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EPÍGRAFE 

  

Os arquivos não são, de maneira alguma cemitérios de 

documentos velhos e esquecidos. A qualidade essencial dos 

arquivos está em que registra não somente as realizações, mas 

também os processos pelos quais foram efetuados. 

H. L.  White. 



 

  

 

 

RESUMO 

A partir do levantamento realizado na literatura da área da 

Arquivologia procura-se evidenciar todos os conceitos 

essenciais da área. Com o crescimento da massa documental nas 

organizações se fez necessário à gestão de documentos 

convencionais e com o tempo os digitais. Mostrando os desafios 

de se tratar de forma adequada os documentos arquivísticos, 

principalmente os digitais, devido às fragilidades dos sistemas e 

rápida obsolescência (obsolescência) tecnológica. A finalidade 

deste trabalho é fazer uma análise de um sistema informatizado 

implementado em uma empresa, comparando as funcionalidades 

do sistema com alguns dos requisitos essenciais para o 

gerenciamento arquivístico de documentos digitais, propostos 

pelo e-ARQ Brasil (2011). 

 

Palavras Chave: Arquivologia; Documentos Arquivísticos; 

Gerenciamento Arquivístico de Documentos Digitais; Gestão de 

Documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

ABSTRAC 

Carrying out a survey in the literature of Archivology, being 

searched all essential concepts in this area. The growth of 

documentary forms in the organizations is significant documents  

for traditional document management and digital. That shows 

the challenge with the suitable treatment for filing archival 

documents mainly the digital. It comes about because of frailty 

systems and the obsolete technology. The purpose of this paper 

is to do the analysis the electronic system and complemented at 

a company, comparing the working of system with the essential 

requirements for managing digital archival documents listed be 

e-ARQ Brazil (2011). 

 

Keywords : Archivology; Archival Documents ; Managing ; 

Digital Archival Documents; Document Management. 
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1.INTRODUÇÃO 

A gestão de documento parte do princípio que as organizações modernas apresentam 

uma grande massa documental, e a maioria desses documentos não são permanentes. Sendo 

de fundamental importância racionalizar a produção, então de maneira geral para fazer essa 

racionalização é necessário controlar a produção, não fazer cópias desnecessárias, mas ter 

somente os documentos imprescindíveis aos registros das ações. Deve-se classificar o 

documento controlar seu ciclo de vida, prazo de guarda, conservando sempre suas 

características autênticas tanto o convencional quanto o digital e mantendo a relação entre os 

documentos a organicidade, para que não se perca o caráter arquivístico do mesmo. Tendo em 

vista a importância dos instrumentos básicos para a gestão como plano de classificação, tabela 

de temporalidade e realizar as eliminações com critérios arquivísticos. 

A respeito da gestão de documentos a literatura arquivística enfatiza os aspectos da 

classificação e destinação com relação aos documentos digitais, e destaca a questão do 

controle desde o momento da concepção do sistema onde o documento vai ser produzido e 

mantido, até a destinação final. Existem problemas de controle dos documentos ou de não 

identificação dos documentos digitais no ambiente eletrônico, e a dificuldade de garantir a sua 

autenticidade. Por isso o sistema precisa apresentar requisitos para controlar o documento 

arquivístico, como código de classificação do documento e seu prazo de guarda. A 

bibliografia é vasta, porém no Brasil ainda são poucos estudos que tratam da identificação e 

controle de documentos arquivísticos digitais. 

Este trabalho pretende analisar como os procedimentos padronizados de Gestão de 

documentos são importantes para identificar os documentos arquivísticos digitais, e a 

necessidade dos sistemas informatizados assegurarem a autenticidade, a organicidade dos 

documentos arquivísticos, e implementarem os procedimentos de gestão, principalmente a 

classificação e a avaliação, de maneira confiável a fim de assegurar a preservação dos 

documentos pelo tempo necessário.  Tendo como marco teórico a proposta desenvolvida pelo 

O Projeto de Pesquisa Internacional sobre Documentos de Arquivo Autênticos em Sistemas 

Eletrônicos - Projeto InterPARES é uma ação colaborativa internacional de pesquisa sobre 

documentos arquivísticos autênticos em sistemas informatizados, composta de diversas 

equipes regional, nacionais e multinacionais, coordenada pela arquivista Luciana Duranti da 
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Universidade de British Columbia, do Canadá. O projeto vem sendo desenvolvido desde 1997 

e encontra-se na sua terceira fase, a preservação de documentos arquivísticos autênticos em 

sistemas eletrônicos, o qual utiliza a Diplomática como base para identificar os documentos 

arquivísticos digitais, juntamente com os princípios e conceitos da Arquivologia a respeito da 

necessidade de manter as características dos documentos arquivísticos e dos arquivos.  

Além disso, o e-ARQ Brasil forneceu os parâmetros para analisar o sistema Mc file 

da empresa de Engenharia WAY, a fim de verificar a aderência desse sistema aos requisitos 

desse Modelo, que asseguram a manutenção das características dos documentos arquivísticos 

digitais e o controle sobre o seu ciclo de vida. 

Este trabalho tem como metodologia a coleta de dados junto a Biblioteca Central do 

Gragoatá e estudos publicados em periódicos convencionais e eletrônicos da área de 

Arquivologia, tais como: Arquivo & Administração, foram utilizadas fontes bibliográficas da 

área de Arquivologia disponíveis de formato eletrônico pelos websites específicos, dicionários 

da área, normas. 

O presente trabalho de conclusão de curso está organizado em três capítulos 

distribuídos da seguinte maneira. O primeiro capítulo consiste na definição dos conceitos 

essenciais da arquivologia, traçando uma breve trajetória da área e destacando os seus 

principais conceitos e definições.  

          O segundo capítulo aborda a preservação digital e pretende definir os seus conceitos 

básicos e suas aplicações, destacando algumas das principais estratégias de preservação 

digital. 

          O terceiro capítulo expõe um breve histórico sobre a gestão de documentos, definindo 

os seus principais conceitos, contemplando também a gestão de documentos digitais e às 

características do Programas de Gestão de Documentos.  

           O quarto capítulo apresenta o sistema de GED o MC file, utilizado na empresa de 

Engenharia WAY, seu processo de implantação, suas dificultas e seus avanços. 

          Nas considerações finais com base na literatura sobre o tema e os capítulos anteriores 

são apresentadas às conclusões sobre o tema abordado que se evidenciam nas vantagens que o 

Programa de Gestão de Documentos pode trazer para a melhoria da eficiência da preservação 

digital. 
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2 ARQUIVOLOGIA: CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS   

          Este capítulo pretende apresentar os conceitos essenciais da Arquivologia: arquivo, 

informação, documento, documento arquivístico e documento arquivístico digital.  

2.1 ARQUIVO 

É necessário elucidar o significado do termo arquivo existentes na literatura da área. 

O termo arquivo (archives), de acordo com Schellenberg (2006, p.35) é de origem grega e 

significa o “lugar onde são guardados os documentos públicos e outros documentos de 

importância”.  

Deve-se salientar que a “principal finalidade dos arquivos é servir a administração, 

constituindo-se, com o decorrer do tempo, em base do conhecimento da história”, como 

destaca PAES (2004, p.20). 

Uma das definições mais importantes do termo arquivo como conjunto de 

documentos é a do Manual da Associação Holandesa de Arquivistas (1973, p.13): 

O conjunto de documentos escritos, desenhos, material impresso, recebidos ou 

produzidos oficialmente por determinado órgão administrativo ou por um de seus 

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

custódia desse órgão ou funcionário. 

No Brasil, a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, no artigo 2º, define arquivo como: 

Consideram-se arquivos, para os fins desta lei, os conjuntos de documentos 

produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e 

entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem 

como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos 

documentos. 

Duranti (1994, p.49-50) afirma que os arquivos se constituem como prova da ação, conforme 

segue na passagem seguinte. 

Através dos milênios, os arquivos têm representado, alternada e cumulativamente, os 

arsenais da administração, do direito, da história, da cultura e da informação. A 

razão pela qual eles puderam servir a tantas finalidades é que os materiais 

arquivísticos, ou registros documentais representam um tipo de conhecimento único: 

gerados ou recebidos no curso das atividades pessoais institucionais, como seus 

instrumentos e subprodutos, os registros documentais são as provas primordiais para 

as suposições ou conclusões relativas a essas atividades e às situações que elas 

contribuíram para criar, eliminar, manter ou modificar. A partir dessas provas, as 

intenções, ações, transações e fatos podem ser comparados, analisados e avaliados, e 

seu sentido histórico pode ser estabelecido.  

Segundo Indolfo (1995, p. 13):  
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arquivo é o conjunto de documentos produzidos e/ou recebidos por órgão públicos, 

         instituições de  caráter  público, entidades privadas e pessoas físicas      em   

         decorrência do exercício de suas atividades,  qualquer que seja o suporte da  

         informação. 

