKADHIM et al., 2015b). 

De acordo com Ostroukh et al. (2014), tendo como o principal elemento o documento, 

um EDMS provê a organização de arquivos eletrônicos e a gestão do fluxo de informações, bem 

como a automação de vários departamentos de uma organização e a possibilidade de geração 

digital de documentos administrativos e oficias. 

Segundo Alshibly, Chiong e Bao (2016), o EDMS é um dos SI – Sistemas de Informação 

de negócio mais comuns utilizados para gerir e digitalizar documentos, controlar registros de 

negócio e tomada de decisões importantes e apoiar na criação, captura, indexação, 

armazenamento, recuperação e manutenção de documentos eletrônicos utilizados para melhorar 

o fluxo de trabalho e informações de uma organização. 

Afonso et al. (2015) ressalta que esses Sistemas de Informação surgiram na década de 

90 e ganharam importância quando passaram a ajudar as organizações públicas e privadas a 

cumprir requisitos legais criados entre 2000 e 2010, que se referem à transferência de 

documentos e fornecimento de informações organizacionais e comerciais quando solicitadas, 

em países como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Suécia e a UE. 

Sendo um Sistema de Informações específico, o EDMS possui algumas funcionalidades 

características para atender a gestão documental. Essas funções permitem aos usuários 

manipular, armazenar e recuperar documentos, comunicar através da troca de documentos, 

colaborar em torno de documentos e modelar e automatizar o fluxo de documentos 

(ALSHIBLY; CHIONG; BAO, 2016). 

O Quadro 3 relaciona as funcionalidades mais comuns encontradas em EDMSs e os 

autores que as citam. 
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Quadro 3 - Funcionalidades mais comuns em um EDMS 

Funcionalidade Breve descrição Autor(es) / Ano 

Meta-dados ou 

Atributos 

Captura automática ou manual de 

meta-dados de documentos para 

busca futura. 

(ALZUBI, 2015; NGUYEN, 

2011; ZANTOUT; MARIR, 1999) 

Busca e recuperação Permite a obtenção de documentos 

mediante busca utilizando 

parâmetros como data, assunto, 

autor etc. 

(ALSHIBLY; CHIONG; BAO, 

2016; NGUYEN, 2011; 

SPRAGUE JR., 1995; ZINNER 

HENRIKSEN; VIBORG 

ANDERSEN, 2008) 
Colaboração Permite a criação/alteração de um 

documento ou informação por 

pessoas em diferentes locais ao 

mesmo tempo. 

(ALSHIBLY; CHIONG; BAO, 

2016; LÖWNERTZ, 1998; 

ZANTOUT; MARIR, 1999) 

Histórico de 

atividades do 

documento  

Permite o rastreamento dos 

documentos dentro da organização, 

informa com quem está o 

documento e seu status. 

(ALSHIBLY; CHIONG; BAO, 

2016; ALZUBI, 2015; HJELT; 

BJÖRK, 2006; 

KRASNYANSKIY et al., 2014; 

NGUYEN, 2011; SPRAGUE JR., 

1995; ZINNER HENRIKSEN; 

VIBORG ANDERSEN, 2008) 
Controle de acesso Provê acesso a documentos 

dependendo do perfil do usuário ou 

nível de acesso. 

(ALSHIBLY; CHIONG; BAO, 

2016; HJELT; BJÖRK, 2007; 

KRASNYANSKIY et al., 2014; 

LÖWNERTZ, 1998; NGUYEN, 

2011; SPRAGUE JR., 1995) 
Controle de versão do 

documento 

Descreve como o documento muda 

com o tempo, provê acesso à 

versão corrente e pode prover à 

versões passadas. 

(ALSHIBLY; CHIONG; BAO, 

2016; ALZUBI, 2015; BJÖRK, 

2003; LÖWNERTZ, 1998; 

NGUYEN, 2011; SPRAGUE JR., 

1995) 
Temporalidade / 

Retenção 

Permite que os documentos sejam 

mantidos por um período de tempo 

específico, dependendo da sua 

natureza; após esse período podem 

ser descartados. 

(NGUYEN, 2011; SPRAGUE JR., 

1995; VEAL DOVERTON, 2001) 

Autenticação Identificação de quem manipula as 

informações do documento, seu 

conteúdo e quem o assina 

digitalmente (certificado digital). 

(HJELT; BJÖRK, 2006; 

SPRAGUE JR., 1995) 

Workflow Prevê a automação de processos de 

negócios. Permite que encaminhe 

documentos eletrônicos para 

diferentes setores e indivíduos, 

dependendo das tarefas ligadas ao 

trabalho que precisam ser 

realizadas em relação a cada 

documento. 

(ALSHIBLY; CHIONG; BAO, 

2016; ALZUBI, 2015; 

LÖWNERTZ, 1998; NGUYEN, 

2011; PÉREZ, 2001; SPRAGUE 

JR., 1995; VEAL DOVERTON, 

2001; ZANTOUT; MARIR, 1999; 

ZINNER HENRIKSEN; VIBORG 

ANDERSEN, 2008) 
 Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 

 

A introdução de EDMSs dentro das organizações é vista como minimizadora de 

determinados problemas da gestão de documentos em papel como perda de documentos, 
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demora na procura por informações, necessidade de grandes áreas físicas de armazenamento, 

demora no trâmite de documentos por departamentos (OSTROUKH et al., 2014) e, em última 

análise, para a reduzir o uso do papel (PHO; TAMBO, 2014). 

O Quadro 4 compara a gestão documental em papel e com EDMS. 

 

Quadro 4 - Gestão documental em papel x EDMS 

Gestão em papel Gestão com EDMS 

 Perda de tempo / produtividade (documentos 

circulando entre departamentos). 

 Tempo gasto para encontrar / reencontrar 

informações. 

 Problemas com a implantação de novos 

regulamentos, Procedimentos, etc. 

 Problema de existência do único documento 

 Tempo de produção longo - correções, revisão, 

aprovação, nova versão. 

 Propriedade de um único usuário. 

 Custos de impressão, distribuição e 

armazenamento. 

 Segurança pobre e cara. 

 Aumentar a quantidade de documentos torna-se 

frequentemente ingovernável. 

 Custos de envio para destinatários distantes 

 Baixas capacidades para "ser lido e 

compreendido". 

 Compartilhamento ineficiente de conhecimento 

guardado em documentos pessoais. 

 Repositório global e seguro. 

 Independência do formato do documento. 

 Um documento em apenas um lugar. 

 Documentos virtuais –(links para incluir os 

Atributos, Palavras-chave, indexação de 

texto completo). 

 Manipulação de versões 

 Revisão e aprovação automatizadas. 

 Fluxo de trabalho para o ciclo de vida do 

documento. 

 Gerenciamento automatizado de mudanças. 

 Interface web intuitiva. 

 Assinatura Eletrônica. 

 Reconhecimento do usuário ("ser lido e 

compreendido"). 

 Controle de impressão da marca d'água. 

 Acesso e uso de monitoramento e segurança. 

 Estratégias de acesso multi-nível para 

diferentes tipos de documentos e diferentes 

estágios no ciclo de vida do documento. 
 Fonte: Pho e Tambo (2014). 

 

Além do ganho com a redução do uso de papel, vários autores na literatura identificam 

diversos benefícios com a adoção de um sistema para GED. 

Sprehe (2005), por exemplo, relata três estudos de caso em que a utilização de um 

sistema de gestão eletrônica trouxe benefícios positivos e redução de custos reais para o 

gerenciamento de atividades de negócios das empresas como: redução da burocracia para o 

público, melhora das relações com os clientes pela redução do tempo no fornecimento de 

relatórios, melhora da comunicação de feedback entre setores e agilização na prestação de 

informações públicas através de relatórios eletrônicos. Além disso, o autor cita que as empresas 

reconheceram que a gestão eletrônica dos documentos permitiu um acesso mais rápido à 

memória institucional e por consequência alavancaram outras funções de negócios. 

Os benefícios diretos do uso do EDMS incluem melhorias na produtividade, redução de 

custos, economia de espaço, melhora no fluxo de caixa (ALSHIBLY; CHIONG; BAO, 2016; 
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ALZUBI, 2015). A estes podem se somar a melhoria geral dos processos de negócios e a 

redução de custos operacionais (ALSHIBLY; CHIONG; BAO, 2016). 

Como benefícios indiretos da adoção do EDMS para organização Alshibly, Chiong e 

Bao (2016) e Alzubi (2015) relacionam: vantagem competitiva, melhor atendimento ao cliente 

e melhor trabalho em equipe. Além destes, Alshibly, Chiong e Bao (2016) mencionam a 

melhoria do gerenciamento e segurança da informação e aumento da velocidade na resposta de 

demandas de clientes e cidadãos, e Alzubi (2015) cita a conformidade com leis regulatórias e 

melhora do fluxo de informações. 

Segundo Ostroukh et al. (2014), alguns benefícios práticos adquiridos com a 

implantação de um EDMS são: 

I. Redução do tempo no preenchimento e busca de documentos; 

II. Os documentos digitalizados ficam centralizados e seguros no servidor que possui 

backup; 

III. Acesso a informações precisas sobre a criação e edição do documento ao longo 

do tempo; 

IV. Redução da circulação de documentos em papel que passam a transitar em formato 

eletrônico resultando em redução de custos; 

Em uma visão mais abrangente, o emprego de sistemas de gestão documental pode, sem 

transportar uma eventual desorganização física para o meio eletrônico, aumentar a eficiência 

de organizações governamentais, melhora a transparência e prestação de contas em tomadas de 

decisões e aumenta a entrega de serviços públicos eficientes economicamente viáveis aos 

cidadãos (ZINNER HENRIKSEN; VIBORG ANDERSEN, 2008). 

 

2.5.1 Implantação de EDMS na prática 

 

Segundo Johnston e Bowen (2005), a implantação de EDMSs proporciona benefícios 

reais para usuários e organizações, no entanto estes benefícios não são garantidos. Para 

consegui-los é necessário que o projeto de implantação seja bem planejado e executado e que 

ações na ponta, como campanhas de divulgação, treinamento e suporte incentivem a aceitação 

de usuário o que é um dos fatores fundamentais. 

Apesar dos benefícios derivados da implantação do EDMS como os citados na seção 

anterior, e do reconhecimento de muitos governos de que essa iniciativa é estratégica para 

aumento da eficiência na prestação de serviços, são muitas as iniciativas que falham,  

principalmente em países em desenvolvimento (ABDULKADHIM et al., 2015b). 
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A seguir são destacadas da literatura algumas experiências de implantação de Sistemas 

de Gestão Eletrônica de Documentos ao redor do mundo. 

São vastos os exemplos de iniciativas de implantação de EDMSs na literatura em vários 

países. Esses relatos vão desde estudos sobre a possibilidade de implantação em uma 

organização governamental na Jordânia, como feito por Alzubi (2015), quanto experiências de 

vários casos compilados, como realizado por Johnston e Bowen (2005), que parte da definição 

de EDMS, passa pelos benefícios prometidos de eficiência e redução de custos e conclui 

revelando benefícios reais para usuários e as organizações. 

Krasnyanskiy et al. (2014) e Ostroukh et al. (2014) de forma pragmática discorrem 

sobre o projeto de desenvolvimento e implantação um EDMS em universidade de Moscou, 

Rússia, descrevendo a arquitetura, as funcionalidades e os benefícios adquiridos. 

Pesquisas sobre projetos de construção como o Kampi Center em Helsinque, capital da 

Finlândia, e outros, são descritos por Björk (2003, 2006) e Hjelt e Björk (2006, 2007) que 

mostram a evolução do uso de EDMSs na área de construção civil nessas localidades. 

Afonso et al. (2015) relata uma pesquisa survey realizada com usuários de EDMSs em 

municípios Portugueses e analisa os efeitos de alguns comportamentos pós-implantação sobre 

o desempenho individual, de grupos de trabalho e organizacional no uso do sistema. 

Como exemplos de implantações de sucesso Abdulkadhim et al. (2015a, 2015b, 2016) 

citam os casos de implantação do sistema chamado DOMEA - Document Management and 

Electronic Archiving na Alemanha; a implantação de um EDMS através de websites de portal 

integrados na Coreia do Sul; o projeto desenvolvido pela NAA - The National Archives of 

Australia  para a gestão eletrônica de registros e documentos do setor público australiano, 

detalhado por Nguyen (2011); e o exemplo do governo do Reino Unido que introduziu um 

EDMS para integrar práticas de trabalho ao nível de autoridades locais. 

Já Gunnlaugsdottir e Joanna (2008, 2009) descrevem uma pesquisa que envolve oito 

organizações na Islândia (4 públicas e 4 privadas) sobre a implantação de quatro EDMSs 

diferentes. O estudo apontou taxas de sucesso diferentes entre as organizações com variações 

de 15% à 90%, mas com seis organizações acima de 50% e apenas duas abaixo deste valor. 

Apesar dos exemplos citados acima, nem todos os projetos de implantação tiveram 

resultados satisfatórios. Abdulkadhim et al. (2015a) citam casos de projetos de implantação que 

falharam ou tiveram problemas sérios em locais como: Namíbia, África de modo geral e Iraque. 

Este último chegou a contar com suporte do governo italiano, porém mesmo assim não galgou 

êxito. 
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Outro exemplo de dificuldades em implantar um EDMS é dado por Zinner Henriksen e 

Viborg Andersen (2008) que relatam limitações na iniciativa da província de Punjabi. Os 

autores ressaltam um aumento de transparência e eficiência nos serviços públicos aos cidadãos, 

porém concluem afirmando que (ZINNER HENRIKSEN; VIBORG ANDERSEN, 2008, p. 

50): 

 

O estudo sugere que a implementação de TI enfrenta desafios semelhantes em todo 

o mundo e, em particular, que os desafios de implementação estão mais relacionados 

à cultura administrativa com relação aos países desenvolvidos ou em 

desenvolvimento do que ao status da nação. 

 

Conforme descrito nessa seção, pode-se perceber que existem dificuldades na 

implantação de EDMSs. Essas dificuldades, apesar de se fazerem presentes em várias partes do 

mundo, tendem a ser mais proeminentes e recorrentes em países em desenvolvimento.  

 

2.6 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO PARA IMPLANTAÇÃO 

 

Com as dificuldades em projetos de implantação de EDMSs evidenciadas pela revisão 

da literatura até o momento, faz-se necessário entender os pontos-chave que influenciam nos 

projetos de implantação desses sistemas de informação.  

Abdulkadhim et al. (2016) argumentam que, apesar do interesse demonstrado por 

muitos governos na implantação do EDMS, não se conhece o papel significativo dos fatores 

que influenciam seu processo de implantação. E que os profissionais responsáveis pela 

implantação deste tipo de sistema não tem conhecimento dos fatores mais desejáveis para que 

tomem decisões de projeto. 

Na mesma linha de raciocínio, Mcleod, Childs e Hardiman (2011) afirmam que a falta 

de estudos para investigar os fatores para a implantação bem-sucedida de um EDMS faz com 

que as aplicações deste tipo de sistema não sejam bem entendidas e Alshibly, Chiong e Bao 

(2016) reforçam que para obter todos os benefícios de um sistema como esse, as organizações 

precisam estar cientes dos fatores críticos que influenciarão o sucesso dos projetos de 

implantação. 

Bullen e Rockart (1981) definem Fatores Críticos de Sucesso (FCS) como um número 

limitado de áreas em que um resultado positivo pode assegurar uma performance competitiva 

de um indivíduo, setor ou organização. São as poucas áreas onde as coisas tem que andar direito 

para que a organização prospere e os objetivos da administração sejam atendidos. Os fatores 

também podem ser entendidos como indicadores para o gestor e se determinada função ou 
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atividade dentro da organização precisa ser corrigida ou está sendo desempenhada conforme o 

planejamento. 

A importância dos Fatores Críticos de Sucesso está em tornar mais explícitas para o 

gestor, as áreas da organização que são cruciais e merecem mais atenção e tempo. A partir disso 

então eles podem ser usados para ajudar no planejamento, comunicação e desenvolvimento de 

sistemas de informação da empresa (BULLEN; ROCKART, 1981). 

A abordagem de FCS ajuda a identificar os fatores aos quais os gestores devem dar mais 

atenção e pode ser usada como um método de planejamento e estratégia das organizações para 

criar métricas e indicadores de desempenho. FCS também podem ser vistos como necessários 

para que uma organização atinja os objetivos estratégicos de sua carteira de projetos, onde os 

projetos propiciam os benefícios chave para que a organização alcance suas metas estratégicas 

(SANCHEZ; ROBERT, 2010). 

A partir da prospecção na literatura científica sobre os FCS na implantação de EDMSs, 

verificou-se que a maioria relata estudos de caso sobre implantações de sistemas de gestão 

eletrônica de documentos com observações sobre os fatores influenciadores que foram 

observados em cada caso, e poucas pesquisas se debruçam sobre os FCS de uma forma ampla.  

 

2.6.1 FCS Identificados na Literatura  

 

Nesta seção são apresentados os fatores críticos identificados na literatura que compõe 

os fatores-chave para implantação de um EDMS. A apresentação foi consolidada a partir de 

fatores, categorias e dimensões definidas pelos autores encontrados na revisão de literatura, dos 

quais se destacam Abdulkadhim et al. (2015a) e Alshibly, Chiong e Bao (2016) por 

apresentarem os fatores compilados e categorizados. 

Abdulkadhim et al. (2015a) fazem uma consolidação dos fatores críticos para 

implantação de EDMS a partir de uma revisão de literatura, onde inicialmente são encontrados 

37 fatores. A partir destes, os autores fazem a fusão dos fatores que possuem o mesmo 

significado e definição e chegam a um resultado final de 14 itens divididos em três dimensões 

(organizacional, técnica e de usuário) de acordo com Mcleod e Childs e Hardiman (2011). 

O Quadro 5 apresenta os 37 fatores iniciais e os 14 fatores finais identificados por 

Abdulkadhim et al. (2015a) divididos em três dimensões. 
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Quadro 5 - Primeira consolidação de fatores críticos 

Fatores inicias Fatores finais Dimensões 

 Apoio e comprometimento dos CEOs; 

 CEOs desejam crescimento de 

implementação; 

 Suporte de gestão; 

 Familiaridade com a administração; 

Apoio da alta direção 

Organizacional 

 Orçamento / Custo Orçamento / Custo 

 Estratégia de gestão de mudanças eficazes; 

 Agenda clara; 

 Políticas e diretrizes; 

 Planejamento e planos do projeto; 

Planejamento estratégico 

 Legislação Legislação 

 Comunicação; 

 Partilha de conhecimentos especializados; 

 Compartilhamento de conhecimento; 

Colaboração 

 Infraestrutura de TIC Infraestrutura de TIC 

Técnica 

 Pessoal de implantação; 

 Equipe de conhecimento; 

 Habilidades de pessoal de TI; 

 Conhecimento de TI; 

Equipe de implantação de 

TI 

 Segurança e Privacidade / Confiança Segurança e Privacidade / 

Confiança 

 Satisfação do usuário; 

 Performance do sistema; 

 Usabilidade; 

 Simples de usar; 

 Sistema amigável; 

Requisitos de usuário 

 Bom design do sistema; 

 Padrões de produtos; 

 Utilidade da funcionalidade completa do 

sistema; 

Qualidade dos dados 

 Integração com tecnologias atuais / herdadas; 

 Integração com outros sistemas; 
Integração de sistemas 

 Cultura organizacional; 

 Cultura ou consciência pessoal de 

manutenção de registros; 

 Conscientização e prática de manutenção 

registros; 

Conscientização 

Usuário  Programa de treinamento; 

 Formação e educação; 

 Treinamento e suporte para usuários; 
Treinamento da equipe 

 Atitudes e opiniões dos usuários em relação à 

TI; 

 Assistência do usuário; 
Resistência à mudança 

  

Fonte:  
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Alshibly, Chiong e Bao (2016) por sua vez, fazem a identificação dos fatores através de 

uma revisão de literatura onde toma por base sete estudos empíricos sobre FCS em implantação 

de EDMS e chega a 43 fatores críticos. Após uma revisão mais extensa, onde perpassa outros 

trabalhos o autor condensa os fatores e os reduz a 37 pois identifica alguns fatores que foram 

mencionados utilizando nomenclatura distinta em estudos diferentes apesar de serem os 

mesmos.  

Após a revisão Alshibly, Chiong e Bao (2016) realizam oito entrevistas com 

especialistas para colher a opinião acerca dos fatores identificados, arguindo-os se deveriam ser 

descartados ou fundidos com outros. Os especialistas entrevistados eram dois gerentes sênior, 

dois gerentes de TI e quatro usuários de EDMS. Ao final, a lista é levemente revisada e mantida 

em 37 fatores críticos agrupados em seis dimensões: preparação tecnológica, apoio da alta 

direção, treinamento e envolvimento, disponibilidade de recursos, fatores relacionados ao 

sistema e ambiente de trabalho e cultura. 

