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RESUMO 

 

O presente trabalho busca analisar a importância do Manual de Gestão de Documentos, a 

importância da qualidade e a relação entre elas. A pesquisa bibliográfica sobre o tema 

demostrou a falta de materiais sobre os Manuais de Gestão de Documentos, ao mesmo tempo 

em que, ao analisar a literatura arquivística, percebe-se a importância de tal instrumento como 

facilitador das relações de trabalho, principalmente após o entendimento de que o mesmo 

pode ser padronizado seguindo os critérios da norma ISO 9001: 2015. Observa-se ainda que a 

Gestão de Documentos eficiente tem sido um dos maiores problemas nas organizações devido 

a falta de instrumentos que diminua a distância entre a teoria e a prática. Ademais, o trabalho 

discute a Gestão de Documentos, suas fases e atividades, além da evolução história das 

normas ISO e os conceitos de qualidade. Destacando os instrumentos que possibilitam a 

avaliação de um Sistema da Qualidade visando a evolução contínua, assim como, as eventuais 

causas de não conformidade e as possíveis soluções para correção. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão de Documentos,  Manual de Gestão de Documentos,  

Qualidade,  ISO,  Sistema da Qualidade.



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present work seeks to analyze the importance of the Document Management Manual, the 

importance of quality and the relation between them. The bibliographic research on the 

subject has demonstrated the lack of materials on the Manuals of Document Management, 

while at the same time, when analyzing the archival literature, we perceive the importance of 

such an instrument as a facilitator of labor relations, especially after the understanding That it 

can be standardized following the criteria of ISO 9001: 2015. It is also observed that efficient 

Document Management has been one of the biggest problems in organizations due to the lack 

of instruments that reduces the distance between theory and practice. In addition, the paper 

discusses Document Management, its phases and activities, in addition to the evolution 

history of ISO norms and the concepts of quality. Highlighting the instruments that enable the 

evaluation of a Quality System aiming at continuous evolution, as well as the possible causes 

of non-conformity and possible solutions for correction. 

 

KEYWORDS: Document management, Document Management Manual, Quality, ISO, 

Quality System. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

              Uma pesquisa, com base em métodos científicos, é desenvolvida a partir do momento 

em que identificamos um problema e não podemos solucioná-lo com as informações que 

temos disponíveis, onde todo conhecimento ao nosso redor já produzido sobre o assunto não é 

suficiente para compreender a situação posta em questão. É necessário a partir daí, planejar 

uma metodologia de trabalho a seguir e propor um objetivo claro, para que se possa chegar a 

resultados satisfatórios no futuro, ou obter dados contrários à linha de pesquisa seguida. 

Entretanto, nesse processo de pesquisa, nos deparamos com alguns pontos não conhecidos em 

sua totalidade e profundidade. Contudo, por mais que um tema de pesquisa seja debatido 

incessantemente pela comunidade científica em questão, ainda haverá muitos pontos 

desconhecidos, e isso estimula a necessidade de se ir em frente, apesar do tema ser alvo 

constante de estudos. Essa busca incessante por informação estimula a produção de novas 

respostas e novos questionamentos sobre o tema. É dessa forma que o tema a ser abordado é 

considerado um assunto que ainda pode ser mais bem exemplificado devido às atualizações 

que sofreu recentemente, e daí deriva o interesse por compreendê-lo. A pesquisa científica é 

um conjunto de procedimentos sistemáticos, baseados no raciocínio lógico, que tem por 

objetivo encontrar soluções para os problemas propostos mediante o emprego de métodos 

científicos. (ANDRADE, 2003, p.121). O ato de pesquisar ainda é mais bem definido, e de 

forma bem simples: “procurar respostas para indagações propostas”. (SILVA e MENEZES, 

2001, p.19). 

              Entender o que é Gestão de Documentos vai além da simples conceituação e vem 

sendo alvo de nossos estudos há algum tempo, principalmente após o contato com a Gestão da 

Qualidade estabelecida pela norma ISO 9001:2008, hoje atualizada para versão mais recente, 

norma IS0 9001:2015. 

              Por meio de um trabalho teórico, baseado na bibliografia especializada, buscamos 

apresentar argumentos para a discussão da qualidade na Gestão de Documentos, em especial, 

em Manuais de Gestão de Documentos, procurando entender se é possível esta abordagem e 

em que momento a Qualidade pode ser aplicada na produção de Manuais de Gestão de 

Documentos. Nesse sentido, Pretende-se avaliar a Gestão de Documentos estabelecida com os 

padrões que temos hoje no momento de sua criação e implantação por parte da instituição, ou 

seja, medir a sua eficiência na prática. Assim, discutiremos, a Gestão de Documentos  

enquanto processo único com um início e um fim, explícita em um procedimento ou atividade 

e exemplificada em um Manual de Gestão de Documentos. A partir dessa análise, avaliaremos 
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se, no exercício desse procedimento ou atividade, se os requisitos mínimos estabelecidos pela 

ISO 9001 são efetivos.  

            A formação da percepção profissional é fator essencial em qualquer profissão e o 

Manual de Gestão de Documentos constitui um valioso instrumento de apoio e orientação 

para os arquivistas. Contudo, tais instrumentos quanto ao seu conteúdo, ainda não são um 

consenso dentro da comunidade cientifica. Basicamente, o Manual de Gestão de Documentos 

reúne informações sobre formas de arquivamento, temporalidade de guarda de documentos, 

consulta aos documentos, descarte de documentos, empréstimos de documentos, seleção da 

documentação, critérios para recebimento de documentos por parte do arquivo central ou 

outra nomenclatura que este setor assuma dentro da instituição, documentos em meio digital, 

microfilmes e tabela de temporalidade. Tais atividades são acompanhadas de seus respectivos 

formulários quando é o caso, porém, em nenhum Manual de Gestão de Documentos as suas 

diretrizes anteriormente decididas pelos profissionais envolvidos são expressas em forma de 

procedimento, o que pode acarretar na falta de conhecimento da atividade propriamente dita, 

ou seja, tem-se o que é para ser feito, mas não se tem o modelo definido de como se faz, 

impossibilitando o julgamento sobre a funcionalidade de tal atividade e difusão da mesma 

para os novos colaboradores e setores diretamente envolvidos. 

            No mundo todo, Manuais de Gestão de Documentos são produzidos buscando a 

padronização, tendo em vista a agilidade no processo de trabalho. Como eles são um dos 

principais instrumentos de trabalho de um profissional da informação, qualquer inconsistência 

na sua formulação pode acarretar danos gravíssimos há Gestão de Documentos. Assim, 

pretendemos investigar uma dessas possíveis consequências usando como modelo a qualidade 

exigida pela norma ISO 9001 – Gestão da Qualidade. O nosso projeto criará subsídios para, 

por exemplo, avaliar o tamanho do prejuízo que os profissionais de informação terão e 

planejar requisitos mínimos para a produção de um manual tendo como referência a 

qualidade, assim como, identificar a importância da mesma para eles.                                                  

              Este trabalho abordará a Gestão de Documentos e o ciclo de vida dos documentos 

desde sua produção até serem eliminados ou recolhidos para guarda definitiva destacando os 

principais momentos da gestão. Tais atividades que compreendem a Gestão de Documentos 

serão refletidas em seu produto final, ou seja, o Manual de Gestão de Documentos. 

Destacando a sua importância para evitar a massa documental acumulada e a plena execução 

das atividades compostas em tal instrumento. Um Manual de Gestão de Documentos 

compreende as principais operações arquivísticas referente às fases corrente e intermediária, 

tais como, produção, utilização e destinação. Dentre as ações compostas nas fases que compõe 
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a Gestão de Documentos, destacam-se a classificação e avaliação de documentos. A 

classificação de documentos é baseada em estudos sobre estruturas, funções e atividades do 

organismo produtor, buscando estabelecer diretrizes que permitam a plena organização de 

documentos de caráter corrente, tendo como resultado, o instrumento Plano de Classificação. 

Na classificação dos documentos, é fundamental intervir nos processos de geração dos 

documentos, tendo em vista evitarem que sejam criados ou reproduzidos documentos 

desnecessários, devendo o arquivista contribuir para que sejam criados apenas documentos 

essenciais (racionalização). Já a avaliação de documentos consiste em identificar valores e 

definir prazos de guarda para os documentos de arquivo nas fases corrente e intermediária, 

bem como quais documentos serão objeto de arquivamento permanente e os que deverão ser 

eliminados por terem perdido valor de prova e de informação para a instituição, 

independentemente de seu suporte e deverá ser realizada no momento da produção. Segundo 

Ieda Pimenta Bernardes, a avaliação de Documentos tem a seguinte definição:  

 

 

Trabalho interdisciplinar que consiste em identificar valores 

para os documentos (imediato e mediato) e analisar seu ciclo de 

vida, com vistas a estabelecer prazos para sua guarda ou 

eliminação, contribuindo para a racionalização dos arquivos e 

eficiência administrativa, bem como para a preservação do 

patrimônio documental. (BERNARDES, 1998, p.14). 

 

 

              Como primeiro passo na busca pela inserção da qualidade no processo de trabalho, é 

preciso identificar os grandes grupos de atividades que correspondem às atividades fim da 

instituição e consequentemente as atividades de apoio (atividades meio), definindo dentre 

elas, quais devem ter o seu desempenho medido e quais servem de apoio. A comunicação 

entre esses grandes grupos de atividades, são chamados de processos, onde os mesmos são 

evidenciados em fluxos, esquemas ou procedimentos.                           

              Ainda, se o arquivo central fizer uso de serviços terceirizados ou o prestador realizar 

algum processo anteriormente identificado como fundamental para a obtenção da qualidade, 

as atividades devem ser identificadas, e devem ser feitos os mesmos controles atribuídos aos 

processos internos. De tal forma, a não permitir a não conformidade entre as atividades e até 

mesmo a queda do sistema de qualidade como um todo.                 

              A norma ISO 9001, após a sua atualização em 2015, passou a desempenhar um papel 

mais dinâmico neste longo processo para a obtenção da qualidade, onde a mesma assumiu 

características pouco citadas na versão anterior, tais como, a ênfase na participação das 
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lideranças, o uso de linguagem simplificada e a preocupação com riscos e oportunidades 

corporativas. A ISO 9001 deixa de lado a preocupação em analisar os seus processos de modo 

individualizado, passando a avaliá-los de maneira macro, ou seja, há uma preocupação do 

processo como um todo, e não em partes do processo, onde há mais liberdade na construção 

dos processos e menos burocracia com a produção de documentos de controle, e dessa forma, 

com o número de procedimentos reduzidos, temos como consequência a diminuição na 

produção de documentos padronizado e autorizado,e isto, de certo modo auxilía a Gestão de 

Documentos. Porém, a norma trata como exigência a produção de um Manual de Qualidade, 

cujo conteúdo deve ter o escopo do SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade), política de 

qualidade definida, processos identificados, e alusão aos procedimentos criados. Entretanto, 

conforme citado anteriormente, o manual de qualidade contempla de forma detalhada, 

processos e procedimentos, seja da instituição como um todo ou de um setor em específico. 