Os dicionários específicos da área, tais como o Dicionário de Terminologia 

Arquivística da Associação dos Arquivistas Brasileiros – AAB, organizado por Camargo e 

Bellotto (1996, p. 5) apresenta cinco definições para arquivo: 

1. Conjunto de documentos que, independentemente da natureza ou do suporte, são 

reunidos por acumulação ao longo das atividades das pessoas físicas ou jurídicas, 

públicas ou privadas; 

2.Entidade administrativa responsável pela custódia, pelo tratamento documental e 

pela utilização dos arquivos sob a sua jurisdição; 

3. Edifício onde são guardados os arquivos; 

4. Móvel destinado à guarda de documentos; 

5. Em processamento de dados, conjunto de dados relacionados, tratados como uma 

totalidade 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística do Arquivo Nacional – 

DIBRATE (2005, p. 27) apresenta quatro definições para arquivo: 

1. Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, 

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

independentemente da natureza do suporte. Ver também fundo; 

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

a conservação e o acesso a documentos; 

3. Instalações onde funcionam arquivos; 

4. Móvel destinado à guarda de documentos.  

 

Ao analisar as definições apresentadas pelos dois dicionários, nota-se que existe uma 

diferença entre os significados que o termo arquivo possui, como conjunto de documentos  

(seus diferentes fundos) e arquivo como instituição que armazena vários arquivos, como 

destaca Jenkinson: 

Eles [os arquivos] têm, consequentemente, uma estrutura, uma articulação e uma 

natural relação entre suas partes, as quais são essenciais para sua significação. A 

qualidade de um arquivo só sobrevive em sua totalidade se sua forma e relações 

originais forem mantidas (JENKINSON apud JARDIM E FONSECA, 1998, p.371). 

Schellenberg (2006, p. 41) define arquivos da seguinte forma: 

Os documentos de qualquer instituição pública ou privada que hajam sido 

considerados de valor, merecendo preservação permanente para fins de referência e 

de pesquisa e que hajam sido depositados ou selecionados para depósito, num 

arquivo de custódia permanente.     
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O arquivista moderno, para Schellenberg (2006, p. 39), interessa-se pela qualidade 

dos documentos que recebe de um órgão do governo, e anseia ter “a integridade dos 

documentos preservados”.  

Além disso, Schellemberg (2006, p. 40) considera que não há uma definição final do 

termo “arquivos”não apresenta uma definição final, pois tal referência e definições podem ser 

modificadas em cada país de acordo com suas necessidades. Ele acredita que o arquivista 

moderno necessita buscar uma nova definição para o termo, de acordo com suas necessidades 

e experiências. O autor afirma que os arquivos devem ser definidos com base no fato de que 

os documentos foram produzidos ou acumulados para alcançar um determinado objetivo e 

finalidade. 

2.2 INFORMAÇÃO 

Fazemos parte de um mundo globalizado onde se produz, recebe e dissemina a 

informação, de maneira muito rápida, onde também se precisa de agilidade para recuperar 

essa informação quando necessária. Marcondes e Sayão (2001, p.26) afirmam que: 

Na emergência da sociedade da informação, o valor desta como insumo para 

qualquer atividade, seja ela uma decisão econômica, um processo cultural ou de 

ensino/aprendizagem, uma pesquisa científica ou tecnológica, está relacionado 

diretamente ao seu potencial de orientar de forma econômica o dispêndio de energia 

para realização desta atividade. Para que possa realizar todo seu potencial, a 

informação relevante para um dado problema deve estar disponível no tempo certo. 

De nada adiante a informação existir, se quem dela necessita não sabe da sua 

existência ou se ela não puder ser encontrada.  

Diversas disciplinas trabalham com informação de alguma forma e alguns autores da 

área da Arquivologia realizam estudos sobre esse tema. Fonseca (1998, p.53-54) afirma em 

sua obra a relação existente entre Arquivologia e a Ciência da Informação, a primeira como 

campo científico autônomo e a segunda onde informação é um conceito fundamental para a 

Arquivologia. 

Ao final de uma evolução transformadora de sua missão e definição, a arquivologia 

aparece, hoje, como uma disciplina cuja razão de ser  situa-se no seio da 

gestão da informação, recurso vital das organizações. Todos os membros da 

organização têm necessidade de informação para cumprir suas funções respectivas. 

As informações necessárias serão buscadas no interior ou no exterior da 

organização.  Estas informações podem ser verbais ou registradas sobre suportes 

como, por exemplo, o papel, a fita magnética, o disco ótico ou o microfilme. 

(COUTURE; ROUSSEAU; DUCHARME, apud FONSECA, 1998, p. 53-54). 
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Além disso, no atual processo globalizado é grande a quantidade de informação 

produzida. Le Coadic (2004, p. 5) afirma que toda informação reúne um sistema de signos e 

linguagem, que transmite significado.  

A informação comporta um elemento de sentido. É um significado  transmitido a 

um ser consciente por meio de uma mensagem inscrita em um suporte espacial 

temporal: impresso, sinal elétrico, onda  sonora, etc. Essa inscrição é feita graças a 

um sistema de signos (a linguagem), signo este que é um elemento de linguagem que 

associa um significante a um significado: signo alfabético, palavra, sinal de 

pontuação.  

O Dicionário de Terminologia Arquivística da Associação dos Arquivistas 

Brasileiros – AAB (1996, p. 44) define a informação como "todo e qualquer elemento 

referencial contido num documento".  

Nesta mesma direção, o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 

107) define informação como o “elemento referencial, noção, ideia ou mensagem contida 

num documento”. Da mesma forma o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística –  

DIBRATE (2004, p.97), entende informação como: “elemento referencial, noção ideia ou 

mensagem contida num documento”.  

Duranti (2005, p. 7) define informação como “uma mensagem que tem como 

objetivo a comunicação através do espaço ou do tempo”. 

Heredia destaca o quanto a informação é importante como parte integrante dos 

arquivos: “Importa muito que não percamos de vista a tríplice dimensão do objeto da 

Arquivologia e sua ordem: arquivos – documentos de arquivo – informação”. (Apud 

FONSECA, 2005, p. 55) 

O Glossário do Projeto InterPARES 3 define que a informação é o “conjunto de 

dados organizado para transmitir uma unidade complexa dotada de significado” 

(INTERPARES 3, 2012, on-line3). 
1
 De acordo com o Projeto InterPARES 2, na publicação 

Diretrizes do Produtor: a elaboração e a manutenção de materiais digitais: diretrizes para 

indivíduos, os conceitos de informação e dados se relacionam onde “informação é um 

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

menores partes significativas e indivisíveis da informação” (InterPARES 2, 2010, p. 3). Já a 

                                                           
1
 Disponível em: <http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=s&term=>. 

Acesso em 19 nov. 2014. 
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terminologia empregada no Glossário do Projeto InterPARES 3 define informação como um 

“conjunto de dados organizado para transmitir uma unidade complexa dotada de significado”. 

O Glossário Geral da Ciência da Informação da Universidade de Brasília (UnB)
2
, 

agrega termos e definições diretamente relacionados as disciplinas de Arquivologia, 

Biblioteconomia e Ciência da Informação, onde são apresentados diferentes autores, de forma 

que alguns serão indicados abaixo:  

 Estruturas simbolicamente significantes com a competência de gerar conhecimento no 

indivíduo, em seu grupo, ou na sociedade. (BARRETO, 2002, p. 50). 

 Conjunto de dados que satisfazem a uma determinada necessidade informacional. Possui um 

valor agregado e precisa da intervenção ativa do usuário. (KORFHAGE, 1997). 

 Toda ideia, fato ou trabalho mental que seja comunicado, armazenado, publicado e/ou 

distribuído formalmente ou informalmente em qualquer formato. (AMERICAN LIBRARY 

ASSOCIATION, 1983). 

 Uma informação é um acontecimento que provoca uma redução acerca de um ambiente 

dado”. (LÉVY, P.) 

 Podemos constatar que o conceito de informação, diante das definições apresentadas, 

pode ser diferente, pois informação pode ser definida como conteúdo do documento e também 

como mensagem a ser transmitida no tempo e espaço, bem como como geradora de 

conhecimento distinguida por Grácio e Fadel como: 

Conjuntos significantes com a competência e a intenção de gerar conhecimento no 

indivíduo, em seu grupo e na sociedade. Essa definição mostra a forte relação 

estabelecida entre informação e conhecimento. Daí a importância de se produzir, 

organizar, administrar, distribuir e preservar a informação de maneira correta[...] a 

essência do fenômeno da informação/conhecimento está na sua intencionalidade, ou 

seja, a informação deve atingir o seu destino e criar conhecimento no mesmo. Esse é 

o destino final da informação. (GRÁCIO; FADEL, apud BARRETO, 2009, p. 1).  

 

 

 

                                                           
2Disponível em: <http://www.cid.unb.br/m001/M0011000.asp?txtID_PRINCIPAL=123>. 

Acesso em 24 nov.2014. 
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2.3 DOCUMENTO, DOCUMENTO ARQUIVISTICO E DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO 

DIGITAL. 

