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Resumo 

Este relatório procura fazer um levantamento da necessidade da expansão de algumas 

TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) em uso dentro do Fundo Único de 

Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – Rioprevidência, assim como sugerir a 

implantação de novas tecnologias que poderão ser eficazes no controle e na tramitação dos 

processos físicos dentro do órgão e uma dessas tecnologias seria a utilização do controle de 

processos físicos por etiquetagem em RFID (rádio frequência). Também se discute a 

importância de um maior uso dos Processos Digitais em substituição gradativa aos processos 

físicos e levanta-se também a importância com relação ao arquivamento digital de arquivos e 

processos que devem continuar tendo sua funcionalidade ao longo dos anos. Para isso ações 

conjuntas deverão ser tomadas entre os servidores e os gestores de modo a implantar essas 

mudanças e a efetivar o uso dessas Tecnologias dentro da autarquia. 

Palavras-chave: processos administrativos, processo digital, digitalização, tecnologia RFID, 

Tecnologias de Informação e Comunicação. 

 

1 – Introdução 

 
No desenvolvimento deste Relatório Técnico apresentamos algumas TICs (Tecnologias 

de Informação e Comunicação) que já são utilizadas no Rioprevidência, porém trazemos à tona 

algumas questões relacionadas ao uso dessas tecnologias que possam trazer melhorias se 

implantadas dentro da organização. Ou seja, ao observarmos que algumas tecnologias são 

subutilizadas, procuramos identificar alternativas que possam ser absorvidas pelos 

colaboradores (servidores) e com isso procurar trazer uma maior eficiência ao uso desses 

sistemas e dessas tecnologias, melhorando assim o atendimento as demandas da sociedade e o 

próprio andamento processual dos serviços executados pelos servidores. 

E dentre os diversos problemas identificados que levaram ao desenvolvimento deste 

relatório podemos citar o baixo uso do sistema de Processo Digital, a baixa eficiência e 

segurança dos sistemas de tramitação de processos físicos (de papel), o próprio gerenciamento 

de processos físicos e digitais dentro da autarquia e outros problemas relacionados ao baixo uso 

de tecnologias que poderiam ser ampliadas e estimuladas de modo a se atender e resolver as 

demandas da sociedade e dos servidores com maior celeridade e eficiência.  Sendo assim, 

também se sugerem ao longo desse estudo, alternativas ao uso de tecnologias (RFID) que 

poderiam ser utilizadas não só no controle do inventário, mas também no controle de processos 

(físicos) e na segurança e localização interna dos mesmos. 

Sendo assim este trabalho justifica-se com a necessidade de promovermos algumas 

sugestões que poderão auxiliar os servidores da autarquia no controle dos processos físicos e 

digitais de modo a dar celeridade ao andamento dos processos e melhorar a gestão dos mesmos.  
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2 – Apresentação do Caso 

 

 A organização escolhida para a base deste trabalho é o Fundo Único de Previdência 

Social do Estado do Rio de Janeiro – Rioprevidência, criado como uma autarquia do Estado do 

Rio de Janeiro pela Lei Estadual nº 3.189, de 22 de fevereiro de 1999. E conforme texto extraído 

(com adaptações) do próprio site do Rioprevidência e indicado em nossa bibliografia pode-se 

dizer que: 
[...] a autarquia é o órgão responsável pela arrecadação e pela administração 

dos recursos e dos pagamentos de aposentados, pensionistas e dependentes, 

ou seja, responsável por toda a administração do Regime Próprio de 

Previdência Social (RPPS) dos funcionários públicos, aposentados e 

pensionistas do Estado do Rio de Janeiro sendo esta a sua atividade fim. Sendo 

assim, o órgão deve cumprir suas obrigações previdenciárias atuais e futuras 

e contribuir para a eficiência e a eficácia no uso dos recursos e na gestão fiscal 

eficiente do Estado. (Portal RIOPREVIDÊNCIA – QUEM SOMOS). 

Após essa breve apresentação podemos perceber que a atividade fim da organização 

escolhida é a aposentadoria e a administração das pensões de todos os servidores e pensionistas 

do Estado do Rio de Janeiro e em uma organização desse porte podemos supor a inúmera 

quantidade de processos administrativos físicos e digitais que tramitam diariamente entre todos 

os setores internos da sede administrativa (localizada na Rua da Quitanda, 106 Centro – Rio de 

Janeiro) e das diversas agências localizadas em vários bairros e diversos municípios do Estado 

do Rio de Janeiro. E a observação da tramitação processual dentro da organização fez com que 

levantássemos a possibilidade de criar alternativas e sugerir melhorias no controle e no próprio 

andamento dos processos e das TICs utilizadas dentro da autarquia, e sendo assim, essas 

propostas poderiam trazer uma maior eficiência ao controle dos processos, uma melhor 

utilização para essas tecnologias (TICs), e oferecer assim um melhor atendimento aos serviços 

prestados pelos colaboradores a nossa sociedade. 

