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RESUMO 

 

A partir do levantamento da literatura arquivística em relação aos conceitos pertinentes a área, 

propõe-se analisar neste trabalho o sistema informatizado de uma empresa de transporte de 

gás, usado para gerenciar os documentos arquivísticos digitais. A análise é feita com base em 

alguns requisitos obrigatórios para o gerenciamento arquivístico de documentos digitais, 

observados no e-ARQ Brasil (2011). Com a finalidade de alcançar tal objetivo, esta pesquisa 

aborda conceitos fundamentais como Arquivo, Gestão de Documentos tradicionais e digitais, 

apresentando seus princípios e práticas. 

 

Palavras-chave: Arquivologia. Gestão de Documentos. Gestão de Documentos Arquivísticos 

Digitais. Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos.  



ABSTRACT 

 

From the survey of archival literature regarding the relevant concepts area, it is proposed in 

this paper to analyze the computerized system for a gas transport company, used to manage 

the digital archive documents. The analysis is based on some mandatory requirements for 

archival management of digital documents, observed in e-ARQ Brazil (2011). In order to 

achieve this goal, this research addresses fundamental concepts such as Record, Traditional 

and Digital Records Management, with its principles and practices. 

 

Keywords: Archival. Records Management. Digital Records Management. Digital Records 

Management System. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O advento da Segunda Guerra Mundial fez com que fosse formulado o conceito de 

gestão de documentos, pois a partir desse evento houve uma “explosão documental” no 

âmbito da administração pública e privada, resultado dos avanços da pesquisa científica e 

tecnológica que gerou aumento na quantidade e diversidade documental. Com isso, surge a 

necessidade de racionalização e controle do volume das massas documentais acumuladas nas 

organizações. Essas mudanças ocorreram primeiramente nos Estados Unidos, onde foi 

elaborado o conceito do ciclo de vida, base para o conceito de records management. 

O conceito de gestão de documentos traz no seu bojo os princípios de economia e 

eficácia na produção e manutenção dos documentos arquivísticos, bem como a concepção de 

reduzir a massa documental para preservar os documentos de valor permanente sem perder a 

integridade dos arquivos. Deste modo, a gestão documental tem por objetivo controlar desde o 

momento da produção dos documentos até a sua destinação final. 

A partir da segunda metade do século XX e início do XXI, em vista do avanço do uso 

de computadores e da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), muda-se radicalmente 

a maneira de registro e comunicação da informação nas instituições públicas e privadas. Os 

documentos produzidos por estas organizações assumem novas configurações, ou seja, 

passam a ser gerados em formato digital e gerenciados por sistemas informatizados, o que 

gerou uma série de desafios para os arquivistas e instituições de arquivo. Assim, as 

organizações produtoras estão cada vez mais engajadas em desenvolver e implementar 

sistemas informatizados que gerenciem este novo formato de documentos. 

No Brasil, o CONARQ – Conselho Nacional de Arquivos – por meio da Câmara 

Técnica de Documentos Eletrônicos tem desenvolvido diversos estudos e iniciativas a respeito 

da gestão e preservação de documentos arquivísticos digitais e, elaborado normas, diretrizes, 

procedimentos técnicos e instrumentos legais que estejam em conformidade com a legislação 

vigente e padrões nacionais e internacionais.  

Uma iniciativa que merece destaque desta Câmara é o e-ARQ Brasil (Modelo de 

Requisitos de Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos), o qual tem o 

objetivo de orientar a implantação da gestão arquivística de documentos e especificar 

requisitos mínimos para um Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos - 

SIGAD - independente da plataforma tecnológica em que for desenvolvido e/ou implantado 

com o propósito de garantir a criação e manutenção de documentos arquivísticos confiáveis, 

autênticos e acessíveis. 
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Nos dias atuais, o gerenciamento de documentos arquivísticos digitais é um dos 

desafios enfrentados pela comunidade arquivística, visto que as formas de produção, 

transferência e acesso a documentos associadas a padrões tecnológicos cada vez mais 

sofisticados sofreram alterações significativas. Os sistemas informatizados constituem-se 

ferramenta fundamental na gestão de documentos em formato digital, porém observa-se que 

muitas dificuldades norteiam esse tema como, por exemplo, a mutabilidade da tecnologia, as 

peculiaridades dos documentos nesse formato e também, a fundamentação teórica que 

permeia o gerenciamento de documentos arquivísticos digitais, que precisam ser 

identificados, classificados, avaliados e preservados com procedimentos arquivísticos como 

os documentos tradicionais. 