 A literatura arquivística vem definindo os termos documento e documento 

arquivístico. No entanto, o termo documento está presente em várias áreas do saber, como 

Arquivologia, Biblioteconomia e Ciência da Informação, e é de fundamental importância para 

este trabalho, pois com o tempo foram de fato definindo esse termo de acordo com suas 

perspectivas. Serão apresentados algumas dessas definições.  

Le Goff (1982, p.536) conceitua documento da seguinte maneira: 

O termo latino documentum, derivado de docere 'ensinar', evoluiu para o significado 

de 'prova' e é amplamente usado no vocabulário legislativo. É no século XVII que se 

difunde, na linguagem jurídica francesa, a expressão titres et documents e o sentido 

moderno de testemunho histórico data apenas do século XIX. O significado de 

“papel justificado”, especialmente no domínio policial, na língua italiana, por 

exemplo, demonstra a origem e a evolução do termo. O documento que, para a 

escola histórica positivista do fim do século XIX e do início do século XX, será o 

fundamento do fato histórico, ainda que resulte da escolha, de uma decisão do 

historiador, parece apresentar-se por si mesmo como prova histórica. A sua 

objetividade parece opor-se essencialmente como testemunho escrito 

 

Segundo o DIBRATE (2005, p.73) documento é: “Unidade de registro de 

informações, qualquer que seja o suporte ou formato”, O DIBRATE estabelece que suporte é 

“material no qual são registradas as informações” (DIBRATE, 2005, p. 157).  

O Dicionário da AAB (1996, p.41) define documento como “unidade constituída 

pela informação e seu suporte” e considera o termo documento como seu equivalente na 

língua inglesa.  

Indolfo (1995, p. 11) analisa o documento como uma fonte de informação: 

“documento é toda informação registrada em um suporte material, suscetível de ser utilizada 

para consulta, estudo, prova e pesquisa, pois comprovam fatos, fenômenos, formas de vida e 

pensamentos do homem numa determinada época ou lugar”. 

O Glossário Geral de Ciência da Informação da Faculdade de Ciência da Informação 

UNB
3
 apresenta vários conceitos de documento a seguem alguns 

                                                           
3
 Disponível em: <http://www.cid.unb.br/m001/M0011000.asp?txtID_PRINCIPAL=123>. 

Acesso em 24 nov.2014. 
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  “Qualquer suporte de informação com inclusão de dados legíveis por homens e por 

maquinas. Conjunto constituído por um suporte e por uma informação, disponível para 

ser consultado e utilizado como prova.” (DOYLE, 1991) 

  “No senso comum, o documento costuma ser entendido como tudo aquilo que possa 

registrar (e atestar) o cumprimento de deveres do indivíduo enquanto cidadão, ou 

menos servir como garantia de direitos; e, em geral, “documento” também costuma 

estar identificando a documento escrito.” (GONÇALVES, 1998) 

 “No Universo de Documentos como: o conjunto de todos os suportes físicos existes 

(livros, filmes, discos, fitas, K-7, vídeos, CDs, periódicos, anais de congressos, atas, 

relatórios, cartazes, manuscritos, fotografia, tese, histórias em quadrinho, mapas, 

plantas etc.) nos quais estão as informações produzidas pelo conhecimento humano 

[...] documento será a informação impressa produzida pelo conhecimento humano 

passível de catalogação ou indexação. (GALVÃO, 1998). 

O documento não é caracterizado apenas pelo suporte, mas pela materialidade como 

evidência de fato, o que garante permanência no tempo. 

Em um evento recente da área o a autora Smit (2011) em um ciclo de palestras em 

São Paulo, apresentou uma pesquisa, que abordou os teóricos mais conceituados neste 

assunto.  Apesar de considerar em sua análise o documento uma inscrição (textual) em um 

suporte (registro), profissionais europeus apresentam uma visão diferente sob este tema: Otlet 

(1934) e Briet (1951) conceituam documento pensando na função que ele apresenta, como 

uma “fonte de conhecimento, fixada materialmente, suscetível de ser usada para referência ou 

estudo, ou ainda como argumento de autoridade “. (OTLET, 1934; BRIET, 1951 apud SMIT, 

2011). 

Esses teóricos consideram tudo como um documento, uma vez que não limitam sua 

definição: registros escritos, gráficos, tridimensionais que representam ideias ou objetos e que 

informam. (OTLET, 1934) 

Documento é uma evidência que apoia um fato, é qualquer símbolo físico ou 

simbólico, preservado e registrado, para representar, reconstruir ou demonstrar um fenômeno 

físico ou conceitual. (BRIET, 1951) 
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Visto isso o documento não é caracterizado apenas pelo suporte, mas pela 

materialidade como evidência de fato, o que garante permanência no tempo. 

Seguindo outra linha de pensamento Bellotto (2007, p.35), considera documento 

como um registro de expressões e ações: 

Segundo a conceituação clássica e genérica, documento é qualquer elemento gráfico, 

iconográfico, plástico, ou fônico pelo qual o homem se expressa. É o livro, o artigo 

de revista ou jornal, o relatório, o processo, o dossiê, a carta, a legislação, a estampa, 

a tela, a escultura, a fotografia, o filme, o disco, a fita magnética, o objeto utilitário 

etc., enfim, tudo o que seja produzido, por motivos funcionais, jurídicos, científicos, 

técnicos, culturais ou artísticos, pela atividade humana.  

O Glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos – CTDE do Conselho 

Nacional de Arquivos – CONARQ (2010, p.12) define documento como uma “unidade de 

registro de informações, qualquer que seja o formato ou o suporte”  

 No conceito de documento arquivístico Duchein (1986, p.17) documento de arquivo 

ao “contrário de um objeto de coleção ou de um dossiê constituído por peças heterogêneas de 

proveniência diversas – não tem razão de ser, isoladamente. Sua existência só se justifica na 

medida em que pertença a um conjunto”. 

 Para Rondinelli (2005, p.129), o conceito de documento arquivístico significa: 

“informação registrada, independente da forma ou suporte, produzida ou recebida no decorrer 

da atividade de uma instituição ou pessoa e que possui conteúdo, contexto e estrutura 

suficientes para servir de prova dessa atividade”. 

 De acordo com JARDIM E FONSECA (1998, p.374): 

Os documentos arquivísticos são, simultaneamente, instrumentos e subprodutos das 

atividades institucionais e pessoais. Como tais constituem fontes primordiais de 

informação e prova para as suposições e conclusões relativas a essas atividades, sua 

criação, manutenção, eliminação ou modificação. 

No entanto já se preocupava com a questão do suporte do documento suas 

características. Schellenberg destaca que a definição de documento arquivístico depende da 

sua natureza independentemente das características físicas e de suporte. 

 Em Arquivos Modernos: princípios e técnicas, Schellenberg (2007, p.41) define 

documento arquivistico como: 
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“Todos os livros, papéis, mapas, fotografias ou outras espécies documentárias, 

independentemente de sua apresentação física ou características, expedidos ou 

recebidos por qualquer entidade pública ou privada no exercício de seus encargos 

legais ou em função das suas atividades e preservados ou depositados para 

preservação por aquela entidade ou por seus legítimos sucessores como prova de 

suas funções, sua política, decisões, métodos, operações ou outras atividades, ou em 

virtude do valor informativo dos dados neles contidos.”  

 Já Belloto define que a criação do documento de arquivo não depende do seu suporte, 

o que determina se ele vai ser considerado um documento de arquivo é a razão pela qual foi 

criado. Segundo Bellotto (2007, p.37)  

Os documentos de arquivo são os produzidos por uma entidade pública ou privada, 

ou por uma família ou pessoa no transcurso das funções que justificam sua 

existência como tal, guardando esses documentos relações orgânicas entre si. 

Surgem, pois, por motivos funcionais administrativos e legais. Tratam sobretudo de 

provar, de testemunhar alguma coisa. Sua apresentação pode ser manuscrita, 

impressa ou audiovisual; são em geral exemplares únicos e sua gama é variadíssima, 

assim como sua forma e suporte.  

 A definição de documento arquivístico apresentada pela Câmara Técnica de 

Documentos Eletrônicos do CONARQ (2010, p.2). Documento arquivístico: “documento 

produzido (elaborado ou recebido), no curso de uma atividade prática, como instrumento ou 

resultado de tal atividade, e retido para ação ou referência.”  

 E também define documento como uma “unidade de registro de informações, qualquer 

que seja o formato ou o suporte” (GLOSSÁRIO - CTDE, 2010, p. 12). 

 A norma ISAD(G) – Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística – define 

documento arquivístico (record) como “informação registrada, independentemente de forma 

ou suporte, produzida ou recebida e mantida por uma instituição ou pessoa no decurso de suas 

atividades públicas ou privadas”. (ARQUIVO NACIONAL, 2000, p. 15) 

 Documento de arquivo (record) - Informação registrada, independentemente de forma 

ou suporte, produzida ou recebida e mantida por uma instituição ou pessoa no decurso de suas 

ua atividades públicas ou privadas.  