Por sua vez, em relação ao Manual de Gestão de Documentos, o mesmo contempla todos os 

procedimentos pré-estabelecidos pelo arquivo central, isto nos leva a crer que são 

instrumentos praticamente iguais vistos de ângulos diferentes. Ccomo lidar com esta situação? 

Produzir dois instrumentos? Para encaminharmos tais questões, primeiramente é preciso 

identificar qual o objetivo da qualidade. Se o objetivo for a obtenção de um certificado aceito 

internacionalmente, será necessária a produção do Manual de Qualidade como instrumento 

mestre e exigido pela ISO 9001. Por sua vez, caso o objetivo seja somente a obtenção da 

qualidade e ganho de eficiência nas atividades desenvolvidas, seja para a instituição como um 

todo ou para um setor em específico, somente o Manual de Gestão de Documentos ou 

qualquer outro instrumento utilizado por outros profissionais em outras áreas e setores serão 

necessários, pois os mesmos contemplam a descrição de processo e procedimentos 

(atividades) e, em ambos, estudos preliminares serão necessários para a busca pela maior 

eficiência em menos tempo.          

              A ISO 9001 e outros instrumentos existentes que se voltam para a melhoria contínua 

do processo de trabalho são de fundamental importância para todos os envolvidos, porém, ao 

pensar um processo de obtenção de qualidade, notamos que existem maiores dificuldades do 

que somente mapear a instituição definindo seus processos e procedimentos. Na verdade há 

uma dificuldade muito grande ao aplicar a ISO 9001, devido ao alto custo inicial e 

principalmente, pela falta de receptividade por parte dos profissionais envolvidos nas 

atividades a serem descritas. Sendo assim, abordaremos de forma ampla tais dificuldades 

encontradas e, a partir daí, identificaremos como a ISO 9001 compreendida no presente 

trabalho enquanto, referencial para a obtenção da qualidade e não para a obtenção de 
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certificação internacional, pode ser aplicada, não na instituição como um todo, mais sim em 

setores específicos, em especial, arquivos.  

            Na leitura de manuais de Gestão de Documentos e as técnicas que compõe tal 

instrumento é fácil identificar a falta de atenção com que os Manuais são tratados dentro de 

um contexto institucional, onde não é dado o devido valor ao conhecimento científico ali 

contido, e fundamental para construção de uma base sólida para obtenção de novos 

conhecimentos e convívio em sociedade. Percebe-se que, mesmo o Manual de Gestão de 

Documentos, característico por ser um instrumento cujas informações aparecem de maneira 

resumida, clara, e precisa, não estão voltados para a comunicação entre pessoas, o mesmo por 

muitas vezes acaba se tornando um mero instrumento criado para suprir a carência individual 

ou coletiva dentro de uma instituição ou setor. Não raro, deixam de registrar, por exemplo, os 

critérios que foram utilizados como referência para a sua criação, não permitindo que se 

tenham provas sobre a veracidade das informações ali contidas e se tais atividades ali expostas 

são funcionais na prática, bem como, atualizações recentes também não são uma prioridade, 

principalmente o que há de novo em nossa área. 

              Como objetivo geral desta pesquisa, o trabalho buscou conhecer as recomendações 

para a elaboração de manuais, além da análise do Manual de Gestão de Documentos, 

particularmente a sua estrutura, o seu conteúdo e a sua importância para a correta execução da 

Gestão de Documentos. Ainda, os problemas causados aos serviços arquivísticos devido a sua 

falta, e em relação a ISO 9001:2015, a pesquisa buscou entender as suas recomendações em 

relação ao tratamento e recuperação da informação, bem como a possível relação na produção 

de Manuais de Gestão de Documentos. Como objetivo específico a pesquisa buscou aplicar a 

Gestão de Documentos ao manuais segundo a norma ISO 9001:2015, de modo a conhecer 

como o Manual de Gestão de Documentos ficaria estruturado segundo a ISO. 

            A pesquisa foi feita levando em consideração a reunião de conteúdo bibliográfico 

recente a respeito do tema, contendo a conceituação da Gestão de Documentos e a sua 

aplicação prática. Já em relação a qualidade, houve uma certa dificuldade na obtenção de 

informações para a composição desta pesquisa, devido ao teor específico do tema e as várias 

interpretações a respeito tidas por alguns autores e a falta de material aproximando a 

qualidade à Gestão de Documentos.  

            O trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro irá sobre o Sistemas de 

Gestão da Qualidade aplicado à Gestão de Documentos. O segundo irá abordar a estrutura e 

conteúdo dos Manuais de Gestão de Documentos, além dos critérios para a sua construção. Já 

o terceiro capítulo tem como objetivo identificar por meio de um estudo de caso, os problemas 
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ocasionados pela falta de um Manual de Gestão de Documentos e em que a qualidade pode 

contribuir na Gestão de Dcoumentos. 

              Como perpectiva para o futuro em novos trabalhos voltados para o tema ISO, não 

podemos esquecer da importância que outras normas podem acrescentar para a Gestão de 

Documentos, em especial, as normas NBR ISO 30300:2016 e NBR ISO 30301:2016. Elas são 

responsáveis pelo alinhamento das atividades e processos que compõem a Gestão de 

documentos com a metodologia dos sistemas de gestão, busca estabelecer requisitos minímos 

para a implantação de um sistema de Gestão de Documentos. Tais normas não serão 

analisadas, mais serão listadas com o objetivo de aproximar os profissionais da informação 

quanto a existência de outros caminhos para o tema “Gestão de Documentos”, vejamos o 

quadro abaixo: 

 

Quadro I – Normas relacionadas à Gestão de Documentos 

 

NORMA TÍTULO 

NBR 9578:1986 Arquivos – Terminologia 

NBR 12676:1992 Métodos para análise de documentos – Determinação de seus 

assuntos e seleção de termos de indexação – Procedimento 

ISO/TR 10013:2003 Diretrizes para a documentação de sistema de gestão da 

qualidade 

NBR ISO/IEC 17021-1:2016 Avaliação da conformidade – Requisitos para organismos que 

fornecem auditoria e certificação de sistemas de gestão 

Parte 1: Requisitos  

ISO/IEC TS 17021-2:2014 Avaliação da conformidade – Requisitos para organismos que 

fornecem auditoria e certificação de sistemas de gestão 

Parte 2: Requisitos de competência para auditoria e 

certificação de sistemas de gestão ambiental  

NBR ISO 19011:2012 Diretrizes para auditoria de sistemas de gestão 

ISO 15489-1:2016  

Information and documentation — Records management — 

Part 1: Concepts and principles 

ISO/TR 15489-2:2001 Information and documentation -- Records management -- 

Part 2: Guidelines 

 

NBR ISO 30330:2016 (original 

2011) 

Informação e documentação – Sistema de gestão de 

documentos de arquivo – Fundamentos e vocabulário 

ISO 16363:2012 Space data and information transfer systems -- Audit and 

certification of trustworthy digital repositories 

 
Fonte: International Organization for Standardization 



 
 
 

7 
 

 

Capítulo 1. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE APLICADO À GESTÃO DE 

DOCUMENTOS 

 

              No presente capítulo serão analisados os conceitos que compreendem a Gestão de 

Documentos e suas transformações ao longo do século XX, assim como as definições dadas 

pela legislação recente. Ademais, abordaremos os aspectos legais da Gestão de Documentos, 

seus procedimentos e instrumentos. 

              Muitas questões quanto ao conceito de Gestão de Documentos, suas fases ou divisões 

e a dificuldade da sua implantação são alvo de estudos por parte dos profissionais de 

informação, principalmente em eventos científicos e profissionais. Dentre as questões 

formuladas por parte dos estudiosos do tema, destacam-se as seguintes: O que realmente é a 

Gestão de Documentos? Qual o seu papel social? Qual o roteiro prático para a sua 

implantação? Como pode ser otimizada? Eficiência e economia ou informação e memória? 

              A Gestão de Documentos é tida como uma política voltada para a administração e 

gerenciamento de documentos arquivísticos, a partir da aplicação de conceitos e teorias 

disseminadas pela Arquivologia, tendo em vista a garantir  às empresas públicas ou privadas o 

total controle sobre as informações produzidas ou recebidas, a racionalização dos espaços de 

guarda de documentos, a execução das atividades e tomada de decisões com mais eficiência e 

rapidez, bem como atender as demandas de colaboradores e cidadãos. No Brasil, o Arquivo 

Nacional, o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) e o Sistema de gestão de 

Documentos de Arquivo (SIGA), tem fundamental importância na elaboração e 

implementação de políticas arquivísticas. 

              A Gestão de Documentos eficiente visa garantir o controle dos documentos desde o 

momento de sua criação até sua destinação final. Para tanto, é de fundamental importância 

que se padronize os procedimentos a serem adotados pelo Arquivo Central através de uma 

política de Gestão de Documentos bem definida. A criação de um manual de procedimentos é 

de extrema importância neste processo, tendo em vista que ele auxiliará na agilidade da 

recuperação e no acesso aos documentos, garantindo economia de tempo e maior eficácia nas 

atividades da instituição. Porém, trata-se do instrumento final, onde serão refletidas todas as 

atividades executadas e definidas pela instituição quanto à manutenção e à preservação de 

documentos visando atender as necessidades administrativas e exigências legais, bem como 

contribuir para a preservação da história da instituição. Dito isto, iremos abordar os principais 

conceitos presentes na Arquivologia acerca da Gestão de Documentos, de tal forma a 

identificar cada passo que antecede a criação de um Manual de Gestão de Documentos. 
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                 Segundo o historiador norte americano Lawrence Burnet, a gestão de documentos é: 

 

 

[....] o processo de reduzir seletivamente a proporções 

manipuláveis a massa de documentos, que é característica da 

civilização moderna, de forma a conservar permanentemente os 

que têm um valor cultural futuro sem menosprezar a 

integridade substantiva da massa documental para efeitos de 

pesquisa.  (BURNET, 1987, p. 35 apud JARDIM, 2007, p.1). 

 

 

              Por seu turno, outros autores entendem a Gestão de Documentos de forma diferente. 

Conforme José Maria Jardim (2007, p.1), a Gestão de Documentos é “a aplicação da 

administração científica com fins de eficiência e economia, sendo os benefícios para os 

futuros pesquisadores considerados apenas meros subprodutos”. Circulando entre essas duas 

visões distintas, José Maria Jardim (2007, p.1) apresenta o conceito de Gestão de Documentos 

definido pela legislação norte-americana: 

 

 

O planejamento, o controle, a direção, a organização, a 

capacitação, a promoção e outras atividades gerenciais 

relacionadas com a criação de documentos, sua manutenção, 

uso e eliminação, incluindo o manejo de correspondência, 

formulários, diretrizes, informes, documentos informáticos, 

microformas, recuperação de informação, fichários, correios, 

documentos vitais, equipamentos e materiais, máquinas 

reprográficas, técnicas de automação e elaboração de dados, 

preservação e centros de arquivamento intermediários ou outras 

instalações para armazenagem. (JARDIM, 2007, p.1). 