O Quadro 6 apresenta os 37 fatores críticos identificados por Alshibly, Chiong e Bao 

(2016) agrupados em seis dimensões. 

 

Quadro 6 - Segunda consolidação de fatores críticos 

Fatores Dimensões 

 Preparação para a arquitetura; 

 Preparação da infraestrutura; 

 Preparação do processo; 

Preparação tecnológica 

 Alta gerência, liderança e compromisso com o EDMS; 

 Encorajamento da alta direção para a utilização de EDMS; 

 Missão clara desenvolvida com relação aos objetivos de negócios; 

 Encorajamento da alta direção para a comunicação formal / 

informal; 

 Comprometimento e apoio dos CEOs; 

 Planejamento e gerenciamento de projetos; 

Apoio da alta direção 

 Fornecer aos empregados informações adequadas sobre os princípios 

relacionados com o EDMS através do treinamento; 

 Treinamento e suporte adequados para os usuários; 

 Os funcionários são treinados em habilidades específicas de trabalho 

para o EDMS; 

 Envolvimento dos usuários finais do EDMS; 

 Gestão sempre atualizando seus conhecimentos; 

 Envolver todos os níveis dentro da organização e partes interessadas 

externas; 

 Incentivar ativamente a participação dos empregados nas decisões 

relacionadas com o EDMS; 

 

 

 

Treinamento e 

envolvimento 

(continua) 
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(continuação) 

Fatores Dimensões 

 Existência prévia / desenvolvimento das infraestruturas necessárias; 

 Recursos financeiros suficientes para apoiar a implementação do 

EDMS; 

 Disponibilidade de recursos humanos; 

 Recursos técnicos (por exemplo, software, equipamento) são 

fornecidos; 

 Planejamento de aquisições orientado por requisitos; 

Disponibilidade de 

recursos 

 Funcionalidade do EDMS; 

 Eficácia do EDMS; 

 Eficiência do EDMS; 

 EDMS amigável ao usuário; 

 Usabilidade e compreensão do que foi produzido pelo sistema; 

 Integração de sistemas e tecnologias; 

 Demonstração de benefícios; 

 Executar pilotos e realizar testes; 

Fatores relacionados ao 

sistema 

 Políticas e diretrizes; 

 Comunicação; 

 Alinhar projetos com objetivos de negócios; 

 Garantir que um projeto tenha uma agenda clara;  

 Gestão da mudança; 

 Compartilhamento de conhecimentos; 

 Um espírito de cooperação e de trabalho em equipe 

 Apoiar as abordagens em equipe para a resolução de problemas; 

Ambiente de trabalho e 

cultura 

Fonte: Alshibly, Chiong e Bao (2016). 

 

Examinando os fatores apresentados nos Quadros 5 e 6 é possível notar uma 

correspondência entre os fatores identificados e compilados por Abdulkadhim et al. (2015a) e 

Alshibly, Chiong e Bao (2016) respectivamente. Muito dessa correspondência se justifica pela 

utilização de várias pesquisas em comum que são citadas pelos autores na identificação dos 

fatores críticos.  

Para explicitar melhor essa relação, o Quadro 7 apresenta os fatores identificados pelos 

dois autores lado a lado onde os fatores de Alshibly, Chiong e Bao (2016) foram organizados 

dentro das dimensões de Abdulkadhim et al. (2015a). 
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Quadro 7 - Relacionando a primeira e a segunda consolidação de fatores críticos 

Alshibly, Chiong e Bao (2016) Abdulkadhim et al. (2015a) 
Fatores Fatores inicias Fatores finais 

 Alta gerência, liderança e compromisso 

com o EDMS; 

 Encorajamento da alta direção para a 

utilização de EDMS; 

 Missão clara desenvolvida com relação 

aos objetivos de negócios; 

 Encorajamento da alta direção para a 

comunicação formal / informal; 

 Comprometimento e apoio dos CEOs; 

 Apoio e comprometimento dos 

CEOs; 

 CEOs desejam crescimento de 

implementação; 

 Suporte de gestão; 

 Familiaridade com a 

administração; 

Apoio da alta 

direção 

 Recursos financeiros suficientes para 

apoiar a implementação do EDMS; 

 Planejamento de aquisições orientado por 

requisitos; 

 Orçamento / Custo 
Orçamento / 

Custo 

 Políticas e diretrizes; 

 Alinhar projetos com objetivos de 

negócios;  

 Garantir que um projeto tenha uma agenda 

clara; 

 Gestão da mudança; 

 Planejamento e gerenciamento de 

projetos; 

 Executar pilotos e realizar testes; 

 Estratégia de gestão de 

mudanças eficazes; 

 Agenda clara; 

 Políticas e diretrizes; 

 Planejamento e planos do 

projeto; 

Planejamento 

estratégico 

-  Legislação Legislação 

 Comunicação; 

 Compartilhamento de conhecimentos; 

 Um espírito de cooperação e de trabalho 

em equipe; 

 Apoiar as abordagens em equipe para a 

resolução de problemas; 

 Comunicação; 

 Partilha de conhecimentos 

especializados; 

 Compartilhamento de 

conhecimento; 

Colaboração 

 Preparação para a arquitetura; 

 Preparação da infraestrutura; 

 Preparação do processo; 

 Existência prévia / desenvolvimento das 

infraestruturas necessárias; 

 Recursos técnicos (por exemplo, software, 

equipamento) são fornecidos; 

 Infraestrutura de TIC 
Infraestrutura de 

TIC 

 Disponibilidade de recursos humanos; 

 Pessoal de implantação; 

 Equipe de conhecimento; 

 Habilidades de pessoal de TI; 

 Conhecimento de TI; 

Equipe de 

implantação de 

TI 

- 
 Segurança e Privacidade / 

Confiança 

Segurança e 

Privacidade / 

Confiança 
(continua) 

 

(continuação) 

Alshibly, Chiong e Bao (2016) Abdulkadhim et al. (2015a) 
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Fatores Fatores inicias Fatores finais 

 Eficácia do EDMS; 

 Eficiência do EDMS; 

 EDMS amigável ao usuário; 

 Usabilidade e compreensão do que foi 

produzido pelo sistema; 

 Demonstração de benefícios; 

 Satisfação do usuário; 

 Performance do sistema; 

 Usabilidade; 

 Simples de usar; 

 Sistema amigável; 

Requisitos de 

usuário 

 Funcionalidade do EDMS; 

 

 Bom design do sistema; 

 Padrões de produtos; 

 Utilidade da funcionalidade 

completa do sistema; 

Qualidade dos dados 

 Integração de sistemas e tecnologias; 

 Integração com tecnologias 

atuais / herdadas; 

 Integração com outros 

sistemas; 

Integração de 

sistemas 

 Envolvimento dos usuários finais do 

EDMS; 

 Gestão sempre atualizando seus 

conhecimentos; 

 Envolver todos os níveis dentro da 

organização e partes interessadas 

externas; 

 Incentivar ativamente a participação 

dos empregados nas decisões 

relacionadas com o EDMS; 

 Cultura organizacional; 

 Cultura ou consciência pessoal 

de manutenção de registros; 

 Conscientização e prática de 

manutenção registros; 

Conscientização 

 Fornecer aos empregados informações 

adequadas sobre os princípios 

relacionados com o EDMS através do 

treinamento; 

 Treinamento e suporte adequados para 

os usuários; 

 Os funcionários são treinados em 

habilidades específicas de trabalho 

para o EDMS; 

 Programa de treinamento; 

 Treinamento e educação; 

 Treinamento e suporte para 

usuários; 

Treinamento da 

equipe 

- 

 Atitudes e opiniões dos 

usuários em relação à TI; 

 Resistência do usuário; 

Resistência à 

mudança 

 

Fonte: Adaptado de Abdulkadhim et al. (2015a) e Alshibly, Chiong e Bao (2016). 

 

Como pode se observado, o Quadro 7 estabelece uma correspondência entre os fatores 

identificados pelos dois autores. Além das descrições ser algumas vezes muito similares, em 

outras ocasiões elas são as mesmas, como: Comunicação, Políticas e diretrizes e Apoio e 

comprometimento dos CEOs.  

Ademais, é possível verificar que existem fatores apresentados por Abdulkadhim et al. 

(2015a) (Legislação, Segurança e Privacidade / Confiança e Resistência à mudança) que não 

são identificados por Alshibly, Chiong e Bao (2016), tendo o trabalho do primeiro uma 

abrangência maior apesar da pesquisa do segundo ter usado um número maior de fatores e, por 
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conseguinte, especificá-los. Para fins deste trabalho portanto, foram utilizados os fatores finais 

como descritos por Abdulkadhim et al. (2015a) organizados em suas três dimensões. 

Com o objetivo de tornar a apresentação mais assertiva, a apresentação final foi 

consolidada de forma a conter as dimensões, os fatores e os autores que os fundamentam. Pode-

se observar que os autores relacionados são aqueles que fazem parte da revisão da literatura do 

presente trabalho e que ao mesmo tempo também são relacionados pelos autores  Abdulkadhim 

et al. (2015a) e Alshibly, Chiong e Bao (2016). Essa consolidação também se constitui em uma 

fonte rápida e direta de consulta para novas pesquisas na área. 

O Quadro 8 consolida os fatores finais identificados. 

 

Quadro 8 - FCS finais identificados por autor e dimensão 

Dimensões Fatores críticos de sucesso Autor(es) / Ano 

Organizacional 

Apoio da alta direção 

(JONES, 2012; MCLEOD, J.; 

CHILDS; HARDIMAN, 2011; 

NGUYEN, 2011) 

Orçamento / Custo 
(ASOGWA, 2013; JONES, 2012; 

STUDER, 2005) 

Planejamento estratégico 

(HJELT; BJÖRK, 2007; KEMONI, 

2009; MOKHTAR; YUSOF, 2009; 

NGUYEN, 2011; NGUYEN et al., 

2009; ZINNER HENRIKSEN; 

VIBORG ANDERSEN, 2008) 

Legislação 

(ASOGWA, 2013; KEMONI, 2009; 

MOKHTAR; YUSOF, 2009; 

NGUYEN, 2011) 

Colaboração 
(HJELT; BJÖRK, 2007; KEMONI, 

2009; NGUYEN, 2011) 

Técnica 

Infraestrutura de TIC 

(ASOGWA, 2013; HJELT; BJÖRK, 

2007; KEMONI, 2009; MCLEOD, 

J.; CHILDS; HARDIMAN, 2011; 

MOKHTAR; YUSOF, 2009) 

Equipe de implantação de TI 

(ASOGWA, 2013; JONES, 2012; 

MOKHTAR; YUSOF, 2009; 

NGUYEN, 2011) 

Segurança e Privacidade / Confiança 
(ASOGWA, 2012; KEMONI, 2009; 

MOKHTAR; YUSOF, 2009) 

Requisitos de usuário 

(ASOGWA, 2013; HJELT; BJÖRK, 

2007; HUNG et al., 2009; 

MAGUIRE, 2005; MCLEOD, J.; 

CHILDS; HARDIMAN, 2011) 

Qualidade dos dados 

(HJELT; BJÖRK, 2007; HUNG et 

al., 2009; JONES, 2012; KEMONI, 

2009; MCLEOD, J.; CHILDS; 

HARDIMAN, 2011) 
(continua) 

 

(continuação) 
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Dimensões Fatores críticos de sucesso Autor(es) / Ano 

Técnica Integração de sistemas 

(JONES, 2012; MCLEOD, J.; 

CHILDS; HARDIMAN, 2011; 

OSTROUKH et al., 2014) 

Usuário 

Conscientização 

(ASOGWA, 2013; BJÖRK, 2006; 

GUNNLAUGSDOTTIR, 2009; 

HJELT; BJÖRK, 2007; JONES, 

2012; KEMONI, 2009; MAGUIRE, 

2005; MCLEOD; CHILDS; 

HARDIMAN, 2011; NGUYEN et 

al., 2009) 

Treinamento da equipe 

(ASOGWA, 2013; BJÖRK, 2006; 

GUNNLAUGSDOTTIR, 

JOHANNA, 2009; HJELT; BJÖRK, 

2007; JONES, 2012; KEMONI, 

2009; MAGUIRE, 2005; NGUYEN 

et al., 2009) 

Resistência à mudança 

(EBBERS; VAN, 2007; MCLEOD, 

J.; CHILDS; HARDIMAN, 2011; 

ZINNER HENRIKSEN; VIBORG 

ANDERSEN, 2008) 
Fonte: Adaptado de Abdulkadhim et al. (2015a) e Alshibly, Chiong e Bao (2016). 

 

2.6.2 FCS Priorizados na Literatura  

 

Um segundo aspecto observado no presente trabalho ao realizar a revisão da literatura, 

foi a priorização dos fatores críticos de sucesso para implantação de um EDMS realizada por 

alguns autores após a identificação dos mesmos. 

Um desses autores é Abdulkadhim et al. (2016), que utiliza os fatores identificados por 

Abdulkadhim et al. (2015a) e realiza um estudo do tipo survey com respondentes em diferentes 

organizações governamentais através de um questionário com questões baseadas nos fatores 

identificados. Foram empregadas perguntas estruturadas com índice classificado: 1 (não 

importante), 2 (ligeiramente importante), 3 (moderadamente importante), 4 (importante) e 5 

(muito importante) acerca do conhecimento sobre a implementação do EDMS. 

O estudo de Abdulkadhim et al. (2016) contou com 243 respondentes que preencheram 

totalmente o questionário. O perfil dos respondentes foi composto por uma parcela de 

arquivistas, gerentes de projetos de TI, uma grande maioria de profissionais ligados à TI como, 

programadores, desenvolvedores, engenheiros de computação, administradores de bancos de 

dados e uma pequena parcela de gestores da alta direção. Sobre o resultado da coleta de dados, 

o autor aplicou o método Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution - 

TOPSIS para priorização dos fatores críticos de sucesso que influenciam a implantação de 

EDMS. 
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 O Quadro 9 apresenta os fatores priorizados por Abdulkadhim et al. (2016). 

 

Quadro 9 - Primeira priorização de FCS extraída da literatura 

Ranking Fator 

1 Apoio da alta direção 

2 Orçamento / Custo 

3 Planejamento estratégico 

4 Treinamento da equipe 

5 Conscientização 

6 Resistência à mudança 

7 Equipe de implantação de TI 

8 Infraestrutura de TIC 

9 Segurança e Privacidade / Confiança 

10 Colaboração 

11 Qualidade dos dados 

12 Requisitos de usuário 

13 Integração de sistemas 

14 Legislação 
Fonte: Abdulkadhim et al. (2016). 

 

De forma semelhante, Alshibly, Chiong e Bao (2016) descrevem um estudo do tipo  

survey onde é empregado um questionário para respondentes de dois municípios da Jordânia 

contendo questões baseadas nos fatores críticos de sucesso identificados na literatura. O 

questionário empregado pelo autor foi projetado para que os respondentes avaliassem a 

importância de cada fator dentro de uma escala de 1 (não importante) até 5 (extremamente 

importante). 

Os respondentes do estudo de Alshibly, Chiong e Bao (2016) eram usuários de EDMS 

que o utilizam diariamente nas suas atividades. De um total de 400 questionários enviados, 

foram utilizados 136 que foram respondidos e que possuíam pelo menos 75% de questões 

preenchidas. Segundo o autor, aproximadamente 80% dos respondentes possuíam ensino 

superior e aproximadamente 87% possuíam mais de cinco anos de experiência no uso de EDMS. 

Para a análise dos resultados Alshibly, Chiong e Bao (2016) utilizaram o software 

estatístico SPSS 11.3 e foram realizadas duas análises. A primeira análise foi feita para 

confirmar os agrupamentos dos FCS e determinar a prioridade das categorias. A segunda foi 

realizada para detectar diferenças entre os grupos de respondentes sobre os valores médios de 

suas respostas para um fator de sucesso específico. 

O Quadro 10 apresenta as seis categorias priorizadas de acordo com Alshibly, Chiong e 

Bao (2016). 

 

Quadro 10 - Segunda priorização de FCS extraída da literatura 
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Ranking Fator 

1 Fatores relacionados ao sistema 

2 Apoio da alta direção 

3 Disponibilidade de recursos 

4 Treinamento e envolvimento 

5 Preparação tecnológica 

6 Ambiente de trabalho e cultura 
Fonte: Alshibly, Chiong e Bao (2016). 

 

Nessa seção pode-se conhecer os fatores críticos de sucesso para implantação de EDMS 

identificados com base na revisão da literatura e como alguns autores priorizaram esses fatores 

ou suas categorias de acordo com a importância.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Neste capítulo, descreve-se a metodologia utilizada para estruturar a pesquisa e a ela 

empregar um fluxo lógico de desenvolvimento que possibilite o aprofundamento da questão 

principal do presente trabalho. 
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Metodologia pode ser entendida como o conjunto de procedimentos detalhados 

adotados na investigação (GIL, 2008). 

Segundo Gil (2008, p. 26): “Pode-se definir pesquisa como o processo formal e 

sistemático da aplicação do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir 

respostas para problemas, mediante o emprego de procedimentos científicos.”  

De acordo com Vergara (2007), o método científico é composto por um conjunto de 

ações sistemáticas e lógicas que serve como um caminho para se atingir um objetivo e a 

pesquisa é a atividade primordial do método científico. 

 

3.1 MÉTODO DA PESQUISA 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2003), a seleção do instrumental metodológico está 

diretamente relacionada com o problema a ser estudado. Para o autor, a escolha dependerá de 

vários fatores relacionados com a pesquisa, devendo o pesquisador adequar os métodos e as 

técnicas ao problema estudado. 

Gil (2008) afirma que as pesquisas podem classificadas em três níveis: exploratórias, 

descritivas e explicativas. 

A seguir, são descritos os conceitos dos níveis de pesquisa, segundo os objetivos citados 

por Gil (2008): 

I. Pesquisa exploratória: tem como objetivo principal desenvolver, esclarecer e 

mudar conceitos e ideias, de forma a permitir a formulação de problemas mais 

precisos ou hipóteses pesquisáveis para pesquisas futuras. São as que apresentam 

menor rigidez quanto ao planejamento. 

II. Pesquisa descritiva: tem como finalidade primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis. A utilização de técnicas padronizadas de coletas de dados 

é uma de suas características. 

III. Pesquisa explicativa: responsável em identificar os fatores que possam  determinar 

ou contribuir para ocorrência dos fenômenos. É o nível de pesquisa que explica o 

porquê das coisas, aprofundando o conhecimento da realidade. 

 

Segundo Vergara (2007), a pesquisa exploratória é adequada para áreas nas quais existe 

pouco conhecimento acumulado e sistematizado. 
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 Enquanto EDMSs estão se tornando uma parte cada vez mais significativa da 

infraestrutura tecnológica de organizações, as suas aplicações ainda não são bem 

compreendidas, em parte devido à falta de investigação sobre fatores críticos que influenciam 

na implantação bem-sucedida EDMS (ALSHIBLY; CHIONG; BAO, 2016). 

Logo, o presente trabalho é considerado exploratório devido ao seu objetivo de tornar 

mais explícito o conhecimento sobre esses fatores. 

O Quadro 11 exibe, segundo Gil (2008) e Marconi e Lakatos (2003), os critérios para 

classificação de pesquisas quanto aos objetivos, e procedimentos de coleta.  

 

Quadro 11 - Classificação dos tipos de pesquisa 

Quanto aos fins Quanto aos meios 

 Exploratória 

 Descritiva 

 Experimental 

 Bibliográfica 

 Documental 

 Experimento 

 Ex-post-facto 

 Levantamento(survey) 

 Estudo de campo 

 Estudo de caso 

 Participativa 
Fonte: Gil (2008) e Marconi e Lakatos (2003). 

  

Desta forma a pesquisa pode ser classificada como: 

1. Quanto aos fins: 

i. Exploratória: porque se propôs a explorar os fatores que influenciam o processo 

de implantação de EDMS. 

2. Quanto aos meios: 

i. Bibliográfica: pela extensiva revisão da literatura realizada em publicações 

científicas acerca do tema proposto fundamentada em estudo bibliométrico 

como descrito adiante. 

 

Segundo Gil (2008), o questionário é uma técnica de investigação que tem o objetivo de 

obter informações sobre conhecimentos, comportamentos, crenças, valores, interesses, entre 

outros. Para isso é composto por um conjunto de questões que são submetidas aos respondentes. 