Dentre as necessidades levantadas e apontadas neste relatório, sugere-se a necessidade 

de se aumentar e de se otimizar o uso do sistema de Processo Digital. O “Processo Digital” já 

é utilizado por diversos órgãos do Estado do Rio de Janeiro, inclusive pelo próprio 

Rioprevidência, porém esse sistema ainda é utilizado em pequena escala e esse é um dos 

problemas levantados nesse estudo. Com isso sugere-se uma maior adoção dessa tecnologia 

pelos servidores (colaboradores) que deverão gradativamente aderir ao uso dessa tecnologia em 

substituição aos processos físicos (de papel). A utilização em massa do Processo Digital poderá 

trazer inúmeros benefícios, tais como a redução de custos com papel, com transporte de 

processos entre agências, dentre outras.  

Outro problema levantado foi com relação a tramitação processual dos próprios 

processos físicos (de papel) que muitas vezes é lenta ou não oferece a devida segurança para 

um eficaz controle da localização dos mesmos. E como alternativa a tramitação processual 

desses processos sugere-se a implantação de uma tecnologia alternativa de controle e de 

cadastro numérico que poderá auxiliar a tramitação convencional desses processos. Essa 

tecnologia é chamada de RFID – Tecnologia de Radiofrequência e será discutida e analisada 

em nosso referencial teórico e no plano de ação proposto para a implementação dessas 

sugestões.  
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E por fim também sugerimos uma maior preocupação com o futuro dos arquivos digitais 

(processos digitais, documentos digitais...) dentro da organização. Enfim, deve ser dada uma 

maior relevância a qualidade e a integridade desses arquivos digitais de modo que esses mesmos 

arquivos digitais possam manter a integridade e acessibilidade, ou seja, deverão manter ao 

longo dos anos as mesmas funções e a mesma acessibilidade que mantém nos dias atuais, e para 

isso os gestores e responsáveis por esses sistemas no Rioprevidência deverão trabalhar 

juntamente as empresas responsáveis pela manutenção dos mesmos e obtendo assim sucesso 

nessas ações. Segue abaixo um diagrama de causa e efeito do caso apresentado: 

 
Figura 01 – Diagrama de Ishikawa (representação do Diagrama causa-efeito) 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Neste diagrama procura-se fazer um levantamento do que se é observado na prática com 

relação à tramitação de processos (físicos e digitais) dentro da autarquia Rioprevidência. Além 

disso, sugere-se algumas alternativas que poderiam ser adotadas de modo a se dar celeridade 

ao andamento dos processos. Nesse sentido o diagrama apresentado procura levantar algumas 

causas que colaboraram no desenvolvimento deste relatório, principalmente por apontar 

questões que fazem parte do dia a dia dos colaboradores e na dificuldade de se lidar com alguns 

sistemas. Com isso sugerem-se melhorias que possam ser feitas e ações que possam ser postas 

em prática (redução do uso de papel, substituição de processos físicos por digitais, implantação 

da tecnologia RFID em outros processos, maior treinamento de servidores nos sistemas já 

utilizados...) buscando acima de tudo uma melhoria dos “processos”, maior qualidade no uso 

das TICs, redução de custos e uma melhor gestão e celeridade na tramitação e no controle de 

processos sejam eles físicos ou digitais. 

 
 Figura 02 – Sistema de Processo Digital:                                Figura 03 – Etiquetas RFID: 

   “Print de tela do Software de P. Digital”                         “Modelos de etiquetas – tag’s magnéticas” 

                                                                                  
                                            Fonte (figuras 02 e 03): Elaboração do autor 
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3 – Revisão Bibliográfica 

 

Como parte fundamental para o desenvolvimento deste relatório precisa-se fazer alguns 

apontamentos sobre os subtópicos que serão apresentados, tais como as TICs, a adoção de novas 

tecnologias e a importância da preservação digital de documentos e processos administrativos. 

 No primeiro subtópico é apresentado o uso das TICs que constituem uma importante 

ferramenta e um canal de comunicação das organizações com a sociedade e entre os próprios 

servidores, auxiliando-os nos seus trabalhos. Essas tecnologias aliadas a Sistemas de 

Informações modernos constituem a base de uma gestão pública moderna e essas tecnologias 

podem e devem ser associadas para contribuir em uma melhora significativa dos processos 

dentro de cada organização. Alguns exemplos de tecnologias (RFID e Processo Digital) são 

levantados no segundo subtópico. Essas TICS já se encontram em uso dentro do Rioprevidência 

e sendo assim sua implementação não geraria elevados custos, sendo que nesse levantamento 

são apontados alguns benefícios para o novo uso dessas tecnologias. 

 E por fim aponta-se para a importância da preservação digital, tanto de processos quanto 

de documentos. No terceiro e último subtópico desta revisão levanta-se a necessidade da 

importância de “como” esses documentos são preservados digitalmente e que todos os arquivos 

e processos digitais ou físicos devem manter a sua funcionalidade, ou seja, devem permanecer 

sendo “lidos” e manter a sua integralidade ao longo dos anos. 