 

                              

              Na administração pública brasileira, a Gestão de Documentos é citada no artigo 216, 

§ 2º da Constituição de 1988: “Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 

documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela  

necessitem” (BRASIL, 1988, p.43). Já em 1991, o dever da administração pública quanto à 

Gestão de Documentos foi contemplado através da lei federal de Arquivos n.º 8.159/1991, 

considerada um marco jurídico que regulamentou a constituição e permitiu a implementação 

de políticas de arquivo no Brasil, reafirmando princípios constitucionais primordiais quanto 

ao dever do Estado em promover a Gestão de Documentos públicos, bem como o acesso as 

informações, que diz:  
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É dever do poder público a gestão documental e a proteção 

especial a documentos de arquivo, como instrumento de apoio 

à administração, à cultura e ao desenvolvimento científico e 

como elemento de prova e informação. (BRASIL.Lei n° 8.159, 

1991, art. 1) 

 

 

 Na Gestão de Documentos é aconselhável que todos os procedimentos sejam feitos 

por um arquivista, pois o profissional está capacitado para tornar as informações disponíveis, 

facilitando a sua recuperação de forma rápida e segura. De acordo com a lei 8.159/1991, a 

Gestão de Documentos e definida da seguinte forma: 

 

 

O conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à 

sua produção, tramitação, uso, avaliação arquivamento e 

avaliação em fase corrente e intermediária, visando a sua 

eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 

(BRASIL. Lei n° 8.159, 1991, art. 3). 

 

 

            Após uma breve análise sobre a Gestão de Documentos e suas particularidades, 

estamos aptos e com dados suficientes para seguir em frente. Tais informações servirão de 

base para aproximarmos a Gestão de Documentos a um possível modelo de Gestão da 

Qualidade. Porém, ainda é preciso entender os momentos históricos que antecederam a ISO 

9001 e que consolidaram o fator qualidade como fundamental para obtenção de melhorias nos 

processos de trabalho.  

              No início do século XX foi criada a primeira entidade voltada para a padronização 

internacional, a “International Federation of the national Standardizing Associations” (ISA), 

cujas atividades tiveram fim em 1942 durante a Segunda Guerra Mundial. 

            Após a Segunda Guerra, já em 1946, foi criada a International Organization for 

Standardization (ISO). Representantes de 25 países reuniram-se em Londres com o objetivo 

de fundar uma nova organização, cujo principal objetivo era o de “facilitar a coordenação 

internacional e unificar os padrões industriais” (YAMANAKA 2008, apud MARTIN, 2012, 

p.33). Entidade não-governamental, esta nova organização deu início às suas atividades 

oficialmente em 1947, sediada em Genebra, Suíça. Presente nos dias atuais em 160 países, a 

referida entidade é representada no Brasil pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). 
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            O significado da sigla “ISO” foi originado da palavra “isonomia”, sinônimo de 

igualdade, cujo objetivo principal é a padronização do gerenciamento do Sistema da 

Qualidade visando a uniformização. “Sua função principal, é a promoção da, normatização de 

produtos e serviços, para que a qualidade dos mesmos seja permanentemente melhorada e, 

dessa forma, eleve ganhos a ambos os lados, prestadores e clientes.”(SILVA, 2010). 

              As primeiras normas da família “ISO” nasceram de outras normas, em sua grande 

maioria, militares, tais como as Normas Militares Americanas – MIL STD – Padronização, 

MIL – Q – 9858 (foi a primeira norma de Especificações de Sistema de Qualidade), MIL – I – 

45205, AQAP (Allied Quality Assurance) OTAN – Garantia de Qualidade, DEF STAN 

(Defense Standard) Reino Unido – Normas das Forças Armadas Sobre Sistemas de 

Qualidade, BS-5750 (British Standard).             

            A primeira norma ISO 9000:1987 baseou-se na norma de qualidade de origem, 

Britânica BS-5750 (Bristish Standard), Conhecida como “norma de gestão”, uma vez que não 

especificava apenas como se produzir, mas também como gerenciar os processos de produção. 

Tendo em vista o surgimento de uma norma que pudesse padronizar procedimento de uma 

forma global, observa-se o avanço e estudos para que uma norma realmente capaz de atender 

as demandas universais fosse criada, principalmente com a globalização da década de 1980, 

período em que se notou o aumento da necessidade de normas internacionais para padronizar 

a produção de produtos e serviços, principalmente a partir da criação da União Europeia (EU). 

Tais preocupações fizeram com que em 1987, fossem aprovadas as normas ISO 9000 e NBR 

ISO 9000. 

            A primeira norma voltada para Gestão da Qualidade é derivada da norma ISO 

9000:1987, denominada de NBR ISO 9001:1987 – Normas de Sistemas de Qualidade, cujas 

orientações em seus registros eram direcionar a produção de um Modelo para Garantia da 

Qualidade em projeto, desenvolvimento, produção, instalação e serviços associados. 

              Em consequência disso, já em 1994, uma primeira revisão geral foi realizada com a 

intenção de melhorar sua leitura e para que fossem incorporados aspectos preventivos da 

garantia da qualidade. Essa revisão que originou a norma NBR ISO 9001:1994 foi 

considerada superficial, pois foram feitas apenas pequenas adaptações, visando à preparação 

para mudanças maiores previstas para o ano 2000. ( SILVA, 2010) 

              Em 2000, em decorrência da segunda revisão, esta mais significativa, originou a 

NBR ISO 9001:2000 tendo maior destaque não só para os aspectos industriais como também 

os de serviços. De modo geral, esta norma vem para solucionar as dificuldades antes 

encontradas com as normas anteriores, onde se exigia a produção de muitos documentos e na 
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prática não se tinham muitos resultados. Além isso, para evitar a redução da vida útil da 

norma, como, por exemplo, com a inserção de novas tecnologias e a evolução das mesmas, 

criação de novos métodos e materiais, novas normas de segurança do trabalho, evolução dos 

requisitos de qualidade, entre outros. Tais Fatores fizeram com que a ISO estipulasse um 

prazo de cinco anos no máximo para que as normas fossem atualizadas. 

             Buscando uma melhor clareza sobre o significado de Sistema de Gestão da Qualidade, 

precisaremos primeiramente entender  o conceito de qualidade. O século XX é considerado 

um período onde o crescimento na produção de bens e serviços tiveram avanços 

consideráveis, o que proporcionou uma maior exigência em relação à qualidade aplicada a 

bens e serviços. Com isso, a avaliação da produção foi aprimorada com a inserção de novas 

estratégias e técnicas. A evolução do controle da qualidade ao longo dos anos é descrita por 

Garvin (1992), onde o mesmo define como “Eras da Qualidade” esse processo evolutivo 

atribuído à qualidade. O processo evolutivo é apresentado no Quadro II e melhor descrito 

posteriormente. 
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Quadro II – Estágios evolutivos da qualidade. 

 

Características 

Básicas 

Inspeção Controle Estatístico 

da Qualidade 

Garantia da 

Qualidade 

Gestão 

Estratégica da 

Qualidade 

Interesse principal Verificação. Controle. Coordenação. Impacto 

estratégico. 

Ênfase Uniformidade do 

produto 

Uniformidade do 

produto, com menos 

inspeção. 

Toda cadeia de 

fabricação e a 

contribuição de 

grupos funcionais 

para impedir falhas 

de qualidade. 

As necessidades do 

mercado e do 

cliente. 

Métodos Instrumentação 

de mediação. 

Ferramenta e técnicas 

estatísticas. 

Programas e 

sistemas. 

Planejamento 

estratégico, 

estabelecimento de 

objetivos. 

Papel dos 

profissionais da 

qualidade 

Inspeção, 

classificação, 

contagem e 

avaliação. 

Solução de 

Problemas e 

aplicação de 

métodos 

estatísticos. 

Planejamento, 

mediação da 

qualidade e projeto 

de programas 

Estabelecimento 

de metas, 

treinamento, 

consultoria a 

departamentos e 

desenvolvimento. 

de 

programas. 

Responsável pela 

qualidade 

Departamento de 

Inspeção. 

Departamento de 

produção e 

engenharia. 

Todos 

departamentos, e 

alta administração 

envolvendo 

superficialmente. 

Todos na 

empresa, e a alta 

administração 

exercendo forte 

liderança. 

Orientação e enfoque Inspecionar a 

qualidade. 

Controlar a 

qualidade. 

Construir a 

qualidade. 

Gerenciar a 

qualidade. 

Fonte: Garvin (1992). 
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             a) A Era da Inspeção. 

              Na era da inspeção, que tem seu início com a substituição do trabalho individual pelo 

trabalho de produção em massa (Revolução industrial). Neste momento, o principal objetivo 

era separar o bom produto do produto defeituoso por meio da observação direta. (GARVIN, 

1992, p.12) 

 

b) Era do Controle Estatístico de Qualidade. 

            Com o aumento da produção em massa, por necessidade, inicia-se o controle de 

qualidade baseado na amostragem, ou seja, Controle estatístico de qualidade. Neste caso, os 

produtos eram inspecionados por amostragem, onde tal resultado era estendido ao lote 

produzido onde os exemplos foram retirados. (GARVIN, 1992, p.12) 

 

c) Era da Garantia da Qualidade.                

              Este conceito surgiu em 1961 através de Feigenbaum, e era representado por duas 

ideias principais: Foco no cliente e os sistemas de qualidade. O primeiro indicava a qualidade 

presente desde o início nos produtos e serviços, de acordo com as necessidades e interesses 

dos clientes. Já o segundo buscava uma interação entre máquinas, pessoas e informações, cujo 

objetivo principal era garantir uma maior satisfação dos clientes sem perder o foco nos 

interesses econômicos da organização. (GARVIN, 1992, p.12) 

 

b) Gestão Estratégica da Qualidade 

              A gestão estratégica atua no planejamento da alta direção da empresa e se resume em 

um conjunto de regras e de tomada de decisões para determinar o caminho a ser seguido, ela 

buscar definir planos e metas para que a administração atinja seus objetivos junto ao mercado, 

de tal forma, aplica-se a noção de melhoria contínua para que a qualquer momento a empresa 

possa se adaptar a qualquer mudança apresentada pelo mercado, seja por concorrência ou pela 

necessidade e exigências apresentadas pelos clientes. (GARVIN, 1992, p.12) 

              Segundo a Norma Brasileira ABNT NBR 9000, a qualidade e definida como “Grau 

no qual um conjunto de características inerentes satisfaz a requisitos”. Garvin (1992, p.12), 

afirma que “a qualidade é um conceito notavelmente escorregadio, de fácil visualização, mais 

de difícil definição”. A afirmação de Garvin confirma a dificuldade em se definir a qualidade 

e principalmente, como aplicá-la na prática. Sabe-se que apesar de qualquer dificuldade em 
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criar um Sistema de Gestão da Qualidade, o mesmo não pode ser pensado antes de um 

planejamento estratégico. Primeiro é necessários definir metas a médio e longo prazo, 

juntamente com a criação de processos que justifiquem e tornem possíveis de se atingir as 

metas estabelecidas. Somente assim serão possíveis inserir a qualidade nos processos criados. 

Qualquer tentativa de inserir a qualidade em procedimentos que não foram previamente 

planejados seria o mesmo que certificar algo que não se pode comprovar a sua eficácia. 