É utilizado para traduzir objetivos da pesquisa em questões específicas. Para o autor, com ele é 

possível testar hipóteses criadas na definição do problema através dos dados provenientes das 

respostas às questões que o compõem. 
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No presente trabalho optou-se por elaborar um questionário construído e disponibilizado 

através de uma ferramenta online “Google Forms” (2017). O objetivo desse instrumento de 

pesquisa foi mapear a percepção de especialistas quanto a fatores que podem influenciar 

positiva ou negativamente o processo. O levantamento de dados a partir do questionário 

permitirá uma comparação com o resultado do levantamento bibliográfico que, depois de 

analisado, poderá colaborar para que projetos com foco em implantação de EDMS sejam mais 

assertivos ao considerarem fatores essenciais para o sucesso deste tipo de iniciativa. 

  

3.2 NATUREZA DA PESQUISA 

 

De acordo com Vieira Neto (2012) a pesquisa quantitativa, que trata de questões 

estatísticas de acordo com hipóteses estabelecidas, tem sido amplamente utilizada na pesquisa 

social na explicação de fenômenos. Porém nos últimos 30 anos, a pesquisa qualitativa vem 

ganhando espaço, principalmente nas áreas de Psicologia, Administração e Educação.  

Creswell (2013, p. 32) afirma que: “Muitas vezes, a distinção entre pesquisa qualitativa 

e pesquisa quantitativa é enquadrada em termos de uso de palavras (qualitativas) em vez de 

números (quantitativos), ou usando perguntas fechadas (hipóteses quantitativas) ao invés de 

perguntas abertas.” 

A pesquisa qualitativa é utilizada para compreender o significado dado a um problema 

humano ou social por indivíduos ou grupos. Ela geralmente não emprega técnicas estatísticas. 

Esse tipo de pesquisa geralmente lida com questões de campos de estudo emergentes, dados 

geralmente coletados mediante contato direto do pesquisador como objeto de estudo, análise de 

dados que levam temas de um contexto particular para um mais amplo e o pesquisador fazendo 

interpretações do significado dos dados. Além disso o relatório de pesquisa escrito ao final não 

possui uma estrutura rígida (CRESWELL, 2013).  

Segundo Creswell (2013) a pesquisa quantitativa é um método científico para testar 

teorias objetivas, examinando a relação entre as variáveis levantadas na pesquisa. O uso de 

processos estatísticos permite analisar dados numéricos provenientes de instrumentos de 

medição das variáveis. Para o autor, o relatório de pesquisa escrito ao final possui uma estrutura 

previamente definida. 

Partindo das definições anteriores, esta pesquisa pode ser classificada como mista ou 

quali-quantitativa quanto à natureza dos dados, pois almeja-se, através de um questionário, 

coletar dados quantitativos, como o grau de influência dos fatores percebidos pelos 

entrevistados, como qualitativos, através de perguntas abertas.  
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3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Neste item são apresentados o delineamento e a forma com que a pesquisa foi conduzida 

para se chegar aos resultados almejados.  

Como pode ser observado na Figura 4 a seguir, foi inicialmente realizado um estudo 

bibliométrico que serviu de base para a definição e justificativa da situação-problema proposta. 

  Em seguida, foram construídos os objetivos e questões da pesquisa elaborados com base na 

pesquisa bibliográfica.  

A compilação dos fatores que mais influenciam processos de implantação de EDMS foi 

elaborada com base na revisão da literatura e em um questionário enviado à especialistas em 

Gestão Documental e TI de uma instituição pública de ensino superior do Brasil. 

 

Figura 4 - Delineamento da pesquisa 

 
Fonte: Adaptado de Vieira Neto (2012). 

3.4 ALINHAMENTO DA PESQUISA 

 

A lógica utilizada para desenvolver a metodologia da pesquisa é apresentada no Quadro 

12 a seguir. Este quadro representa o alinhamento da pesquisa em função do contexto, objetivo 

geral, objetivos específicos, questões da pesquisa correlacionando-os ao método e à técnica de 

coleta de dados que foi utilizada. 
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A lógica supracitada atua como guia e fornece o pano de fundo sobre o qual se 

desenvolve o presente trabalho, que tem como premissa explorar como os fatores encontrados 

na literatura podem influenciar a implantação de um sistema de informações completo como o 

EDMS. 

 

Quadro 12 - Alinhamento da pesquisa 

 
Fonte: Adaptado de Vieira Neto (2012). 

 

3.5 ETAPAS OPERACIONAIS DA PESQUISA 

 

Para atingir os objetivos propostos da pesquisa, as etapas operacionais foram 

devidamente planejadas. A Figura 5 tem como objetivo mostrar as referidas etapas e suas 

respectivas de atividades na sequência que foram desempenhadas para desenvolvimento do 

presente trabalho: 

I. Revisão da literatura: a fim de identificar os fatores que mais influenciam as 

iniciativas de implantação de EDMS, verificar quais são os mais recorrentes, 

segundo os autores pesquisados, categoriza-los e por fim levantar na literatura se 

existe alguma priorização entre eles; 

II. Desenvolvimento do questionário: esta etapa tem como objetivo desenvolver o 

questionário piloto com base nos fatores encontrados na etapa anterior. Após o 

desenvolvimento o questionário deve ser aplicado a um grupo piloto para 

validação. Eventuais ajustes são realizados para se chegar ao questionário final 

validado. 

III. Aplicação do questionário: o instrumento de pesquisa elaborado na etapa anterior 

é aplicado a especialistas em gestão documental e sistemas de TI com o objetivo 

de identificar, dentre um conjunto de fatores, aqueles que mais influenciam no 
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processo de implantação. Esta etapa também detalha a coleta de dados da 

pesquisa.  

IV. Consolidação: essa etapa consiste na análise e discussão dos resultados da 

aplicação do questionário e conclusões gerais da pesquisa. Nela é investigado se 

os fatores mais citados pelos autores pesquisados na revisão da literatura são 

aqueles que mais influenciam no resultado das iniciativas de implantação de 

EDMS na visão prática dos especialistas. Além disso, também é comparada a 

priorização dos fatores encontrada na literatura com a visão dos respondentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Etapas operacionais da pesquisa 
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 

 

3.6 DESENVOLVIMENTO DO PROBLEMA DA PESQUISA 

 

Nesta seção é apresentada a metodologia utilizada para a definição da situação-problema 

na qual esta pesquisa está embasada, que consiste em uma minuciosa revisão da literatura com 

objetivo de explorar todo o campo de pesquisa sobre o assunto. Esse processo se debruça sobre 

artigos e publicações científicas reunidos para apoiar a formulação da situação-problema e da 

fundamentação teórica. 
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3.6.1 Conceito de Bibliometria 

 

Segundo Costa (2010), a Bibliometria busca associar estatísticas à pesquisa 

bibliográfica através do estudo de métodos para o desenvolvimento de métricas empregadas 

sobre dados e documentos. Ainda segundo o autor, o termo Webmetria, que é uma variação do 

termo Bibliometria, tem sido empregado com o surgimento da Internet e banco de dados 

eletrônicos como forma de definir o uso de princípios bibliométricos em bases acadêmicas, 

como o Google Acadêmico (“Google Acadêmico”, 2017). 

Guedes e Borschiver (2005, p. 2) define o conceito de Bibliometria como: 

 

Bibliometria é um conjunto de leis e princípios empíricos que contribuem para 

estabelecer os fundamentos teóricos da Ciência da Informação. O termo statistical 

bibliography – hoje Bibliometria – foi usado pela primeira vez em 1922 por E. 

Wyndham Hulme, antecedendo à data a qual se atribui a formação da área de Ciência 

da Informação, com a conotação de esclarecimento dos processos científicos e 

tecnológicos, por meio da contagem de documentos. 

 

Segundo Farias Filho (2009) a técnica de Árvore de Palavras-Chave é indicada para a 

formulação do problema da pesquisa. Essa técnica consiste em dividir o objetivo da pesquisa 

em áreas temáticas e a partir destas, derivar as respectivas palavras-chaves. A Figura 6 

demonstra a Árvore de Palavras-Chave. 

 

Figura 6 - Árvore de Palavras-Chave 

 
Fonte: Vieira Neto (2012). 

Os procedimentos descritos a seguir são aqueles utilizados para o desenvolvimento da 

Árvore de acordo com Farias Filho (2009): 
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I. Estabelecer o escopo da pesquisa e deixá-la validada; 

II. Montar a árvore com as áreas temáticas iniciais envolvidas; 

III. Com as áreas temáticas definidas e validadas os pesquisadores devem desdobrá-

las em vários níveis; 

IV. Após a validação das áreas temáticas, deve-se derivar as palavras-chaves que 

justificam a abrangência da pesquisa; 

V. Definir a estratégia de pesquisa com a lógica booleana (“E” e “OU” ) dentro das 

suas dimensões horizontais e verticais; 

 

Com os conceitos anteriores devidamente apresentados, pode-se partir para o 

desenvolvimento do problema proposto. Para tanto, tomou-se como base a área temática de 

implantação de sistemas de gestão eletrônica de documentos, para, a partir desta derivar as 

palavras-chave iniciais. 

 

3.6.2 Análise Bibliométrica 

 

A metodologia bibliométrica descrita anteriormente foi usada como base para a 

formulação da situação-problema. A técnica da Árvore de Palavras-Chave, descrita na Figura 

6, foi de suma importância para a procura das áreas temáticas iniciais na pesquisa bibliográfica. 

A partir do objetivo inicial da pesquisa, que consiste no estudo sobre implantação de EDMS 

com foco em fatores influenciadores, chegou-se às áreas temáticas primárias, as quais estão 

relacionadas com o tema do presente trabalho. 

Após o desenvolvimento das áreas temáticas, utilizou-se a lógica booleana de conexão, 

o “E” e “OU” e no sentido vertical, que permite facilitar a pesquisa nos motores de busca. Nesse 

procedimento, buscou-se montar a Árvore de Palavras-Chave, para serem alocadas nos motores 

de busca, como o portal de Periódicos CAPES. Assim, obtiveram-se os textos científicos que 

proporcionaram a base para descoberta das primeiras palavras e termos-chave relacionados ao 

objetivo da dissertação. 

De acordo com Farias Filho (2009), pode ser que as palavras chaves provenientes das 

áreas temáticas mudem devido à dinâmica da pesquisa. Isso pode acontecer devido à dinâmica 

da pesquisa nos textos científicos, que pode apontar novas tendências levando o pesquisador 

por caminhos alternativos. 
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A Formação da Árvore de Palavras-Chave elaborada de acordo a com a busca dos textos 

científicos é apresentada a seguir na Figura 7. Partiu-se desta Árvore para dar início ao estudo 

da pesquisa. 

 

Figura 7 - Formação da Árvore de Palavras-Chave 

 
Fonte: Adaptado de Vieira Neto (2012). 

 

De posse das áreas temáticas e palavras-chave desenvolvidas segundo a metodologia 

apresentada anteriormente, passou-se à fase de busca em motores de pesquisa  para selecionar 

os primeiros artigos sobre o assunto. Foram utilizados os portais Scopus e SciELO para facilitar 

as buscas relativas do Portal de Periódicos da CAPES pois estes indexam vários artigos e 

periódicos e preveem métricas a cerca das palavras-chave, autores e publicações. O acesso aos 

motores de busca feito no período de 09 de julho de 2016 à 31 de outubro de 2016. 

Para o gerenciamento de coleções bibliográficas e de citações, foi utilizado o software 

Zotero. Este programa de computador disponibiliza um plug-in para o navegador de internet 

Mozilla Firefox, que facilita o salvamento das referências bibliográficas encontradas nos 

motores de busca diretamente em seu catálogo. Além disso, o Zotero também fornece um 

adento ao editor de textos Word, que foi o editor de texto utilizado para a redigir este relatório 

de pesquisa, para inclusão e edição de citações e referências bibliográficas facilitando em muito 

o trabalho do pesquisador.  

Foi utilizado como referência o trabalho de Costa (2010) para tabulação das informações 

e apresentação dos resultados da análise bibliométrica. No Quadro 13, apresentam-se as 

palavras-chave inicialmente utilizadas. 
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Quadro 13 - Palavras-chave iniciais 

Palavras-Chave 

EDMS 

“Electronic Document Management” 

“Critical Success Factors” 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 

 

As palavras-chave mostradas no Quadro 13 foram primeiramente utilizadas no motor 

de busca Scopus. O objetivo foi consolidar as publicações de artigos e revisões em que o título, 

resumo ou palavras-chave contivesse os termos buscados. Na Tabela 1 são apresentados os 

resultados. 

 

Tabela 1 - Palavras-Chave iniciais e resultados na base Scopus 

Palavras-Chave Iniciais 
Scopus 

Registros Encontrados 

EDMS 437 

“Electronic Document Management” 176 

“Critical Success Factors” 3.197 

TOTAL 3.810 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 

 

Com as palavras-chave e os filtros anteriormente utilizados foram encontrados registros 

nas mais variadas áreas, como por exemplo, Gestão, Gerenciamento de Projetos, Ciências da 

Saúde, Sistemas de Informação, Computação, Engenharia.  

Após a análise dos resultados, procedeu-se à delimitação dos grupos de palavras-chave 

e acréscimo de novas a serem usadas com lógica booleana “and” de pesquisa nas bases 

científicas. As palavras-chave finais são expostas no Quadro 14. 

 

Quadro 14 - Palavras-chave finais e suas combinações 

Palavras-Chave Finais (and) 

“Electronic Document Management”   

“Electronic Document Management 

System” 

Implementation “Criticat Success Factors” 

“Electronic Document Management 

System” 

Implementation Factors 

“Electronic Records Management”   

“Electronic Records Management 

System” 

Implementation “Criticat Success Factors” 

“Electronic Records Management 

System” 

Implementation Factors 

 Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 
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3.6.2.1 Scopus 

 

Após a realizar a combinação de palavras-chave mostrada anteriormente, os parâmetros 

de busca na base Scopus foram modificados para refinar a pesquisa e reduzir a dispersão dos 

assuntos abordados de forma que os textos científicos encontrados convergissem para o tema 

central do presente trabalho. Os parâmetros de busca escolhidos foram: artigos e revisões 

publicados em periódicos no período de 2000 a 2016 que contivessem os termos buscados no 

título, resumo ou palavras-chave.  

O resultado do refinamento da busca com as palavras-chave combinadas é mostrado na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Palavras-Chave finais combinadas e resultados na base Scopus 

Palavras-Chave Finais Combinadas 
Scopus 

Artigos Revisões Total 

“Electronic Document Management” 95 21 116 

“Electronic Document Management System” AND 

Implementation AND “Critical Success Factors” 

1 0 1 

“Electronic Document Management System” AND 

Implementation AND Factors 

6 0 6 

“Electronic Records Management 109 15 124 

“Electronic Records Management System” AND 

Implementation AND “Critical Success Factors” 

0 0 0 

“Electronic Records Management System” AND 

Implementation AND Factors 

3 0 3 

TOTAL 214 36 250 
 Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 

 

Para cada categoria (combinação) de palavras-chave mostradas na Tabela 2, foram 

selecionados os 15 mais recentes, 15 mais relevantes e os 15 mais citados artigos e revisões. 

Como pode ser percebido, nem todas as categorias retornaram um número maior do que 15 

textos científicos, logo todos os encontrados nessas categorias foram selecionados.  

A próxima etapa foi descartar os artigos cujo idioma era diferente de português, inglês 

e espanhol e aqueles que não tinham aderência com o tema. Para verificar a aderência ao tema 

foi feita a leitura e análise dos títulos e resumos dos textos científicos. Há de se destacar que 

alguns artigos ou revisões não possuíam resumo ou mesmo autores no Scopus; estes foram 

descartados. Além disso, os textos científicos cujo texto completo não foi encontrado também 

não foram selecionados para a leitura completa por motivos óbvios. 

Por fim, foram considerados válidos e aderentes para a pesquisa e selecionados para 

leitura 28 artigos e revisões que são apresentados no Quadro 15. 



 

 61 

Quadro 15 - Lista de textos da base Scopus selecionados 

Título Autor(ers) / Ano Breve Resumo 

Exploring the common 

factors influencing 

Electronic Document 

Management Systems 

(EDMS) implementation 

in government 

Abdulkadhim, H., 

Bahari, M., Bakri, A., 

Hashim, H. (2015) 

O autores fazem uma revisão da literatura 

sobre os fatores comuns que influenciam 

processos de implantação de EDMS. Usando 

uma metodologia de pesquisa para seleção 

das fontes, os autores chegam a 14 fatores 

divididos em 3 áreas (tecnológica, 

organizacional e de usuários). 

A research framework of 

electronic document 

management systems 

(EDMS) implementation 

process in government 

Abdulkadhim, H., 

Bahari, M., Bakri, A., 

Ismail, W. (2015) 

Os autores fazem uma revisão da literatura e 

levanta a questão da influência dos fatores no 

tempo (ciclo de vida do processo de 

implantação) para implantação de EDMS. 

Propõem um framework para o processo de 

implantação de um EDMS baseado em 

Prosci-ADKAR juntamente com os 14 fatores 

já previamente discutidos no artigo anterior. 

Prioritizing 

implementation factors 

of electronic document 

management system 

(EDMS) using topsis 

method: A case study in 

Iraqi government 

organizations 

Abdulkadhim, H., 

Bahari, M., Hashim, 

H., Bakri, A., Ismail, 

W. (2016) 

O artigo explora como os fatores de 

implantação de um EDMS podem ser 

priorizados através das 3 dimensões 

(tecnológicas, organizacionais e usuários). Os 

autores fazem a revisão da literatura e 

aplicam o método multicritério (TOPSSIS) 

com base em um questionário para 

instituições do Iraque e depois sugerem 

algumas táticas empíricas para melhorar o 

gerenciamento do processo de implantação 

do EDMS no governo. 

EDMS use in local e-

government: An analysis 

of the path from extent 

of use to overall 

performance 

Alfonso, C.M., 

Schwarz, A., Roldán, 

J.L., Sánchez-Franco, 

M.J. (2015) 

Este estudo analisa os efeitos de vários 

comportamentos pós-adoção (extensão do 

uso, rotina e infusão) no desempenho 

individual, do grupo de trabalho e da 

organização na utilização de um EDMS. Os 

resultados mostraram que há uma relação de 

dependência estre os 3 comportamentos 

anteriormente enunciados. 

Investigating the Critical 

Success Factors for 

Implementing Electronic 

Document Management 

Systems in 

Governments: Evidence 

From Jordan 

Alshibly, Haitham; 

Chiong, Raymond; 

Bao, Yukun (2016) 

O artigo apresenta uma revisão da literatura e 

com a contribuição de especialistas reune uma 

lista de 37 fatores agrupados em 6 categorias 

considerados como pré-requisitos para a 

implantação bem-sucedida do EDMS. Os 

autores aplicam um questionário para 

priorizar os fatores e utiliza análise fatorial par 

análise dos dados.  

Implementing electronic 

documentation 

management system 

Alzubi, K. (2015) O artigo se trata de um estudo de caso sobre a 

possibilidade de implementar um EDMS em 

uma universidade. O estudo é composto por 

grupos distintos de 120 empregados 

selecionados aleatoriamente em quatro níveis. 

Conclui afirmando que a implantação do 

apoio da alta administração, reengenharia de 

processos e treinamento de usuários. 
 (continua) 

 (continuação) 
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Título Autor(ers) / Ano Breve Resumo 

Electronic document 

management in 

temporary project 

organisations: 

Construction industry 

experiences 

Björk, B.-C. (2006) O artigo é baseado em uma série de estudos 

em que o autor tem sido envolvido. 

Argumenta que os principais problemas em 

implantação de EDMS dizem respeito à 

questões psicológicas e de gestão. O autor 

concluir fazendo recomendações sobre 

fatores a serem considerados pelas equipes de 

projeto planejando o uso de sistemas EDM 

em seus projetos. 

Electronic document 

management in 

construction - Research 

issues and results 

Björk B.-C. (2003) O artigo começa reconhecendo a importância 

da gestão de informações para o aumento da 

produtividade dos projetos de construção. 

Apresenta os conceitos principais em EDM e 

coloca as questões sobre quais as barreiras e 

benefícios do uso do EDMS. Conclui 

afirmando que questões organizacionais e 

psicológica em torno dos usuários são fatores 

que mais influenciam o processo de 

implantação. 

Electronic records 

management 

Gilliland-Swetland, A. 

(2005) 

O trabalho apresenta o conceito e faz a 

definição de ERM, problematiza o conceito, 

define como área de pesquisa e sugere áreas 

de pesquisa para futuros trabalhos. 

Implementing an 

electronic records 

management system. A 

public sector case study 

Gregory, K. (2005) O autor afirma que implantar um ERMS é um 

processo longo e complexo que passa por 4 

etapas específicas: pré-concessão, 

desenvolvimento, implantação e avaliação.  

Detalha as 4 fases e conclui dizendo que apoio 

da alta administração é muito desejável, mas 

que se a gerência sênior capacitar a equipe de 

implantação do projeto este apoio pode deixar 

de ser imprescindível e que o maior desafio é 

a mudança cultural. 