 

3.1 – O Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação no setor público 

 Dentre os tópicos apresentados e importantes para o nosso relatório está o uso das “TICs 

- Tecnologias de Informação e Comunicação” e o quanto é importante o uso dessas tecnologias 

para a modernização do serviço público e para a aproximação de um serviço público de 

qualidade inserido numa gestão moderna onde o uso dessas tecnologias possa contribuir 

efetivamente na busca dessa qualidade. 

 Para Chiavenato (2004, p.414): “a tecnologia sempre influenciou o funcionamento das 

organizações” e o “desenvolvimento tecnológico sempre constituiu a plataforma básica que 

impulsionou o desenvolvimento das organizações e permitiu a consolidação da globalização”. 

Ou seja, o uso das tecnologias foi e é importante para qualquer organização seja ela privada ou 

pública e o advento das tecnologias de informação e comunicação contribui para uma gestão 

mais eficaz na medida em que essas tecnologias contribuem para que a organização alcance 

uma maior eficiência na busca de seus resultados e no desenvolvimento da organização. 

 Dessa forma podemos dizer também que o uso dessas tecnologias constitui um 

importante aliado para uma gestão pública moderna. O crescente uso das “TICs” e a 

necessidade de inovações nos setores público e privado faz com que possamos perceber que as 

organizações mais inseridas e envoltas em novas tecnologias acabam se aproximando também 

de uma gestão mais eficaz. A crescente informatização dos sistemas e o uso dessas tecnologias 

dentro das organizações impactam diretamente nas informações apresentadas e na relação das 

organizações com a sociedade que busca cada vez mais um atendimento de qualidade e ações 

positivas que possam realmente atender as suas expectativas e as suas demandas.  

 Segundo Pereira & Silva (2010, p.153) as TICs contribuem para que a administração 

pública alcance a eficiência e melhore sua qualidade no atendimento, além de facilitar o acesso 

a alguns serviços públicos que podem ser feitos pela internet. Da mesma forma os mesmos 
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autores, Pereira & Silva (2010, p.160 e 161), também afirmam que: “o uso dessas tecnologias 

podem contribuir para a ampliação do exercício da cidadania aumentando a interação entre o 

cidadão e governo, pois cria canais mais rápidos e menos burocráticos para o diálogo”. E é 

justamente essa maior desburocratização que buscamos no serviço público uma vez que isso é 

essencial para o desenvolvimento das organizações, e o uso dessas tecnologias ajuda nesse 

processo de busca de eficiência e de qualidade na gestão pública. 

 Existem diversos usos e finalidades para as Tecnologias de Informação e Comunicação, 

passando desde o uso da própria “internet” já difundida até a conceitos mais modernos de “e-

gov” (governo eletrônico) e a utilização de modernas técnicas de gestão traduz um dos novos 

princípios da administração pública moderna que a aproxima de conceitos e de questões antes 

somente retratadas por organizações privadas. Essas inovações tecnológicas aproximam a 

sociedade dessa nova administração pública, mais contemporânea e preocupada com resultados 

e a utilização dessas TICs traz soluções mais rápidas e práticas no atendimento das demandas 

da sociedade e no auxílio do próprio serviço prestado pelo servidor dentro das organizações. 

Também nesse contexto é importante ressaltarmos o conceito de e-gov e sua importância dentro 

do uso das TICs. Do ponto de vista de Balbe (2010) é possível afirmar que:  
[...] e-gov não é uma mera automação e sim uma maneira na qual o governo 

através das TIC’s atinge seus objetivos, incluindo, assim, melhoria de 

processos, aumento da eficiência, melhor governança, elaboração e 

monitoramento de políticas públicas e aumento da transparência. BALBE 

(2010, p.192 apud Diniz et al, 2009). 

E ao falarmos do uso das TICs no serviço público é relevante darmos também a devida 

importância aos processos de treinamento dos servidores no uso dessas TICs, pois de nada 

adiantaria a utilização de tecnologias avançadas sem pessoas capacitadas ao uso. E defendendo 

essa ideia, Adorno Junior e Muniz (2016, p.82) nos dizem justamente isso, que não basta a 

“aquisição de novos computadores, softwares e tecnologias sem a devida capacitação das 

pessoas que são diretamente envolvidas nesse processo”. E é por isso que com a ampliação 

dessas TICs (Processo Digital, RFID...) devem ser oferecidos também treinamentos de 

capacitação aos colaboradores para que possam utilizar as ferramentas da melhor forma 

possível.  

Assim como devemos dar importância ao treinamento e a capacitação dos servidores, 

também devemos dar a devida importância a segurança e ao sigilo das informações que 

tramitam entre esses sistemas, tecnologias (TICs) e seus colaboradores. As informações 

acessadas pelos servidores no uso do Processo Digital por exemplo são exclusivamente feitas 

pela “intranet” do Riopreviência e, além disso a tramitação digital dos processos é feita por 

certificação digital o que garante não só a validade administrativa e jurídica aos atos e 

despachos processuais mas garante também a confidencialidade dos documentos. Resende 

(2009, p.114 e 115) por exemplo nos diz que a certificação digital é o que garante a tramitação 

“eletrônica” segura de um documento e é o que nos permite tanto assinar digitalmente, quanto 

garantir a confidencialidade, a integridade e a validade jurídica dos atos. 