            Apesar do interesse contínuo pela definição de qualidade, o termo “Qualidade” 

continua sendo mal entendido. Isto se dá não pela falta de conhecimento sobre o tema, mais 

sim pelos diversos tipos de interpretações sobre o assunto, onde cada empresa entende a 

qualidade de acordo com a sua visão perante o mercado. Garvin (2002, p.48), identifica cinco 

tipos de abordagens para a definição de qualidade, e reforça que não há uma visão única sobre 

o assunto, deixando claro que para a criação de um ambiente favorável, é necessário estar 

aberto a todas as abordagens e retirar o que há de melhor em cada uma delas. São elas, 

Transcendente, Baseada no produto, Baseada no usuário, Baseada na produção e Baseada no 

valor. Pirsig (1974, pp185, 213) descreve a definição de qualidade transcendente citada por 

Garvin como: “Qualidade não é uma ideia ou uma coisa concreta, mais uma terceira entidade 

independente das duas...embora não se possa definir qualidade, sabe-se o que ela é”. Já 

Abbott (1955, pp. 126-27) define a qualidade baseada no produto como: “Diferenças de 

qualidade correspondem a diferenças de qualidade de algum ingrediente ou atributo 

desejado”. Na abordagem de Garvin sobre qualidade baseada no usuário, Edwards (1968, p. 

37) define qualidade como: “Qualidade consiste na capacidade de satisfazer desejos...”. Na 

quarta abordagem citada por Garvin, temos a melhor definição dada por Crosby (1979, p.15) 

“Qualidade (quer dizer) conformidade com as exigências.”. Encerrando o entendimento de 

Garvin, Broh (1982, p.3) define a qualidade baseada no valor como: “Qualidade é o grau de 

excelência a um preço aceitável e o controle da variabilidade a um custo aceitável.”. 

              Segundo Lakhal, Pasin e Limam (2006, p. 625) para a qualidade é dada a seguinte 

definição:  

 

 

“O conceito de qualidade relaciona-se tanto a produtos como 

serviços e contempla elementos como satisfação do cliente, 

controle de processos, padronização, melhoria contínua, 

parcerias à jusante e à montante na cadeia com vistas a obter 

melhorias e benefícios conjuntos e racionalização de tempo e 

insumos”. (Lakhal, Pasin e Limam, 2006, p. 625) 
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              Qualquer definição dada para o termo qualidade, facilmente se enquadra em umas 

das cinco categorias citadas por Garvin, à coexistência destas abordagens distintas, tem 

diversas aplicações importantes dentro de qualquer ambiente de trabalho, onde empresas 

podem tirar proveito dessas múltiplas visões e adequar uma dada qualidade a sua realidade de 

trabalho ao invés de confiar em uma única definição. Entretanto, mesmo com a ideia de 

absorção do melhor da qualidade independente de conceitos, todas as principais definições 

sobre qualidade são vagas e imprecisas quanto ao que são considerados elementos básicos 

para dar início à qualidade. 

              Reunindo os conceitos apresentados pelos autores, entende-se a qualidade como a 

garantia de satisfação dos clientes quanto aos produtos ou serviços adquiridos, ou seja, é o 

imaginário de um cenário utópico sobre algo, que antecede a aquisição de um produto ou 

contratação de um serviço. Desta forma, o conceito de qualidade está diretamente ligado ao 

usuário, onde o que é imaginado como qualidade, só irá se comprovar a partir do momento em 

que o mesmo tiver contato e uma primeira percepção daquilo que é apresentado, é neste 

momento em que o usuário confirma ou não se a qualidade imaginada está de fato 

representada em um produto ou serviço. 

              A qualidade é o objeto principal da Gestão da Qualidade, cujo principal objetivo é 

fazer com que as empresas se organizem com a finalidade de garantir produtos e serviços com 

qualidade, buscando a satisfação de todos os envolvidos. Sendo assim, ela representa um 

modelo de gestão capaz de gerir recursos financeiros e materiais com eficiência, buscando 

agregar valor ao produto ou serviço. 

            A qualidade não é um conceito novo, ela tem sido amplamente aplicada desde a 

antiguidade clássica. Nessa época, já eram realizadas inspeções que aprovavam ou não o 

produto de acordo com as especificações solicitadas.(NEVES, NEVES, MARIA, 2001.p.26-

30).  Por outro lado, nos dias de hoje, a gestão da qualidade atua estrategicamente antes da 

ação e produção, modelo este que tem mudado a visão das empresas em relação à qualidade, 

onde um maior conhecimento sobre a qualidade aplicada a um determinado tipo de negócio, 

tem se tornado um valioso item de vantagem competitiva. 

            A atualização da ISO 9001 para a versão 2008 aparentemente não teve mudanças 

significativas, a abordagem se dá na tentativa de melhoria de entendimento da mesma quanto 

a sua aplicação e objetivos, além do foco no aprimoramento e utilização.                

            Revisões periódicas fizeram com que os conceitos expostos pela ISO 9001 

provocassem uma constante transformação nas atividades desenvolvidas pelas instituições. 

Tal movimento voltado para a adequação aos novos requisitos tornou o processo de obtenção 
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da qualidade uma atividade dinâmica, que proporciona à organização oportunidades de 

melhoria contínuas. 

            Essas novas atualizações serão melhores exemplificadas na abordagem da última 

norma voltada para a qualidade, ISO 9001:2015. 

              A norma ISO 9001:2015 apresenta-se como a principal norma de um conjunto que 

visa orientar a implementação e a manutenção de um sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). 

Criada em 1987, a ISO 9001 tem sofrido pequenas alterações ao longo dos anos, visando 

apenas uma melhor compreensão por parte dos seus usuários. Contudo, desde 2012 vem 

sendo realizada uma mudança extremamente profunda na norma, algo que faça com que ela 

fique alinhada e acompanhe as mudanças de um mercado cada vez mais exigente e 

competitivo. Iniciado em 2012, este trabalho culminou com a publicação da norma ISO 

9001:2015,e a partir de agora veremos o que de fato mudou em relação a publicação anterior. 

              Ao esperarmos por uma atualização da norma, é claro que já contávamos com uma 

norma mais “limpa” e “dinâmica”, que buscasse dar mais rapidez ao processo de trabalho 

visando o ganho de competitividade frente ao mercado e que a sua implantação fosse bem 

simples. E é o que realmente aconteceu. Destaca-se como mudança principal a não 

obrigatoriedade do manual de qualidade, que até então era um documento imprescindível a ser 

mantido pela empresa, já que concentra todo o conhecimento acumulado pela empresa no 

avanço de uma política de qualidade eficiente. Ele ainda é muito importante para concentrar o 

conhecimento acumulado. Contudo, empresas que considerarem que não há a necessidade da 

produção do documento, poderão abrir mão do mesmo tornando os processos mais eficientes 

e menos burocráticos. 

            Originalmente composta por oito princípios da qualidade, como demonstrado na 

norma ISO 9001:2008, em sua nova atualização ouve a redução para sete princípios da 

qualidade, sendo que o quarto e quinto princípios da norma antiga, foram incorporados em um 

único principio nesta atualização. Vejamos as mudanças no quadro abaixo.  
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Quadro III - Quadro comparativo entre a norma ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015. 

 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 

Foco no cliente Foco no cliente 

Foco no cliente Foco no cliente 

Envolvimento das pessoas Competência e comprometimento das pessoas 

Abordagem de processo  

Abordagem de processo Abordagens de sistemas para gestão 

Melhoria contínua Melhoria 

Abordagem factual para tomada de decisão Decisão baseada em informações 

Relação mutuamente benéfica com fornecedores Gestão de relacionamento 

Fonte: ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015 

 

            No quadro acima, podemos perceber que os princípios tornaram-se mais claros e 

abrangentes em relação aos anteriores, o que reforça a intenção de tornar a aplicação da norma 

mais fácil. 

            Após a abordagem histórica, entendimento dos conceitos que fundamentam e 

estruturam a ISO 9001 e a sua importância dentro de um contexto institucional, além das suas 

evoluções ao passar dos anos, faz-se necessário entender especificamente as suas 

recomendações quanto à Gestão de documentos, bem como a sua posição na estrutura 

administrativa. 

            A ISO 9001:2015 PT BR por meio da sua seção 7.5 faz diversas recomendações 

quanto à criação e o controle de informação. Para a ISO, a recomendação voltada para a 

criação e o controle de informação é chamada de “informação documentada”, sendo definida 

como dados resultantes do Sistema de Gestão da Qualidade que devem ser controlados e 

documentados pela instituição visando assegurar a eficácia e eficiência de seus processos. A 

“informação documentada” substituí a nomenclatura “Documentos e registros” constante na 

norma anterior e é descrita pela norma atual, ISO 9001:2015, em duas expressões: 

 

            1. Manter informação documentada; (Documentação) 

            2. Reter informação documentada como evidência. (Registro) 



 
 
 

18 
 

 

 

            Apesar da dinâmica proposta pela norma atual, e a liberdade dada aos gestores 

estimulam a não produção de documentos. Porém, isto se dá devido ao erro de interpretação e 

à falta de conhecimento sobre algo tão recente, pois a norma prevê a produção de documentos 

que comprovem a eficácia do sistema de gestão.  Tais mudanças propostas direcionam para a 

obtenção de alguns benefícios, tais como a flexibilização, a redução da burocracia e da 

produção de documentos desnecessários e simplificação e consolidação da informação 

documentada. 

              A ISO 9001:2015, requer que as organizações mantenham e retenham informações 

documentadas. Neste caso, reter informação documentada significa documentar tudo aquilo 

que possa apoiar a realização dos processos e atividades do Sistema de Gestão da 

Qualidade.(NBR ISO 9001:2015,p.10). Atua, de certo modo, com a gestão dos instrumentos 

que comprovam o pleno funcionamento do seu SGQ, tais como relatórios de conformidade, 

análises, indicadores, etc, que evidenciem se o que foi planejado para o SGQ pela alta 

administração está sendo aplicado na empresa e quais os resultados obtidos.  Por sua vez, 

a manutenção da informação documentada está atrelada ao escopo do SGQ, politicas da 

organização, processos operacionais, e dos objetivos da qualidade. A exemplo de 

procedimentos, manuais da qualidade, instruções de trabalho, formulários, organogramas, 

fluxos, requisitos etc. 

              Após o entendimento do que é “Manter” e “Reter” informação documentada para a 

ISO 9001:2015, é necessário examinar o que a ISO 9001 exige que seja produzido e 

atualizado sempre que necessário. Vejamos quais itens são requeridos em “Manter informação 

documentada” (NBR ISO 9001: 2015, p.10): 

 

▪ Controle de documentos; 

▪ Controle de registros; 

▪ Auditoria interna; 

▪ Controle de produto não conforme; 

▪ Ação corretiva e ação preventiva. 

              

             Em contraste com a norma anterior, a ISO 9001:2015 não requer que sejam 

documentados procedimentos e Manual da Qualidade. No entanto, recomenda-se que sejam 

produzidos até que a administração conquiste uma maturidade capaz de lidar com a ausência 

desses documentos. 
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             Vejamos quais são os pontos citados pela ISO em que as “informações 

documentadas” são requisitadas. Na seção (4.3. p.2) “Determinando o escopo do SGQ”, 

requer que o escopo esteja disponível e seja mantido como informação documentada. Na 

Seção (5.2 p.4) “Politica” requer que a política da qualidade esteja disponível e mantida como 

informação documentada (subseção 5.2.2.a). Por último, na seção (6.2 p. 6) “Objetivos da 

qualidade e planejamento para alcança-los”, requer que a organização mantenha informação 

documentada sobre os objetivos da qualidade.  