Este trabalho é relevante para a Arquivologia tendo em vista que a produção da 

literatura arquivística no Brasil sobre gestão de documentos arquivísticos digitais ainda é 

muito escassa. E, uma vez que é impensável viver a contemporaneidade sem se deparar com a 

tecnologia, ou seja, a sociedade contemporânea é dependente da tecnologia e dos documentos 

em formato digital é importante que haja estudos que investiguem sistemas que gerenciam 

documentos digitais a fim de verificar sua capacidade de produzir e manter documentos 

autênticos, acessíveis e preservados pelo tempo que for necessário. 

Esta pesquisa, portanto, tem como objetivo demonstrar a importância da abordagem da 

Arquivística para a gestão de documentos digitais e adoção de um sistema informatizado pelas 

organizações a partir das diretrizes do CONARQ. Para isso é analisado o sistema 

informatizado Agatha a fim de verificar se está aderente aos requisitos previstos no e-ARQ 

Brasil, demonstrando assim, se o sistema é capaz de garantir a autenticidade e acessibilidade 

dos documentos. 

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

em literatura específica, como revistas especializadas e livros da área de Arquivologia. Cabe 

ressaltar que os estudos do Projeto InterPARES foram cruciais para a pesquisa deste trabalho, 

cujo conhecimento teórico-metodológico é essencial para a preservação de longo prazo de 

documentos arquivísticos digitais autênticos. Ademais, foi utilizado o modelo do e-ARQ 

Brasil da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos 

para a análise do sistema Agatha adotado por uma empresa de transporte de gás. 

O trabalho consiste em cinco capítulos. O segundo capítulo consta em definir os 

conceitos de arquivo, documento, documento arquivístico, informação, documento digital, 

documento arquivístico digital, documento digitalizado e gestão arquivística de documentos. 
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O terceiro capítulo trata da gestão arquivística de documentos digitais e tecnologia da 

informação, bem como apresenta as definições e aponta as diferenças entre sistema de 

arquivo, sistema de informação, sistema informatizado de gestão arquivística de documentos, 

elucidando as formas de registro de ações de uma organização. Ainda são abordadas as 

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

Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ. 

O quarto capítulo apresenta um breve histórico da empresa CG&B e seu procedimento 

de controle de documentação. Além disso, explicita uma análise comparativa do sistema a fim 

de verificar se está aderente ao e-ARQ Brasil nas seguintes funcionalidades: Organização dos 

documentos arquivísticos (Plano de Classificação), Tramitação, Captura, Avaliação e 

destinação; e Pesquisa, localização e apresentação dos documentos. 

As considerações finais, quinto e último capítulo, são baseadas na literatura sobre o 

tema destacando a importância da abordagem arquivística, através da qual se avalia o sistema 

adotado pela empresa CG&B verificando assim, se está de acordo com o que é proposto pelo 

Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos. 



14 

 

 

2 ARQUIVOLOGIA: CONCEITOS ESSENCIAIS  

 

Este capítulo apresenta os conceitos da Arquivologia a fim de esclarecer a importância 

da abordagem arquivística para a gestão de documentos digitais, e para isso se faz necessário 

apresentar os conceitos fundamentais dessa área do conhecimento. Os conceitos aqui citados 

referem-se a obras e autores consagrados, contemplando desde o Manual dos arquivistas 

holandeses de 1898 até os autores e estudiosos contemporâneos especialistas em preservação 

digital como Luciana Duranti.   

 

2.1 ARQUIVO  

 

O conceito central da Arquivologia é o conceito de arquivo. O Manual de Arranjo e 

Descrição da Associação de Arquivistas Holandeses é considerado um divisor de águas para a 

arquivologia como área autônoma do conhecimento e é, sem dúvida, um marco na definição 

do conceito de arquivo.  