Além disso, Resende (2009, p. 114) defende também os benefícios da segurança e do 

sigilo da informação ao nos afirmar que: “ as regras de segurança visam reduzir os riscos com 

vazamentos, fraudes, erros, uso indevido, sabotagens e diversos problemas que possam vir a 
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comprometer tais princípios” e é por isso que o sigilo da informação e a segurança da tramitação 

eletrônica é fundamental nesse processo de ampliação do uso das TICs. 

Já na acessibilidade da consulta processual eletrônica por usuários domésticos 

(sociedade) é permitida somente a consulta “on line” da “movimentação dos processos” e da 

“localização dos mesmos” que é feita pelo próprio portal do Rioprevidência, porém pensando 

na facilidade do acesso desses usuários domésticos, essa consulta é feita com a inserção de 

dados simples, tais como “nome completo” ou o “número do processo” por exemplo. 

 E sendo assim chegamos à conclusão que o uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação se constitui num importante aliado da busca por uma gestão pública moderna. E 

se o uso dessas tecnologias prima por essa qualidade, necessariamente o atendimento ao cidadão 

se torna mais eficaz e mais rápido. Além disso, Balbe (2010, p.203) auxilia nessa linha de 

raciocínio ao afirmar que uma das maiores contribuições do governo eletrônico é justamente 

essa colaboração no aperfeiçoamento dos serviços públicos.  

 Com isso percebe-se que as TIC’s podem ser fundamentais nesse auxílio dos gestores 

em busca de uma maior qualidade dos seus serviços prestados e a utilização dessas tecnologias 

pode contribuir para o desenvolvimento das organizações e na busca de uma melhor qualidade 

dos serviços prestados à população.  

 

3.2 – A adoção de novas tecnologias nos processos administrativos 

 Como parte do processo de mudança e atualização dos processos administrativos e, de 

modo a levar o Rio Previdência a soluções mais satisfatórias que priorizem o atendimento ao 

cidadão e a celeridade no andamento dos processos, vimos a sugerir a adoção de novas práticas 

e tecnologias que auxiliem a gestão na busca da eficiência nesse atendimento. E dentre os 

processos sugeridos podemos citar a ampliação do uso dos “processos digitais” em substituição 

aos processos “físicos” e a adoção da tecnologia por radiofrequência (RFID - Radio Frequency 

Identification) no controle dos processos administrativos que continuarem a tramitar 

fisicamente, ou seja, de forma tradicional, por papel. 

 Uma das formas que podem ser adotadas na desmaterialização dos processos é a 

digitalização dos mesmos e nesse sentido a adoção do processo Digital (processo eletrônico) 

faz com que a gestão Pública possa administrar melhor o seu tempo em atividades fins e com 

isso melhorar seus processos. Segundo Schäfer e Flores (2013, p.1) são inúmeros os benefícios 

trazidos pela informação transposta ao meio digital, dentre elas: “a facilidade no 

compartilhamento de informações para indivíduos ou instituições que possam estar distantes, a 

agilidade na recuperação da informação se comparada ao suporte físico e outras diversas 

aplicações”. 

 Folle e Scheleder (2014, p.192) ainda acrescentam a importância da adoção do processo 

eletrônico, uma vez que: “o processo eletrônico surge como uma espécie de solução para 

diversos problemas, como os entraves da burocracia e a morosidade”. Já Abrão (2011, p.74) 

ainda destaca diversas vantagens na adoção do processo digital e no fim do processo físico (em 

papel), e uma dessas vantagens é a redução de custos, a agilidade na tramitação, a garantia na 

transparência e a possibilidade da tramitação sem extravio por meio eletrônico. Sendo assim e 

de acordo com essas observações de diversos autores, percebemos que a tramitação e a 

digitalização dos processos priorizam diversos princípios da Administração Pública, dentre 

eles, os princípios da eficiência e da economicidade.  
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 E, além disso, já existe atualmente uma legislação federal atualizada sobre o tema, o que 

traz ainda mais segurança a esse procedimento. O Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015, 

dispõe justamente sobre: “o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo 

no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional” e isso só acrescenta a importância do assunto na administração pública moderna. 

Juntamente a esse Decreto, temos a Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012 que também versa 

sobre o tema e sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos.  

 Outra tecnologia que pode ser uma grande aliada no processo de modernização dos 

processos administrativos do Rioprevidência seria a tecnologia por Rádio Frequência (RFID). 

Martins (2006, p.10) nos explica essa tecnologia ao afirmar que as etiquetas de RFID são 

afixadas nos produtos de modo a identificá-los e essas etiquetas contém informações através de 

microchips (que armazenam essas informações e podem transmiti-las por radiofrequência). E, 

além disso, Martins (20016, p.09) também afirma que essa tecnologia precisa de uma leitora de 

RFID, pois é a mesma que irá captar e transmitir as informações das etiquetas para um “sistema” 

computadorizado que irá gerar as informações necessárias conforme a necessidade do gestor.  