             Já com relação ao que a ISO 9001 requer que sejam retidas como informação 

documentada, a ISO 9001 apresenta as seguintes recomendações: 

              Seção (7.1.5 p.8) “Recursos de monitoramento e medição”, requer que sejam retidas 

informações documentadas de: 

 

              1. Evidencia de que os recursos de monitoramento e medição sejam apropriados para 

os    seus propósitos. 

             2. A base usada para calibração ou verificação quando padrões de medição não 

existirem. 

 

              Seção (7.2 p.9) “Competência”, requer que sejam retidas informações documentadas 

apropriadas como evidencia de competência. 

            Seção (8.2.3 p.12) “Análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços”, 

requer que a organização deve reter informações documentadas dos resultados da análise 

crítica e quaisquer novos requisitos para os produtos e serviços. 

              Seção (8.2.4 p.12) “Mudanças nos requisitos para produtos e serviços”, requer que a 

organização retenha informação documentada de quaisquer mudanças na análise crítica de 

requisitos relativos aos produtos e serviços, como emenda. 

              Seção (8.3 p.13) “Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços”, requer que a 

organização retenha informação documentada de: 

 

             1. Atendimento dos requisitos no planejamento de projeto e desenvolvimento. 

             2. Entradas de projeto e desenvolvimento. 

             3. Análise críticas, verificação de projeto e desenvolvimento, atividades      

de validação e quaisquer ações necessárias sobre problemas determinados durante estas 

atividades. 

             4. Saídas de projeto e desenvolvimento. 
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             5.Mudanças de projeto e desenvolvimento, os resultados de análise críticas, a 

autorização das mudanças e as ações tomadas para prevenir impactos adversos. 

 

             Seção (8.4 p. 15) “Controle de processos, produtos e serviços providos 

externamente”, requer que a organização deva reter informação documentada das atividades 

de avaliação, seleção, monitoramento de desempenho e reavaliação de provedores externos e 

de quaisquer ações necessárias decorrentes destas avaliações. 

              Seção (8.5.2 p. 17) “Identificação e rastreabilidade”, requer que a organização deve 

reter informação documentada necessária para possibilitar rastreabilidade quando for um 

requisito. 

            Seção (8.5.3 p. 17) “Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos”, 

requer que a organização relate ao cliente e deva reter informação documentada quando a 

propriedade do cliente ou provedor externo for perdida, danificada ou de outra maneira 

constatada inadequada para uso. 

            Seção (8.5.6 p. 18) “Controle de mudanças”, requer que a organização deva reter 

informação documentada que descreva os resultados das analise críticas de mudanças para 

produção ou provisão de serviços e quaisquer ações necessárias decorrentes. 

              Seção (8.6 p. 18) “Liberação de produtos e serviços”, requer que a organização deva 

reter informação documentada sobre a liberação de produtos e serviços, e deve incluir: 

 

             a) Evidencia de conformidade com os critérios de aceitação; 

             b) Rastreabilidade a(s) pessoa(s) que autoriza(m) a liberação. 

 

              Seção (8.7. p. 18) “Controle de saídas não conforme”, requer que a organização deva 

reter informação adequada que: 

 

             1.Descreva a não conformidade; 

             2.Descreva as ações tomadas; 

             3.Descreva as concessões obtidas; 

             4.Identifique a autoridade que decide a ação com relação à não conformidade. 
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            Seção (9.1 p. 19) “Monitoramento, medição, análise e avaliação”, requer que a 

organização deva reter informação documentada apropriada como evidencia dos resultados de 

monitoramento, medição, análise e avaliação. 

             Seção (9.2 p. 20) “Auditoria interna”, requer que a organização deve reter informação 

documentada como evidencia da implementação do programa de auditoria e dos resultados da 

auditoria. 

              Seção (9.3 p. 20) “Analise critica pela direção”, requer que a organização deva reter 

informação documentada como evidencia dos resultados de análises críticas pela direção. 

              Seção (10.2 p. 22) “Não conformidade e ação corretiva”, requer que a organização 

deva reter informação documentada como evidencia: 

 

a) Da natureza das não conformidades e quaisquer ações subsequentes tomadas; 

b) Dos resultados de qualquer ação corretiva. 

 

              Além das informações requeridas pela norma, a ISO 9001 cita sobre a necessidade da 

produção de informação documentada determinada pela organização como necessária, neste 

caso, trata-se de informação documentada não requerida pela norma, porém é tida como 

necessária para a eficácia do SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade). Nese caso, a 

organização deve fazer uma análise crítica dos processos em que será necessário manter 

“informação documentada” (Documentação) e reter “informação documentada” (Registro). 

Tal avaliação deverá ser feita  levando em consideração a nota (7.5.1 p.10) “Generalidades”, 

que diz que a extenção da “informação documentada”, no sentido de quantidade necessária 

para a obtenção do controle dos processos, depende de: 

 

             ▪ Porte da organização; 

             ▪ Tipo de atividade, porte, serviço; 

             ▪ Complexidade do processo e suas interações; 

             ▪ Competência das pessoas. 

 

             Com base nessas informações, entende-se que cabe à administração avaliar as 

necessidades do seu sistema de qualidade quanto aos documentos necessários para o seu pleno 

funcionamento, produzindo inicialmente a quantidade de documentos necessária, de modo a 

não correr riscos que comprometam o SGQ, e reduzindo a sua produção na medida em que a 

organização assuma maturidade administrativa. 
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             Conforme a ABNT NBR ISO 9000:2015 (seção 3.5.3 NOTA3), o escopo de um 

sistema de Gestão da Qualidade pode incluir a totalidade da organização, funções especificas 

e identificadas da organização, seções especificas identificadas da organização, ou uma ou 

mais funções executadas por mais de uma organização. É basicamente o planejamento e 

conjunto de metas que estruturam o SGQ e as seguintes informações devem ser consideradas 

e servir de base no momento da sua construção: 

 

 Questões internas e externas: 

 

              Aspectos externos: (NBR ISO 9001:2015, seção 3, p. 1) 

 

1. O mercado pertinente o qual a organização se encontra (local, regional, 

nacional ou internacional); 

2. O mercado e seus níveis de competividade e seus competidores, 

a localidade, questões culturais, sociais e econômicas, os requisitos legais e outros 

requisitos; 

3. Outras questões externas em que a organização está inserida e que afetam a 

organização direta ou indiretamente. 

 

Aspectos internos: (NBR ISO 9001:2015, seção 3,p.1) 

 

             Descrevem questões como valores e cultura organizacional, o conhecimento e      

desempenho da organização.  

 

 Estão relacionadas aos valores e cultura organizacional, o conhecimento e 

desempenho da organização. Os requisitos das partes interessadas que podem incluir 

os requisitos dos clientes, provedores externos (fornecedores), órgãos 

regulamentadores, a sociedade, proprietários ou sócios, acionistas, e outros requisitos 

que se aplicam a organização provindas das partes interessadas (stakeholders) que se 

aplicam a organização.  
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1.Descreva minimamente, mas em alto nível, o que requerem seus clientes, seus 

colaboradores, seus acionistas, a sociedade, e os órgãos reguladores. 

2.Faça o levantamento dos requisitos que sejam relevantes e inclua no seu escopo. 

 

 Produtos e serviços: 

Produtos e serviços, ou família de produtos e serviços que a organização fornece ao 

mercado. 

 

             Levando em consideração o sucesso no planejamento de um escopo de SGQ, 

recomenda-se que se documente o escopo no manual da qualidade, caso não haja um manual, 

o mesmo deverá ser documentado em outro documento que descreva o sistema de Gestão da 

Qualidade da organização. 

             Além do escopo do SGQ, informações mantidas ou retidas, se forem avaliadas e 

consideradas fundamentais para o sucesso do SGQ, podem gerar inúmeros benefícios para a 

organização, dentre eles, a manutenção de um histórico SGQ para que sirva de base para 

atualizações e verificação do andamento do sistema como um todo, transmissão da 

informação documentada visando facilitar o treinamento e a inclusão de novos colaboradores, 

gestão do conhecimento visando a transmissão da informação para que sirva de marco-teórico 

para a produção de novos conhecimentos dentro da organização e principalmente ter em mãos 

um conjunto de informações estratégicas que possibilitem em tempo hábil a tomada de 

decisões.          
            Para que o Sistema de Gestão da Qualidade esteja de acordo com a ISO 9001, o 

sistema deve conter as recomendações emanadas pela ISO 9001 e refletir as atividades da 

instituição. A informação documentada não é algo padronizada e difere de uma instituição 

para outra segundo o porte organizacional, tipos de atividades, processos, produtos e serviços. 

              Quanto à criação e atualização da informação documentada, é dever da instituição 

assegurar uma identificação para o documento e a sua descrição, assim como, seu formato e 

meio de armazenamento. Com o planejamento de cada atividade que compõe o Sistema de 

Gestão da Qualidade, surgem diversas informações que dão respaldo e estruturam cada 

processo dentro de um sistema, e cabe à instituição escolher como documentar e quais 

informações documentadas são relevantes e necessárias para alcançar seus objetivos. 

            O recurso “informações documentadas” da ISO 9001 não visam burocratizar os 

processos e sim assegurar uma base de dados voltada para a perfeita tomada de decisões, cujo 
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objetivo principal é a comunicação da informação; evidenciar a conformidade dos processos, 

produtos e serviços; retenção e compartilhamento do conhecimento organizacional e 

divulgação e preservação das experiências da organização, onde qualquer imperfeição 

identificada na ação descrita na informação documentada será alvo dos relatórios de não-

conformidade, visando a sua correção ou alteração de modo a alcançar os objetivos pré-

definidos.Entende-se que, após a conclusão de um sistema SGQ, toda a informação 

documentada foi alvo de inúmeras avaliações que comprovam a sua eficiência dentro da 

instituição, porém o sistema SGQ se preocupa com alguns fatores que podem tornar o sistema 

ineficiente, são eles, atividade incompatível para que se atinjam os objetivos da empresa e 

erro na execução de alguma atividade que possa comprometer o sistema como um todo, 

nesses casos a ISO usa a aplicação de dois mecanismos visando a correção, controle de versão 

e relatórios de não conformidade, o controle de versão de uma atividade se dá após a 

avaliação de que a mesma não atende as necessidades, sendo necessária a sua mudança e os 

relatórios de não conformidade servem para corrigir erros de execução seja por parte da 

atividade propriamente dita ou erro pessoal.  

            Mecanismos de controle da informação documentada também são considerados 

importantes pela ISO 9001, cujas recomendações visam o acesso imediato e sua proteção 

contra o uso impróprio e perda de integridade. São considerados mecanismos de controle, a 

aplicação das seguintes atividades: distribuição, acesso, recuperação, uso, armazenamento e 

preservação, controle de alterações (Controle de versões), retenção e disposição. Além de 

informações externas que forem consideradas importantes para o Sistema de Gestão da 

Qualidade, as mesmas devem ser submetidas aos mesmos tipos de controles internos.(NBR 

ISO 9001:2015, seção 7.5, p.10). 