De acordo com Projeto InterPARES 2(2010, p.2), a definição de documento 

arquivístico é: 
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No escopo dessas diretrizes, um documento arquivístico é definido como qualquer 

documento produzido (isto é, elaborado ou recebido e salvo para ações futuras ou 

referência) por uma pessoa física ou jurídica no curso de uma atividade prática como 

um instrumento e subproduto de tal atividade.  

 Duranti (1994, p.50), ao analisar o documento arquivístico considera que ele é o 

registro das ações efetivas e completas que eles são:  

...gerados ou recebidos no curso das atividades pessoais ou institucionais, como seus 

instrumentos e subprodutos, os registros documentais são provas primordiais para as 

sua suposições ou conclusões relativas a essas atividades e às situações que elas 

contribuíram para criar, eliminar, manter ou modificar. A partir destas provas, as 

intenções, ações, transações e fatos podem ser comparados, analisados e avaliados, e 

seu sentido histórico pode ser estabelecido. 

 Duranti (1994, p. 50) ressalta ainda a relação entre documentos e as atividades do seu 

produtor: 

Essa capacidade dos registros documentais de capturar os fatos, suas causas e 

consequências, e de preservar e estender no tempo a memória e a evidência desses 

fatos, deriva da relação especial entre os documentos e a atividade da qual eles 

resultam, relação essa que é plenamente explorada no nível teórico pela diplomática 

e no nível prático por numerosas leis nacionais.  

 Além disso a autora Duranti afirma que os documentos arquivísticos atestam ações e 

transações e ainda que sua veracidade depende das circunstância da sua criação e preservação. 

Salientando as cinco propriedades que todo documento arquivístico deve apresentar, 

independente de suporte, formato, gênero, tipo data ou proveniência, para ser considerado 

documento arquivístico: imparcialidade, autenticidade, naturalidade, inter-relacionamento e 

unicidade. 

 Imparcialidade: Os documentos são inerentemente verdadeiros e representam as 

circunstâncias que os criaram de maneira a fornecer as provas originais, atestam fatos e ações 

do seu órgão produtor. Porque trazem [os registros documentais] uma promessa de fidelidade 

aos fatos e ações que manifestam e para cuja realização contribuem, eles também ameaçam 

revelar fatos e atos que alguns interesses não gostariam de ver revelados. (DURANTI, 1994, 

p.51, 1ª e 2ª colunas) 
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 Autenticidade: Os documentos são criados e mantidos preservados devido ao seu valor 

de prova e informação para as futuras gerações, com a possibilidade de agir através deles. 

Deve ser livre de qualquer sinal de corrupção e adulteração: “Os documentos são autênticos 

porque são criados tendo a necessidade de agir através deles, mantidos para garantir futuras 

ações e conservados sob custódia de acordo com procedimentos regulares que podem ser 

comprovados” (DURANTI, 1994, p.51). 

 Naturalidade: A maneira como os documentos são produzidos e acumulados no 

decorrer de uma atividade de acordo com as necessidades do produtor. Duranti (1994, p.52): 

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

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

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

naturalmente nos escritórios em função dos objetivos práticos da administração.” 

 Inter-relacionamento: Onde os registros documentais possuem relações com os outros 

documentos do mesmo produtor, tornando-os interligados pelas suas ações na qual foram 

criados, sendo assim a relação que os documentos estabelecem entre si tanto dentro quanto 

fora do grupo no qual estão preservados.  

“Os documentos estabelecem relações no decorrer do andamento das transações e de acordo 

com suas necessidades.” (DURANTI, 1994, p.52) 

Unicidade: Cada peça documental possui um valor único dentro do fundo em que está 

preservada, sejam eles originais ou cópias, desde que cada um mantenha-se relacionado a uma 

ação. “Copias de um registro podem existir em um mesmo grupo ou em outros grupos, mas 

cada cópia é única em seu lugar, porque o complexo das suas relações com outros registros é 

sempre único”. (DURANTI, 1994, p 52). 

 Por último, Duranti (1994, p. 52) afirma que: 

As características de imparcialidade, autenticidade, naturalidade, 

interrelacionamento. e unicidade tornam a análise dos registros documentais o 

método básico pelo qual se pode alcançar a compreensão do passado tanto imediato 

quanto histórico, seja com propósitos administrativos ou culturais. 

 Para a definição de documento arquivístico digitais serão apresentados dois conceitos 

semelhantes um do Glossário da CTDE/CONARQ (2010, p.12) afirma que documento 
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arquivístico digital: “documento digital reconhecido e tratado como um documento 

arquivístico” 

 E o outro do Projeto InterPARES 3(INTERPARES 3, 2012)
4
 que considera 

documento arquivístico digital: “Documento digital que é tratado e gerenciado como um 

documento arquivístico” 

Duranti (2005, p.7) define documento arquivístico como: 

Produzido (produzido ou recebido e retido para ação ou referência) de forma 

eletrônica, o que significa que uma mensagem recebida em forma eletrônica, porém 

retida em papel é um documento arquivístico em papel, enquanto uma carta recebida 

em papel porém escaneada no computador e somente usada como arquivo digital é 

um documento arquivístico eletrônico. 

 Já o Glossário da CTDE/CONARQ segue a definição de documento arquivístico 

digital estabelecida pelo Projeto InterPARES 3: “documento digital reconhecido e tratado 

como um documento arquivístico”. (CTDE/CONARQ, 2010, p.12) 

 Duranti(2005, p.7) identifica as características necessárias do documento arquivístico 

digital, a autora  analisou essas características a partir da presunção fundamental da 

diplomática que apesar da diferença de  natureza proveniência ou data, de um ponto de vista 

formal, todos a documentos arquivísticos são satisfatoriamente parecidos para possibilitar a 

concepção de uma forma documental ideal. 

 As características ideais seriam forma fixa, conteúdo estável, relações explícitas com 

outros documentos, contexto administrativo identificável, pessoas envolvidas e ação. A forma 

fixa significa que todo conteúdo do documento deve ser armazenado de maneira que quando 

sua mensagem for apresentada tenha mesma forma documental que tinha quando retida pela 

primeira vez. O conteúdo estável, onde o conteúdo contido nos documentos arquivísticos não 

pode ser alterado, sobrescrito, apagado ou expandido.  Relações explícitas com outros 

documentos arquivísticos dentro ou fora do sistema digital, ou seja, a relação orgânica, isto é, 

a relação de um documento com outros documentos do mesmo grupo. Essa relação deve ser 

                                                           
4
 Disponível em: 

<http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=d&term=271>. Acesso em 25 

nov. 2014. 
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mantida por meio de um plano de classificação ou outro identificador único.. Contexto 

administrativo identificável auxilia na identificação de alguns elementos referentes à 

proveniência como o produtor, o autor, o destinatário, a data. 

 As pessoas envolvidas no mínimo por três que participam no momento da criação do 

documento autor, redator e destinatário. E por último a ação que o documento participa ou 

apóia em termo de procedimento ou tomada de decisão.  

 Uma das questões mais discutidas entre os documento digital e documento 

arquivístico digital é o suporte, que segundo o Glossário do Projeto InterPARES é o “material 

físico ou substância sobre o qual a informação pode ser ou está registrada ou armazenada.” 

Duranti (2005, p.8-9) cita que: “[...] a equipe decidiu que o suporte não deve ser visto como 

parte constituinte do documento arquivístico, mas sim analisado com seu contexto 

tecnológico.’’ 

3. GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS 

Este Capítulo pretende apresentar gestão de documento seu cenário, desafios 

encontrados, dentro da arquivística. Neste capítulo serão abordados a trajetória do conceito, o 

ciclo de vida, à classificação, a temporalidade, a destinação e outros conceitos fundamentais. 

3.1 OS DESAFIOS DA GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS. 

 De acordo com o Earq-Brasil (2011, p.16) após a segunda guerra mundial a 

tecnologia começou a ser inserida na sociedade, na década de 70 os computadores 

começaram a fazer parte das instituições, mas foi nos ano 80 que os computadores pessoais 

surgiram e as redes de trabalho, concomitante ao salto a internet.  

Foi então que a partir dos anos 90 com o avanço das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC). Os documentos gerados no decorrer das atividades nas empresas 

públicas e privadas, passam do meio convencional (físico) para serem produzidos também no 

ambiente eletrônico, sendo armazenados em suportes magnéticos e ópticos, em formato 

digital. Com todo esse desenvolvimento tecnológico a gestão de documento também passou a 

ser feita por um sistema informatizado o gerenciamento eletrônico de documentos (GED). 