Silveira e Valmorbida (2016, p. 335 e 336) também indicam o uso dessas tecnologias, 

uma vez que a implantação dessa tecnologia poderia trazer agilidade e eficiência no 

atendimento e na prestação de serviços. Nas bibliotecas, por exemplo, a adoção da Tecnologia 

por RFID aumenta a eficiência dos processos e reduz os custos relacionados à manutenção do 

acervo, além disso, essa tecnologia é fundamental para a própria segurança do acervo e é o que 

sugere Chen, Tavares e Silva (2010, p.51), pois as leitoras e as “tags” poderiam ser utilizadas 

para identificar, por exemplo, livros que estão erroneamente armazenados e no caso específico 

do Rioprevidência poderia auxiliar na manutenção e no correto armazenamento dos processos 

físicos minimizando, por exemplo, os problemas ocasionados pela perda ou guarda irregular de 

um processo. Uma vez que os processos passarem a utilizar a tecnologia RFID (com etiquetas 

fixadas em cada um deles), todo o controle processual poderá ser feito mais rápido e isso dará 

uma margem de segurança maior na tramitação dos processos e na localização dos mesmos 

justamente nesses casos de perda ou guarda irregular de um processo e além disso facilitar o 

controle processual como um todo. 

  

3.3 – A importância da preservação Digital e o futuro dos arquivos e processos 

digitalizados 

 Assim como é importante pensar na digitalização e na disseminação do uso do “processo 

Digital” em substituição gradativa dos Processos físicos dentro do Estado do Rio de Janeiro, 

também é importante pensar no modo em como essa informação digital é arquivada.  

 Por essa razão devemos dar a devida importância ao processo de digitalização e em 

como os arquivos são salvos e se realmente teremos o devido suporte necessário para que esses 

mesmos arquivos e processos digitalizados continuem a funcionar daqui a 10, 20 ou 50 anos 

por exemplo. Sabemos que um processo “físico” (em papel) se devidamente arquivado pode 

continuar acessível durante anos, décadas, enfim, mas o que nos garante que o “Processo 

Digital” terá a mesma vida útil que o processo de “papel”? 

 Ferreira (2011, p.11) afirma sobre a devida importância que devemos dar ao tema ao 

dizer que: 
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[...] por ser muito vulnerável, a informação digital coloca novos desafios em 

termos de preservação. A rápida degradação dos suportes que a veiculam e a 

obsolescência e dependência tecnológica tornam-na mais perecível. Por essa 

razão, considerar a preservação da informação digital é, por ventura, mais 

importante do que considerar a preservação da informação analógica, não só 

pelo valor econômico que lhe está associado, mas também porque a sua 

especificidade exige ações e estratégias de preservação contínuas e mais 

complexas. (FERREIRA, 2011, p.11). 

 Thomaz (2005, p. 107) também dá sua contribuição ao tema ao nos relatar sobre a 

importância que se deve ser dada a preservação correta dos documentos (processos, arquivos 

digitalizados) ao nos dizer que: “a crescente proliferação de documentos eletrônicos tem 

ameaçado a capacidade humana de continuar utilizando os arquivos como fonte de informação 

confiáveis em virtude dos novos desafios impostos pela preservação”.  

Ou seja, de nada adianta todo esse processo já descrito de “digitalização de documentos 

e processos” se não houver uma previa preocupação da organização com a acessibilidade desses 

arquivos num futuro próximo e por isso que essa preocupação também deve fazer parte da 

gestão da autarquia e sendo assim é fundamental que os arquivos continuem íntegros e 

acessíveis ao longo dos anos. 

 

4 – Plano de Ação 

 

 Para elaborarmos o Plano de Ação proposto precisamos primeiramente pensar no que é 

um Plano de Ação. O Plano de Ação é uma ferramenta que vai nos auxiliar a planejar e a 

acompanhar as atividades desenvolvidas de modo a atingirmos um resultado satisfatório ao 

final do nosso processo, ou seja, é a parte onde poderemos pôr em prática as ideias e sugestões 

apontadas e na medida em que as sugestões forem implantadas, acompanhar os resultados de 

cada etapa, sugerir alterações e adaptar as ações a realidade da autarquia.  

E uma das preocupações desse estudo foi justamente levantar sugestões que fossem 

factíveis com a realidade da administração pública e nesse caso específico do Rioprevidência. 

E nesse sentido a disseminação do uso do Processo Digital e a “digitalização de processos” 

segue como sendo uma alternativa viável uma vez que não haveriam gastos excessivos em 

implantação e o uso do “Processo Digital” poderia trazer assim inúmeros benefícios tanto com 

relação a redução de custos (papel, toner de impressora...) quanto com próprios gastos de 

deslocamento de processos físicos entre agências (gastos de combustível, transporte e outros).  