            Podemos afirmar que as recomendações da ISO 9001 para a criação e controle de 

informação assemelham-se ao plano de classificação e o seu direcionamento para que a 

informação reflita as atividades da instituição. 

              Pode-se afirmar que a teoria do conhecimento pode apresentar-se de diversas formas 

e seguir várias abordagens, dentre todas elas, a comprovação ou refutação de teorias nos é 

apresentada como melhor opção ao analisarmos uma possível qualidade aliada à produção de 

Manuais de Gestão de Documentos dentro de uma Gestão de Documentos eficiente. O 

planejamento inicial e os métodos utilizados bem definidos, uma percepção precisa sobre qual 

a sua finalidade para com a instituição, seja pública ou privada, além de uma possível 

contribuição para a comunidade cientifica como referência para a produção de novos 

conhecimentos, tornam tais reflexões a respeito do tema, seja de natureza epistemológica, ou 
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baseada nas experiências de vida e em convívio com o contexto que norteiam esse projeto de 

pesquisa, fundamentais para a que sejam encontrados resultados satisfatórios. 

              Questões específicas foram sinalizadas anteriormente e, aparentemente, poderiam 

sinalizar algumas possíveis abordagens sobre o tema proposto, Porém, o foco estabelecido 

nesta pesquisa limita-se a entender sobre uma possível abordagem da qualidade aplicada a 

Gestão de Documentos. Outras perguntas não previamente formuladas, mas que certamente 

irão surgir no decorrer do processo, não serão descartadas e receberão a devida atenção como 

complemento nos resultados que irão compor o objeto final do estudo e como ponto de partida 

para novas abordagens no futuro. 
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Capítulo 2. ESTRUTURA DOS MANUAIS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E AS 

ORIENTAÇÕES PARA A SUA CONSTRUÇÃO. 

 

              Idealizar soluções visando à eficiência da gestão pública é um engenhoso processo e 

depende de diversos fatores para que resultados positivos sejam alcançados. Um deles é 

entender a demanda informacional dentro de um ambiente institucional e importância de um 

adequado tratamento da informação que possibilite o pleno acesso à massa documental 

acumulada. Com isto, será possível o emprego de uma gestão eficiente que permita a plena 

Gestão de Documentos voltados não só para a comprovação de um ato, mais também que 

busque garantir direitos, e isto, de modo contínuo. Os recursos, neste caso, devem partir dos 

próprios produtores dos documentos, apoiados em avaliações prévias do ambiente 

institucional, metodologias científicas que estruturam a área, padronização de atividades e na 

legislação vigente que  definem os prazos de guarda e apontem para as técnicas corretas de 

arquivamento e preservação e, desta forma, permitir uma correta destinação documental. 

              A construção de qualquer instrumento que sirva de referência é baseada em normas, 

leis e regimentos que apontem para o mínimo exigido quanto à estrutura e ao conteúdo. No 

Brasil, o Arquivo Nacional, órgão subordinado ao Ministério da Justiça, é a principal 

instituição voltada para a Gestão de Documentos públicos federais e é responsável por 

delimitar normas e procedimentos, assim como é responsável por grande parte da produção de 

conhecimento na Arquivologia. Na árdua tarefa de gerir  de maneira responsável tudo o que é 

produzido em escala nacional, o Arquivo Nacional conta com a ajuda do CONARQ 

(Conselho Nacional de Arquivos), órgão colegiado vinculado ao Arquivo Nacional, que tem a 

sua criação instituída pela lei 8.159 de 1991. Conforme o artigo 26 da referida lei: 

 

 

O Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ é um órgão 

colegiado, vinculado ao Arquivo Nacional do Ministério da Justiça, 

que tem por finalidade definir a política nacional de arquivos 

públicos e privados, como órgão central de um Sistema Nacional de 

Arquivos, bem como exercer orientação normativa visando à gestão 

documental e à proteção especial aos documentos de 

arquivo.(BRASIL. Lei n° 8.159, 1991, art. 26) 
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              Como órgão central em um sistema nacional de arquivos, concentra seus esforços 

para além da construção de uma política nacional de arquivos, sendo responsável por 

estruturar através de atos normativos todo o conteúdo voltado para uma Gestão de 

Documenos eficiente e produzir novos conhecimentos que direcionem os profissionais da 

informação. Todas as atividades pertinentes a Gestão de Documentos, desde a  produção dos 

documentos até a sua destinação, são de extrema importância para a redução da massa 

acumulada e dar pleno acesso a quem necessite. Hoje, o principal instrumento resultante da 

atuação do CONARQ é o SIGA (Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo), resultante 

de uma política emanada pelo CONARQ, e tem a seguinte definição:  

 

 

Tem por finalidade garantir a todos os cidadãos e aos órgãos e 

entidades do Poder Executivo, de forma ágil e segura, o acesso aos 

documentos de arquivo e às informações neles contidas, 

resguardadas as restrições administrativas ou legais; integrar e 

coordenar as atividades de gestão de documentos de arquivo 

desenvolvidas pelos órgãos setoriais e seccionais que o integram; 

disseminar normas relativas à gestão de documentos de arquivo; 

racionalizar a produção e armazenagem da documentação 

arquivística pública; preservar o patrimônio documental arquivístico 

da administração pública federal e articular-se com os demais 

sistemas que atuam direta ou indiretamente na gestão da informação 

pública federal. (BRASIL. Decreto nº 4.915, 2003) 

 

 

                   Entendendo as atribuições as quais o SIGA é responsável, independentemente de sua 

posição na hierarquia governamental e de suas relações com o CONARQ e o Arquivo 

Nacional, a responsabilidade de disseminar normas e procedimentos relativos à Gestão de 

Documentos põe o SIGA como responsável também pela construção de manuais de Gestão de 

Documentos devido ao conteúdo dos mesmos e pela finalidade pela qual são construídos, que 

é direcionar profissionais e usuários quanto aos procedimentos existentes e a sua aplicação. 

            Dada a sua importância para qualquer projeto, instrumentos guias são criados  e 

incluídos nos planejamentos a médio e longo prazo das instituições. Porém, mesmo que a sua 

importância paraa instituição seja reconhecida, a legislação brasileira e as resoluções 
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difundidas pelo CONARQ em momento algum fazem referencia a Manuais de Gestão de 

Documentos, tampouco os critérios mínimos que possam fundamentar a sua criação. O que se 

tem nas instituições públicas é um movimento isolado, em que a construção de um Manual de 

Gestão de Documentos está condicionada a regimentos internos que não fazem parte de uma 

política nacional que padronize tal instrumento. Com isto, temos a criação de diversos 

modelos diferentes, conteúdos diversos e uma aplicação contestada. 

              Diante dos limites deste trabalho, o estudo de caso sobre os manuais disponíveis e o 

entendimento que os profissionais e usuários possuem sobre o instrumento éinviável. Devido 

a grande quantidade de manuais existentes, ao tempo necessário para a avaliação minuciosa 

dos mesmos e o planejamento para uma pesquisa de usuário consistente, é necessário retomar 

o estudo do tema em um próximo estudo. 

              Para avaliarmos a estrutura de um Manual de Gestão de Documentos e entender o 

que de fato é levado em consideração no momento da sua construção, iremos apreciar o 

Manual de Gestão de Documentos do Ministério da Educação (MEC), Manual de Gestão de 

Documentos da Universidade de Brasília (UNB) e o Manual de Gestão de Documentos da 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Ceará (UFC). A escolha não 

atende a nenhum critério específico, apenas tem  a sua escolha motivada por pesquisas feitas 

na internet. 

             Em tempos atuais, em que a demanda de informação se mostra em tamanhos 

inimagináveis, onde instrumentos como o Manual de Gestão de Documentos surgem com a 

função de facilitar o acesso a informação, de modo a disponibilizá-la de maneira eficiente e 

em tempo hábil a qualquer que a solicite. Nos manuais estudados é bem clara essa 

preocupação, assim como, o entendimento de que os Manuais de Gestão de Documentos, 

instrumento da Gestão de Documentos devem fazer parte de uma política pública acerca da 

manutenção e difusão da informação. 

            Nos três instrumentos avaliados, buscaremos examinar se estão contemplados 

informações como normas, políticas e procedimentos que fazem parte do processo de Gestão 

de Documentos, assim como descrever o conjunto de procedimentos e operações técnicas que 

compõe a Gestão de Documentos, sendo elas, produção, classificação, avaliação, tramitação, 

uso, arquivamento, preservação e reprodução de documentos.  

             Ainda é destacada a importância e necessidade de apoio por parte de toda a 

organização, para que os setores responsáveis por instrumentalizar os manuais de Gestão de 

Documentos possam disseminar entre os servidores e colaboradores, em todos os níveis 

hierárquicos, os processos, norma e políticas definidas no planejamento da Gestão de 
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Documentos. Visando assim, preservar os valores estabelecidos pela organização, com vistas 

à preservação da memória institucuinal e à preservação de direitos. 

             Também é conteúdo dos manuais em questão, os dispositivos legais que regulam 

sobre a produção e manutenção de documentos, bem como, quanto ao seu acesso, porém, 

ordens de serviços internas podem complementar tais dispositivos de maneira bem particular. 

              Enquanto os manuais abordam conceitos, fica claro que manuais são todos iguais, 

mais a partir do momento em que eles descrevem seus procedimentos, os mesmos apresentam 

inconsistências quanto ao conteúdo de um para o outro. Vejamos as análises: 

 

2.1 Manual de Gestão de Documentos do Ministério da Educação (MEC) 

 

              O Manual de Gestão de Documentos do MEC apresenta em seu manual apenas uma 

das três fases que compõe a Gestaõ de Documentos, sendo ela a segunda fase da Gestão de 

Documentos (Utilização), incluindo as atividades de protocolo, e não contemplando as 

atividades de organização e arquivamento de documentos na fase corrente e intermediária que 

também faz parte da fase Utilização. As atividades de protocolo descritas no manual do MEC 

se mostram bem definidas e apresenta certa clareza quanto a sua compreensão, chegando ao 

ponto mais detalhado ao demonstrar as suas atividades, citando exemplos de formulários e 

carimbos utilizados no momento de uma autuação de processo. Porém, a falta de informações 

sobre as atividades de organização e arquivamento de documentos, pode levar a danos sérios 

no momento da sua recuperação. 

              Como ponto negativo, o manual em questão não cita as demais fases da Gestão de 

Documentos, sendo elas a primeira fase (Produção) e a terceira fase (Destinação), esta falta de 

informação sobre as demais fases pode ser muito prejudicial para a compreensão da Gestão de 

Documentos dentro da instituição, pois compreende atividades importantes, tais como a 

elaboração de documentos (Produção), intimamente ligado ao plano de classificação e a 

necessidade de somente produzir documentos essenciais visando a racionalização e a 

avaliação de documentos (Destinação), atividade esta que define os prazos de guarda, bem 

como os documentos que serão objetos de arquivamento permanente e os que deverão ser 

eliminados. Como a falta da fase de destinação, provavelmente a organização conta com o 

acumulo desordenado de documentos. 