The human side of 

ERMS: An Icelandic 

study 

Gunnlaugsdottir, J. 

(2009) 

O artigo relata a pesquisa qualitativa realizada 

na Islândia durante o período de 2001-2005 e 

em 2008 com opinião de funcionários sobre 

ERMS. Foram usadas  entrevistas abertas e 

observações dos participantes. A pesquisa 

identifica os fatores de implantação mais 

importantes e as questões que devem ser 

tratadas para tornar os usuários de ERMS mais 

eficientes. 

As you sow, so you will 

reap: Implementing 

ERMS 

Gunnlaugsdottir, J. 

(2008) 

O artigo se refere em uma pesquisa feita na 

Islândia organizações pública e privadas sobre 

implantação de ERMS onde foram usadas 

entrevistas abertas e observação participante. 

Identifica os fatores: apoio gerencial, 

cooperação da gestão de registros e das 

funções de TI, e treinamento dos usuários 

tanto na gestão de registros como no sistema 

como vitais.  
(continua) 

(continuação) 
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Título Autor(ers) / Ano Breve Resumo 

End-user attitudes 

toward EDM use in 

construction project 

work: Case study 

Hjelt e Björk (2007) O artigo se baseia no caso de uso de um 

projeto de construção descrito em outros 

artigos dos mesmos autores, realiza um 

survey, acrescenta uma entrevista com 

usuários-chave, compila fatores que 

influenciam na adoção do EDMS e nas 

atitudes de usuários finais e propõe um 

modelo de adoção de EDMS em projetos de 

construção. O objetivo da pesquisa foi 

perseguir a perspectiva individual do usuário 

final. 

Experiences of EDM 

usage in construction 

projects 

Hjelt e Björk (2006) Os autores detalham o estudo de caso da 

construção Kamppi Center na Finlândia. 

Descrevem a pesquisa feita com os 

participantes do projeto: pesquisa com 

tratamento de dados com gráficos. Relatam os 

achados sobre a percepção dos usuários finais 

no uso do EDMS e como a categoria de cada 

um influencia nas percepções. 
User acceptance of 

intergovernmental 

services: An example of 

electronic document 

management system 

Hung, S.-Y., Tang, 

K.-Z., Chang, C.-M., 

Ke, C.-D. (2009) 

Os autores usam a teoria do comportamento 

planejado na aplicação de um survey e 

discutem os resultados quanto à aceitação do 

usuário a cerca de um EDMS. Ao final o artigo 

faz uma série de observações e recomendações 

e identifica oito fatores importantes (utilidade 

percebida, facilidade de uso percebida, 

treinamento, compatibilidade, influência 

externa, influência interpessoal, auto-eficácia 

e condições facilitadoras) da aceitação do 

EDMS pelo governo eletrônico. 

The benefits of 

electronic records 

management systems: A 

general review of 

published and some 

unpublished cases 

Johnston, G.P., 

Bowen, D.V. (2005) 

O artigo tem como objetivo revisar estudos de 

caso publicados e alguns resultados não 

publicados da implantação de EDMS e ERMS. 

Os estudos que mostraram bons resultados os 

obtiveram com base em cinco princípios 

(fatores): as pessoas devem ser incluídas no 

processo, o EDRMS deve ser integrado com os 

processos da organização, o papel dos 

gerentes é de apoiar os usuários,  deve existir 

um modelo contínuo que abranja documentos 

e registros; e que não existe uma solução igual 

para tudo. 

Managing digital records 

in a global environment: 

A review of the 

landscape of 

international standards 

and good practice 

guidelines 

Katuu, S. (2016) O artigo faz uma extensa revisão da literatura 

e uma ampla gama de padrões e diretrizes de 

boas práticas, sua utilidade e sua cobertura 

geográfica. Discorre sobre a diversidade dos 

termos ERMS, EDMS, EDRMS e ECM foram 

usados sem muita clareza, sobre como esses 

termos se relacionam entre si e propõem um 

quadro de esclarecimento. 
(continua) 

(continuação) 
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Management of 

electronic records: 

Review of empirical 

studies from the Eastern, 

Southern Africa 

Regional Branch of the 

International Council on 

Archives (ESARBICA) 

region 

Kemoni, H.N. (2009) O artigo relata uma pesquisa sobre 

gerenciamento de registros em países da 

ESARBICA. Para isso faz uma revisão da 

literatura sobre registros eletrônicos e estudos 

empíricos relacionados à região ESARBICA. 

Relata uma série de deficiências quanto ao 

gerenciamento de registros encontradas e 

fornece informações e dados úteis sobre o 

desafio do tema na ESARBICA e África em 

geral. 

Electronic document 

management systems 

structure for university 

research and education 

Krasnyanskiy, M.N., 

Ostroukh, A.V., 

Karpushkin, S.V., 

Obukhov, A.D., 

Molotkova, N.V., 

Galygina, I.V. (2014) 

Os autores mostram a arquitetura do sistema 

montado para dar suporte a pesquisa na 

universidade russa, cita os benefícios e ganhos 

de se adotar um EDMS. Fazem menção à 

integração com catálogo de produtos de 

pesquisa e suas funcionalidades e os benefícios 

conseguidos com integração com um EDMS. 

Lessons learned from 

implementing an 

electronic records 

management system 

Maguire (2005) O artigo relata que a gestão de registros na 

Estates Department of the British Library era 

pobre e fora do padrão quando decidiram 

implantar um ERMS. Detalha a escolha por um 

ERMS, as razões para a escolha e que estes 

podem ser agrupados em compliance-related e 

business-related. Descreve a implantação, e os 

resultados. Por fim na conclusão lista o que 

considera motivos de falhas na implantação. 

French legal framework 

of digital evidence 

Meissonnier, A., 

Banat-Berger, F. 

(2015) 

Os autores descrevem o desenvolvimento do 

quadro jurídico da França em relação à 

"evidência digital". Se concentram 

principalmente em atos e decretos que 

constituem esse marco legal e fazem uma 

ligação entre os estudos de direito francês e 

estudos arquivísticos acadêmicos. 
Electronic records 

management in the 

Malaysian public sector: 

The existence of policy 

Mokhtar, U.A., Yusof, 

Z.M. (2009) 

Os autores fazem uma investigação quanto à 

política de gerenciamento de registros 

eletrônicos em agências governamentais na 

Malásia. Para isso empregam um questionário 

para reunir os dados de 25 departamentos 

governamentais. Relatam que o número de 

organização que executa a gestão de 

documentos eletrônicos sem qualquer política 

em vigor é preocupante e que muitas fazem 

essa gestão baseadas apenas em seus instintos 

e iniciativas. 
(continua) 
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Improving data handling 

in Nigerian tertiary 

institutions through 

effective electronic 

record management 

Oko, M.C., Egba, 

A.C., Egba, E.I., 

Achimugu, O., 

Achimugu, P. (2016) 

O artigo se concentra no impacto percebido da 

gestão de registros eletrônicos em instituições 

de nível superior na Nigéria. Para isso um 

questionário e faz o tratamento das respostas 

de 500 entrevistados. O resultado revela uma 

série de benefícios do uso do ERMS nas 

instituições mas revela necessidade de 

treinamento de pessoal em tecnologias de 

processamento e manuseio de informações e 

registros. 
Development of 

automated control 

system for University 

research projects 

Ostroukh, A.V., 

Krasnyanskiy, M.N., 

Karpushkin, S.V., 

Obukhov, A.D. (2014) 

O artigo descreve a dificuldade de se trabalhar 

com documentos, cita a necessidade de 

automatização com um EDMS e o que trata de 

benefícios em linhas gerais. Define EDMS e 

enumera os benefícios e vantagens. Cita um 

software de catálogo de produtos e a 

necessidade de integração com um EDMS 

trazendo eficiência para operação. 

Electronic document 

management as a 

response to the new 

conditions of the 

information context 

Pérez, A.G. (2001) O artigo descreve importância na adoção do 

EDMS nos dias atuais, suas funcionalidades, 

principais vantagens e alternativas para 

organizações de países em desenvolvimento. 

Integrated management 

systems and workflow-

based electronic 

document management: 

An empirical study 

Pho, H.T., Tambo, T. 

(2014) 

O artigo disserta sobre o uso de SGI por 

corporações (setor privado) no atendimento a 

normas ISO e sobre o uso de documentos 

nesse processo. Ressalta a partir disso a 

importância do uso de EDMS. Explica 

conceitos EDMS (ERMS, ECMS, KCMS). 

Mostra o estudo do workflow de documentos 

usando EDMS na empresa, apresenta 

benefícios, desafios e lições aprendidas. 

Conclui levantando fatores que devem ser 

considerados para implantação. 

The positive benefits of 

electronic records 

management in the 

context of enterprise 

content management 

Sprehe, J.T. (2005) O artigo relata três estudos de caso que 

ilustram os benefícios positivos do ERMS no 

contexto de sistemas de gerenciamento de 

conteúdo corporativo. O artigo conclui 

afirmando que o gerenciamento de registros só 

terá papel central a partir do momento que seja 

integrado com gerenciamento de conteúdo e 

que a partir de então pode trazer benefícios 

positivos e economia de custos reais. 
(continua) 
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Electronic records 

management systems 

implementation in the 

Pakistani local 

government 

Zinner Henriksen, H., 

Viborg Andersen, K. 

(2008) 

Objetivo do artigo é mostrar as implicações da 

implantação do ERMS em um governo local 

do Paquistão. Descreve sobre a complexidade 

de se implantar o ERMS. Faz uma revisão da 

literatura, apresenta o estudo de caso contando 

como foi feita a coleta de informações, como 

se deu a comunicação com os steakholders e 

dificuldades encontradas e conclui com as 

implicações descobertas sobre as dificuldades 

encontradas. 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 

 

3.6.2.2 SciELO 

 

Com as palavras-chave e suas combinações anteriormente descritas no Quadro 14 foram 

feitas as buscas no SciELO. Os parâmetros de busca escolhidos foram: artigos e revisões 

publicados em periódicos no período de 2000 a 2016 que contivessem os termos buscados no 

título, resumo ou palavras-chave. O resultado do refinamento da busca com as palavras-chave 

combinadas é mostrado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Palavras-Chave finais combinadas e resultados na base SciELO 

Palavras-Chave Finais Combinadas 
Scopus 

Artigos Revisões Total 

“Electronic Document Management” 2 0 2 

“Electronic Document Management System” AND 

Implementation AND “Critical Success Factors” 

0 0 0 

“Electronic Document Management System” AND 

Implementation AND Factors 

0 0 0 

“Electronic Records Management 0 0 0 

“Electronic Records Management System” AND 

Implementation AND “Critical Success Factors” 

0 0 0 

“Electronic Records Management System” AND 

Implementation AND Factors 

0 0 0 

TOTAL 2 0 2 
 Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 

 

Como a busca na base SciELO retornou apenas 2 artigos, foram examinados o título e 

o resumo de ambos para verificar a aderência. Um dos artigos possuía idioma em espanhol e 

outro em português. Apenas o artigo em espanhol foi considerado válido para pesquisa.  

O Quadro 16 mostra o artigo selecionado. Cabe ressaltar que este texto científico 

também foi encontrado na base Scopus e está relacionado no Quadro 15. 

 

Quadro 16 - Texto na base SciELO selecionado 

Título Autor(es) / Ano Breve Resumo 
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Electronic document 

management as a 

response to the new 

conditions of the 

information context  

 

Pérez, A.G. (2001) O artigo descreve importância na adoção do 

EDMS nos dias atuais, suas funcionalidades, 

principais vantagens e alternativas para 

organizações de países em desenvolvimento. 

 

 Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 
 

3.6.2.3 Outras Referências Importantes 
 

Ao longo do estudo bibliográfico, a medida que os artigos selecionados foram sendo 

lidos e analisados pelo pesquisador, foram identificadas nas referências outros artigos 

científicos de relevante importância para o objetivo da pesquisa e entendimento mais completo 

e aprofundado do tema. Além disso, foram realizadas buscas adicionais no Portal de Periódicos 

CAPES e na web em busca de informações adicionais. Consequentemente, foram adicionados 

20 artigos e outras referências como fonte de informação para a revisão da literatura. O Quadro 

17 apresenta as outras referências importantes para o trabalho. 

 

Quadro 17 - Outras referencias importantes 

Título Autor(es) / Ano Tipo 

Dicionário brasileiro de terminologia arquivística 

 

Arquivo Nacional (2005) Publicação 

técnica 

The challenge of managing electronic records in 

developing countries: Implications for records 

managers in sub Saharan Africa 

Asogwa (2012) Artigo 

The readiness of universities in managing electronic 

records a study of three federal universities in 

Nigeria 

Asogwa (2013) Artigo 

Citizen Relationship Management Implementation 

in Local Government – Towards a Theoretical 

Research Framework 

Bahari (2012) Artigo 

The role of EDM in information management 

within SMEs 

Borglund e Sundqvist 

(2007) 
Artigo 

Lei No 8.159, 8 de janeiro de 1991 Brasil (1991) Legislação 

What is a" document"? Buckland (1997) Artigo 

A primer on critical success factors Bullen e Rockart (1981) Artigo 

E-ARQ Brasil: modelo de requisitos para sistemas 

informatizados de gestão arquivística de documentos 

Conselho Nacional de 

Arquivos (CONARQ) 
Publicação 

técnica 

Resistance and support to electronic government, 

building a model of innovation 

Ebbers e Van (2007) Artigo 

Caminhos e perspectivas da gestão de documentos 

em cenários de transformações 

Jardim (2015) Artigo 

eGovernment Document Management System: A 

case analysis of risk and reward 

Jones (2012) Artigo 

 (continua) 
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The evolution of documents and its impacts Liu (2004) Artigo 

Change and exchange: electronic document 

management in building design 

Löwnertz (1998) Tese 

Accelerating positive change in electronic records 

management: Headline findings from a major 

research project 

Mcleod e Childs e 

Hardiman (2011) 
Artigo 

Towards A Theoretical Framework for Effective 

Implementation of Electronic Document And 

Records Management Systems (Edrms) Within The 

Australian Public Sector 

Nguyen (2011) Tese 

EDRMS Implementations in the Australian Public 

Sector 

Nguyen et al. (2009) Artigo 

EDMS, ERMS, ECMS or EDRMS: Fighting 

through the acronyms towards a strategy for 

effective corporate records management 

Nguyen, Swatman e 

Fraunholz (2007) 
Artigo 

A teoria dos arquivos e a gestão de documentos Rodrigues (2006) Artigo 

Arquivos, gestão de documentos e informação Roncaglio, Szvarça e 

Bojanoski (2014) 
Artigo 

Measuring portfolio strategic performance using key 

performance indicators 

Sanchez e Robert (2010) Artigo 

Electronic Document Management: Challenges and 

Opportunities for Information Systems Managers 

Sprague Jr. (1995) Artigo 

The effect of organizational factors on the 

effectiveness of EMR system implementation - what 

have we learned? 

Studer (2005) Artigo 

Techniques of document management: a review of 

text retrieval and related technologies 

Veal Doverton (2001) Artigo 

Document management systems from current 

capabilities towards intelligent information retrieval: 

an overview 

Zantout e Marir (1999) 
 

Artigo 

  
Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 

 

3.7 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

 Segundo Gil (2008), as pesquisas sociais geralmente lidam com uma quantidade de 

elementos tão grande que é impossível considera-los totalmente. Trabalhar com amostras, ou 

seja, uma parte menor dos elementos que compõem o universo (totalidade dos elementos) é a 

solução comumente adotada. 

As definições a seguir são retiradas de Gil (2008, p. 89): 

 

a) Universo ou população. É um conjunto definido de elementos que possuem 

determinadas características. 

b) Amostra. Subconjunto do universo ou da população, por meio do qual se 

estabelecem ou se estimam as características desse universo ou população. 
 

O processo de amostragem tem como objetivo definir, de acordo com os objetivos da 

pesquisa, um subconjunto que represente a população. A parcela da população deve ser 
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selecionada de forma que seus membros tenham a mesma chance estatística de fazerem parte 

do conjunto para se ter uma amostra probabilística (DUSILEK, 1984). 

O universo desta pesquisa é representado pelos funcionários de uma instituição pública 

de ensino superior do Brasil, mais especificamente do departamento de TI e do departamento 

de Documentação, com expertise em gestão documental e implantação de sistemas de 

informações. 

Para se chegar ao universo com as características supracitadas, foram examinados os 

setores, cargos e funções dos funcionários do departamento de TI e do departamento de 

Documentação e selecionados àqueles que possuíam expertise em coordenação, gerência, 

análise, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informações e gerência, coordenação e 

operação na área da arquivologia e gestão documental respectivamente. Por conseguinte, foram 

consultados 97 especialistas a partir de uma amostra não probabilística por conveniência 

(acessibilidade). 

 

3.8 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Para a resposta ao problema de pesquisa é necessário que seja feita a coleta de dados. É 

através da coleta e análise dos dados que o pesquisador consegue responder às questões de 

pesquisa e chegar aos objetivos geral e específicos do seu trabalho (VERGARA, 2007). 

Assim, seguindo a metodologia adotada no presente trabalho, a pesquisa bibliográfica e 

a consulta à especialistas têm como instrumentos de coleta de dados a revisão da literatura e a 

aplicação de questionário respectivamente. 

Como resultado da revisão da literatura, foram identificados 14 FCS que influenciam na 

implantação de EDMSs. A partir desses fatores, foi desenvolvido o questionário que permitiu 

ao pesquisador mapear a percepção dos especialistas e com base nela responder à questão 

específica D levantada na definição do problema. 

O questionário de pesquisa adotado possui um total de 21 questões, sendo as 6 primeiras 

sobre o perfil do respondente, 14 específicas e 1 discursiva. As 6 primeiras questões têm como 

objetivo evidenciar que o instrumento foi aplicado às pessoas que tem competência técnica para 

respondê-lo, visto que o mesmo foi utilizado para a consulta à especialistas. As 14 perguntas 

específicas questionam o grau de influência dos fatores críticos de sucesso advindos da revisão 

literária, uma para cada fator. Para estas questões foi empregada uma escala social de avaliação 

a fim de quantificar a percepção dos respondentes sobre o grau de influência dos fatores. Por 
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último, a questão discursiva tem por objetivo capturar de forma qualitativa a opinião dos 

respondentes sobre os FCS. 

Para formatação do instrumento de pesquisa, tomou-se como base o questionário 

presente na pesquisa de Oliveira (2016), por se tratar de um trabalho que também teve como 

base o estudo sobre fatores críticos de sucesso. Dessa forma, buscou-se a construção de um 

formulário com formato adequado e embasado para pesquisa sobre FCS. 

Uma vez que o “grau de influência” dos fatores críticos sobre iniciativas de implantação 

de um EDMS consiste em uma variável social, a sua mensuração não pode ser feita por uma 

escala linear, tão pouco através de comparação com padrões de medidas universais. Para 

mensurar uma variável social adequadamente é necessário a construção de uma escala social 

(GIL, 2008). 

Segundo Gil (2008), a escala social basicamente consiste em uma série de itens 

graduados, dentre os quais o respondente indica aqueles que melhor correspondem à sua 

percepção sobre o objeto pesquisado. Estes instrumentos são construídos de forma a mensurar 

a intensidade das opiniões dos respondentes o mais objetivamente possível. 

Para a escala social de avaliação empregada no questionário do presente trabalho, foi 

escolhida a escala Likert de 5 pontos, uma vez que ela possibilita verificar se um fator que está 

sendo mensurado possui maior ou menor grau de influência, quando comparado a outros 

fatores. Para tanto, foram utilizadas opções de respostas representadas por números variando 

de 1 a 5, onde 1 significa influência muito baixa e 5 significa influência muito alta (GIL, 2008). 

O Quadro 18 mostra a escala de avaliação Likert adaptada de Gil (2008). 

 

Quadro 18 - Escala de avaliação do questionário 

Grau de Influência 

1 2 3 4 5 

Muito Baixa Baixa Média Alta Muito Alta 

     

Fonte: Adaptado de Gil (2008). 
 

A seguir são listados os 14 fatores críticos de sucesso de acordo com a revisão da 

literatura que foram analisados pelos especialistas quanto à importância no processo de 

implantação de Sistemas de Gestão Eletrônica de Documentos.  

 

1. Apoio da alta direção – significa o patrocínio e o comprometimento dos altos gestores 

com processo de implantação do EDMS ao exercerem um papel de liderança, destacar a 
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prioridade do projeto ao demais participantes, desenvolver e revisar a estratégia de 

implantação, acompanhar os resultados e incentivar a utilização do EDMS 

(ABDULKADHIM et al., 2015a; JONES, 2012; MCLEOD, JULIE, 2014; NGUYEN et 

al., 2009). 