Porém esse avanço apresenta algumas questões a serem analisadas, pois ao mesmo 

tempo que acarreta vantagens referentes à produção, transmissão, armazenamento e acesso,  
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essa simplicidade de produção e transmissão dos documentos,  ocasiona a facilidade do 

acesso a informação o que é uma fragilidade, pois podem causar problemas que ameaçam e 

minimizam a vida útil do suporte e além de acarretar perdas, e qualquer perda principalmente 

no que diz respeito aos documentos arquivísticos digitais, pode ser considerado um grande 

problema. Como é citado na Carta para a Preservação do patrimônio Arquivístico DigitaL
5
 

 Sobre a fragilidade intrínseca do armazenamento digital o CONARQ                    

(2004, p. 3) define o seguinte : 

A tecnologia digital é comprovadamente um meio mais frágil e mais instável de 

convencionais de registrar informações, tendo um impacto profundo sobre a 

gestão dos documentos digitais no presente para que se tenha garantia de acesso 

no futuro 

Segundo o Earq-Brasil (2011) é necessário tomar medidas preventivas para 

minimizar a obsolescência tecnológica (software, hardware e formato) do sistema, que 

acontece devido a vida curta das mídias, o que por consequência acaba dificultando a 

preservação de longo prazo e o acesso contínuo da informação contida no mesmo. O 

CONARQ (2011, p.2) em sua Carta faz um importante alerta a respeito da rápida 

obsolescência da tecnologia digital. “A preservação de longo prazo das informações digitais 

está seriamente ameaçada pela vida curta das mídias, pelo ciclo cada vez mais rápido de 

obsolescência dos equipamentos de informática, dos softwares e dos formatos”. Em 

decorrência disso, torna-se um desafio, preservar e conservação de acervos culturais, 

científicos e institucionais digitais. 

A preservação de documentos arquivísticos tem por objetivo garantir a 

autenticidade e a integridade da informação, enquanto o acesso depende dos 

documentos estarem em condições de serem utilizados e compreendidos. O desafio 

da preservação dos documentos arquivísticos digitais está em garantir o acesso 

contínuo a seus conteúdos e funcionalidades, por meio de recursos tecnológicos 

disponíveis à época em que ocorrer a sua utilização 

Existem algumas iniciativas sendo tomadas para essa preservação a longo prazo 

como citada na carta CONARQ (2011, p.3): 

Complexidade e custos da preservação digital; a preservação de documentos digitais 

pressupõe uma constante atualização de suporte e de formato, além de estratégias 

                                                           
5
 disponível em <http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/Media/ 

publicacoes/cartapreservpatrimarqdigitalconarq2004.pdf>.>. Acesso em 29 nov. 2014 
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para possibilitar a recuperação das informações, que passam pela preservação da 

plataforma de hardware e software em que foram criados, pela migração ou pela 

emulação. Estas são algumas iniciativas que vêm sendo tomadas, mas que não são 

ainda respostas definitivas para o problema da preservação de longo prazo. Não há 

soluções únicas e todas elas exigem investimento financeiro elevado e contínuo em 

infraestrutura tecnológica, pesquisa científica aplicada e capacitação de recursos 

humanos. 

O programa é a única maneira de gestão arquivística de documentos apresenta como 

base a política arquivística e a designação de responsabilidades (earq 2011). O programa é a 

única possibilidade de se gerenciar os documentos, gerindo o seu ciclo de vida precisa de um 

programa permanente. O planejamento para este programa consiste no desenho do sistema de 

gestão arquivística de documentos e a elaboração de instrumentos e manuais, para que isso de 

fato aconteça algumas tarefas devem ser cumpridas, entre elas: levantamento da estrutura 

organizacional, levantamento da produção documental, análise e revisão do fluxo de 

documentos, elaboração e/ou revisão do plano de classificação e da tabela de temporalidade e 

destinação, capacitação do pessoal, implementação de sistemas de informação e integração 

com os sistemas já existentes, definição do plano de ação do programa de gestão, como seus 

objetivos, metas e estratégias de implantação, divulgação e acompanhamento, visando 

melhoria contínua. 

3.2. PROCEDIMENTOS DO SISTEMA 

 O e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p.26) apresenta 

os procedimentos e operações técnicas do sistema de gestão arquivística de documentos 

digitais e convencionais, estabelecendo requisitos mínimos para um Sistema Informatizado de 

Gestão Arquivística de Documentos – SIGAD e pode ser aplicado em qualquer plataforma 

tecnológica e especificando todas as atividades da gestão de documentos da sua produção até 

a destinação final. 

 No SIGAD a captura consiste em: “declarar um documento como em documento 

arquivístico, incorporando-o ao sistema de gestão arquivística.” Mas para isso deve passar 

pelas seguintes ações:  registro, classificação, indexação, atribuição de restrição de acesso e 

arquivamento. 

  O EARQ Brasil (2011 p. 29-30) Com relação à avaliação define o seguinte: “é uma 

atividade vital em um programa de gestão arquivística de documentos, pois permite 
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racionalizar o acúmulo de documentos nas fases corrente e intermediária, facilitando a 

constituição dos arquivos permanentes”. É na avaliação que acontece a análise dos 

documentos arquivísticos e estabelecendo prazos de guarda e destinação, respeitando os 

valores primários e secundários esses prazos de guarda e as ações de destinação deverão estar 

especificados na tabela de temporalidade e destinação dos órgão ou entidade. A destinação 

dos documentos só é concluída depois da seleção, que é a separação dos documentos de valor 

permanente daqueles passíveis de eliminação, sempre de acordo com os critérios e técnicas 

estabelecidas na tabela de temporalidade e destinação. O processo de avaliação é complexo, 

pois exige a participação de pessoas das diversas áreas da instituição, que tenham 

conhecimento das áreas e que a façam essa análise de acordo com a legislação vigente. É 

importante que o sistema de gestão arquivística de documentos identifique os documentos que 

já cumpriram sua temporalidade, para executar a destinação prevista. O SIGAD deve prever 

as seguintes as seguintes ações: retenção dos documentos, por determinado período, no 

arquivo corrente do órgão ou entidade que os gerou; eliminação física; transferência; 

recolhimento para instituição arquivística. 

3.3 RESOLUÇÕES DO CONARQ  

 O CONARQ criado pela Lei 8159/1991, com a incumbência de definir a política 

nacional de arquivos públicos e privados, exercendo a orientação normativa visando à gestão 

de documentos e à proteção especial aos documentos de arquivo. (BRASIL, 1991, art. 3).  Ele 

constituiu câmaras técnicas com a finalidade de elaborar normas, diretrizes, estudos, 

procedimentos técnicos e administrativos fundamentais para se implementar a política 

nacional de arquivos. A Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE) é uma delas. 

 A CTDE é formada por representantes de diversos setores tanto do governo quanto da 

sociedade civil de diversas esferas do conhecimento, com formação multidisciplinar da 

Ciência da Informação, Arquivologia, Tecnologia da Informação, Ciência da Informação, 

Administração e Direito, pois os documentos digitais apresentam problemáticas envolvendo 

várias disciplinas. 

 O CONARQ desde 2004 vem aprovando várias resoluções referentes à gestão de 

documentos digitais. Serão apresentadas algumas delas a seguir: 
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Com relação a necessidade de se identificar os documentos digitais nos sistemas 

eletrônicos o CONARQ
6
 aprovou a resolução nº 20 de 16 de julho de 2004.  

 Já no que diz respeito a diretrizes para transferências e recolhimento de documento 

arquivísticos digitais para instituições arquivísticas públicas, analisando a natureza dos 

arquivos digitais, expressando as responsabilidades dos produtores e dos preservadores no que 

se refere à preservação de documentos arquivísticos digitais autênticos. Estabelecendo a 

política de gestão arquivística de documentos que assegure a integridade e confiabilidade dos 

documentos arquivísticos digitais, da mesma forma as instituições arquivísticas devem 

assumir uma política de preservação que garanta a autenticidade e o acesso a longo prazo dos 

documento no meio digital. O CONARQ aprovou a n°24 de 03 de agosto de 2006 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2006)
7
. 

 Referente a adoção de Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão 

Arquivística de Documentos – e-ARQ Brasil pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema 

Nacional de Arquivos-SINAR. O CONARQ aprovou a resolução nº 25, de 27 de abril de 

2007. 

 No que diz respeito a inserção dos Metadados na Parte II do Modelo de Requisitos 

para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos - e-ARQ Brasil 

previstos na própria Resolução n. 25. O CORNARQ aprovou a resolução n°32, de 17 de de 

maio de 2010. 

  Para a questão do correio eletrônico corporativo, é apresentado a adoção das 

Diretrizes para sua Gestão arquivística, considerando que o correio eletrônico corporativo tem 

sido utilizado para a transmissão e recebimento de mensagens no curso das atividades 

desenvolvidas pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – 

SINAR. Foi aprovada pelo CONARQ a resolução n° 36, de 19 de dezembro de 2012. 

                                                           
6
 Disponível em: 

<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?from_info_inde 

x=11&infoid=100&sid=52 >. Acesso em: 19 nov. 2014 

7
 Disponível em: < 

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?from_info_index=11

&infoid=75&sid=46 >. Acesso em: 19 nov. 2014. 
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4. ANÁLISE DO SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS EM UMA EMPRESA 

DE ENGENHARIA DE ACORDO COM O MODELO E-ARQ BRASIL 

  Este capítulo pretende apresentar brevemente uma análise em uma empresa 

Engenharia, como não será possível utilizar o nome real da empresa será usado um nome 

fictício WAY. Será exposto um breve histórico da empresa WAY, como funciona seu 

arquivo, e o sistema de gerenciamento eletrônicos de documentos arquivísticos. Pretende-se 

realizar uma análise comparativa a fim de verificar se os requisitos para sistemas 

informatizados do sistema de gerenciamento adotado pela empresa esta em conformidade com 

os requisitos do Modelos de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística 

de Documentos - e-ARQ Brasil (2011). 