 
Arquivo é o conjunto de documentos escritos, desenhos e material impresso, 

recebidos ou produzidos oficialmente por determinado órgão administrativo ou por 

um de seus funcionários, à medida que tais documentos se destinavam a permanecer 

na custódia desse órgão ou funcionário. (ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS 

HOLANDESES, 1973, p. 13) 

 

A concepção dos arquivistas holandeses, nesta definição, expressa claramente a ideia 

do “todo orgânico”, uma vez que se referem a arquivo como conjunto de documentos. 

Referem-se a “documentos escritos, desenhos e matéria impressa” traz a ideia de distinção 

com outros objetos, que pela natureza, pertencem aos museus e às coleções de antiguidades. 

Usam o termo “oficialmente” para reportarem-se a constituição do arquivo pelo conjunto de 

documentos produzidos ou recebidos pelos órgãos administrativos ou pelos funcionários a 

título oficial. Além disso, afirma que os documentos arquivísticos têm um destino, 

permanecer na custódia. 

O arquivista inglês Hilary Jenkinson, na sua obra intitulada Manual of archive 

administration, edição de 1937 (1ª edição publicada em 1922), define arquivo como 

documentos 

 
[...] produzidos ou usados no curso de um ato administrativo ou executivo (público 

ou privado) de que são parte contituinte e, subsequentemente, preservados sob a 

custódia da pessoa ou pessoas responsáveis por aquele ato e por seus legítimos 

sucessores para sua própria informação. (JENKINSON, 1937 apud 

SCHELLENBERG, 2006, p. 36)  
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Schellenberg (2006, p. 36), afirma que Jenkinson definiu arquivo considerando os 

documentos medievais. É importante destacar que para este autor, a custódia é essencial à 

característica dos arquivos. Para ele, documentos são arquivos se puder estabelecer a 

“custódia ininterrupta” ou “custódia intacta”, ou, se puder estabelecer uma “razoável 

presunção” da custódia. Esta “razoável presunção”, porém, é o que diferencia o ser ou não ser 

material de arquivo determinado documento. 

A definição de Eugenio Casanova (1867-1951) para arquivo apresentada no seu 

manual intitulado Archivistica é “a acumulação ordenada de documentos criados por uma 

instituição ou pessoa no curso de sua atividade e preservados para a consecução de seus 

objetivos políticos, legais e culturais, pela referida instituição ou pessoa” (1928, p. 19). É 

possível destacar na definição de Casanova pessoas jurídicas e físicas como produtoras de 

arquivos. Destaca-se também a dupla funcão dos arquivos (administrativa e cultural) bem 

como a questão da naturalidade para que possam constituir um arquivo. 

O arquivista alemão Adolf Brenneke (1875-1946) em Archivkunde, publicado em 

1953, apresenta o conceito de arquivo “como o conjunto de papéis e documentos que 

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

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

(BRENNEKE apud SCHELLENBERG, 2006, p. 37). 

Na definição de Brenneke, a palavra conjunto, como na definição dos arquivistas 

holandeses, traz consigo a questão do “todo orgânico”, da organicidade, característica dos 

documentos arquivísticos. Faz-se necessário destacar o valor cultural para pesquisa 

mencionado pelo arquivista alemão. Ele atesta que arquivos são preservados “como fonte de 

testemunho do passado”. 

Schellenberg (2006, p. 41) em “Arquivos Modernos: princípios e técnicas” define 

arquivo como: 

 
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. 

 

Com relação a Schellenberg, convém mencionar que sua obra foi lançada 21 anos após 

seu ingresso no Arquivo Nacional dos Estados Unidos, ano de 1956 e, diferentemente de 

outros autores, em vez de acervos medievais compactos, depara-se com um grande volume de 

documentos modernos provenientes da administração federal norte-americana. Assim, sua 
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experiência o fez considerar que “o elemento seleção deve estar implícito na sua definição de 

arquivos [...]” (SCHELLENBERG, 2006, p. 40), por entender que o grande problema do 

arquivista atual é selecionar da grande massa documental os arquivos destinados à 

preservação permanente.  