 

2. Orçamento / Custo – se traduz na existência de fundo orçamentário suficiente e 

levantamento de custos mensuráveis para a implantação do EDMS discutidos e acordados 

pelas partes políticas e técnicas interessadas. Os custos deste tipo de iniciativa geralmente 

envolvem aquisição de software e hardware e principalmente treinamento de pessoal 

(ABDULKADHIM et al., 2015a; JONES, 2012; STUDER, 2005). 

 

3. Planejamento estratégico – pode ser entendido como o alinhamento do processo de 

implantação do EDMS com a estratégia da organização a fim de garantir que o sistema 

atenda às necessidades atuais e futuras do negócio. Um plano de negócios e uma visão 

estratégica claros ajudam as organizações a identificar seus objetivos e a justificar a 

implementação de EDMS (NGUYEN, 2011). O planejamento estratégico compreende 

uma estratégia de gestão de mudanças eficaz, estabelecimento de uma agenda clara e de 

políticas e diretrizes organizacionais e o planejamento do projeto de implantação 

(ABDULKADHIM et al., 2015a). 

 

4. Legislação – a existência de legislação quanto à gestão eletrônica de documentos propicia 

segurança jurídica e cria um ambiente favorável para a implantação de EDMSs, 

principalmente no setor público cujas organizações possuem a maioria dos processos de 

negócios baseadas em fluxos de documentos. A gestão de documentos pode ser regulada 

por regras de manutenção de registos, descrição de responsabilidades de trabalho, política 

de segurança, regulamentos de circulação de documentos, etc. (ABDULKADHIM et al., 

2015a; ASOGWA, 2013). 

 

5. Colaboração – significa o grau em que os indivíduos no grupo de implantação apoiam e 

ajudam ativamente uns aos outros em todo o projeto EDMS. As partes organizacionais e 

política interessadas devem colaborar com o pessoal de TI, a fim de implementar com 

êxito o EDMS. Uma equipe de implementação deve ser uma combinação equilibrada de 

criadores de registros, arquivistas e pessoal de TI que devem interagir com membros da 

administração (ABDULKADHIM et al., 2015a; NGUYEN, 2011). 
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6. Infraestrutura de TIC – Se tratando de um sistema de informações, a implantação de 

um EDMS invariavelmente demanda o desenvolvimento ou a pré-existência de 

infraestrutura de TIC (MOKHTAR; YUSOF, 2009). Esse fator é composto por servidores 

de aplicação, sistemas operacionais, hardware e infraestrutura física e lógica de redes de 

computadores (MCLEOD, J.; CHILDS; HARDIMAN, 2011) além de soluções de 

impressão, digitalização e em alguns casos de assinatura eletrônica de documentos. 

 

7. Equipe de implantação de TI – a existência de uma equipe de TI bem qualificada 

alocada ao projeto de implantação do EDMS é considerada por causa da necessidade de 

múltiplas habilidades nas áreas funcionais, técnicas e interpessoais que este tipo de 

projeto demanda (MOKHTAR; YUSOF, 2009; NGUYEN et al., 2009). 

 

8. Segurança e Privacidade / Confiança – garantia da segurança da informação e 

autenticação dão confiança aos funcionários para que usem o EDMS. A confiança pode 

afetar a implementação de EDMS uma vez que as partes interessadas serão favoráveis ao 

uso de serviços eletrônicos se acharem que suas informações estão em segurança 

(MOKHTAR; YUSOF, 2009). Assegurar a segurança da informação da organização 

contra alterações indevidas, inadvertidas ou intencionais, e usuários não autorizados é um 

dos fatores significativos na implementação do EDMS (ABDULKADHIM et al., 2015a). 

 

9. Requisitos de usuário – descrevem o que o usuário espera que o software possa fazer e 

como ele deve ser. Para um EDMS ser considerado funcional por seus usuários ele deve 

atender a requisitos de performance, usabilidade, simplicidade de uso, ser amigável e 

atender às necessidades reais deles quanto à gestão eletrônica de documentos 

(ABDULKADHIM et al., 2015a; HUNG et al., 2009; MCLEOD, J.; CHILDS; 

HARDIMAN, 2011). 

 

10. Qualidade dos dados – a garantia da qualidade dos dados é o processo de verificação da 

confiabilidade e eficácia dos dados no projeto de implantação de EDMS (MCLEOD, J.; 

CHILDS; HARDIMAN, 2011). A qualidade dos dados é influenciada pelas técnicas de 

inclusão e armazenagem das informações no sistema. Em geral, a elevada qualidade dos 

dados é um dos principais contribuintes que impulsionam qualquer implementação das 

TIC (ABDULKADHIM et al., 2015a). 
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11. Integração de sistemas – a integração é essencial para qualquer organização já que é 

muito comum que hajam muitos sistemas de informação separados, o faz com que se 

gaste mais tempo e recursos pra encontrar a informação desejada. Apesar de ser um 

processo complexo e difícil, é um esforço necessário para fazer ambientes de 

infraestrutura e de negócios existentes se comunicarem com o EDMS que gerencia 

grandes quantidades de informações e documentos inerentes às atividades da organização 

(ABDULKADHIM et al., 2015a; MCLEOD, J.; CHILDS; HARDIMAN, 2011). 

 

12. Conscientização – significa que os colaboradores da organização devem estar bem 

informados sobre o que está acontecendo no processo de implantação do EDMS e cientes 

da importância das práticas de manutenção de registos e documentos de forma que 

possam compreender melhor as alterações provocadas pela nova tecnologia 

(ABDULKADHIM et al., 2015a; MAGUIRE, 2005; MCLEOD, J.; CHILDS; 

HARDIMAN, 2011; NGUYEN et al., 2009). 

 

13. Treinamento da equipe – o treinamento tem um papel de preparar os colaboradores para 

a adoção de uma nova tecnologia e serviços de TI. Ele ajuda a aumentar as taxas de 

sucesso em iniciativas de EDMS ao aumentar as habilidades individuais passíveis de 

treinamento (HUNG et al., 2009; NGUYEN et al., 2009). Além disso, cursos de formação 

para o pessoal ajudam a aumentar sua conscientização para lidar com o EDMS de forma 

positiva (MCLEOD, J.; CHILDS; HARDIMAN, 2011). 

 

14. Resistência à mudança – significa a falta de vontade de mudar as formas de trabalho 

com as quais os colaboradores já estão acostumados a partir da implementação do EDMS. 

Também pode ser entendida como uma força exercida por indivíduos ou grupos quando 

sentem algum risco durante um processo de mudança. É inerente a projetos de 

implantação de EDMS, pois estes provocam mudanças em todos os níveis das 

organizações, divisões e até mesmo alterações em lideranças já estabelecidas 

(ABDULKADHIM et al., 2015a; MCLEOD, J.; CHILDS; HARDIMAN, 2011; ZINNER 

HENRIKSEN; VIBORG ANDERSEN, 2008). 
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Antes da aplicação definitiva do questionário, este deve passar por um teste preliminar. 

Esse pré-teste tem como objetivo garantir a validade e precisão do instrumento através da 

observância de pontos como: clareza, forma, organização e introdução às questões (GIL, 2008). 

O pré-teste é realizado aplicando-se o questionário a alguns membros da população que 

devem ser arguidos posteriormente acerca de dificuldades ao responder ao instrumento de 

pesquisa. Com base nas observações dos respondentes do pré-teste são eventualmente 

realizadas modificações no questionário a fim de deixá-lo apto para a aplicação definitiva (GIL, 

2008). 

 

3.9 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

De acordo com Vergara (2007), o tratamento de dados corresponde a como os dados 

coletados foram utilizados e a justificativa do método de tratamento escolhido.  

Nesta pesquisa os dados obtidos foram tratados com métodos de estatística descritiva a 

compilação de dados a partir da moda, que aponta o valor mais frequente ocorrido na amostra. 

A partir dai são apresentados gráficos para exibição dos dados e distribuição de frequência dos 

fatores pesquisados.  

Ao longo desta etapa, foram discutidos os resultados de cada um dos fatores e categorias 

identificados em relação aos achados na revisão da literatura. Foram comparadas a relevância 

e priorização dos fatores apresentados na literatura pelos autores pesquisados com os resultados 

obtidos com a análise das informações obtidos com aplicação do questionário.  

 

 

 

 

 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Este capítulo descreve como foi empregado o instrumento de pesquisa, o espectro dos 

dados obtidos e o tratamento realizado a partir das respostas. Em seguida, é feita a análise e a 

consolidação dos resultados. 
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4.1 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

Como instrumento de pesquisa para capturar o grau de influência dos FCS em iniciativas 

de implantação de um EDMS na visão dos especialistas, foi desenvolvido um questionário com 

um total de 21 questões, sendo as 6 primeiras sobre o perfil do respondente, 14 específicas e 1 

discursiva. O questionário pode ser encontrado no Apêndice A. 

Para validar o questionário, a fim de avaliar a coerência das questões e das opções de 

resposta antes de enviá-lo a todos os respondentes definitivamente, o mesmo foi enviado a 5 

especialistas na fase de pré-teste. A estes foi solicitado que o questionário fosse respondido 

observando-se os seguintes itens: objetivo, conteúdo, clareza, facilidade de preenchimento e 

coerência. Dentre os 5 respondentes, 3 retornaram com as seguintes observações: 

 

1. Alterar a opção “Pós-graduação” para  “MBA/Especialização” na questão 6) Nível 

de escolaridade; 

2. Alterar o texto inicial de modo que FCS fique escrito por extenso: FCS – Fatores 

Críticos de Sucesso; 

3. Alterar a opção “Sistemas de TI” para  “Sistemas de Informação” na questão 3) Área 

de conhecimento; 

4. Na descrição de Planejamento Estratégico (FCS3), alterar o texto de forma que fique 

com a seguinte redação: “[...] Um plano de negócios e uma visão estratégica claros 

[...]”; 

5. Na descrição de Colaboração (FCS5), alterar o texto de forma que fique com a 

seguinte redação: “[...] que devem interagir com membros da administração.”; 

6. Na descrição de Resistência à Mudança (FCS14), alterar o texto de forma que fique 

com a seguinte redação: “[...] É inerente a projetos de implantação de EDMS, pois 

estes [...]”; 

 

Todas as observações feitas na fase de pré-teste foram consideradas pertinentes exceto 

a Observação 3, cuja redação original foi mantida por ser considerada mais abrangente pelo 

pesquisador. Uma vez consideradas pertinentes, as recomendações foram adotadas no 

questionário editando-o na ferramenta “Google Forms” (2017).  

Um ponto importante a ser ressaltado é o fato da ferramenta de pesquisa “Google 

Forms” (2017) só permitir a submissão da resposta com o formulário totalmente preenchido,  
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não sendo necessário descartar a participação de nenhum especialista que por ventura 

respondesse de se forma incompleta. 

A próxima fase foi enviar o questionário definitivo a todos os possíveis respondentes. 

Para tanto o pesquisador enviou um e-mail com o link para o questionário através da própria 

ferramenta “Google Forms” (2017). O e-mail enviado contava também com informações sobre 

a seleção do respondente pelo reconhecido conhecimento no tema, composição do questionário 

e tempo estimado de resposta, notificação sobre o recebimento do resultado do estudo assim 

que concluído, nome e contato do pesquisador e nome da respectiva orientadora. 

Para incentivar a participação dos especialistas, para aqueles os quais o pesquisador 

possuía o contato telefônico, também foi enviada mensagem instantânea informando sobre o 

envio do questionário por e-mail e solicitando a participação na pesquisa. 

A população pesquisada foi composta por 97 especialistas com distintos cargos, áreas 

de conhecimento, anos de experiência na área, anos de trabalho na instituição e formações 

acadêmicas. O questionário foi aplicado do dia 13 de março de 2017 à 28 de março de 2017. 

 

4.1.1 Ambiente avaliado 

 

Os respondentes do questionário foram oriundos de uma instituição federal de ensino 

superior do Brasil, mais especificamente dos setores de TI e Gestão Documental. Cabe aqui 

uma breve descrição desses setores para um maior entendimento do contexto no qual a pesquisa 

foi realizada. 

O departamento de TI atende toda a universidade e presta os serviços de TIC 

basicamente nas seguintes áreas: desenvolvimento de sistemas; gerenciamento de sites e 

portais; infraestrutura de rede, telefonia e cabeamento; manutenção de máquinas e recursos 

tecnológicos e gerenciamento de servidores e data center. Os funcionários que trabalham no 

setor são basicamente: analistas de sistemas, técnicos de TI, desenvolvedores de sistemas, 

programadores de sistemas, analistas de infraestrutura, técnicos de rede e administradores de 

bancos de dados. 

O departamento de Gestão Documental também atende toda a universidade e presta os 

serviços de: promoção de políticas de informações arquivísticas; coordenação da gestão de 

documentos; assessoramento técnico aos demais órgãos e setores quanto à gestão documental; 

transferência e recolhimento dos documentos produzidos pela instituição; coordenação de 

projetos arquivísticos com outras instituições, através de convênios e consultorias; 

fornecimento de acesso à informação pública da universidade e divulgação de acervo, produtos 
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e serviços. Os colaboradores do setor ocupam cargos de: arquivistas, técnicos em arquivo e 

técnicos em microfilmagem. 

Ainda é importante ressaltar que a referida instituição pública de ensino, no presente 

momento, passa por uma iniciativa de implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), 

um EDMS criado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) cuja  disseminação entre 

as instituições públicas foi fomentada pela administração central de Brasília. O sistema 

empregado, faz parte de uma plataforma denominada Processo Eletrônico Nacional (PEN) que 

no futuro, propiciará a tramitação de documentos interinstituições. 

 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após o período de aplicação do questionário, observou-se um total de 34 respostas de 

especialistas, sendo este o tamanho da amostra adquirido. Partindo-se de um universo de 97 

respondentes, a taxa de retorno obtida foi de 35%. 

 

4.2.1 Perfil dos especialistas 

 

Quanto ao perfil dos especialistas da amostra, é pertinente salientar que a maioria era de 

profissionais que possuem expertise em sistemas de TI (76%), 28 possuem alguma pós-

graduação, com destaque para Mestrado com 26% e MBA/Especialização com 53%, 59% têm 

mais de 10 anos de experiência na sua área de atuação e 53% tem mais de 6 anos de trabalho 

na instituição. 

A Figura 8 apresenta os gráficos sobre o perfil dos respondentes sobre a distribuição dos 

especialistas em áreas de conhecimento, tempo de experiência na respectiva área de atuação, 

tempo que do respondente na instituição e nível de escolaridade. 

 

 

 

Figura 8 - Perfil dos Especialistas 1 – área de conhecimento, tempo de 

experiência na área, tempo na instituição e grau de escolaridade 
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 

 

 

Prosseguindo na análise do perfil dos especialistas, observando-se a Figura 9 é possível 

verificar a distribuição de cargos ou funções correspondentes à área de atuação dos 

especialistas. Nota-se que dentro da área de conhecimento Gestão de Documentos (8), 100% 

dos especialistas da amostra são Arquivistas (7) ou Técnicos em Arquivo (1), cargos inerentes 

à gestão de documentos. Nessa mesma linha, na área de conhecimento Sistemas de TI (26),  

69% são Analistas de TI (11), Analista de Segurança da Informação (1),  Desenvolvedores de 

Sistemas (3) ou Técnicos de TI (3) que lidam diretamente com análise, desenvolvimento, 

operação e manutenção de serviços e sistemas, o que lhes confere experiência em sistemas de 

informações.  

Outro ponto relevante que pode ser destacado ao se analisar a Figura 9, diz respeito ao 

mapeamento da percepção de especialistas que desempenham funções de apoio ou gestão em 

suas respectivas áreas de conhecimento. A participação de profissionais de apoio operacional, 

como Gestor de Dados e Gestor de Segurança da Informação, funções estratégicas, como 

Superintendente de TIC e Diretor Executivo de TIC, funções de coordenação, como 

Coordenador de Operações, Coordenador de Divisão Técnica, Gerente de Governança e 

Gerente de Arquivo, contribui para uma visão mais holística sobre o grau de influência que os 

fatores críticos de sucesso exercem sobre iniciativas de implantação de Sistemas de Gestão 

Eletrônica de Documentos.  
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 Figura 9 - Perfil dos Especialistas 2 – Cargos ou funções por área de 

conhecimento 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 
 

4.2.2 Frequência dos FCS por grau de influência 

 

A fim de apresentar a frequências associadas aos FCS a partir das respostas dos 

especialistas ao instrumento de pesquisa, tomou-se como base a consolidação final dos fatores 

apresentada no Quadro 8 - “FCS finais identificados por autor de dimensão” da seção 2.6.1  e 

a escala de avaliação apresentada no Quadro 18  - “Escala de avaliação do questionário” da 

seção 3.8 do presente trabalho. 

Na Tabela 4, pode ser observada a relação entre a quantidade de respostas dos 

especialistas acerca do grau de influência e o total de respostas de cada FCS. 

 

 

 

 

 

Tabela 4 - Frequência de resposta sobre os FCS por grau de influência 

Fatores Críticos de Sucesso Grau de influência Total 
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Escala de avaliação 

1 2 3 4 5  

Muito 

Baixa 
Baixa Média Alta 

Muito 

Alta 
 

Apoio da Alta Direção (FCS1) 0,00% 0,00% 17,65% 23,53% 58,82% 100,00% 

Orçamento / Custo (FCS2) 0,00% 8,82% 26,47% 32,35% 32,35% 100,00% 

Planejamento Estratégico (FCS3) 0,00% 2,94% 11,76% 47,06% 38,24% 100,00% 

Legislação (FCS4) 0,00% 2,94% 35,29% 32,35% 29,41% 100,00% 

Colaboração (FCS5) 0,00% 2,94% 14,71% 44,12% 38,24% 100,00% 

Infraestrutura de TIC (FCS6) 0,00% 8,82% 11,76% 35,29% 44,12% 100,00% 

Equipe de Implantação de TI 

(FCS7) 
0,00% 2,94% 14,71% 58,82% 23,53% 100,00% 

Segurança e Privacidade / 

Confiança (FCS8) 
0,00% 5,88% 17,65% 14,71% 61,76% 100,00% 

Requisitos de usuário (FCS9) 0,00% 0,00% 32,35% 35,29% 32,35% 100,00% 

Qualidade dos Dados (FCS10) 0,00% 2,94% 20,59% 44,12% 32,35% 100,00% 

Integração de Sistemas (FCS11) 0,00% 2,94% 29,41% 52,94% 14,71% 100,00% 

Conscientização (FCS12) 2,94% 8,82% 14,71% 44,12% 29,41% 100,00% 

Treinamento da Equipe (FCS13) 2,94% 8,82% 14,71% 38,24% 35,29% 100,00% 

Resistência à Mudança (FCS14) 2,94% 8,82% 11,76% 38,24% 38,24% 100,00% 

Grau(s) de maior(es) frequência(s) para cada fator. 

Fonte: Adaptado de Paixão (2014). 
 

A partir da análise da Tabela 4, pode-se verificar que para 58,82% dos respondentes, o 

fator Apoio da Alta Direção (FCS1) tem um grau de influência muito alto em projetos de 

implantação de EDMS. Na mesma linha de raciocínio, observa-se que o fator Equipe de 

Implantação de TI (FCS7) foi considerado com grau de influência alto para 58,82% dos 

especialistas. Além disso, apenas os fatores da dimensão de Usuário: Conscientização (FCS12); 

Treinamento da Equipe (FCS13); Resistência à Mudança (FCS14); obtiveram avaliações de 

grau de influência muito baixo, correspondendo a 2,94% do total de respostas para cada um 

deles. Por último, cabe destacar que os fatores Apoio da Alta Direção (FCS1) e Requisitos de 

usuário (FCS9) foram os únicos os quais os especialistas atribuíram apenas os graus de 

influência de Média para cima. 

 

4.3 CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta etapa da análise dos resultados, foram examinados os FCS em relação à frequência 

que cada grau de influência (baixa, muito baixa, média, alta ou muito alta) aparece nas respostas 

dos especialistas em relação ao total de cada fator. O resultado é mostrado de forma gráfica 

afim de sintetizar a percepção dos respondentes sobre a influência dos FCS em iniciativas de 

implantação se Sistemas de Gestão Eletrônica de Documentos. 
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4.3.1 Análise dos FCS separadamente 

 

Apoio da Alta Direção (FCS1) 

 

Figura 10 - Frequência de respostas sobre a influência do FCS1 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 
 

Como mencionado anteriormente e pode ser examinando na Figura 10, nenhum dos 

especialistas considerou o FCS1 como de muito baixa ou baixa influência em iniciativas de 

implantação de EDMS. Além disso, 58,82% e 23,53% dos respondentes consideraram o Apoio 

da Alta Direção (FCS1) como de influência muito alta e alta respectivamente. Isso indica, que 

na percepção da maioria dos especialistas o apoio e a liderança dos níveis estratégicos da 

organização são reconhecidamente importantes para o sucesso da implantação de um EDMS. 