            Um manual estruturado desta maneira, dificilmente atende as necessidades da 

organização, e não pode ser considerado como um instrumento que regule e direcione para 

uma Gestão de Documentos eficiente, já que não contempla a Gestão de Documentos como 
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um todo. No manual avaliado não foi encontrado informações sobre documentos auxiliares 

que poderiam complementar estas informações ou que tivessem de maneira detalhada as 

outras fases da Gestão de Documentos. ( PORTARIA Nº 1.042, DE 17 DE AGOSTO DE 

2012, Anexo Manual de Gestão de Documentos do Ministério da Educação. Brasília, 2012. 

16p.) 

 

2.2 Manual de procedimentos da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

 

               O manual avaliado não apresenta informações claras sobre as atividades 

determinadas pela organização a respeito das fases da Gestão de Documentos, produção, 

utilização e destinação de documentos. Apenas apresenta as interações entre o arquivo 

intermediário e o arquivo central, comtemplando informações como transferência dos 

documentos para guarda no Arquivo Central, critérios de funcionamento do Arquivo Central, 

bem como dos Setoriais e critérios de consultas e solicitações de empréstimo de documentos. 

Como ponto positivo, apresenta modelo de espelho para caixas arquivo, guia de transferência, 

e listagem de eliminação. (UFMT. Manual de Procedimentos. Campo Grande, 2009. 14p.) 

 

2.3 Manual de Gestão de Documentos da Universidade de Brasilia (UNB) 

 

              O manual avaliado apresenta diversos conceitos sobre documentos e a sua função 

dentro de um contexto organizacional, contempla todas as fases da Gestão de Documentos e 

as suas atividades, as quais são descritas de maneira simples e em forma de procedimentos, 

com figuras e formulários autorizados utilizados em cada atividade, ainda é possível 

identificar o modelo de tabela de temporalidade dentro do manual. Claramente vemos que se 

trata de um instrumento que foi precedido de planejamento no momento da sua criação, cuja 

preocupação principal é abordar a Gestão de Documentos e padronizar procedimentos, 

visando à disseminação das informações não somente para os envolvidos nas atividades 

descritas, mais também para todos os setores que compõe a estrutura organizacional. 

              Certamente como instrumento, este manual cumpre as necessidades pelo qual foi 

criado, onde qualquer inconsistência deverá ser fruto de uma má aplicação e não pelo 

conteúdo contido. (ROCANGLIO et al. Brasília, 2015, 112p.) 

              Os manuais analisados demonstram como a Gestão de Documentos é feita de 

diversas formas, onde de instituição para instituição vemos preocupações diferentes, e isto é 

algo preocupante quando pensamos em disseminação e preservação da informação. O fato de 
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não termos a Gestão de Documentos de maneira padronizada, vai contra os princípios 

fundamentais da ISO 9001, e hoje apesar da ISO 9001 não determinar a produção desses tipos 

de instrumentos, ela recomenda como instrumento auxiliar para a execução das atividades de 

maneira eficiente até que se tenha maturidade para atuar sem o auxílio desses instrumentos. A 

ISO 9001 neste caso pode servir de referência para a sua produção, o que nos traria padrão 

para a composição do mesmo e possibilitaria a criação de um sistema nacional onde a Gestão 

de Documentos se demonstrasse de maneira única. 

              Por mais que tais instrumentos sejam padronizados ou não, eles visam a direcionar 

serviços, e atuam diretamente entre o órgão produtor e o usuário, visando a diminuir este 

espaço de compreensão. E em algum momento entre essa relação, é necessário buscar meios 

de aferir os níveis de satisfação buscando entender se tais instrumentos são benéficos para as 

relações de trabalho. 

              A implantação da norma ISO 9001:2015, pelos diferentes tipos de organizações, não 

é apenas visto como um caso isolado, pelo contrário, tem se apresentado em níveis elevados. 

Isso pode ser atribuído à necessidade de inovar e alcançar vantagem competitiva, onde a 

eficácia na produção de um produto ou execução de um serviço pode garantir vantagem sobre 

os outros concorrentes, e à característica generalista desta norma, que prevê a possibilidade de 

aplicação em diversos ramos de atuação. Além disso, essa norma é uma importante 

ferramenta na gestão de processos e entender que a Gestão da Qualidade é um instrumento 

valioso para a formulação de estratégias empresariais cujo foco principal deva ser o cliente e o 

usuário, além da sua aplicação correta, pode agregar, em um só sistema, vários aspectos. 

              A qualidade é uma ferramenta estratégica voltada para o mercado, e tem sido usada 

como um diferencial entre os concorrentes, inclusive na atribuição de valor ao produto ou 

serviço. Atribuir valor depende diretamente do retorno proporcionado pelo mercado, visto que 

o valor percebido estará ligado a como os consumidores enxergam determinado produto ou 

serviço. Tanto que, a qualidade além de atribuir valor, exerce a função de satisfazer 

necessidades dos consumidores, e através do Marketing voltado para a apresentação inicial de 

um produto ou serviço é responsável por construir instrumentos que tornem possíveis aferir o 

grau de satisfação após uma primeira impressão, torna este processo contínuo. 

(Gianesi,1994,p.81), aponta para o processo contínuo resultante da qualidade: 

 

 

“[...] Ainda que as expectativas dos clientes, em dado momento, 

sejam menos exigentes que suas reais necessidades, devido ao fato 

de nenhum dos fornecedores do serviço ser capaz de atendê-los 
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totalmente, alguns fornecedores estarão procurando capacitar-se para 

tanto, possivelmente através de avanços tecnológicos, criando assim 

um diferencial competitivo. Ao longo do tempo, as expectativas dos 

clientes irão modificar-se, tornando se mais exigentes à medida que 

mais e mais fornecedores estiverem capacitados a melhor  atender a 

suas necessidades”. (GIANESI,1994,p.81) 

 

 

              Como método para mensuração dos níveis de qualidade de um Sistema de Gestão da 

Qualidade dentro de uma organização, é recomendado o uso de indicadores de desempenho, 

em inglês, é conhecido como Key Performance Indicator (KPI). E para que esses indicadores 

de desempenho tenham uma função positiva na organização, é necessário ter a total 

compreensão do planejamento estratégico, juntamente com objetivos claros no momento da 

definição das metas a serem alcançadas. A partir daí, a elaboração e a gestão dos indicadores 

de desempenho podem ser direcionadas para o monitoramento da evolução dos resultados da 

empresa e servir como base para a de tomada de decisões, assim como, para a criação de 

estratégias de melhoria. 

            Quando a importância da obtenção de resultados de desempenho e eficácia de 

processo, a ISO 9001:2015 em sua seção (4.4. p.2) diz: 

 

4.4 Sistema de Gestão da Qualidade e seus processos. 

4.4.1 A organização deve estabelecer, implementar, manter e melhorar 

continuamente um sistema de Gestão da Qualidade, incluindo os processos necessários e 

suas interações, de acordo com os requisitos desta Norma. 

            Ainda sobre indicadores de desempenho, não podemos deixar de observar 

algumas características que um indicador de desempenho deve conter para ser 

considerado bom. São elas: 

1. Específico: Ele deve melhorar ou piorar o desempenho somente pela 

influência do que estamos medindo. 

2. Mensurável. Deve ser possível converter o desempenho em números. 

3. Aplicável. Deve estar ao alcance dos gestores do processo. 

4. Relevante: Quando ele melhora, a percepção de qualidade do cliente 

também melhora. 

5. Tempo: O indicador deve ser em função do tempo para ser eficiênte.  

https://endeavor.org.br/planejamento-estrategico-como-fazer-e-por-onde-comecar/
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             Vejamos agora alguns dos principais indicadores de desempenho de acordo com 

as categorias: 

 indicadores de produtividade: que podem estar relacionados à produtividade 

hora/colaborador, hora/máquina.  

 

 Indicadores de qualidade: Estão diretamente relacionados com os indicadores 

de produtividade, pois ajudam a entender qualquer desvio ou não conformidade ocorrida 

durante o processo produtivo. Onde a quantidade de desvios e não conformidades ocorridas 

durante um período específico é comparado com o nível de aceitação estabelecido. 

 

 indicadores de capacidade: podem ser compreendidos como a capacidade de 

resposta em um processo, ou seja, é a produção ou execução de um serviço em um 

determinado período de tempo. 

 

 indicadores estratégicos: mostram o panorama atual com relação aos objetivos 

que foram estabelecidos anteriormente. Eles indicam e fornecem um comparativo sobre o 

estágio atual da organização com relação ao que deveria ser, de acordo com o planejamento. 

 

              Os indicadores de desempenho trazem um retorno em números sobre tudo aquilo que 

a organização executa como atividades, vejamos alguns conceitos gerais sobre indicadores de 

desempenho de processos,  

 Índices: Números que retratam o desempenho auferido em um processo pelos 

seus indicadores de desempenho; 

 Metas: Valor que deve ser retratado, em um predeterminado período de tempo, 

pelos indicadores de desempenho dos processos; 

 Tolerância: Caso a meta não seja atingida, o limite de tolerância mostrará o 

grau de gravidade do resultado, onde dados fora dessa faixa de tolerância indicam que a 

execução do processo está sendo conduzida de maneira ineficiênte e deve ser corrigida. 

 

              A ISO 9001:2015 busca nos direcionar para a correta implantação de um Sistema de 

Gestão da Qualidade, porém, além da implantação de um sistema, torna-se mais importante 

gerir o mesmo de maneira eficiente buscando uma melhoria contínua. E para nos ajudar neste 

processo de gestão, surgem como de fundamental importância o uso de indicadores de 

desempenho, não só para a obtenção de dados atualizados sobre os processos e se os mesmos 

são capazes de fazer com que a organização atinja suas metas, mais pode ser usado como um 

https://endeavor.org.br/produtividade-voce-atinge-seu-maximo
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instrumento eficiente de coleta de dados sobre os níveis de satisfação de usuários em relação a 

um produto ou serviço.   

              Os indicadores de desempenho de processos são usados para o monitoramento das 

atividades da organização. Tendo como principal função rastrear e seguir o andamento do 

processo, atuando na coleta de informações relevantes e disponibilizando-as de forma 

acessível para que ajude os gestores nas tomadas de decisões, buscando eficiência e eficácia 

nos processos e, consequentemente, resultados positivos para a organização. 

Logo, indicadores de desempenho de processos são extremamente importantes para a gestão 

de um processo. Pois reúnem informações necessárias para que se possa analisar os processos 

com o objetivo de melhorá-los continuamente visando o atingimento das metas estabelecidas. 

(ENDEAVOR BRASIL, 2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.venki.com.br/blog/metodologia-bpm/
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Capítulo 3. ESTUDO DE CASO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO (UNIRIO): A FALTA DE UM MANUAL DE GESTÃO DE 

DOCUMENTOS NA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (PROGEPE). 

 

              Enquanto órgão da administração federal, voltada para o ensino, pesquisa e extensão, 

a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) , deve serguir a legislação 

vigente correspondente a área determinada pelo Arquivo Nacional, CONARQ e SIGA.  