De alguma forma, Schellenberg sintetiza na sua definição de arquivos as formulações 

dos arquivistas holandeses, Jenkinson, Casanova e Brenneke. Ressalta dois fatores 

percorridos pela definição dos mesmos que são: fatores concretos e abstratos. A forma dos 

arquivos, a fonte de origem e o lugar de sua conservação são apontados por ele como fatores 

concretos. Não são fatores essenciais, na visão de Schellenberg, por entender que os arquivos 

“podem ter várias formas, podem vir de várias fontes e podem ser guardados em vários 

lugares” (SCHELLENBERG, 2006, p. 37). Os fatores abstratos, os essenciais, são três: a 

razão pela qual os documentos foram produzidos e recebidos, ou seja, para serem 

considerados arquivos os documentos devem ter sido criados na consecução de algum 

objetivo; o valor pelo qual os documentos são conservados, isto é, para que os documentos 

sejam arquivados devem ser preservados por razões outras que não apenas aquelas para as 

quais foram criados; e a custódia. Porém, pondera que se esse último elemento não puder ser 

atendido, podem ser considerados arquivos se os outros elementos estiverem presentes. 

A respeito da concepção de arquivo, faz-se necessário apontar a ambigüidade que este 

conceito possui na literatura arquivística. Fuster Ruiz (1999, p. 109) explica que esse termo 

possui geralmente três concepções: “como conteúdo documental” (um conjunto de 

documentos, “como instituição” (uma instituição onde organiza, guarda e dissemina os 

documentos) e “como continente ou lugar de conservação” (um local onde se conserva e 

consulta documentos arquivísticos). Schellenberg também destaca o duplo sentido do termo 

arquivo “(archive)”: “a) lugar onde são guardados os documentos públicos e outros 

documentos de importância; e b) registro histórico ou documento assim preservado” (Oxford 

English Dictionary apud SCHELLENBERG, 2006, p. 35). 

De acordo com o International Council on Archives (ICA), arquivo também possui 

três definições, a saber: “1 Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma 

entidade coletiva, pública e privada, pessoa ou família,  no desempenho de suas atividades, 

independente da natureza do suporte; 2 Instituição ou serviço que tem por finalidade a 

custódia, o processamento técnico, a conservação e o acesso a documentos; 3 Instalações onde 

funcionam os arquivos”.
1
 

                                                           
1
 Disponível em: <http://www.ciscra.org/mat/termdb/termlist/l/Portuguese>. Acesso em: 12 ago. 2014. 

http://www.ciscra.org/mat/termdb/termlist/l/Portuguese
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Assim, nota-se que há a maioria dos autores considera central a ideia de organicidade 

ou “todo orgânico”, explicitados nos termos conjunto, acumulação, ordenação e que sua 

produção está ligada as atividades de um órgão ou pessoa. 

 

2.2 INFORMAÇÃO 

 

O Dicionário Online de Português Aurélio define informação como: “1. Ato ou efeito 

de informar. 2. Notícia (dada ou recebida). 3. Indagação. 4. Esclarecimento dado sobre os 

méritos ou estado de outrem”.
2
 

A palavra informação, cotidianamente, é associada a conhecimento, a algum 

acontecimento e a notícias. No entanto, esta palavra assumiu perante a sociedade 

contemporânea, uma dimensão tal que deu origem, segundo Rondinelli (2013, p. 55) à 

chamada sociedade da informação, que tem como característica a tecnologia digital e redes de 

computadores. A importância que a informação assumiu a partir da segunda metade do século 

XX fez com que questionamentos sobre sua natureza, conceitos e benefícios fossem 

suscitados.  

A conceituação deste termo se restringe aqui à abordagem da Arquivologia, tendo em 

vista a finalidade do presente trabalho. 

Segundo Fonseca (2005, p. 10), “a informação não tem sido considerada objeto 

privilegiado da arquivologia, aparecendo, na literatura clássica da área, como uma 

consequência do documento de arquivo, que, por sua vez, é visto como um elemento do 

arquivo”.  

Camargo (1994, p. 34) em seu artigo “Arquivo, Documento e Informação: velhos e 

novos suportes” diz que informação é “todo e qualquer elemento referencial contido num 

documento”. Por conseguinte, “se informação, nesse sentido, é parte integrante do 

documento, este, por sua vez, é parte de um coletivo muito especial a que denominamos 

arquivo”. Ambas as definições são abordadas como consequência do documento arquivístico. 

O Projeto InterPARES 3 (INTERPARES, 2012) define o termo como “conjunto de 

dados organizado para transmitir uma unidade complexa dotada de significado”.
3
 

Para Duranti (2005, p. 7) informação é “mensagem que tem como objetivo a 

comunicação através do tempo ou do espaço”.  