O resultado apresentado se mostra alinhado com os achados encontrados na revisão da 

literatura onde autores como Abdulkadhim et al. (2016) e Alshibly, Chiong e Bao (2016) os 

colocam como primeiro e segundo mais influentes em seus respectivos trabalhos e enfatizam a 

necessidade de liderança em todos os níveis organizacionais na condução de um processo tão 

complexo quanto a implantação de um EDMS. Essa percepção é compartilhada por Nguyen 

(2011) que acrescenta que o apoio da alta direção ajuda na redução da resistência à mudança. 

Orçamento / Custo (FCS2) 

 

Figura 11 - Frequência de respostas sobre a influência do FCS2 
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 

 

Como apresentado na Figura 11, o fator crítico de sucesso  Orçamento / Custo (FCS2), 

segundo a opinião dos especialistas, foi considerado com grau de influência alto ou muito alto 

por 64,70%, cada um correspondendo a 32,35% das respostas. O grau de influência médio foi 

atribuído ao FCS2 por 26,47% dos respondentes enquanto 8,82% o consideraram de baixa 

influência. Apesar de não haver uma predominância proeminente de nenhum dos níveis de 

influência, ao se comparar o somatório dos níveis alto e muito alto, com a soma das respostas 

dos demais níveis, encontramos a diferença de 29,41%, o que indica que a maioria dos 

especialistas considerou o fator Orçamento / Custo (FCS2) como de alta influência na 

implantação de EDMS. 

O resultado apresentado vai ao encontro do que mencionam Abdulkadhim et al. (2015a), 

Asogwa (2013), Jones (2012) e Studer (2005) sobre a importância da disponibilidade e 

aplicação de recursos para implantação de Sistemas de Gestão Eletrônica de Documentos, seja 

na compra de equipamentos de hardware e software ou principalmente em treinamento de 

pessoal de acordo com Mcleod e Childs e Hardiman (2011). 

 

 

 

 

 

 

Planejamento Estratégico (FCS3) 
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Figura 12 - Frequência de respostas sobre a influência do FCS3 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 
 

De acordo com a opinião de 47,06% dos respondentes, o FCS3 possui grau de influência 

alto como apresentado na Figura 12. Somando essa porcentagem aos 38,24% que opinaram que 

o Planejamento Estratégico tem influência muito alta, chega-se a 85,29% de especialistas que 

consideram este fator como de grande influência. Apenas um dos respondentes considerou o 

fator como de importância baixa, o que representa 2,94% do total, sendo notável a diferença 

para os níveis alto e muito alto. 

Esse resultado se mostra alinhado com a opinião de autores encontrados na literatura 

como  Hjelt e Björk (2007), Mokhtar e Yusof (2009), Nguyen et al. (2009) e Zinner Henriksen 

e Viborg Andersen (2008). Segundo Nguyen (2011), o planejamento estratégico auxilia a 

organização na visão de objetivos e metas e no estabelecimento de parâmetros para justificar a 

implantação de um EDMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislação (FCS4) 
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Figura 13 - Frequência de respostas sobre a influência do FCS4 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 
 

Apesar do grau de influência médio ter sido considerado pelos especialistas o mais 

indicado para o fator Legislação (FCS4) com 35,29% das respostas. De acordo com a  Figura 

13, pode-se verificar que esse fator possui a maioria da frequência de respostas com nível de 

influência alta ou muito alta, estando o somatório desses dois níveis correspondente a 61,76% 

do total. Ademais, nenhum dos especialistas considerou esse fator como de influência muito 

baixa. 

Ao analisarmos os dos dados coletados, podemos afirmar que indo ao encontro da 

percepção da maioria dos especialistas, a existência de uma legislação quanto à gestão 

eletrônica de documentos, principalmente no setor público cujas organizações possuem a 

maioria dos processos de negócios baseadas em fluxos de documentos, tem papel importante 

como fator crítico de sucesso na implantação de EDMSs. Na literatura encontramos autores que 

evidenciam isso como Abdulkadhim et al. (2015a, 2016), Asogwa (2013), Kemoni (2009), 

Mokhtar e Yusof (2009) e Nguyen (2011). 

 

 

 

 

 

 

Colaboração (FCS5) 
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Figura 14 - Frequência de respostas sobre a influência do FCS5 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 
 

A partir do gráfico presente na Figura 14, é possível observar que o fator Colaboração 

(FCS5) apresenta 38,24% das respostas com nível de influência muito alta e 44,12% das 

respostas correspondentes ao grau de influência alta. Observa-se também, que a porcentagem 

de especialistas que consideraram esse fator como de influência média foi de 14,71%. Juntas, 

os níveis alto e muito alto de influência representam 82,35% das respostas, o que indica que a 

comunicação e ajuda mútua entre os membros da equipe de implantação é de vital importância 

para iniciativas de implantação de Sistemas de Gestão Eletrônica de Documentos.  

Suplementarmente, com apenas uma avaliação considerando o FCS5 de nível baixa de 

influência, correspondente a 2,94% da amostra, é possível considerar que a visão de uma equipe 

multidisciplinar equilibrada é crucial na visão dos especialistas. Esses resultados podem ser 

corroborados pelos autores presentes na literatura do tema que indicam o fator Colaboração 

como influente nas seguintes pesquisas Abdulkadhim et al. (2015a), Hjelt e Björk (2007), 

Kemoni (2009) e Nguyen (2011). 

 

 

 

 

 

 

Infraestrutura de TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação (FCS6) 
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Figura 15 - Frequência de respostas sobre a influência do FCS6 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 
 

Examinando-se a Figura 15 é possível verificar o percentual de respostas relativas aos 

graus de influência alto e muito alto, respectivamente com 35,29% e 44,12%, do fator crítico 

de sucesso Infraestrutura de TIC (FCS6). Esses dois percentuais somados representam 79,41% 

das respostas dos especialistas. Por outro lado, 3 respondentes consideram esse fator como de 

influência baixa, o que corresponde a 8,82% das respostas como é possível observar no gráfico. 

Nenhum especialista considerou o fator 6 como de influência muito baixa.  

Possuir uma infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação é essencial para 

qualquer iniciativa que envolva o uso de sistemas de computador. Isso se torna mais 

proeminente quando envolve projetos de implantação sistemas de informações, que por sua 

natureza, alcançam vasta capilaridade dentro de uma instituição, como um EDMS. Além disso, 

por ser um sistema que cuida da gestão documental da organização, o emprego de tecnologias 

como impressão, digitalização e assinatura eletrônica de documentos digitais se tornam 

imprescindíveis.  

Analisando os dados relativos ao FCS6 é possível afirmar que a opinião da maioria dos 

especialistas que participaram da presente pesquisa está alinhada com os autores encontrados 

na literatura, como Asogwa (2013), Hjelt e Björk (2007), Kemoni (2009), Mcleod e Childs e 

Hardiman (2011) e Mokhtar e Yusof (2009). 

 

 

Equipe de Implantação de TI (FCS7) 

 



 

 87 

Figura 16 - Frequência de respostas sobre a influência do FCS7 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 
 

Tomando como base a Figura 16, pode-se notar pelos dados apresentados relativos à 

frequência de respostas dos especialistas, que 58,82% deles consideraram o fator Equipe de 

Implantação de TI (FCS7) como de grau de influência alto. Somando-se a estes os 23,53% dos 

respondentes que o consideraram como de influência alta, chega-se ao total de 82,35% dos 

especialistas que consideraram o FCS7 com elevado nível de influência.  

Tal percentual permite inferir que na opinião da maioria dos especialistas o fator crítico 

de sucesso Equipe de Implantação de TI (FCS7) tem papel crítico em iniciativas de implantação 

de EDMSs, uma vez que, dos respondentes apenas 2,94% consideraram esse fator como de 

influência baixa e nenhum como de nível muito baixo. Esse resultado vai ao encontro do que 

afirmam Abdulkadhim et al. (2016), Asogwa (2013), Jones (2012), Mokhtar e Yusof (2009) e 

Nguyen (2011), para quem a necessidade de habilidades variadas para lidar com problemas 

funcionais, trabalhar em equipe e resolver problemas de cunho técnico fazem parte dos pré-

requisitos que uma equipe de implantação de TI deve possuir para atuar em projetos de sucesso 

de implantação de EDMSs. 

 

 

 

 

 

Segurança e Privacidade / Confiança (FCS8) 
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Figura 17 - Frequência de respostas sobre a influência do FCS8 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 
 

A distribuição da frequência de respostas dos especialistas sobre o fator Segurança e 

Privacidade / Confiança (FCS8) apresentada na Figura 17 indica que 61,76% dos especialistas 

o consideraram de influência muito alta. Esta foi a maior quantidade de respostas de um grau 

de influência entre todos os fatores e níveis coletados, o que indica uma forte influência desse 

fator na visão dos especialistas. Nessa linha de raciocínio, pode se observar que os níveis de 

influência médio e alto obtiveram baixa frequência de respostas quando comparadas com os 

demais fatores. 

Se tratando o EMDS de um sistema de informações que lida com documentos públicos 

e que possuem valor legal por serem produzidos dentro de uma instituição pública e tramitarem 

dentro de um processo administrativo ou judicial, a confiabilidade no sistema e a segurança das 

informações se torna algo de grande valor para a instituição. Por conseguinte, para citar apenas 

um aspecto, garantir autenticidade, não repúdio e integridade de documentos por meio do uso 

de certificados digitais se torna imprescindível na gestão documental e demonstra o quanto o 

fator Segurança e Privacidade / Confiança (FCS8) é considerado crítico e influencia na 

implantação de sistemas de gestão eletrônica de documentos. Na literatura vários autores 

reconhecem o impacto desse fator como Asogwa (2012), Kemoni (2009) e Mokhtar e Yusor 

(2009). 

 

 

Requisitos de usuário (FCS9) 
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Figura 18 - Frequência de respostas sobre a influência do FCS9 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 
 

Na Figura 18, é possível observar que apesar de 32,35% dos especialistas considerarem 

o fator crítico de sucesso Requisitos de Usuário (FCS9) como de influência média, nenhum dos 

especialistas o considerou como de influência baixa ou muito baixa. Prosseguindo na análise  

do gráfico da Figura 18, nota-se que 35,29% e 32,35% dos respondentes consideraram o fator 

como de influência alta e muito alta respectivamente, chegando o somatório desses dois níveis 

a 67,65% das respostas. O resultado indica um viés de importância considerável para o FCS9 

como fator determinante para iniciativas de implantação de EDMS. 

Na revisão de literatura, tomando como base as pesquisas dos autores, Asogwa (2013), 

Hjelt e Björk (2007), Hung et al. (2009), Maguire (2005) e Mcleod, Childs e Hardiman (2011), 

o fator crítico de sucesso Requisitos de Usuário (FCS9) e considerado como de grande 

influência em projetos de implantação de sistemas de informações a medida que atributos de 

performance, usabilidade, simplicidade de uso e amabilidade do sistema são determinantes para 

a adoção ou não da tecnologia por parte dos usuários. Em outras palavras, quanto mais um 

EDMS atender às necessidades reais dos usuários quanto à gestão eletrônica de documentos, 

maior a probabilidade de sucesso em iniciativas de implantação dessa espécie de sistema. 

 

 

Qualidade dos Dados (FCS10) 

 

Figura 19 - Frequência de respostas sobre a influência do FCS10 
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 
 

Com 44,12% dos especialistas considerando o fator Qualidade de Dados (FCS10) com 

grau de influência alto e 32,35% com grau de influência muito alto, pode-se dizer que a maioria 

dos respondentes reconhece a importância desse fator crítico de sucesso em iniciativas de 

implantação de Sistemas de Gestão Eletrônica de Documentos, como pode ser observado na 

Figura 19. Essa percepção é reforçada pela reduzida frequência de respostas que consideraram 

o FCS10 como de influência baixa (2,94%) e pela ausência de respostas quanto ao nível de 

influência muito baixa. O percentual de 20,59% dos especialistas que consideraram o fator com 

nível de influência médio está compatível com os demais fatores analisados. 

Em projetos de implantação de sistemas de informações, a qualidade dos dados que 

serão geridos ou administrados pelos sistemas é um dos principais fatores contribuintes para o 

sucesso da iniciativa. Se tratando de um projeto de EDMS, as técnicas de inclusão e 

armazenagem das informações tem papel ainda mais crítico, pois impactam na criação e 

anexação de documentos e meta-dados (ABDULKADHIM et al., 2015a). 

O resultado apresentado vai ao encontro do que pensam os autores encontrados na 

revisão da literatura onde Hjelt e Björk (2007), Hung et al(2009), Jones (2012), Kemoni (2009) 

e Mcleod, Childs e Hardiman (2011) reconhecem a importância que o fator Qualidade dos 

Dados (FCS10) possui em iniciativas de implantação de EDMSs. 

 

Integração de Sistemas (FCS11) 

 

Figura 20 - Frequência de respostas sobre a influência do FCS11 
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 
 

Segundo a percepção de 52,94% dos especialistas, o fator crítico de sucesso Integração 

de Sistemas (FCS11) possui grau de influência alta em iniciativas de implantação de EDMS. 

Além disso, é notável que 14,71% dos respondentes consideraram esse fator como de influência 

muito alta, a menor frequência de respostas desse nível de influência dentre todos os fatores. 

Mesmo assim, ao considerarmos os graus de influência alto e muito alto em conjunto, temos 

um percentual de 67,65%, contrastando com a frequência de respostas dos níveis baixo e muito 

baixo, que somados, foi de 2,94%. É possível inferir a partir dos resultados apresentados na 

Figura 20 que o FCS11 é sim de grande influência em projetos de EDMS na opinião dos 

especialistas. 

Partindo para a comparação com os achados na literatura, temos autores como Alshibly, 

Chiong e Bao (2016), Jones (2012), Mcleod e Childs e Hardiman (2011) e Ostroukh et al. 

(2014) que mencionam a integração entre sistemas como fator crítico para implementação de 

Sistemas de Gestão Eletrônica de Documentos. A integração é vista como essencial para 

qualquer organização que visa a implantação de um EDMS. Fazer com que ambientes de 

infraestrutura e de negócios existentes se comuniquem com esse sistema, que gerencia grandes 

quantidades de dados e documentos inerentes às atividades da organização, evita que se gaste 

mais tempo e recursos pra encontrar a informação desejada. 

 

 

Conscientização (FCS12) 

 

Figura 21 - Frequência de respostas sobre a influência do FCS12 
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 
 

A Figura 21 apresenta os dados coletados acerca da frequência de respostas dos 

especialistas sobre o fator crítico de sucesso Conscientização (FCS12). Pode ser observado que 

este fator foi o primeiro analisado em que ocorreu uma resposta para o nível de influência muito 

baixo, o que representa 2,94% dos especialistas. Analisando ainda o espectro de respostas, nota-

se que 8,82% dos respondentes classificaram esse fator como de influência baixa e 14,71% o 

consideraram como de influência média. O grau de influência que apareceu com maior 

frequência foi o alto, com 44,12% das de respostas, seguido pelo grau muito alto, com 29,41%. 

A percepção dos especialistas representada pela Figura 21, vai ao encontro das pesquisas 

dos autores Asogwa (2013), Björk (2006), Gunnlaugsdottir e Joanna (2009), Hjelt e Björk 

(2007), Jones (2012), Kemoni (2009), Maguire (2005), Mcleod e Childs e Hardiman (2011) e 

Nguyen et al. (2009), onde a realização de ações de divulgação para que os colaboradores da 

organização sejam bem informados de todo o processo de implantação e estejam cientes da 

importância do projeto é essencial para que possam compreender melhor as alterações 

provocadas pela adoção da nova tecnologia de gestão documental. 

 

 

 

 

Treinamento da Equipe (FCS13) 

 

Figura 22 - Frequência de respostas sobre a influência do FCS13 
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 
 

Apesar de 2,94% dos especialistas terem atribuído o grau de influência muito baixo para 

este fator, conforme mostrado na Figura 22, observa-se que 38,24% dos respondentes 

consideraram esse fator como de influência alta enquanto que 35,29% o consideraram como de 

influência muito alta. A soma desses dois percentuais chega a 73,53%, o que comparado com 

a soma da frequência das respostas dos níveis baixo e muito baixo, que equivalente a 11,76%, 

indica que os especialistas consideraram o fator crítico de sucesso Treinamento da Equipe 

(FCS13) como bastante influente para iniciativas de implantação de EDMSs. 

O Treinamento da Equipe (FCS13) é importante pois prepara os integrantes da 

organização para a adoção de uma nova tecnologia, nivelando todos em habilidades para uso 

de computadores e equipamentos de digitalização e impressão, estes últimos mais comuns em 

casos de implantação de um EDMS. Ademais, o treinamento amplia as taxas de sucesso ao 

aumentar as habilidades individuais e ajuda a elevar a conscientização e a diminuir a resistência. 

Dessa forma, os resultados encontrados ao analisar os dados coletados no instrumento de 

pesquisa estão alinhados com as pesquisas de Asogwa (2013), Björk (2006), Gunnlaugsdottir e 

Joanna (2009), Hjelt e Björk (2007), Jones (2012), Kemoni (2009), Maguire (2005) e Nguyen 

et al. (2009). 

 

 

 

Resistência à Mudança (FCS14) 

 

Figura 23 - Frequência de respostas sobre a influência do FCS14 
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Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 
 

Ao observarmos a Figura 23, relativa ao fator crítico de sucesso Resistência à Mudança 

(FCS14), nota-se que tanto os graus de influência alto quanto muito alto obtiveram a mesma 

frequência de respostas dos especialistas: 38,24%. Para este fator, assim como os dois 

anteriores, também foram considerados pelos especialistas o nível de influência muito baixo 

com 2,94% e o grau de influência baixo com 8,82% das respostas. A frequência de resposta do 

nível de influência médio em 11,76% foi um dos mais baixos dentre todos os fatores. 

Comparando-se o somatório das frequências de respostas dos níveis alto e muito alto 

com o somatório dos percentuais das respostas dos graus baixo e muito baixo, chega-se à 

diferença de 64,71%, o que indica que a grande maioria dos especialistas considerou esse fator 

como de grande influência em projetos de implantação de EDMSs. 

Esse resultado vai ao encontro do que foi achado na revisão da literatura nas pesquisas 

de Abdulkadhim et al. (2015a), Ebbers e Van (2007), Mcleod e Childs e Hardiman (2011) e  

Zinner Henriksen e Viborg Andersen (2008), onde a resistência à mudança é considerado um 

fator influente por ser inerente a projetos de implantação de EDMS, já que estes provocam 

mudanças em todos os níveis das organizações, e quando indivíduos ou grupos sentem algum 

risco durante o processo de mudança. 

 

4.3.2 Classificação dos FCS em posições de acordo com os especialistas  

 

A fim de promover uma comparação com os achados na revisão da literatura e os 

resultados obtidos com a aplicação do questionário aos especialistas, é apresentada a Tabela 5. 

Nessa tabela, são mostradas as quantidades de respostas quanto à influência muito baixa, baixa, 
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alta e muito alta de cada fator. Com base nessas respostas, foram dispostos os fatores críticos 

de sucesso ordenados em posições de acordo com um critério específico. Para estabelecer essa 

classificação foram utilizadas apenas as respostas das questões objetivas do questionário. 

 

Tabela 5 - Classificação dos FCS em posições com base nos especialistas 

Posição FCS 
Muito 

Baixa 
Baixa Alta 

Muito 

Alta 

Pontuação 

((MA + A) - 

(B + MB)) 

1º Apoio da Alta Direção (FCS1) 0 0 8 20 28 

2º Planejamento Estratégico (FCS3) 0 1 16 13 28 

3º Colaboração (FCS5) 0 1 15 13 27 

4º 
Equipe de Implantação de TI 

(FCS7) 
0 1 20 8 27 

5º Qualidade dos Dados (FCS10) 0 1 15 11 25 

6º 
Segurança e Privacidade / 

Confiança (FCS8) 
0 2 5 21 24 

7º Infraestrutura de TIC (FCS6) 0 3 12 15 24 

8º Requisitos de usuário (FCS9) 0 0 12 11 23 

9º Resistência à Mudança (FCS14) 1 3 13 13 22 

10º Integração de Sistemas (FCS11) 0 1 18 5 22 

11º Treinamento da Equipe (FCS13) 1 3 13 12 21 

12º Conscientização (FCS12) 1 3 15 10 21 

13º Legislação (FCS4) 0 1 11 10 20 

14º Orçamento / Custo (FCS2) 0 3 11 11 19 
 

Fonte: Adaptado de Paixão (2014). 
 O critério adotado para a classificação dos FCS de acordo com a percepção dos 

respondentes sobre iniciativas de implantação de EDMSs foi baseado em Paixão (2014) e é 

detalhado a seguir: 

1. Foi calculado o somatório das respostas consideradas de influência muito alta com 

as respostas consideradas de influência alta, representado pela fórmula (MA + A). 