E também seguindo essa linha de raciocínio de redução de custos aliada a benefícios 

trazidos pelo uso dessas tecnologias, a implantação do controle físico dos “processos 

administrativos” por etiquetagem em RFID também geraria um maior controle dos processos e 

auxiliaria também no controle do nosso acervo de processos físicos e na própria segurança do 

acervo. Silveira e Valmorbida (2016, p. 335) ao falar sobre o uso do RFID já nos apontam que 

uma das principais vantagens trazidas pelo RFID é justamente o controle do inventário e a 

“segurança contra furtos”.  Nessa etapa de implantação os processos físicos serão “etiquetados” 

com a tecnologia RFID (etiquetas de RFID) e o controle adicional por essas etiquetas 

possibilitará um maior controle sobre a localização física desses processos. O cadastro e a 

movimentação de processos físicos continuarão a ser feitos pelo sistema SIGAP (Sistema 

Integrado de Gestão Administrativa e Previdenciária), porém a utilização desse controle por 
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etiquetas RFID possibilitará também um controle adicional que poderá ser utilizado em caso de 

perda ou de movimentação irregular de um processo. Nesses casos as leitoras de RFID poderão 

ser utilizadas para a localização física dos mesmos. E com isso apresentamos a metodologia 

utilizada para o desenvolvimento das atividades e sugestões apresentadas neste relatório que é 

a ferramenta 5w2h.   

 

Segue abaixo o Plano de ação proposto para o desenvolvimento de todo esse processo: 

 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

Atividades a serem tomadas no Plano de Ação  (Ferramenta 5w2h )

WHAT (O Que?)

1,2 e 3 – Ações conjuntas entre diversos setores de modo a incentivar entre os setores uma maior Digitalização de

Processos físicos (1), ou seja, a disseminação dos Processos Digitais em substituição aos processos físicos, a adoção da

Tecnologia por RFID (rádiofrequência) no cadastro e movimentação de Processos físicos (2) e a preocupação em

arquivar os Processos e arquivos digitais de forma da melhor forma possível. Também deve se pensar no futuro dos

“processos eletrônicos digitais” e na preservação dos mesmos que devem continuar sendo funcionais ao longo dos anos,

ou seja, todo o processo digital deverá manter-se intacto ao longo dos anos e mostrar a mesma funcionalidade de agora  . 

E também deverá ser dada toda a capcitação dos servidores quanto ao uso das TICs. E a equipe de TI associada a

DIREX deverá rever todos os passos e o processo de sigilo da informação para oferecer assim mais segurança a

organização e ao uso dessas TICs.

WHO (Quem?)

1 –A Digitalização dos processos / implantação do “Processo Digital” – ações conjuntas entre a DIREX – Diretoria 

Executiva, o setor de Protocolo e a Gerência de Informática. Será traçado um Plano de Ação também referente a melhor 

forma de se arquivar os Processos Digitais e a devida preocupação com o futuro desses arquivos.

2–O processo de testes com a tecnologia por RFID nos processos físicos deverá ser feita em conjunto com o setor de 

Protocolo, Patrimônio, Almoxarifado e a GIN (Gerência de Informática).

3 – A DIREX e os futuros gestores deverão sempre manter a preocupação com relação ao futuro da funcionalidade dos 

processos digitais traçando metas e ações para a continuidade desse serviço.

WHERE (Onde?)

Serão feitos testes e a devida implantação das “sugestões” no prédio Sede (Rua da Quitanda, 106 – Centro, Rio de 

Janeiro - RJ) e após conclusão dessas etapas, as agências poderão e deverão ser incluídas nesse processo. 

WHEN (Quando?)

Após a apresentação do projeto para a Diretoria Executiva (DIREX) do Rioprevidência e considerando a aprovação das 

propostas e sugestões apresentadas, há uma previsão de 180 dias para o desenvolvimento de todo o processo.

WHY (Por quê?)

Porque as propostas apresentadas neste relatório procuram não só visar à economicidade (economia com impressões, por 

exemplo), mas dar maior celeridade a tramitação de processos sejam eles físicos ou digitais. Também levamos em conta 

que essas propostas devem levar a uma considerável economia com os gastos relacionados à tramitação dos processos 

físicos por exemplo .

HOW (Como?)

1 – Com relação ao processo Digital, a sugestão é que a utilização desses “processos” seja disseminada de forma a

substituir gradualmente a movimentação física de processos, reduzindo assim gastos e acelerando a tramitação dos

processos. 2 – A implantação de “tag’s” das etiquetas eletrônicas nos processos “físicos” não trará custos elevados uma

vez que as etiquetas já são adquiridas com frequência e além disso a organização já possui as leitoras dessas etiquetas. 3

– Ações efetivas entre a diretoria e a empresa mantenedora do Sistema do Processo Digital devem ser discutidas, assim

como garantias devem ser propostas para que os processos e os documentos arquivados digitalmente mantenham sua

funcionalidade de modo a continuarem sendo acessíveis ao longo dos anos.

HOW MUCH (Quanto custará?)