 

4.1 ARQUIVO DA EMPRESA WAY 

 O arquivo corrente da empresa esta alocado na sede da empresa, onde ficam todos os 

documentos de primeira idade, localizado no centro de Niterói, já o arquivo intermediário e 

permanente fica localizado em um outro bairro de Niterói. 

 O arquivo mantém a guarda dos documentos das seguintes áreas: financeira, jurídica, 

comercial, técnica e departamento pessoal.  

 A equipe do arquivo é composta por duas arquivistas uma analista do projeto, 

responsável pela parte do planejamento das atividades com a diretoria. E uma coordenadora 

que faz o acompanhamento técnico do trabalho realizado. E três estagiárias duas no arquivo 

corrente e uma no arquivo intermediário permanente. 

 A organização do arranjo físico do arquivo corrente é feita por assunto, e os 

documentos são acondicionados em pastas, dentro dos arquivos de aço, e contempla uma 

data-limite de 2009 à 2014. 

 Para os que estão próximos a passar para a fase intermediária, mas precisam cumprir o 

prazo estabelecido na tabela de temporalidade de cinco anos, ficam armazenados em caixas 

box, dispostos em prateleiras organizados por assunto. 
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 Os documentos mais que os usuários mais consultam são os contratos, as escrituras 

das vendas das unidades dos empreendimentos, dossiês de assistência técnica. 

 Em relação ao acesso aos documentos foram estabelecidos níveis de acesso de acordo 

com as relações que os departamentos estabelecem entre si, por exemplo a área comercial 

compartilha tudo que o jurídico produz então o usuário da comercial tem o direito de 

consultar tanto o documento gerado pela sua área quanto a do jurídico, é uma relação de 

compartilhamento da informação. 

 Para todo documento que os usuários consultam, existe um protocolo que contém o 

nome do solicitante, departamento, qual a obra, período, data de empréstimo, data de 

devolução e assinatura. Esse controle é físico feito em um caderno. 

 O código de classificação foi elaborado para encaixar todos os assuntos documentais 

da empresa, foi criado de acordo com os moldes do código do Arquivo Nacional. Todo 

documento que é recebido no arquivo é classificado dentro do assunto referente no código de 

classificação. 

 Foi elaborada uma tabela de temporalidade para orientar o trabalho do arquivo 

intermediário e permanente, para tal primeiro se fez o levantamento dos documentos presentes 

no arquivo, foi mapeado a produção do documento e depois foi feita uma análise com o 

gerente de cada área, para saber a necessidade de guarda da empresa dentro da legislação 

vigente da área para se criar um prazo de guarda.  

 Porém um grande problema que a equipe do arquivo enfrenta é que a empresa não 

implementa uma gestão de documentos, não por falta técnica dos funcionários do arquivo, 

mas sim pela administração da empresa, que acha desnecessário.  

4.2 SISTEMA INFORMATIZADO MC FILE: FUNCIONALIDADES x REQUISITOS 

 O sistema de gerenciamento de documentos utilizado pela empresa WAY é o MC  

FILE, ele foi implementado em 2005. Logo de início os usuários ofereceram uma certa 

resistência em utilizar o sistema, já que estavam acostumado a utilizar o documento físico, e 

tinham a ideia que pelo fato do documento estar no sistema todos teriam acesso. Mas o 

sistema trouxe vários benefícios como a racionalização da massa documental, deixou de ter 

várias cópias de um documento em departamentos distintos, a resposta muito mais rápida para 
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solicitação do usuário. Com isso os funcionários foram reconhecendo a funcionalidade do 

sistema, a facilidade de ter a informação no seu computador, sem ter a necessidade de se 

deslocar para o arquivo, isso otimizou o tempo em relação a consulta, acontecendo também o 

intercâmbio entre o usuário e o gestor do sistema. Todos os funcionários da empresa possuem 

seu login e sua senha de acesso. 

 A captura é feita por meio da digitalização, existem documentos digitais que são 

incluídos automaticamente no sistema, todos os documentos físicos que são digitalizados são 

inseridos no sistema como PDF, só se converte desenhos técnicos como planta em AutoCad, é 

necessário converte-lo para PDF. Após o documento original ser digitalizado e 

disponibilizado no sistema ele é arquivado.  

 O documento é registrado com número identificador e sua busca é realizada através do 

número identificador, nome do beneficiário, data da autorização e pelo nome do dependente. 

O sistema não prevê código de classificação nem prazo de guarda de tabela de temporalidade. 

O sistema apresenta o item módulos, que apresenta as áreas de restrição de acesso, por 

exemplo quando se é incluindo um documento no módulo de arquivo, somente os usuários do 

arquivo tem acesso ao documento. Assim que o documento é cadastrado no sistema 

automaticamente gera um número de identificação o ID. A inserção ou modificação de dados 

no sistema só pode ser feita pela equipe do arquivo, se a área precisar fazer alguma alteração 

entra em contato com a arquivista. 

 A busca e localização do documento são feitas geralmente pelo número identificador, 

pelo nome do beneficiário, pelo nome do dependente, pelo assunto ou por termos existentes 

no documento. Sendo um documento por meio físico, a recuperação incide sobre sua estrutura 

física e por meio eletrônico sua recuperação será pela nomenclatura no momento da 

salvaguarda do documento ou por palavras-chave depois que o documento já fora inserido. 

Aos documentos digitalizados serão salvos em formato PDF para inserção futura, otimizando 

a recuperação do documento. 

 No momento da busca, o usuário terá várias opções para recuperar a informação 

desejada, essa pesquisa pode ser feita através do ID, departamento, obra, empresa, espécie 

documental, assunto, código de classificação, localização física, empreendimento e data.  
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 Será realizada análise do sistema de gerenciamento de documentos utilizados na 

empresa FSP, tendo como base o “Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de 

Gestão Arquivística de Documentos” – e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2009). 

 Desse modo, foram selecionados alguns requisitos obrigatórios referentes às seguintes 

funcionalidades: captura, avaliação e temporalidade, e por meio de entrevistas e análise da 

documentação do sistema foi verificada a aderência desse sistema com o e-ARQ Brasil, de 

acordo com o Quadro de análise de requisitos do e-ARQ Brasil atendidos pelo sistema de 

gerenciamento de documentos da empresa FSP (Quadro 1). 

 A seguir será feita a análise do sistema de gerenciamento de documentos utilizados na 

empresa WAY, onde serão comparadas as funcionalidades do sistema com alguns dos 

requisitos com base no “Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão 

Arquivística de Documentos” – e-ARQ Brasil (2011), que um SIGAD deve possuir e sua 

classificação de obrigatoriedade, e se o sistema MC FILE atende a esses requisitos. 

 

Quadro 1 – Quadro de análise de requisitos do e-ARQ Brasil atendidos pelo sistema de 

gerenciamento de documentos da empresa WAY 

 

 

1. Organização dos documentos arquivísticos: plano de Classificação e manutenção dos 

documentos  

1.1 Configuração e administração do plano de classificação no SIGAD 

Item 1.1.1: Um SIGAD tem que incluir e ser 

compatível com o plano de classificação 

do órgão ou entidade. 

O plano de classificação dos integrantes do 

SINAR deve estar de acordo com a 

legislação e ser aprovado pela instituição 

arquivística na esfera de competência 

específica. 

Em conformidade. O plano/código de 

classificação da WAY é aplicado. 

Item 1.1.2: Um SIGAD tem que garantir a 

criação de classes, subclasses, grupos e 

subgrupos nos níveis do plano de 

classificação de acordo com o método de 

codificação adotado. 

Por exemplo, quando se adotar o método 

decimal para codificação, cada classe pode 

ter no máximo dez subordinações, e assim 

Em conformidade. O Mc file permite 

alteração somente a pessoas autorizadas da 

equipe do arquivo. 
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sucessivamente. 

Item 1.1.3: Um SIGAD tem que permitir a 

usuários autorizados acrescentar novas 

classes sempre que se fizer necessário. 

O sistema não autoriza usuários a realizar 

esse tipo de alteração. 

Item 1.1.4: Um SIGAD tem que registrar a 

data de abertura de uma nova classe no 

respectivo metadado. 

O sistema não registra essa data. 

Item 1.1.5: Um SIGAD tem que registrar a 

mudança de nome de uma classe já existente 

no respectivo metadado. 

Isso não acontece no sistema. 

Item 1.1.10: Um SIGAD tem que permitir a 

associação de metadados às classes, 

conforme estabelecido no padrão de 

metadados, e deve restringir a inclusão e 

alteração desses mesmos metadados somente 

a usuários autorizados. 

Em conformidade. Somente funcionários do 

arquivo são autorizados para tal atividade. 