                                                           
2
 Disponível em: < http://www.dicionariodoaurelio.com/informacao>. Acesso em: 12 ago. 2014. 

3
 Disponível em: <http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=i&term=88>. Acesso em: 10  

  set. 2014. 

http://www.dicionariodoaurelio.com/informacao
http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=i&term=88
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Existem ainda outras visões a respeito do conceito de informação como, por exemplo, 

a de Silva e colaboradores (1999, p. 25): 

 
A informação parece, pois, uma espécie de “substância”, suscetível de ser 

movimentada, transferida, manipulada e “consumida”, muitas vezes com vista à 

satisfação de uma necessidade psicológica. Assim sendo, essa substância deverá ter 

existência material, e consequentemente, terá que ser depositada sobre algo 

manuseável, ou seja, um suporte físico. Nesta acepção, e porque é sinônimo de 

dados do conhecimento registrado (registro da atividade humana), tem sido 

designada por informação documental.  
 

Nessa definição, verifica-se que a informação para ter existência real tem que ser 

depositada em algo manuseável, isto é, um suporte físico. Na visão desses autores, há uma 

associação entre informação e documento por meio de uma vinculação implícita ou explícita 

do documento com a questão do suporte. 

 

2.3 DOCUMENTO E DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO 

 

De acordo com a Arquivística, nem todo documento é considerado documento 

arquivístico. Assim, por serem dois conceitos diferenciados que permeiam por diversas áreas 

do conhecimento, serão apresentados conforme os dicionários, glossário e autores da área da 

Arquivologia. 

Segundo o DIBRATE (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 73), o documento é “uma 

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

A autora espanhola Antonia Heredia Herrera (1991 apud RONDINELLI, 2013, p. 46) 

define: 

 
Documento, em um sentido muito amplo e genérico, é todo registro de informação 

independente de seu suporte físico. Abarca tudo o que pode transmitir o 

conhecimento humano: livros, revistas, fotografias, filmes, microfilmes, [...] mapas, 

[...] fitas gravadas, discos, partituras, [...] selos, medalhas, quadros [...] e, de maneira 

geral, tudo que tenha um caráter representativo nas três dimensões e que esteja 

submetido à intervenção de uma inteligência ordenadora. 

 

O Projeto InterPARES 3 (INTERPARES, 2012) define documento como “Uma 

unidade indivisível de informação constituída por uma mensagem fixada num suporte 

(registrada) com uma sintaxe estável. Um documento tem forma fixa e conteúdo estável.”
4
 

O conceito de documento é definido por Belloto (2006, p. 35) como: 

 

                                                           
4
 Disponível em: <http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=i&term=88>. Acesso em: 10  

   out. 2014. 

 

http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=i&term=88
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[...] 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. 
 

Assim, o conceito de documento enfatiza a ideia de registro de informações, 

conhecimento que independe do suporte.
 

O documento arquivístico por sua vez, é definido por Schellenberg (2006, p. 41) em 

seu livro Arquivos Modernos: princípios e técnicas como: 

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

independentemente da 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. 

 

O autor, nesta definição, destaca que o documento para ser documento arquivístico 

independe do suporte e de suas características físicas, tem que ser produzido no exercício das 

funções legais e preservado como prova e informação. 

Rocha et al (2004, p.3), em concordância com a definição de Schellenberg, definem 

este termo como: 

 

Informação registrada, independente da forma ou do suporte, produzida ou recebida 

no decorrer das atividades de uma instituição ou pessoa, dotada de organicidade, que 

possui elementos constitutivos suficientes para servir de prova dessas atividades.  
 

De acordo com o International Council on Archives (ICA), documento arquivístico é 

“Documento elaborado ou recebido, no curso de uma atividade prática, como instrumento ou 

resultado de tal atividade, e retido para ação ou referência.”
5
  

O documento arquivístico possui certas características pelas quais se tem a noção clara 

sobre sua natureza. E, falar das características do documento arquivístico é falar da sua 

natureza como escreve Terry Eastwood: “Quando falamos da natureza de alguma coisa, 

estamos falando de uma combinação particular das qualidades relativas à sua origem e 

constituição. Estamos tentando caracterizar ou descrever suas propriedades ou atributos.” 