             A unidade de arquivo e protocolo setorial da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

(UAPS PROGEPE), foi criada por meio da resolução Nº 20 de 30/10/2014 e, a partir daí, deve 

executar todas as atividades referentes a Gestão de Documentos e outras ações emanadas pelo 

arquivo central da UNIRIO. Embora assuma a responsabilidade sobre todas as atividades da 

Gestão de Documentos, a UAPS PROGEPE não tem um Manual de Gestão de Documentos 

que vise a reunião de informações sobre as fases e atividades da Gestão de Documentos. E 

isto não quer dizer que a UNIRIO não execute tais atividades. Pelo contrário, o arquivo 

central juntamente com seus protocolos e arquivos setoriais executam diversas atividades a 

respeito da Gestão de Documentos. Porém, as atividades se mostram corretivas e não 

preventivas, e isto se dá devido a falta de planejamento com que o arquivo central conduz as 

suas atividades. Vejamos agora quais instrumentos o arquivo central usa para a realização de 

suas atividades e a fundamentação legal que sustentam a sua existência. 

            O contexto histórico o qual o Arquivo Central está inserido é descrito através da 

Resolução de dezembro nº. 815, de 20 de 1990, que dispõe sobre a criação e implantação do 

Arquivo Central - AC, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, 

tornando realidade o antigo sonho da comunidade arquivística. O mesmo regimento reúne 

informações sobre denominação, sede, localização, características do sistema de arquivo, 

assim como seus objetivos, fundamentação legal do sistema de arquivos, requisitos para a 

composição de cargos, assim como a descrição de atribuições de cada núcleo e unidades 

setoriais, compondo um grande apanhado sobre os serviços prestados pelo Arquivo Central da 

UNIRIO. 

            O Arquivo Central da UNIRIO tem a sua estrutura organizacional demonstrada através 

do seu organograma disposto na Resolução nº 3693, de 19/08/2011. Vejamos o quadro: 
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Quadro IV – Organograma Arquivo Central UNIRIO 

 

 

Fonte: Arquivo Central UNIRIO 

 

            Ao analisar o organograma do Arquivo Central da UNIRIO, fica clara a sua 

desatualização, pois o mesmo não contempla a Unidade de Arquivo e Protocolo Setorial da 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE). Tal fato demonstra que internamente há uma 

falta de informação sobre a estrutura entre os colaboradores e consequentemente, a 

inexistência de conhecimento sobre os serviços prestados pela unidade que não está citada no 

organograma. 

            A UNIRIO possui uma proposta de regimento que contém algumas mudanças 

consideráveis quanto aos serviços prestados pelo sistema de arquivos da UNIRIO e a respeito 

da sua estrutura, porém não pode ser objeto de análise, pois a mesma ainda não passou pelo 

processo interno da universidade para que seja aprovada, com isso, não possui valor legal 

dentro da UNIRIO. 

              Como instrumentos de referência usados para o planejamento das ações referêntes a 

Gestão de Documentos do Arquivo Central da UNIRIO e as suas unidades setoriais, é sabido 
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apenas a existência de ordens de serviços, regimentos internos e resoluções, além das tabelas 

de temporalidade do CONARQ referênte as atividades meio e fim da administração pública. 

Com bases nestes instrumentos iremos avaliar se é o bastante para que se tenha uma Gestão de 

Documentos Eficiênte.  

            A Produção, considerada a primeira fase da Gestão de Documentos, tem como 

finalidade atuar elaboração de documentos (Produção – Criação), tendo como referência as 

atividades da instituição.  Nesta fase, é necessário intervir nos processos de criação dos 

documentos, tendo em vista evitarem que sejam criados ou reproduzidos documentos 

desnecessários. Cabendo ao Arquivista a total contribuição para que sejam criados apenas 

documentos essenciais para a execução das atividades (Racionalização). Além disso, a 

primeira fase é considerada o momento ideal para se propuser formulários padronizados para 

que sejam utilizados pela instituição de acordo com as suas necessidades. Na UAPS 

PROGEPE não há nenhuma atividade junto aos setores, que possibilite a participação do 

arquivo central na produção de documentos, e principalmente não há estudos sobre funções e 

atividades que possibilitem a criação de um plano de classificação. Desta forma, há a 

produção de inúmeros documentos correspondente a mesma ação, sem padronização e sem 

comprovação da sua funcionalidade dentro da estrutura organizacional.  

            Na fase de Utilização, que contenpla as atividades da Gestão de Documentos 

relacionadas ao uso e tramitação, além das atividades de protocolo, organização e 

arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, na UAPS PROGEPE o fluxo 

de documentos e o acesso aos mesmos ocorre sem maiores problemas, porém, quantos as 

atividades de protocolo existem diversas inconsistências. A UNIRIO obedece a PORTARIA 

INTERMINISTERIAL Nº 1.677, DE 7 DE OUTUBRO DE 2015, que define os 

procedimentos gerais para o desemvolvimento das atividades de protocolo no âmbito dos 

orgãos e entidades da Administração Pública Federal. Teoricamente esta portaria é diferente 

as outras que propunham a mesma coisa, pois a mesma reúne conceitos e define cada 

atividade de maneira bem detalhada, tornando possível uma melhor absorvição por parte dos 

interessados, porém este instrumento não é colocado em prática, tornando-se mais um 

instrumento sem uso na UAPS PROGEPE. Cujo o principal problema recai sobre a autuação 

de processos administrativos, onde os mesmos não respeitam os modelos de carimbos citados 

na portaria, a atividade de autuação é feita por terceirizados, o que invalida o ato devido a 

falta de fé pública, a tramitação dos processos na maioria das vezes não se dá via sistema, 

somente em meio físico, o sistema utilizado para a autuação e tramitação não permite a 

inclusão de documentos avulsos, além de não conter requisitos mínimos de estrutura e 
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segurança para a execução do assentamento funcional digital (AFD), que regulamenta a 

digitalização de dossiês funcionais visando a proteção de acesso, uso, alteração, reprodução e 

destruição não autorizadas. 

              Quanto a destinação, terceira fase da Gestão de Documentos, A UAPS PROGEPE se 

esforça para que mesmo com a falta estrutura e pessoal, haja um processo de análise e 

avaliação de documentos visando a identificação dos documentos de valor permanente e os 

que serão eliminados, porém a produção de documentos é maior do que a equipe consegue 

fazer, desta forma, os colaboradores atuam de forma corretiva e não preventiva, e em alguns 

casos, a análise não demanda do tempo necessário, ocasionando diversas inconsistências e 

interpretações erradas dos documentos quanto ao conteúdo. Não menos importante, em 

tempos anteriores, as UAPS tinham o hábito de recolher documentos que deveriam se manter 

no arquivo intermediário até a sua eliminação, para o arquivo permanente, e isto se dá devido 

a falta de espaço nas unidades setoriais, ainda pelo mesmo motivo é comum o armazenamento 

de arquivos correntes nas unidades de arquivo e protocolo setoriais, também pela falta de 

espaço nos setores.  

              Como um todo, as atividades realizadas nesta unidade, atendem à universidade, no 

sentido de sobreviver em curto prazo, mais para que tenhamos uma correta Gestão de 

Documentos, é necessário a criação de uma política de Gestão de Documentos tendo como 

base a correta aplicação de um planejamento estratégico que atue a médio e logo prazos. 

Então só assim, com a obtenção de uma política, uma avaliação de tamanho do acervo, e o 

entendimento das necessidades da instituição, será possível aplicar a teoria na prática, de 

modo a corrigir erros de aplicação e consequentemente tornando a Gestão de Documentos um 

instrumento facilitador nas relações de trabalho. E neste cenário, o Manual de Gestão de 

Documentos, é de fundamental importância para que sejam alcançados os objetivos propostos 

no planejamento, com ele será possível reunir informações isoladas em um único instrumento, 

e que além de conceitos, as atividades sejam postas em forma de procedimentos simples e 

eficazes, além da inclusão de indicadores de desempenho para que sirvam de parâmetros para 

atualizações das atividades. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS      

 

              O presente trabalho objetivou analisar a importância da qualidade exposta na norma 

ISO 9001:2015 como referência para a criação de instrumentos arquivísticos na Gestão de 

Documentos, em especial, nos Manuais de Gestão de Documentos. Que visa direcionar sobre 

normas determinadas pela política interna da instituição, buscando assim, uma Gestão de 

Documentos eficiente. 

             O referencial teórico utilizado nesta pesquisa contribuiu para a ambientação do 

pesquisador na temática ( ISO 9001:2015, conceitos da qualidade, Sistema de Gestão da 

Qualidade, Indicadores de desempenho – KPI e Gestão de Documentos) , e também, foi a 

referência para a análises dos Manuais de Gestão de Documentos e a elaboração do estudo de 

caso, tanto no seu planejamento e execução quanto na respectiva avaliação. 

              Perante as informações obtidas através da pesquisa bibliográfica é possível entender 

que o Manual de Gestão de Documentos é importante para expor o que foi pensado para a 

Gestão de Documentos, tornando-se um valioso instrumento capaz de criar pontes entre a 

teoria, a prática, e os colaboradores. 

              O trabalho ainda teve como objetivo, analisar a estrutura e conteúdo presente nos 

Manuais de Gestão de Documentos, procurando indícios que comprove a presença de todas as 

fases da Gestão de Documentos e se os mesmos expressam conceitos em forma de 

procedimentos. 

              Já com relação aos problemas que a falta de um manual de gestão de documentos 

pode causar na instituição, buscamos analisar através de estudo de caso, a Universidade 

federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e suas relações de trabalho sem a presença de 

um Manual de Gestão de Documentos. 

            Diante do que foi visto ao longo deste trabalho, fica claro que os conceitos que 

norteiam a arquivologia devem estar diretamente ligados a sua aplicação prática através de 

procedimentos, e a qualidade através da norma ISO 9001:2015, surge como um complemento 

capaz de direcionar requisitos mínimos de exigência para a sua correta aplicação, de modo a 

determinar instrumentos capazes de corrigir qualquer imperfeição, e isto se dá de modo 

contínuo. A relação entre conceitos, prática e qualidade dentro da Gestão de Documentos, 

alinhado com recursos financeiros, materiais e pessoais nos proporcionam um sistema que na 

Gestãode Documentos, nos dá subsídios para o correto controle da produção documental e o 

ciclo de vida dos documentos, tornando possível a rápida recuperação da informação tendo 

em vista a tomada de decisões, além da correta preservação da memoria institucional.  
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              Desta forma, espera-se obter uma maior facilidade na implantação de tal projeto, e a 

resistência encontrada tende a ser menor, onde a mudança de cultura esperada se dará com a 

divulgação dos resultados encontrados em setores que já pensam a qualidade. Pois a maior 

eficiência em menos tempo tão falada na ISO 9001, criará um contraste com a morosidade 

encontrada em setores que participam diretamente ou indiretamente nas atividades onde a 

qualidade é referência. 

              É sabido que, para a obtenção da qualidade, é necessário que todos da organização  

batalhem pelo mesmo objetivo, tomando decisões, se aprimorando, delegando funções, 

disseminando informações de maneira rápida e precisa, enfim, o individualismo não pode 

existir em detrimento do objetivo institucional. No entando, as instituições inicialmente 

estimulam trabalhos voltados ao seu conjunto de pessoal, especificamente voltados para a 

diminuição do balão emocional presente em cada colaborador, emoções estas que diminuem 

as chances de um bom trabalho em equipe, cuja finalidade é diminuir as emoções para que o 

foco seja voltado para as metas estabelecidas. 
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