Item 1.1.17: Um SIGAD tem que prover 

funcionalidades para elaboração de relatórios 

de apoio à gestão do plano de classificação, 

incluindo a capacidade de: gerar relatório 

completo do plano de classificação; gerar 

relatório parcial do plano de classificação a 

partir de um ponto determinado na 

hierarquia; gerar relatório dos documentos ou 

dossiês/processos classificados em uma ou 

mais classes do plano de classificação; gerar 

relatório de documentos classificados por 

unidade administrativa. 

Em conformidade. O sistema apresenta uma 

ferramenta que gera esse relatório.  

1.2 Classificação e metadados das unidades de arquivamento 

Item 1.2.4: Um SIGAD tem que permitir a 

associação de metadados às unidades de 

arquivamento e deve restringir a inclusão e 

alteração desses mesmos metadados somente 

Em conformidade. Somente funcionários do 

arquivo possuem essa autorização. 
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a usuários autorizados. 

1.3 Gerenciamento dos dossiês/processos 

Item 1.3.1: Um SIGAD tem que registrar nos 

metadados a data de abertura e de 

encerramento do dossiê/processo. 

Essa data pode se constituir em parâmetro 

para aplicação dos prazos de guarda e 

destinação do dossiê/processo. 

Em conformidade. Todo dossiê que é aberto 

no sistema entra com uma data, e a 

temporalidade e a destinação deste 

documento é feita a partir da sua data de 

criação. 

Item 1.3.2: Um SIGAD tem que permitir que 

um dossiê/processo seja encerrado através de 

procedimentos regulamentares e somente por 

usuários autorizados. 

Em conformidade. Somente o os 

funcionários do arquivo possuem essa 

autorização. 

Item 1.3.3: Um SIGAD tem que permitir a 

consulta aos dossiês/processos já encerrados 

por usuários autorizados. 

Em conformidade.  O sistema permite a 

consulta de documentos inativos, mas 

somente de usuários autorizados. 

Item 1.3.4: Um SIGAD tem que impedir o 

acréscimo de novos documentos a 

dossiês/processos já encerrados. 

Dossiês/processos encerrados deverão ser 

reabertos para receber novos documentos. 

Em conformidade. No sistema Mc File os 

novos documentos não podem ser acrescidos 

nos dossiês inativos por usuários não 

autorizados. Se existir a necessidade será 

incluído por usuários autorizados. 

  

3. Captura 

3.1 Procedimentos Gerais 

Item 3.1.1: A captura tem que garantir a 

execução das seguintes funções: registrar e 

gerenciar todos os documentos 

convencionais; 

Registrar e gerenciar todos os documentos 

digitais, independentemente do contexto 

tecnológico; classificar todos os documentos 

de acordo com o plano ou código de 

classificação; controlar e validar a introdução 

de metadados. 

A captura assegura a execução de registro e 

gerenciamento dos documentos digitais. 

Admite validar a inserção de metadados 

através do nome da pessoa que realizou o 

cadastro. 
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Item 3.1.2: Um SIGAD tem que ser capaz de 

capturar documentos digitais das formas a 

seguir: captura de documentos produzidos 

dentro do SIGAD; captura de documento 

individual produzido em arquivo digital fora 

do SIGAD; captura de documento individual 

produzido em workflow ou em outros 

sistemas integrados ao SIGAD; captura de 

documentos em lote. 

O sistema faz a captura de quase todos os 

documentos citados, menos do documento 

individual produzido em workflow. 

Item 3.1.4: Um SIGAD tem que aceitar o 

conteúdo do documento, bem como as 

informações que definem sua aparência, 

mantendo as associações entre os vários 

objetos digitais que compõem o documento, 

isto é, anexos e links de hipertexto. 

Em conformidade. O sistema permite a 

captura de documentos digitalizados em 

PDF, Word, Excel, do AUTOCAD 

convertido para PDF e formato JPEG e 

convertidos para o formato PDF. 

Item 3.1.5: Um SIGAD tem que permitir a 

inserção de todos os metadados obrigatórios 

e opcionais definidos na sua configuração e 

garantir que se mantenham associados ao 

documento. Os metadados obrigatórios são: 

• nome do arquivo digital; 

• número identificador atribuído pelo 

sistema; 

• data de produção 

• data e hora da captura; 

• data e hora de transmissão e recebimento; 

• data e hora da captura; 

• título ou descrição abreviada; 

• classificação de acordo com o plano ou 

código de classificação; 

• prazos de guarda; 

• autor (pessoa física ou jurídica); 

• redator (se diferente do autor); 

Alguns metadados não foram previstos 

como: 

• data e hora de transmissão e recebimento; 

• autor (pessoa física ou jurídica); 

• redator (se diferente do autor); 

• destinatário (e respectivo cargo); 

• registro das migrações e data em que 

ocorreram. 

Os metadados opcionais se referem a 

informações mais detalhadas sobre o 

documento, tais como: 

• espécie/tipo/gênero documental 
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• originador; 

• destinatário (e respectivo cargo); 

• nome do setor responsável pela execução 

da ação contida no documento; 

• indicação de anotação; 

• indicação de anexos; 

• indicação de versão; 

• restrição de acesso; 

• registro das migrações e data em que 

ocorreram. 

Os metadados opcionais se referem a 

informações mais detalhadas sobre 

o documento, tais como: 

• espécie/tipo/gênero documental 

• associações a documentos diferentes que 

podem estar relacionados pelo fato de 

registrarem a mesma atividade ou se 

referirem à mesma pessoa ou situação; 

• formato e software (nome e versão) em que 

o documento foi produzido ou capturado; 

• máscaras de formatação (templates) 

necessárias para interpretar a estrutura do 

documento; 

•assunto/descritor (diferentes do já 

estabelecido no código de classificação); 

• localização física; e 

• outros que se julgarem necessários. 

Item 3.1.6: Um SIGAD tem que prever a 

inserção dos metadados obrigatórios, 

previstos em legislação específica na devida 

esfera e âmbito de competência, no momento 

da captura de processos. 

Não foi informado. 

Item 3.1.7: Um SIGAD tem que ser capaz de Em conformidade. Cada dossiê possui o ID 
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atribuir um número identificador a cada 

dossiê/processo e documento capturado, que 

serve para identificá-lo desde o momento da 

captura até sua destinação final dentro do 

SIGAD. 

número de identificação no sistema. 

Item 3.1.8: O formato do número 

identificador atribuído pelo sistema deve ser 

definido no momento da configuração do 

SIGAD. 

O identificador pode ser numérico ou 

alfanumérico, ou pode incluir os 

identificadores encadeados das entidades 

superiores no ramo apropriado da 

hierarquia. 

O identificador é numérico não existe 

encadeamento com órgão superior. 

Item 3.1.9: Num SIGAD o número 

identificador atribuído pelo sistema tem que: 

- ser gerado automaticamente, sendo vedada 

sua introdução manual e alteração posterior; 

ou 

- ser atribuído pelo usuário e validado pelo 

sistema antes de ser aceito. 

Uma opção seria gerar o número 

identificador automaticamente, mas nesse 

caso, ocultá-lo do usuário, permitindo a este 

introduzir uma sequência não 

necessariamente única como um 

“identificador”. O usuário empregaria essa 

sequência como um identificador, mas o 

SIGAD a consideraria como metadado 

pesquisável, definido pelo usuário. 

O número identificador é gerado pelo sistema 

e não pode ser alterado em hipótese alguma. 

 

Item 3.1.10: Um SIGAD tem que prever a 

adoção da numeração única de processos 

e/ou documentos oficiais de acordo com a 

Não se aplica a realidade da empresa WAY. 
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legislação específica a fim de garantir a 

integridade do número atribuído ao processo 

e/ou documento na unidade protocolizadora 

de origem. 

Item 3.1.12: Um SIGAD tem que garantir 

que os metadados associados a um 

documento sejam inseridos somente por 

usuários autorizados. 

Em conformidade. Só pode ser realizado por 

usuários autorizados, os funcionários do 

arquivo. 

Item 3.1.13: Um SIGAD tem que garantir 

que os metadados associados a um 

documento sejam alterados somente por 

administradores e usuários autorizados e 

devidamente registrados em trilhas de 

auditoria. 

Em conformidade. A inclusão ou inserção 

somente é feita pelos administradores do 

sistema. 

Item 3.1.16: Um SIGAD tem que garantir a 

visualização do registro de entrada do 

documento no sistema com todos os 

metadados inseridos automaticamente e os 

demais a serem atribuídos pelo usuário. 

Por exemplo, o sistema pode atribuir, 

automaticamente, o número identificador, a 

data de captura, o título, o originador, e 

requerer que o usuário preencha os demais 

metadados. 

Em conformidade. Em conformidade. O 

sistema atribui automaticamente o numero 

identificador, titulo, o originador e ou usuário 

precisa preencher manualmente os demais 

metadados, como por exemplo, 

empreendimento, obra, localização física do 

documento. 

Item 3.1.17: Um SIGAD tem que garantir a 

inserção de outros metadados após a captura. 