(EASTWOOD, 2009 apud RONDINELLI, 2013, p. 183).  

                                                           
5 Disponível em: <http://icarchives.webbler.co.uk/14282/multilingual-archival-terminology/multilingual-  

  archival-terminology.html> Acesso: 12 ago. 2014. 

 
 

http://icarchives.webbler.co.uk/14282/multilingual-archival-terminology/multilingual-%20%20%20archival-terminology.html
http://icarchives.webbler.co.uk/14282/multilingual-archival-terminology/multilingual-%20%20%20archival-terminology.html
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Segundo Duranti (1994, p. 49), mais precisamente no texto “Registros Documentais 

como provas de ação”, o documento de arquivo através dos milênios tem representado na 

sociedade “os arsenais da administração, do direito, da história, da cultura e da informação”. 

Isso se deve ao fato dos documentos arquivísticos representarem  

 
[...] um tipo de conhecimento único: gerados ou recebidos no curso das atividades 

pessoais ou 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. (DURANTI, 1994, p. 50) 

 

Duranti ainda assinala as cinco características do documento arquivístico, que são 

independentes da forma, suporte, formato, gênero, tipo, proveniência ou data que revelam sua 

natureza. 

A primeira delas é a imparcialidade. Refere-se à veracidade inerente ao documento 

arquivístico por este ser produzido no curso normal das atividades, independente da vontade 

do produtor do documento. A autora esclarece que a imparcialidade não quer dizer que o 

criador dos documentos arquivísticos é livre de ideias preconcebidas, “mas que as razões por 

que eles são produzidos (para desenvolver atividades) e as circunstâncias de sua criação 

(rotinas processuais) asseguram que não são escritos „na intenção ou para a informação da 

posteridade‟, nem com a expectativa de serem expostos ou com receio do olhar do público”. 

(DURANTI, 1994, p. 50) Deste modo, o documento arquivístico traz uma promessa de 

fidelidade aos fatos e ações que manifesta e para cuja realização contribui. 

A segunda característica é a autenticidade. Como define Duranti (1994, p. 51), “a 

autenticidade está vinculada ao continuum da criação, manutenção e custódia”, ou seja, “os 

documentos são autênticos porque são criados, mantidos e conservados sob custódia de 

acordo com procedimentos regulares e que podem ser comprovados”. 

A naturalidade é apresentada como a terceira característica dos documentos 

arquivísticos. Nas palavras de Duranti, a naturalidade diz respeito 

 
[...] à maneira como os documentos se acumulam no curso das transações de acordo 

com as necessidades da matéria em pauta: eles não são „coletados artificialmente, 

como os objetos de um museu (...), mas acumulados naturalmente nos escritórios em 

função dos objetivos práticos da administração. (DURANTI, 1994, p. 51) 

 

A quarta característica é o inter-relacionamento. Trata-se das relações que são 

estabelecidas entre os documentos no decorrer das atividades e que os tornam 

interdependentes. Conforme Duranti (1994, p. 51),  
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Os documentos estão ligados entre si por um elo que é criado no momento em que 

são produzidos ou recebidos, que é determinado pela razão da sua produção e que é 

necessário à sua própria existência, à sua capacidade de cumprir seu objetivo, ao seu 

significado, confiabilidade e autenticidade. 

   

A quinta é última característica é a unicidade. Por ela compreende-se o papel único 

desempenhado por cada documento no conjunto ao qual pertence, seja ele original ou cópia. 

De acordo com Duranti (1994, p. 51), “Cópias de um registro podem existir em um mesmo 

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

relações com outros registros é sempre único [...]”.  

Através do avanço do formato digital vários estudos sugiram a partir do Projeto 

InterPARES e das iniciativas da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho 

Nacional de Arquivos (CTDE-CONARQ), o que leva a necessidade de  esclarecer os 

conceitos arquivísticos tendo em vista a mudança no quadro conceitual por conta da 

tecnologia. 

 

2.4 DOCUMENTO ELETRÔNICO, DOCUMENTO DIGITAL E DOCUMENTO 

ARQUIVÍSTICO DIGITAL 

 

Na literatura arquivística é corrente o uso dos termos “documento eletrônico” e 

“documento digital” como sinônimos, porém vale a pena ressaltar algumas diferenças. 