2. Calculou-se o somatório das respostas de influência baixa com as respostas de 

influência muito baixa,  exposto pela fórmula (B + MB). 

3. A pontuação final de cada fator foi calculada subtraindo o valor do segundo 

somatório do primeiro: (MA + A) - (B + MB). 

Com base nesse critério, os FCS foram dispostos da maior pontuação para a menor 

pontuação. Em caso de empate, foi considerado o fator com maior número de respostas de 

influência muito alta como mais prioritário. 

O método de Paixão (2014) foi utilizado como base por se tratar de uma abordagem 

previamente utilizada para estabelecer um ranking entre fatores críticos de sucesso em pesquisa 

social. Essa abordagem tem uma visão mais holística do espectro de respostas ao levar em 
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consideração as frequências de influência baixa e muito baixa como elementos desabonadores 

para a pontuação de cada fator. 

Examinando a Tabela 5 é possível observar que os 3 primeiros fatores fazem parte da 

dimensão Organizacional proposta por Abdulkadhim et al. (2016). O Apoio da Alta Direção 

(FCS1), o Planejamento Estratégico (FCS3) e a Colaboração (FCS5) obtiveram 28 (20), 28 (13) 

e 27 (13) de pontuação e frequência de respostas de influência muito alta respectivamente. Esse 

resultado pode ser interpretado como o indicativo de que na opinião dos especialistas, para se 

obter êxito na implantação de um Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos, é necessário 

que a alta gestão da organização esteja comprometida, estabeleça a estratégia e acompanhe os 

resultados, que o alinhamento da estratégia da organização com o processo de implantação do 

sistema precisa ser eficaz e que a colaboração entre os membros da equipe de implantação é 

fundamental. 

Os 3 últimos colocados foram a Conscientização (FCS12), a Legislação (FCS4) e o 

Orçamento/Custo (FCS2). Nessas últimas posições, se nota ao mesmo tempo semelhanças e 

diferenças relevantes em relação aos resultados de Abdulkadhim et al. (2016), onde o FCS2 e 

o FCS12 foram considerados o segundo e o quinto fatores mais relevantes respectivamente e o 

FCS4 obteve a última posição, como pode ser verificado no Quadro 9. O fato de 

Orçamento/Custo (FCS2) ficar na 14º colocação segundo a percepção dos especialistas no 

presente trabalho, pode significar que apesar de a capacidade de arcar com despesas e planejar 

os desembolsos serem necessários, tais atributos não são suficientes para garantir o sucesso 

desse tipo de iniciativa quando comparados a outros fatores em determinado contexto. 

Outro fator que se destaca pela disparidade entre a classificação da Tabela 5 e ranking 

do Quadro 9 é o Treinamento da Equipe (FCS13). No presente trabalho, tal fator crítico de 

sucesso foi classificado na 11º posição, enquanto segundo Abdulkadhim et al. (2016) foi o 

quarto colocado. Tal diferença considerável pode ser explicada pelo número de respostas de 

influência baixa e muito baixa dadas pelos especialistas no questionário do presente trabalho, o 

que indica que dentro do universo pesquisado, esse fator é considerado de influência reduzida 

para 11,76% dos respondentes. 

4.3.3 Respostas discursivas – percepção suplementar dos especialistas 

 

Para analisar as respostas dos especialistas quando à questão discursiva do questionário, 

foi montado o Quadro 19 a seguir. A pergunta discursiva encorajava os respondentes a 

identificar com base na experiência deles, quais os fatores com maior grau de influência ou que 

eles consideram críticos para o sucesso de iniciativas de implantação de EDMSs. Ademais, foi 
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informado aos participantes, que não era necessário se ater somente aos fatores críticos de 

sucesso apresentados no questionário, de forma que pudessem ser apontados outros fatores com 

base na experiência de cada um. 

O Quadro 19 foi formatado com a resposta do especialista transcrita exatamente com 

fornecida, o fator crítico de sucesso identificado na resposta com base na interpretação do 

pesquisador e o FCS correspondente. Os fatores identificados que não puderam ser enquadrados 

entre os 14 fatores encontrados na revisão da literatura, foram identificados como “FCS-ESP” 

na coluna “FCS correspondentes”. 

A citação de fatores pelos especialistas além dos 14 previamente identificados na 

literatura pode ser vista como contribuição para novas pesquisas na área no sentido de fornecer 

mais insumos para análises futuras do tema. 

Apesar da questão discursiva do instrumento de pesquisa não ser obrigatória, esta contou 

com a participação espontânea de 25 especialistas, o que em relação ao tamanho da amostra 

(34), corresponde à participação de 73,53%. 

 

  Quadro  19 - Identificação de FCS baseados nas respostas discursivas dos especialistas 

Respostas da questão discursiva FCS identificados 
FCS 

correspondentes 

Com base em minha experiência, considero como 

fatores com alto grau de influencia os 

relacionados a Apoio da Alta Gestão, 

Orçamento/Custo, Infraestrutura de TIC e 

Segurança. Estes são essenciais para que um 

sistema de tal importância e porte possa ficar ser 

implantado ficar disponível, e seus dados íntegros 

e confiáveis. Num mundo em que a informação é 

o ativo mais valioso os considero de suma 

importância.  

Apoio da Alta Gestão FCS1 

Orçamento/Custo FCS2 

Infraestrutura de TIC FCS6 

Segurança FCS8 

(continua) 

 

 

 

 

 

(continuação) 

Respostas da questão discursiva FCS identificados 
FCS 

correspondentes 

No caso de Instituição Pública o maior problema 

é a falta de capacitação, de vontade e falta de 

documento que obrigue ao servidor a se capacitar. 

Se ele disser que não quer a chefia não tem 

instrumento para obrigá-lo ainda mais quando 

A falta de capacitação é 

apontado como maior 

problema 

FCS13 

A falta de vontade do 

servidor de se capacitar 

FCS14 
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está em desvio de função, como fazer um pintor 

se capacitar em documento eletrônico? Sendo 

empresa privada o funcionário que não se 

capacitar vai perder o emprego. É muito difícil 

administrar em órgão público. 

Falta de meios para que o 

gestor possa cobrar o 

funcionário em um órgão 

público.  

FCS-ESP 

Considero crítico a resistência à mudanças. Resistência à mudança FCS14 

Particularmente o FCS1 e o FCS12 são os mais 

críticos para o sucesso de um projeto desta 

natureza em um ambiente de serviço público. 

Apoio da Alta Direção FCS1 

Conscientização FCS12 

Insuficiência de pessoal qualificado, resistência à 

mudanças, máquinas desqualificadas, massa 

documental acumulada e não tratada, falta de 

comprometimento dos servidores com as 

mudanças necessárias para a modernização dos 

sistemas de gestão documental. 

 

Insuficiência de pessoal 

qualificado 

FCS13 

Resistência à mudanças e 

falta de 

comprometimento com 

as necessidades de 

modernização de gestão 

documental 

FCS14 

Máquinas 

desqualificadas 

FCS6 

Passivo de massa 

documental acumulada e 

não tratada 

FCS-ESP 

Estrutura, Pessoal, Financeiro Estrutura para 

implantação 

FCS6 

Equipe para implantação FCS7 

Recursos financeiros FCS2 

Apoio total da alta gestão.  

Infra estrutura Básica Solida , provendo 

confiabilidade;  

Mudança de Cultura , com trabalhos direcionados 

para a convencimento da necessidade , como da 

facilitação dos tramites processuais e do próprio 

trabalho diário.  

 

planejamento da Implantação com maior 

velocidade e facilidades para o uso exclusivo do 

sistema proposto.  

Apoio total da alta gestão FCS1 

Infraestrutura de TIC 

confiável 

FCS6 

Mudança de cultura 

através da divulgação dos 

benefícios 

FCS12 

Planejamento da 

implantação 

FCS3 

(continua) 

 

 

 

 

 

 

(continuação) 

Respostas da questão discursiva FCS identificados 
FCS 

correspondentes 
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1) entendimento das regras de negócio 2) 

entendimento de como funciona hoje, de forma 

manual 3) levantamento de requisitos de forma 

minuciosa 4) boa vontade do cliente e sua equipe 

nas reuniões e questionamentos 5) exemplos de 

diversos tipos de documentos que serão 

digitalizados 6) apoio da equipe de infra estrutura 

(servidores), banco de dados e segurança, visando 

o correto funcionamento e adequada implantação 

do sistema (homologação e produção) 7) pronto 

atendimento da equipe de desenvolvimento do 

software 8) testes pelo profissional de TI 9) testes 

com a equipe. 

Entendimento das regras 

de negócio, entendimento 

do fluxo de trabalho 

manual, levantamento de 

requisitos, fornecimento 

de exemplos de diversos 

tipos de documentos que 

serão digitalizados e 

realização de testes da 

ferramenta 

FCS9 

Boa vontade dos 

interessados e sua equipe 

nas reuniões 

FCS5 

Apoio da equipe de 

infraestrutura, banco de 

dados e segurança 

visando adequada 

implantação do sistema. 

Pronto atendimento da 

equipe de 

desenvolvimento caso a 

solução seja 

desenvolvida in loco. 

FCS7 

O patrocínio da alta administração para promover 

a mudança cultural que vem junto com o novo 

sistema; o patrocínio da alta administração para 

arcar com os custos financeiros das aquisições de 

hardware e software necessários a implantação de 

um sistema com alto desempenho. 

Apoio da alta 

administração na 

promoção de mudança 

cultural 

FCS1 

Apoio da alta 

administração para 

garantir o orçamento para 

aquisições de hardware e 

software 

FCS2 

1 - Efetiva realização dos projetos aprovados, 

evitando excessivo foco nos fatores políticos ou 

vantagens financeiras. 

2 - Seleção assertiva da solução a ser utilizada, 

baseada em adequado e transparente processo de 

análise. 

3 - Transparência em todo o processo 

O projeto de implantação 

não deve ser motivado 

por questões políticas ou 

vantagens financeiras 

FCS-ESP 

Seleção assertiva da 

solução de software a ser 

empregada com a devida 

análise 

FCS-ESP 

Transparência em todo 

processo de implantação 

de modo geral 

FCS-ESP 

Todos os fatores apresentados são importantes em 

algum nível mas, por experiência, eu cito os que 

enxergo com maior grau de influência como: Um 

bom planejamento estratégico, apoio da alta 

direção, conscientização, colaboração, segurança 

e privacidade, infraestrutura de TIC, orçamento e 

integração de sistemas.   

Bom planejamento 

estratégico 

FCS3 

Apoio da alta direção FCS1 

Conscientização FCS12 

Colaboração FCS5 

 

(continuação) 

Respostas da questão discursiva FCS identificados 
FCS 

correspondentes 
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Segurança e 

privacidade 

FCS8 

Infraestrutura de TIC FCS6 

Orçamento FCS2 

Integração de sistemas FCS11 

É necessário o Apoio da Alta Direção para poder 

implantar EDMS uma vez que diversas áreas serão 

beneficiadas com o seu uso e terão seu fluxo de 

trabalho modificado, sendo assim, deve ser feita 

uma Conscientização aos colaboradores da 

empresa.  

 

A elaboração de um Planejamento Estratégico é de 

extrema importância para o sucesso do projeto, 

tendo as partes interessadas alinhadas, 

levantamento de recursos necessários para 

implantação e para sua manutenção ao longo do 

tempo, cronograma das atividades a serem feitas, 

etc.  

 

A Infraestrutura de TIC - Tecnologia da 

Informação e Comunicação deve ser composta por 

uma equipe técnica bem qualificada para garantir 

que o EDMS use recursos computacionais de alta 

performance e desempenho num ambiente seguro 

uma vez que muitas informações da empresa 

estarão centralizadas no EDMS.  

 

Quanto a Equipe de Implantação de 

TI(qualificação) deve-se ter um cuidado ao compô-

la, verificando os interesses dos membros, assim 

como se sua qualificação condiz com o que é 

preciso para o desenvolvimento do projeto. É muito 

difícil de conduzir um projeto quando há 

resistência dentro da própria equipe e quando não 

há interesse dos membros em executar as 

atividades definidas nem mesmo em se qualificar, 

considero que é um fator que causa grande impacto 

na implantação de EDMS, fazendo que muitas 

iniciativas não prossigam, parando muitas vezes 

nas fases iniciais do projeto ou até mesmo nem 

saindo fase de iniciação e planejamento.  

 

Resistência à Mudança costuma ser muito forte 

pelo fato do EDMS envolver muitas áreas da 

empresa, sendo assim, talvez, uma possível solução 

seria a implantação de um piloto, sendo este depois 

de passado o período de estabilização usado como 

modelo na Conscientização aos colaboradores para 

que aos poucos a implantação seja feita em outras 

áreas.  

É necessário o Apoio 

da Alta Direção 

FCS1 

Deve ser feita uma 

conscientização dos 

colaboradores 

FCS12 

Planejamento 

estratégico é de extrema 

importância 

FCS3 

Infraestrutura de TIC 

adequada para o EDMS 

FCS6 

Ambiente de TIC deve 

ser seguro uma vez que 

as informações da 

empresa estarão 

centralizadas no EDMS 

FCS8 

Equipe de TI deve ser 

composta por uma 

equipe técnica bem 

qualificada 

FCS7 

Selecionar com cuidado 

os membros da equipe 

de implantação de TI 

para evitar resistência 

dentro da própria 

equipe do projeto 

FCS-ESP 

Resistência à mudanças 

costuma ser forte por o 

EDMS permear muitas 

áreas da organização 

FCS14 

Execução de um piloto 

para estabilização da 

implantação, 

diminuição de 

resistência à mudanças 

e fomentar a 

conscientização 

FCS3 

(continua) 

(continuação) 
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Respostas da questão discursiva FCS identificados 
FCS 

correspondentes 

Apoio da alta gestão, Mudança cultural, 

Infraestrutura básica 

Apoio da alta gestão FCS1 

Mudança cultural FCS12 

Infraestrutura básica FCS6 

Apoio da Alta Direção,  Legislação, Resistência à 

Mudança e Orçamento para aquisições. 

Apoio da alta direção FCS1 

Legislação FCS4 

Resistência à mudança FCS14 

Orçamento para 

aquisições 

FCS2 

Principalmente em uma instituição pública, o apoio 

da alta direção e a resistência a mudanças são 

fatores de fato muito críticos para o sucesso da 

implantação de um sistema de Gestão Eletrônica de 

Documentos. Sem o apoio da alta direção, 

certamente o projeto de implantação estará sujeita 

ao fracasso. 

Sem o apoio da alta 

direção, certamente o 

projeto de implantação 

estará sujeita ao 

fracasso. 

FCS1 

Resistência à mudança 

é um fator de fato muito 

crítico para o sucesso 

da implantação 

FCS14 

Infraestrutura de armazenamento, acessibilidade 

(adequação aos padrões W3C), recursos humanos 

para sustentação do produto; fomento à iniciativa 

de dados abertos,  permita customização, 

usabilidade,  aceitação dos usuários 

Infraestrutura de 

armazenamento 

FCS6 

Acessibilidade 

(adequação aos padrões 

W3C), fomento à 

iniciativa de dados 

abertos, permita 

customização, 

usabilidade,  aceitação 

dos usuários 

FCS9 

Recursos humanos para 

dar sustentação ao 

sistema 

FCS7 

O grupo de usuários precisa estar motivado a fazer 

as mudanças necessárias nos processos de trabalho. 

Outro ponto crítico eh o conhecimento e raciocino 

lógico sobre o dia-a-dia dos setores que vão fazer 

uso da solução  

Usuários precisam estar 

motivados para realizar 

mudanças no seu 

processo de trabalho 

FCS12 

Conhecimento sobre os 

processos de trabalho 

executados nos setores 

da instituição 

FCS-ESP 

* Integração e colaboração entre as equipes de TI e 

de negócio 

* Capacitação adequada de todas as equipes 

* Conscientização 

Integração e 

colaboração entre as 

equipes de TI e de 

negócio 

FCS5 

Capacitação adequada 

de todas as equipes 

FCS13 

Conscientização FCS12 
(continua) 

 

 

 

(continuação) 
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Respostas da questão discursiva FCS identificados 
FCS 

correspondentes 

O envolvimento da Alta Gestão, a  mudança 

cultural (através de divulgação e treinamento) , 

infraestrutura técnica adequada e segurança da 

informação. 

Envolvimento da alta 

gestão 

FCS1 

Mudança cultural através 

de divulgação 

FCS12 

Treinamento como meio 

para promoção da 

mudança cultural 

FCS13 

Infraestrutura técnica FCS6 

Segurança da informação FCS8 

Apoio da Alta Direção (FCS1) ; 

Planejamento Estratégico (FCS3); 

Legislação (FCS4) ; 

Orçamento / Custo (FCS2); 

Colaboração (FCS5) ; 

Infraestrutura de TIC - Tecnologia da Informação 

e Comunicação (FCS6); 

Segurança e Privacidade / Confiança (FCS8); 

Treinamento da Equipe (FCS13); 

Qualidade dos Dados (FCS10); 

Integração de Sistemas (FCS11); 

Apoio da Alta Direção FCS1 

Planejamento Estratégico FCS3 

Legislação FCS4 

Orçamento / Custo FCS2 

Colaboração FCS5 

Infraestrutura de TIC - 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação 

FCS6 

Segurança e Privacidade 

/ Confiança 

FCS8 

Treinamento da Equipe FCS13 

Qualidade dos Dados FCS10 

Integração de Sistemas  FCS11 

Acho que o fator Segurança e Privacidade / 

Confiança (FCS8) seria o fator de maior sucesso 

na implantação, não só para o EDMSs, como para 

todos os outros sistemas a serem implantados na 

organização. 

Fator Segurança e 

Privacidade / Confiança 

seria o fator de influência 

no sucesso na 

implantação de qualquer 

sistema 

FCS8 

O apoio da alta gestão é essencial porque 

influencia em diversos fatores, como obtenção de 

recursos (orçamento) e resistência a mudança.  

Apoio da alta direção FCS1 

a) Legislação: atualmente a legislação e as 

normativas a respeito de documento nato digitais 

são muito vazias, uma vez que não existem 

muitos sistemas que atendam aos requisitos 

preconizados pelo Conselho Nacional de 

Arquivos. Então, a legislação é uma espécie de 

mundo ideal que ainda não foi alcançado por 

ninguém. Por isso, se apegar muito a essa 

legislação compromete a implantação do sistema. 

Eu costumo dizer que SIGAD é o mesmo que 

você ter que andar com um carro e trocar as rodas 

ao mesmo tempo.  

 

b) resistência: pode até haver resistência, mas a 

partir do momento que a alta cúpula 

DETERMINA que será aquilo ali, esse fato 

resistência não influencia tanto. 

Legislação é uma espécie 

de mundo ideal que ainda 

não foi alcançado. Se 

apegar muito a ela 

compromete a 

implantação do sistema. 

FCS4 

Apoio da alta direção 

com fator mitigador da 

resistência 

FCS1 

(continua) 
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(continuação) 

Respostas da questão discursiva FCS identificados 
FCS 

correspondentes 

-Apoio e comprometimento contínuo da alta 

gerência. 

- Gerenciamento efetivo da mudança ao longo do 

projeto (Preparação das pessoas para a mudança) 

-Tomadores de decisão capacitados e autorizados 

(Agilidade nas decisões) 

-Composição adequada do time do projeto 

-Documentação da visão do projeto 

(Planejamento, escopo, objetivos, organização, 

papéis e responsabilidades). 

-Participação e comprometimento do usuário. 

-Infraestrutura e instalações para o projeto 

(Softwares, computadores, redes etc.). 

Comprometimento da 

alta gerência 

FCS1 

Agilidade nas decisões e 

documentação adequada 

sobre o projeto 

FCS3 

Composição adequada do 

time do projeto 

FCS7 

Comprometimento do 

usuário, preparação das 

pessoas para a mudança 

FCS12 

Infraestrutura para o 

projeto 

FCS6 

Essa resposta depende da esfera, pública ou 

privada, e da realidade da empresa. Tomando por 

base um instituto público, o real engajamento dos 

proponentes alinhados com a parte estratégica são 

de fundamental importância para implantação de 

EDMS. 

Engajamento dos 

proponentes com a parte 

estratégica é fundamental 

FCS3 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2016). 
 

Com base na análise presente no Quadro 19, foram computados os fatores que foram 

mais citados pelos especialistas na questão discursiva e apresentados de forma gráfica na Figura 

24 a seguir. Esta figura apresenta os FCS ordenados com base da quantidade de vezes que foi 

citado para base de comparação. 