Por exemplo, data e hora de alteração e 

mudança de suporte. 

Em conformidade. A inserção de metadados 

é realizada pelo usuário autorizado, mesmo 

após a captura do documento. 

Item 3.1.18: Sempre que um documento tiver 

mais de uma versão, o SIGAD tem que 

permitir que os usuários selecionem pelo 

menos uma das seguintes ações: 

• registrar todas as versões do documento 

Em conformidade. O sistema registra cada 

uma das versões do documento, 

separadamente, como um documento 

arquivístico. 
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como um só documento arquivístico; 

• registrar uma única versão do documento 

como um documento arquivístico; 

• registrar cada uma das versões do 

documento, separadamente, como um 

documento arquivístico. 

Item 3.1.21: No caso de documentos ou 

dossiês/processos constituídos por mais de 

um objeto digital, o SIGAD tem que: 

• tratar o documento como uma unidade 

indivisível, assegurando a relação entre os 

objetos digitais; 

• preservar a integridade do documento, 

mantendo a relação entre os objetos digitais; 

• garantir a integridade do documento quando 

de sua recuperação, visualização e gestão 

posteriores; 

• gerenciar a destinação de todos os objetos 

digitais que compõem o documento como 

uma unidade indivisível. 

O sistema trata o documento como uma 

unidade indivisível, assegurando a relação 

entre os objetos digitais. 

Item 3.1.22: Um SIGAD tem que emitir um 

aviso caso o usuário tente registrar um 

documento que já tenha sido registrado no 

mesmo dossiê/processo. 

Em conformidade. O sistema avisa e não 

completa o cadastro. 

4 Avaliação e destinação 

4.1 Configuração da tabela de temporalidade e destinação de documentos. 

Item 4.1.1: Um SIGAD tem que prover 

funcionalidades para definição e manutenção 

de tabela de temporalidade e destinação de 

documentos, associada ao plano de 

classificação do órgão ou entidade. 

Não se aplica, pois o sistema da empresa 

WAY não possui a finalidade pra definição e 

tabela de temporalidade e destinação. 

Item 4.1.2: Um SIGAD tem que associar, 

automaticamente, ao dossiê/processo o prazo 

Os pontos 4.2 a 4.11 não se aplica na 

empresa. Já que não possui tabela de 
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e a destinação previstos na classe em que o 

documento foi inserido. 

temporalidade incluída no sistema. 

Item 4.1.3: Um SIGAD tem que manter 

tabela de temporalidade e destinação de 

documentos com as seguintes informações: 

• identificador do órgão ou entidade; 

• identificador da classe; 

• prazo de guarda na fase corrente; 

• prazo de guarda na fase intermediária; 

• destinação final; 

• observações; 

• evento que determina o início da contagem 

do prazo de retenção na fase corrente e na 

fase intermediária. 

A tabela de temporalidade e destinação de 

documentos dos integrantes do SINAR deve 

estar de acordo com a legislação e ser 

aprovada pela instituição arquivística na 

específica esfera de competência. 

Não se aplica, pois o sistema da empresa 

WAY não possui tabela de temporalidade 

incluída no sistema Mc file. 

Item 4.1.4: Um SIGAD tem que prever, pelo 

menos, as seguintes situações para 

destinação: 

•apresentação dos documentos para 

reavaliação em data futura; 

• eliminação; 

• exportação para transferência; 

•exportação para recolhimento (guarda 

permanente). 

Não se aplica, pois o sistema da empresa 

WAY não possui tabela de temporalidade 

incluída no sistema Mc file. 

Item 4.1.5: Um SIGAD tem que prever a 

iniciação automática da contagem dos prazos 

de guarda referenciados na tabela de 

temporalidade e destinação de documentos, 

pelo menos, a partir dos seguintes eventos: 

Não se aplica, pois o sistema da empresa 

WAY não possui tabela de temporalidade 

incluída no sistema Mc file. 
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Abertura de dossiê; arquivamento de 

dossiê/processo; desarquivamento de 

dossiê/processo; inclusão de documento em 

um dossiê/processo. Acontecimentos 

específicos, descritos na tabela de 

temporalidade e destinação, como, por 

exemplo, “cinco anos a contar da data de 

aprovação das contas”, quando não puderem 

ser detectados automaticamente pelo sistema, 

deverão ser informados ao SIGAD por 

usuário autorizado. 

Item 4.1.7: Um SIGAD tem que limitar a 

definição e a manutenção (alteração, inclusão 

e exclusão) da tabela de temporalidade e 

destinação de documentos a usuários 

autorizados. 

Não se aplica, a tabela de temporalidade não 

é incluída no sistema, então não é realizada a 

manutenção da tabela no sistema. 

Item 4.1.11: Um SIGAD tem que prover 

funcionalidades para elaboração de relatórios 

que apóiem a gestão da tabela de 

temporalidade e destinação, incluindo a 

capacidade de: 

_ gerar relatório completo da tabela de 

temporalidade e destinação de documentos; 

_ gerar relatório parcial da tabela de 

temporalidade e destinação de documentos a 

partir de um ponto determinado na hierarquia 

do plano de classificação; 

_ gerar relatório dos documentos ou 

dossiês/processos aos quais está atribuído um 

determinado prazo de guarda; 

_ identificar as inconsistências existentes 

entre a tabela de temporalidade e destinação 

de documentos e o plano de classificação. 

Não se aplica, o sistema não realiza tais 

funções devido a não inserção da tabela de 

temporalidade no sistema. 
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4.2 Aplicação da tabela de temporalidade e destinação de documentos 

Item 4.2.1: Um SIGAD tem que fornecer 

recursos integrados à tabela de temporalidade 

e destinação de documentos para 

implementar as ações de destinação. 

Não se aplica, o sistema não realiza tais 

ações por não ter inserido em seu sistema a 

tabela de temporalidade. 

Item 4.2.3: Um SIGAD tem que prover 

funcionalidades para informar ao usuário 

autorizado sobre os documentos ou 

dossiês/processos que já cumpriram ou estão 

para cumprir o prazo de guarda previsto. 

Não se aplica o sistema utilizado não 

possibilita a contagem automática do prazo 

de guarda. 

Item 4.2.4: Um SIGAD deve prover 

funcionalidades para gerenciar o processo de 

destinação, que deve ser iniciado por usuário 

Autorizado e cumprir os seguintes passos: 

_ identificar automaticamente os documentos 

ou dossiês/processos que atingiram os prazos 

de guarda previstos; 

_ informar o usuário autorizado sobre todos 

os documentos ou dossiês/processos que 

foram identificados no passo anterior; 

_ possibilitar a alteração do prazo ou 

destinação previstos para aqueles 

documentos ou dossiês/processos, caso 

necessário; 

_ proceder à ação de destinação quando 

confirmado pelo usuário autorizado. 

Não se aplica. 
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5. CONSIDERAÇÕE FINAIS: 

 Considerando o trabalho apresentado, pode-se observar que a gestão de documentos 

tem um papel fundamental no tratamento dos documentos arquivísticos, ela objetiva o 

gerenciamento eficaz do fluxo informacional arquivístico que se inicia no momento da 

produção do documento e finaliza na sua destinação final. Este trabalho teve um 

embasamento teórico dentro da literatura arquivística, contando com autores de suma 

importância na área como: Luciana Duranti, T.R. Schellenberg, Ana Celeste Indolfo, Michel 

Duchein e Heloisa Bellotto. 

 Foi possível concluir os documentos arquivísticos têm por objetivo servir à 

organização produtora apoiando suas decisões, para registrar e proteger os interesses da 

organização seja ela pública ou privada. E que é de fundamental importância que exista uma 

gestão de documentos dentro das organizações, pois só assim podem elas gerenciar de fato o 

ciclo de vida dos seus documentos arquivísticos digitais. Dessa forma se torna necessária a 

implementação de um programa de gestão de documentos arquivísticos, onde é de suma 

importância ter o conhecimento dos conceitos da arquivologia e Diplomática, e suas 

aplicações no ambiente digital.  

  Foi feito um estudo do sistema informatizado e pode-se observar que um sistema 

incompleto ou falho pode acarretar perda, adulteração ou mesmo pode invalidar a força 

probatória dos documentos arquivísticos digitais. Por isso cabe ressaltar que o sistema 

informatizado de gestão arquivística de documentos (SIGAD) não é um sistema único, é um 

instrumento para desenvolvimento ou aquisição de softwares para gerenciamento de 

documentos arquivísticos. 

 Finalizou-se este trabalho demostrando as condições para a implementação de SIGAD, 

suas funcionalidades e requisitos. Foi realizada uma pesquisa que comparou os requisitos do 

E-arq Brasil o sistema Mc file utilizado pela empresa de Engenharia WAY, de acordo com o 

que foi analisado conclui-se que o sistema é satisfatório para atender as necessidades 

essenciais da empresa que é armazenar, registrar e dar acesso, não visando o ciclo de vida dos 

documentos, já que a área administrativa da empresa não apoia a gestão de documentos. 
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