Segundo o Glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, documento 

eletrônico é “Informação registrada, codificada em forma analógica ou em dígitos binários, 

acessível e interpretável por meio de um equipamento eletrônico”
6
 e documento digital é 

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

sistema computacional”.
7
  

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (ARQUIVO NACIONAL, 

2005, p. 75) define documento eletrônico como “Gênero documental integrado por 

documentos em meio eletrônico ou somente acessíveis por equipamentos eletrônicos, como 

cartões perfurados, disquetes e documentos digitais”. A definição de documento digital é 

“Documento codificado em dígitos binários, acessível por meio de sistema computacional”. 

Observa-se que, tecnologicamente, há uma diferença entre eles. O documento digital é 

                                                           
6
 Disponível em:<http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/media/publicacoes/glossario/2010  

   glossario_v5.1.pdf>. Acesso em: 30 set. 2014. 
7
 Disponível em:<http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/media/publicacoes/glossario/2010  

   glossario_v5.1.pdf>. Acesso em: 30 set. 2014. 

 

http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/media/publicacoes/glossario/2010
http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/media/publicacoes/glossario/2010
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codificado em dígitos binários e o documento eletrônico pode ser codificado de forma 

analógica ou em dígitos binários. Desta forma, o documento digital é um documento 

eletrônico, porém o documento eletrônico não é necessariamente um documento digital, de 

acordo com Rocco (2013, p. 47). 

Com relação ao documento arquivístico digital, o Glossário da Câmara Técnica de 

Documentos Eletrônicos o define como “Documento digital reconhecido e tratado como um 

documento arquivístico”.
8
 No tocante à construção deste conceito, Rondinelli defende que: 

 
O conceito é formulado a partir da junção das ideias de documento, documento 

arquivístico e documento digital. Assim, em outras palavras, pode-se dizer que o 

documento arquivístico digital é um documento, isto é “uma unidade indivisível de 

informação constituída por uma mensagem fixada num suporte (registrada), como 

uma sintática estável”, “produzido e/ou recebido por uma pessoa física ou jurídica, 

no decorrer das suas atividades”, “codificado em dígitos binários e interpretável por 

um sistema computacional”, em suporte magnético, óptico ou outro. 

(RONDINELLI, 2013, p. 235) 

 

Os documentos arquivísticos digitais apresentam diferenças consideráveis em relação 

aos documentos arquivísticos não digitais, em particular quando relacionado com documentos 

em papel. Rocco (2013, p. 48) destaca: 

 
O documento em papel apresentada conteúdo e forma intimamente ligados ao 

suporte e, no documento digital, o conteúdo e a forma são entidades separadas do 

suporte. A estabilidade do suporte, da forma e do conteúdo é inata aos documentos 

em papel, enquanto nos documentos digitais, tais entidades são instáveis. [...] O 

acesso ao conteúdo do documento em papel ocorre de forma direta, sem a 

necessidade de mediação de máquina para a compreensão humana. Diferentemente 

disso, o acesso ao documento digital, produzido em linguagem binária não pode ser 

feito “a olho nu”. Tal linguagem necessita de aparato tecnológico específico que a 

torne compreensível para o homem. 

 

Duranti (2005, p. 7) afirma que para compreender o conceito de documento 

arquivístico digital, é necessário identificar as características do documento arquivístico. Do 

ponto de vista da diplomática, os documentos arquivísticos digitais apresentam as mesmas 

características que os não digitais, “ainda que possam se manifestar de maneiras diferentes, os 

mesmos elementos formais que estão presentes em documentos tradicionais também existem, 

explícita ou implicitamente, em documentos eletrônicos”. As características são as seguintes: 

forma fixa, conteúdo estável, relações explícitas com outros documentos, contexto 

administrativo identificável, ação e pessoas envolvidas. 

                                                           
8
 Disponível em:<http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/media/publicacoes/glossario/2010  

   glossario_v5.1.pdf>. Acesso em: 30 set. 2014. 

 
 

http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/media/publicacoes/glossario/2010
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Forma fixa e conteúdo estável quer dizer que o documento arquivístico digital deve 

manter a mesma apresentação que tinha quando armazenado pela primeira vez, mantendo-se 

estável, completo e inalterado. 