Alguns pontos podem ser observados ao se analisar o gráfico da Figura 24:  

I. Alguns fatores críticos foram citados o mesmo número de vezes e não é possível 

estabelecer com segurança um critério de desempate, visto que a resposta 

discursiva é subjetiva. Estabelecer um critério seria o mesmo que dizer que a 

opinião de um especialista tem mais valor do que a de outro. 

II. O fator crítico de sucesso Apoio da Alta Direção (FCS1) foi o mais citado tanto 

na classificação presente na Tabela 5 quanto na Figura 24. 

III. Houve uma alternância de posições dos fatores críticos de sucesso em comparação 

a Tabela 5, porém 10 dos 14 fatores previamente identificados na literatura não se 

afastaram mais do que 5 posições com relação a essa mesma 

tabela, com exceção dos fatores Orçamento / Custo (FCS2), 

Colaboração 

(FCS5), Qualidade dos Dados (FCS10) e Conscientização 

(FCS12). Dentre 
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esses, enquanto os FCS2 e FCS12 subiram de posição, os fatores 

FCS5 e FCS10 

caíram, não sendo possível estabelecer um padrão. 

IV. Todos os fatores identificados pela revisão da literatura foram mencionados nas 

respostas discursivas. Ou seja, nenhum fator existente deixou de ser citado nas 

respostas abertas dos especialistas. 
 

Figura 24 - Fatores presentes nas respostas discursivas dos especialistas 

 
Fonte: Adaptado de Oliveira (2016). 

 

Os fatores não identificados na literatura e citados pelos especialistas na questão 

discursiva acerca da percepção destes quanto à influência na implantação de um EDMS, 

também foram computados e estão presente na Figura 24. Com isso, é possível estabelecer uma  

comparação com os demais fatores críticos de sucesso. Pode-se verificar que os fatores 

identificados como “FCS-ESP” foram citados 7 vezes, ocupando a 4º posição. Cada fator foi 

considerado apenas uma vez, independentemente da quantidade de vezes que foi mencionado. 

Apesar desse critério, nenhum fator novo foi mencionado por mais de um especialista.  

Há de se notar relevante mudança de posição quando comparamos os resultados 

apresentados na Figura 24 com a Tabela 5. O fator Orçamento / Custo (FCS2), antes ocupando 

a última posição quando consideradas as perguntas objetivas, foi um dos 7 mais citados quando 

considerada a pergunta discursiva, o que demonstra que, apesar do resultado anterior, esse fator 

crítico não deixa de ser relevante na opinião dos especialistas. 

5. CONCLUSÃO 
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O objetivo deste capítulo é apresentar as conclusões da presente pesquisa sob as 

perspectivas dos objetivos descritos na introdução, da revisão da literatura e da análise dos 

resultados da aplicação do questionário. Além disso, também são propostos estudos que podem 

ser aproveitados em trabalhos futuros. 

Através de extensa pesquisa bibliográfica chegou-se a um conjunto de artigos e 

pesquisas que formaram a base da revisão da literatura. Na revisão foram explicitadas as 

principais definições, informações e conceitos sobre o tema pesquisado. A partir das pesquisas 

dos autores revelados na bibliometria, foi possível identificar os fatores críticos de sucesso 

referentes a implantação de um EDMS. Foram identificados um total de 14 FCS. 

Com os fatores críticos de sucesso identificados, a organização dos mesmos em 

categorias ou dimensões foi alcançada através do aprofundamento da revisão da literatura. Na 

organização final, os fatores foram dispostos nas dimensões Organizacional, Técnica e de 

Usuário. 

Além da identificação e categorização dos fatores, um dos objetivos da pesquisa foi de 

verificar nas pesquisas da área, se e como esses fatores estariam priorizados pelos autores 

quanto à influência em projetos de implantação de Sistemas de Gestão Eletrônica de 

documentos. Foram trazidos para o presente trabalho, dois rankings de fatores e dimensões 

realizadas por dois autores diferentes encontrados na pesquisa bibliográfica. 

A elaboração e aplicação de um instrumento de pesquisa na forma de questionário 

aplicado à profissionais de TI e gestão documental permitiu mapear a percepção desses 

especialistas quanto à influência dos fatores críticos de sucesso identificados na literatura. O 

questionário foi aplicado entre os dias 13 de março de 2017 e 28 de março de 2017 para os 

funcionários do departamento de TI e do departamento de Documentação de uma instituição 

pública de ensino superior do Brasil. 

O presente trabalho, através da pesquisa bibliográfica sobre os principais autores do 

tema e do mapeamento da percepção de especialistas sobre a influência dos fatores críticos 

identificados, contribui para o aprofundamento da discussão sobre o tema EDMS, levando-se 

em conta os resultados apresentados na revisão da literatura e os resultados quantitativos e 

qualitativos obtidos pela aplicação de questionário. 

Com a revisão da literatura, calcada na pesquisa bibliográfica, foi possível identificar 

14 fatores críticos de sucesso para iniciativas de implantação de EDMSs. Esses fatores foram 

priorizados por relevância, de acordo com consulta aos especialistas, na ordem a seguir: Apoio 

da Alta Direção (1); Planejamento Estratégico (2); Colaboração (3); Equipe de Implantação de 

TI (4); Qualidade dos Dados (5); Segurança e Privacidade / Confiança (6); Infraestrutura de 
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TIC (7); Requisitos de usuário (8); Resistência à Mudança (9); Integração de Sistemas (10); 

Treinamento da Equipe (11); Conscientização (12); Legislação (13); Orçamento / Custo (14). 

Ainda se debruçando sobre os 14 FCS identificados e priorizados na revisão da 

literatura, é importante ser destacado que os resultados obtidos com a aplicação do questionário 

aos especialistas, excetuando-se as idiossincrasias explicitadas no Capítulo 4 do contexto no 

qual o instrumento de pesquisa foi aplicado, vão ao encontro do que os principais autores 

mencionam quanto à pertinência e prioridade de importância dos fatores. 

Durante a revisão da literatura, além da identificação e categorização dos fatores críticos 

de sucesso supracitados, foi possível contribuir ao trazer aspectos intrínsecos ao tema como: os 

dois subgrupos de estudo, a Gestão Eletrônica de documentos e a Gestão Eletrônica de 

Registros; as experiências de EDMSs através de pesquisas na forma de estudos de caso que 

relatam os projetos de implantação na prática; pesquisas de autores recentes que trataram sobre 

a priorização de fatores críticos através de levantamentos de campo ou surveys. 

A pesquisa sobre fatores críticos de sucesso em iniciativas de implantação de um EDMS 

pode ser encarada como uma forma de munir os profissionais da área com um arcabouço de 

conhecimento a ser utilizado no planejamento e execução nos projetos de implantação.  

Conhecer a influência que esses FCS têm em determinados contextos, contribui para a 

antecipação de problemas e para o planejamento de objetivos e metas alinhados com os 

principais fatores.  

A adoção de uma pergunta discursiva não obrigatória no questionário aplicado aos 

especialistas teve como objetivo a contribuição espontânea dos profissionais de acordo com 

suas experiências. Assim, observou-se a menção dos especialistas a 7 fatores mais específicos 

para os quais não foram encontradas correspondências diretas aos previamente considerados.  

Os fatores trazidos pelos especialistas foram: Falta de meios para que o gestor possa 

cobrar o funcionário em um órgão público; Passivo de massa documental acumulada e não 

tratada; O projeto de implantação não deve ser motivado por questões políticas ou vantagens 

financeiras; Seleção assertiva da solução de software a ser empregada com a devida análise; 

Transparência em todo processo de implantação de modo geral; Selecionar com cuidado os 

membros da equipe de implantação de TI para evitar resistência dentro da própria equipe do 

projeto; e, Conhecimento sobre os processos de trabalho executados nos setores da instituição. 

Tomando-se por base os resultados obtidos com aplicação do questionário aos 

especialistas, pode-se dizer que o mesmo atingiu seus objetivos, permitindo que o pesquisador 

não só averiguasse a pertinência dos FCS descobertos na revisão da literatura, mas também 

comparasse a priorização dada pelos respondentes com os achados na pesquisa bibliográfica. 
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Além disso, o instrumento também permitiu uma avaliação qualitativa dos FCS e a captação de 

outros fatores através da pergunta discursiva. 

Apesar da extensa contribuição dos especialistas ao apontarem diversos fatores, na visão 

deste pesquisador que é participante de uma iniciativa de implantação de EDMS em uma 

instituição pública de ensino superior, existe um fator importante no contexto público nacional 

não mencionado: a determinação de órgãos superiores para a implantação de uma ferramenta 

de gestão com base em decretos que estabeleçam prazos. Esse fator deve ser considerado uma 

vez que, no contexto do serviço público nacional, determinações de órgãos superiores têm mais 

efeito do que iniciativas nascidas dentro dos próprios órgãos, pois ajuda a suprimir a resistência 

à mudança. 

Contudo, é importante ser ressaltado que a presente pesquisa é delimitada no âmbito da 

instituição pública de ensino na qual a consulta aos especialistas foi realizada. Portanto, as 

conclusões aqui presentes são válidas no contexto da referida instituição e da amostra utilizada. 

Apesar de os FCS serem bons indicadores de êxito quando bem observados na execução 

de alguma atividade, cabe realçar que eles devem ser considerados no contexto das 

organizações nas quais foram estudados. Mais ainda, que existem variáveis externas à 

organização que influenciam no seu desempenho, mas que não podem ser controladas por essas. 

Políticas nacionais e internacionais e os quadros econômicos local e global são bons exemplos 

dessas variáveis. Além dessas, o comportamento humano, uma variável totalmente subjetiva, 

exerce forte influência no desempenho das organizações e desse modo pode afetar a eficácia 

com que os FCS sejam empregados. 

A presente pesquisa demonstra-se relevante por contribuir com o estudo sobre fatores 

críticos de sucesso em iniciativas de implantação de EDMS, de tal forma que a atenção a estes 

fatores permita que profissionais de TI e gestão documental, evitem falhas de planejamento e 

execução na implementação de soluções de gestão eletrônica de documentos. Os resultados 

aqui obtidos podem ser estudados e considerados por profissionais da área de TI e Gestão 

Documental para aplicação em projetos de implantação de EDMS, levando-se em conta as 

ressalvas já mencionadas. 

Como sugestão de pesquisas futuras, estudar as iniciativas de implantação de EDMSs à 

luz da perspectiva da TI Verde, que visa a redução do impacto dos recursos tecnológicos no 

meio ambiente, se mostra uma atividade promissora. Uma vez que, adequar o uso de recursos 

naturais às políticas sustentáveis dentro de organizações vai ao encontro do que iniciativas de 

implantações de EDMSs fazem automaticamente, como por exemplo, ao reduzir o uso de papel 

na produção de documentos.
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APÊNDICE A: Instrumento de pesquisa na forma de questionário para avaliar o grau de influência dos FCS – Fatores Críticos de Sucesso 

nas iniciativas de implantação de EDMS, de acordo com a percepção dos especialistas em Sistemas de TI e Gestão de Documentos. 

 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2016). 

QUESTIONÁRIO 

Pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão 

Instrumento de pesquisa na forma de questionário para avaliar o grau de influência dos FCS – Fatores Críticos de Sucesso nas iniciativas de implantação 

de EDMS – Electronic Document Management System, de acordo com a percepção dos especialistas em Sistemas de TI e Gestão de Documentos. 

 

O questionário a seguir é parte da pesquisa de mestrado a respeito dos fatores críticos de sucesso que influenciam iniciativas de implantação de Sistemas 

de Gestão Eletrônica de Documentos, e tem como objetivo coletar dados para o embasamento da etapa empírica da pesquisa em complemento a revisão 

da literatura já́ consolidada anteriormente no presente estudo. Este instrumento de pesquisa é composto por 6 questões inicias sobre o perfil do 

respondente, 14 questões fechadas e 1 questão discursiva sobre os fatores críticos, totalizando 21 questões. O tempo para responde-lo é de 

aproximadamente 13 minutos. 

 

Importante também ressaltar que as respostas são CONFIDENCIAIS. 

 

Definições para referencia: 

 

1. FCS  – Fatores Críticos de Sucesso 

Bullen e Rockart (1981) definem fatores críticos de sucesso como um número limitado de áreas em que um resultado positivo pode assegurar uma 

performance competitiva de um indivíduo, setor ou organização. Os fatores também podem ser entendidos como indicadores para o gestor se que 

determinada função ou atividade dentro da organização precisa ser corrigida ou está sendo desempenhada conforme o planejamento. 

 

2. EDMS – Electronic Document Management System (Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos) 



 

 

 

Segundo Alshibly, Chiong e Bao (2016), o EDMS é um dos SI – Sistemas de Informação de negócio mais comuns utilizados para gerir e digitalizar 

documentos, controlar registros de negócio e tomada de decisão importantes e apoiar na criação, captura, indexação, armazenamento, recuperação e 

manutenção de documentos eletrônicos utilizados para melhorar o fluxo de trabalho e informações de uma organização. 

 

Perfil do Respondente 

1. Instituição/Organização:  _________________________________ 

2. Cargo ou Função:   _________________________________ 

3. Área de conhecimento:   (   )  Sistemas de TI;  (   )  Gestão de Documentos 

4. Anos de experiência na área: (   )  Até 3 anos;  (   )  Entre 3 e 6 anos;  (   )  Entre 6 e 9 anos;  (   )  Mais de 10 anos 

5. Tempo de trabalho na Instituição/Organização: (   )  Até 3 anos;  (   )  Entre 3 e 6 anos;  (   )  Entre 6 e 9 anos;  (   )  Mais de 10 anos 

6. Nível de escolaridade:   (   )  Ensino médio;  (   )  Superior;  (   )  MBA/Especialização;  (   )  Mestrado;  (   )  Doutorado 

 

Fatores Críticos de Sucesso para iniciativas de EDMS – Electronic Document Management System 

 

Levando em consideração a escala de avaliação apresentada a seguir para a análise dos fatores críticos, que de acordo com a sua percepção e experiência 

influenciam no sucesso de iniciativas de implantação de EDMS - Electronic Document Management Systems, responda por favor. 

 

Escala de avaliação 

Grau de Influência 

1 2 3 4 5 

Muito Baixa Baixa Média Alta Muito Alta 

     

                                                            Fonte: Adaptado de Gil (2008). 

Descrição sobre o fator crítico Grau de influência 



 

 

Fator Crítico de 

Sucesso (FCS) 

Muito 

Baixa 
Baixa Média Alta 

Muito 

Alta 

Apoio da Alta 

Direção (FCS1) 

Patrocínio e o comprometimento dos altos gestores com processo de implantação 

do EDMS ao exercerem um papel de liderança, destacar a prioridade do projeto 

ao demais participantes, desenvolver e revisar a estratégia de implantação, 

acompanhar os resultados e incentivar a utilização do EDMS. 
     

Orçamento / Custo 

(FCS2) 

Existência de fundo orçamentário suficiente e levantamento de custos 

mensuráveis para a implantação do EDMS discutidos e acordados pelas partes 

políticas e técnicas interessadas. Os custos deste tipo de iniciativa geralmente 

envolvem aquisição de software e hardware e principalmente treinamento de 

pessoal. 

     

Planejamento 

Estratégico (FCS3) 

Pode ser entendido como o alinhamento do processo de implantação do EDMS 

com a estratégia da organização afim de garantir que o sistema atenda às 

necessidades atuais e futuras do negócio. Um plano de negócios e uma visão 

estratégica claros ajudam as organizações a identificar seus objetivos e a justificar 

a implementação de EDMS .O planejamento estratégico compreende uma 

estratégia de gestão de mudanças eficaz, estabelecimento de uma agenda clara e 

de políticas e diretrizes organizacionais e o planejamento do projeto de 

implantação. 

     

Legislação (FCS4) Legislação sobre gestão eletrônica de documentos propicia segurança jurídica e 

cria um ambiente favorável para a implantação de EDMSs, principalmente no 

setor público cujas organizações possuem a maioria dos processos de negócios 

baseadas em fluxos de documentos. A gestão documental pode ser regulada por 

regras de manutenção de registos, descrição de responsabilidades de trabalho, 

política de segurança, regulamentos de circulação de documentos, etc.  

     

Colaboração (FCS5) O grau em que os indivíduos no grupo de implantação apoiam e ajudam 

ativamente uns aos outros em todo o projeto EDMS. As partes organizacionais e 

política interessadas devem colaborar com o pessoal de TI, a fim de implementar 

com êxito o EDMS. Uma equipe de implementação deve ser uma combinação 

equilibrada de criadores de registros, arquivistas e pessoal de TI que devem 

interagir com membros da administração. 

     



 

 

Infraestrutura de 

TIC (FCS6) 

Se tratando de um sistema de informações, a implantação de um EDMS 

invariavelmente demanda o desenvolvimento ou a pré-existência de 

infraestrutura de TIC. Esse fator é composto por servidores de aplicação, sistemas 

operacionais, hardware e infraestrutura física e lógica de redes de computadores 

além de soluções de impressão, digitalização e em alguns casos de assinatura 

eletrônica de documentos. 

     

Equipe de 

Implantação de TI 

(FCS7) 

Uma equipe de TI bem qualificada alocada ao projeto de implantação do EDMS 

é considerada por causa da necessidade de múltiplas habilidades nas áreas 

funcionais, técnicas e interpessoais que este tipo de projeto demanda.      

Segurança e 

Privacidade / 

Confiança (FCS8) 

A garantia da segurança da informação e autenticação dão confiança aos 

funcionários para que usem o EDMS. A confiança pode afetar a implementação 

de EDMS uma vez que as partes interessadas serão favoráveis ao uso de serviços 

eletrônicos se acharem que suas informações estão em segurança. Assegurar a 

segurança da informação da organização contra alterações indevidas, inadvertidas 

ou intencionais, e usuários não autorizados é um dos fatores significativos na 

implementação do EDMS. 

     

Requisitos de 

usuário (FCS9) 

Descrevem o que o usuário espera que o software possa fazer e como ele deve 

ser. Para um EDMS ser considerado funcional por seus usuários ele deve atender 

a requisitos de performance, usabilidade, simplicidade de uso, ser amigável e 

atender às necessidades reais deles quanto à gestão eletrônica de documentos. 

     

Qualidade dos 

Dados (FCS10) 

A garantia da qualidade dos dados é o processo de verificação da confiabilidade 

e eficácia dos dados no projeto de implantação de EDMS. A qualidade dos dados 

é influenciada pelas técnicas de inclusão e armazenagem das informações no 

sistema. Em geral, a elevada qualidade dos dados é um dos principais 

contribuintes que impulsionam qualquer implementação das TIC. 

     

Integração de 

Sistemas (FCS11) 

A integração é essencial para qualquer organização já que é muito comum que 

hajam muitos sistemas de informação separados, o faz com que se gaste mais 

tempo e recursos pra encontrar a informação desejada. Apesar de ser um processo 

complexo e difícil, é um esforço necessário para fazer ambientes de infraestrutura 

e de negócios existentes se comunicarem com o EDMS que gerencia grandes 

quantidades de informações e documentos inerentes às atividades da organização. 

     



 

 

Conscientização 

(FCS12) 

O colaboradores da organização devem estar bem informados sobre o que está 

acontecendo no processo de implantação do EDMS e cientes da importância das 

práticas de manutenção de registos e documentos de forma que possam 

compreender melhor as alterações provocadas pela nova tecnologia. 

     

Treinamento da 

Equipe (FCS13) 

O treinamento tem um papel de preparar os colaboradores para a adoção de uma 

nova tecnologia e serviços de TI. Ele ajuda a aumentar as taxas de sucesso em 

iniciativas de EDMS ao aumentar as habilidades individuais passíveis de 

treinamento. Além disso, cursos de formação para o pessoal ajudam a aumentar 

sua conscientização para lidar com o EDMS de forma positiva. 

     

Resistência à 

Mudança (FCS14) 

Significa a falta de vontade de mudar as formas de trabalho com as quais os 

colaboradores já estão acostumados a partir da implementação do EDMS. 

Também pode ser entendida como uma força exercida por indivíduos ou grupos 

quando sentem algum risco durante um processo de mudança. É inerente a 

projetos de implantação de EDMS, pois estes provocam mudanças em todos os 

níveis das organizações, divisões e até mesmo alterações em lideranças já 

estabelecidas. 

     

 

Questão Discursiva 

 

De acordo com a sua experiência, quais são os fatores com maior grau de influência ou que você considera críticos para o sucesso de iniciativas de 

implantação de EDMSs? Favor descrever no campo abaixo quantos FCS - Fatores Críticos de Sucesso julgar necessários. Não é necessário se ater apenas 

aos fatores apresentados nas questões objetivas anteriores. 

Muito obrigado pela sua colaboração! Atenciosamente, Leandro Ribeiro De Cicco.  