Ainda não é possível definir quantitativamente os gastos a serem desenvolvidos nesses processos, porém com relação à

disseminação do uso dos Processos Digitais e a implantação da tecnologia por RFID nos processos físicos será mínima

uma vez que são “tecnologias” já utilizadas na autarquia, porém em pequena escala.
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E após a apresentação das fases e das atividades propostas no Plano de Ação também 

devemos lembrar-nos da importância da “Preservação Digital” dos arquivos e processos, pois 

de nada adiantaria toda essa preocupação com os processos digitais se daqui a alguns anos não 

tivermos o suporte necessário para que esses “arquivos” continuem sendo funcionais e por isso 

sugerimos principalmente que a alta direção da autarquia (Direx – Diretoria Executiva) busque 

garantias com as empresas fornecedoras desses sistemas (Sistema de Processo Digital, SIGAP 

e outros) para que os arquivos e processos mantenham a sua funcionalidade plena ao longo dos 

anos. 

 

5 – Conclusão 

 

 No desenvolvimento deste Relatório Técnico procuramos levantar alternativas para o 

uso de TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) que já estão em uso na autarquia 

Rioprevidência. E nesse sentido o principal objetivo deste estudo técnico foi levantar 

alternativas e propostas para o uso de algumas “tecnologias” de uma forma mais abrangente e 

ampla e as principais propostas apresentadas no nosso estudo são 3 (três), são elas: 

 - O uso e a disseminação do “Processo Digital” em substituição gradativa aos processos 

físicos, pois apesar de já ser utilizado, esta tecnologia ainda não está difundida na autarquia e é 

pouco utilizada entre os setores; 

 - A implantação da Tecnologia por RFID (que já é utilizada no controle do inventário) 

no controle dos processos físicos, seja para auxiliar no controle e na tramitação de processos ou 

para dar mais segurança ao próprio acervo dos processos; 

 - E a preocupação com a preservação “Digital” de arquivos, documentos e o próprio 

Processo Digital que deverão continuar acessíveis ao longo dos anos, ou seja, deverão continuar 

a ter a mesma acessibilidade em qualquer tipo de plataforma e a informação deverá ser 

preservada e acessível digitalmente com o passar do tempo, mantendo então a sua 

funcionalidade. 

 E no sentido de buscarmos soluções factíveis e próximas da realidade financeira de 

nossa administração pública procuramos acima de tudo soluções que pudessem ser viáveis e 

que trouxessem de alguma forma economicidade à gestão. Da mesma forma pudessem também 

melhorar e aperfeiçoar ferramentas, tecnologias e processos já existentes, pois ao trazer ideias 

e sugestões para “tecnologias” já existentes estaríamos assim reduzindo significativamente o 

gasto da administração com aquisições e implantações de novas tecnologias. Sendo assim, a 

relação custo-benefício em uma tecnologia já em uso não só reduz os gastos como contribui 

para que as sugestões apresentadas ganhem o apoio necessário para que sejam implantadas pela 

alta gestão. 
 Portanto podemos chegar à conclusão que este trabalho é relevante e que as atividades 

propostas neste estudo tentam propor na medida do possível melhorias tanto a atividades já 

desenvolvidas no órgão quanto a atividades que possam vir a ser implementadas em 

consequência dessas propostas. Com isso essas “melhorias” contribuiriam para as atividades 

dos servidores e melhorariam alguns processos já existentes e dessa forma não só facilitariam 

o trabalho dos próprios colaboradores como também contribuiriam, por exemplo, para a 

celeridade do atendimento das demandas e das necessidades da população uma vez que se o 

trabalho se torna mais célere, automaticamente as necessidades podem ser atendidas com maior 
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rapidez e o cidadão em si torna-se também beneficiário das melhorias internas trazidas por esses 

processos. 

 Porém também não podemos deixar de citar que esse trabalho não termina exatamente 

com a implantação dessas sugestões (disseminação do uso do Processo Digital, tecnologia 

RFID nos processos físicos...) no Rioprevidência. É preciso, portanto, um trabalho constante 

para que possamos acompanhar tanto a implantação das propostas apresentadas como os 

próprios resultados que serão apresentados. E com isso e dessa forma possamos então contribuir 

acima de tudo para a melhoria dos processos internos e consequentemente a melhora do 

atendimento das necessidades de nossa população, sejam aposentados, pensionistas, 

colaboradores e o cidadão que venha buscar respostas as suas necessidades no Rioprevidência. 

 

6 – Referências Bibliográficas 

 

ABRÃO, C. H. Processo Eletrônico. 3. Ed. São Paulo, Atlas, 2011. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm Acesso em: 

08 de março de 2017. 

BRASIL. Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015. Dispõe sobre o uso do meio eletrônico 

para a realização do processo administrativo. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm Acesso em 09 

de março de 2017. 

BRASIL. Lei nº 12682, de 09 de julho de 2012. 

Dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12682.htm 

Acesso em: 09 de março de 2017. 

CHEN, R. C. et al. SGB: Sistema de Gestão e Controle da Informação para Bibliotecas com 

RFID. Revista PRISMA. COM, n. 5, 2010. Disponível em: 

http://revistas.ua.pt/index.php/prismacom/article/view/656/pdf Acesso em: 10 de abril de 2018. 

CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração: uma visão abrangente da 

moderna administração das organizações - 7. ed. rev. e  atual. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

BALBE, R. S. Uso de tecnologias de informação e comunicação na gestão pública: exemplos 

no governo federal. Revista do serviço público, v. 61, n. 2, p. 189-209, 2010.  

Disponível em: http://www.tre-rs.gov.br/arquivos/BALBE_tecnologias_informacao.pdf  

Acesso em: 06 de março de 2018. 

FERREIRA, C. A.S. Preservação da Informação Digital: uma perspectiva orientada para as 

bibliotecas[em linha]. Coimbra: [s.n], 2011. Dissertação de mestrado. Disponível em: 

http://hdl.handle.net/10316/15001 Acesso em: 20 de nov. 2017. 

FOLLE, A. J. C.; SCHELEDER, A. F. P. As novas Tecnologias e a uniformização do Processo 

Eletrônico: Vantagens e Desvantagens. Publicação XXII Congresso Nacional do CONPEDI / 

UFPB – Universidade Federal da Paraíba, p. 190 a 215, 2014.  

Disponível em: http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=e3998932e2e851de   

Acesso em 09 de março de 2017. 

GELATTI, A. R.; SOUZA, R. L. de; SILVA, R. L. da. Poder Público, TIC e E-gov: uma análise 

acerca do uso das novas tecnologias na administração pública. In: Congresso Internacional de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://revistas.ua.pt/index.php/prismacom/article/view/656/pdf


 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

12 

 

Direito e Contemporaneidade, 3º., Congresso Ibero Americano de Investigadores e Docentes 

de Direito e Informática. 27 a 29 de maio de 2015 – Santa Maria / RS. UFSM – Universidade 

Federal de Santa Maria. Disponível em: http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2015/8-

1.pdf Acesso em 05 de março de 2018. 

JÚNIOR, H. L. A.; MUNIZ, R. V. Os reflexos da implantação do processo judicial eletrônico 

sobre a saúde de seus sujeitos processuais. UNIVERSITAS, n. 17, 2016. Disponível em: 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/233-738-1-pb.pdf   Acesso em: 14 de junho 

de 2018. 

LEAL, T. A. C e S.; NETO, A. N. Sistemas de Informações Gerenciais e sua Importância para 

Tomada de Decisões. Disponível em: 

http://www.administradores.com.br/_resources/files/_modules/academics/academics_1357_2

01002281826055e64.doc      Acesso em: 09 de março de 2017. 

MARTINS, F. S. Avaliação dos impactos da adoção da Tecnologia de Identificação por Radio 

Frequência (RFID) sob a ótica dos desafios, fatores críticos para o sucesso e da abordagem 

baseada em Processos.2006.   Disponível em: 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/24461/000592867.pdf?sequence=1   

Acesso em 01 de março de 2017. 

PEREIRA, D. M.; SILVA, G. S. As Tecnologias de Informação e. Comunicação (TICs) como 

aliadas para o desenvolvimento. Cadernos de Ciências. Sociais Aplicadas, n. 10, p.151-174, 

2010. Disponível em: 

http://periodicos.uesb.br/index.php/cadernosdeciencias/article/viewFile/884/891    Acesso em: 

06 de março de 2018. 

PORTAL RIOPREVIDÊNCIA – Quem somos. Disponível em: 

https://www.rioprevidencia.rj.gov.br/RIOPREVIDENCIA/QuemSomos/Institucional/index.ht

m Acesso em: 08 de maio de 2017. 

RESENDE, D.A. Certificação Digital. Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 11 | n. 

22| Jul./Dez.2009. Disponível em: 

http://www.unigran.br/revista_juridica/ed_anteriores/22/artigos/artigo09.pdf    Acesso em: 15 

de junho de 2018. 

SCHÄFER, M. B.; FLORES, D. A Digitalização de Documentos Arquivísticos no Contexto 

Brasileiro. Tendências da  Pesquisa  Brasileira  em  Ciência  da  Informação,  v.  6,  n.  2, 

jul./dez.2013. 

Disponível em: http://inseer.ibict.br/ancib/index.php/tpbci/article/viewFile/116/158 Acesso 

em: 09 de março de 2017. 

SILVEIRA, N. F.; VALMORBIDA, W. Processo de etiquetagem para implantação da 

tecnologia RFID na Biblioteca do Centro Universitário Univates. RDBCI: Revista Digital de 

Biblioteconomia e Ciência da Informação, v. 14, n. 2, p. 334-347, 2016.  Disponível em: 

http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/8641634/pdf    Acesso em 10 

de março de 2017. 

THOMAZ, K. P. A preservação de documentos eletrônicos de caráter arquivístico: novos 

desafios, velhos problemas. Perspectivas em Ciência da Informação, [S.l.], v. 10, n. 1, nov. 

2007. ISSN 19815344. Disponível em: 

http://www.ip.pbh.gov.br/ANO7_N1_PDF/IP7N1_resumo_thomaz.pdf. Acesso em: 20 nov. 

2017. 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/233-738-1-pb.pdf
http://www.administradores.com.br/_resources/files/_modules/academics/academics_1357_201002281826055e64.doc
http://www.administradores.com.br/_resources/files/_modules/academics/academics_1357_201002281826055e64.doc
http://inseer.ibict.br/ancib/index.php/tpbci/article/viewFile/116/158