As relações explícitas com outros documentos dizem respeito à relação orgânica, isto 

é, a relação inextricável de um documento com outro dentro de um grupo. Com relação aos 

documentos arquivísticos digitais, essa relação se dá dentro e fora do sistema, ou seja, se dá 

nos ambientes híbridos que são caracterizados por abranger documentos digitais e não 

digitais. (DURANTI; THIBODEAU, 2008 apud RONDINELLI, 2013, p. 236). 

O contexto administrativo identificável refere-se ao ambiente que envolve a ação na 

qual o documento participa, na qual se dá sua produção e gestão. 

A ação refere-se ao fato do documento arquivístico integrar uma ação ou para apoiá-la, 

simplesmente. 

As pessoas envolvidas são representadas no mínimo por três pessoas implicadas no 

momento da criação do documento: autor, redator e destinatário. No ambiente digital, o autor 

envolve necessariamente outras duas pessoas: o produtor e o originador.  

Segundo o Projeto InterPARES 3 (2012)
9
, o produtor é “a pessoa física ou jurídica a 

cujo fundo o documento pertence”, e define o originador como “a pessoa a quem pertence o 

endereço eletrônico ou a conta de login onde o documento é gerado ou enviado”. 

Ainda de acordo com Duranti (2005), os documentos arquivísticos digitais, bem como, 

os não digitais possuem determinadas partes constituintes (analisadas exclusivamente de 

acordo com a diplomática): forma documental, anotações, contexto, suporte, atributos e 

componente digital, sendo este último exclusivo dos documentos digitais. 

A forma documental refere-se a “regras de representação de acordo com as quais o 

conteúdo de um documento arquivístico, seu contexto administrativo e documental, e sua 

autoridade são comunicados” (DURANTI; PRESTON, 2008 apud RONDINELLI, 2013, p. 

2013). A forma documental possui elementos intrínsecos, isto é, “os elementos que 

transmitem a ação na qual o documento e seu contexto imediato”, e elementos extrínsecos, 

isto é, “os elementos de um documento que constituem sua aparência externa” (DURANTI, 

2005, p. 8). 

As anotações são “acréscimos feitos a um documento depois de sua produção” 

(DURANTI, 2005, p. 8, nota 6). 

                                                           
9
 Disponível em: <http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=i&term=88>. Acesso em: 10  

  set. 2014. 
 

http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=i&term=88
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O contexto, outra parte constituinte do documento arquivístico, é definido pela CTDE 

(2010) como: 

 
Ambiente em que ocorre a ação registrada no documento. Na análise do contexto de 

um documento arquivístico, o foco deixa de ser o documento em si e passa a 

abranger toda a estrutura que o envolve, ou seja, seu contexto documental, jurídico-

administrativo, de procedimentos, de proveniência e tecnológico. 

 

O suporte, por sua vez, é definido como sendo “o carregador físico da mensagem” 

(DURANTI, 2005, p. 9). Duranti ainda ressalta que, embora o suporte seja necessário à 

existência do documento em meio digital, ele não está inextricavelmente ligado à sua 

mensagem. O que está afixado ao suporte não é documento em si, mas sim uma cadeia de 

bits, assim a escolha de um suporte pelo produtor ou conservador é arbitrária e não está 

relacionada à função do documento arquivístico. Assim, o suporte com relação aos 

documentos arquivísticos digitais, deixa de ser considerado uma parte constituinte e passa a 

integrar o contexto tecnológico. 

Atributos são “características definidoras de cada documento ou de um de seus 

elementos” (DURANTI, 2005, p. 9). Enquanto o autor é um elemento intrínseco do 

documento arquivístico, o nome desse autor é o atributo pelo qual o documento é diferenciado 

dos demais. É importante ressaltar que os atributos de um documento arquivístico digital nem 

sempre são aparentes. Encontram-se, na maioria das vezes, ocultos em forma de metadados, 

por exemplo: formato do documento, informações relativas a direitos autorais, de acordo com 

Rondinelli (2013, p. 241). 

Componente digital é uma parte constituinte do documento arquivístico digital e, de 

acordo com Duranti (2005, p. 9), “é um objeto digital que pode conter todo ou parte de um 

documento, mais do que um documento, e/ou os metadados a eles relacionados [...]”. Isto é, o 

documento digital possui uma realidade dinâmica inerente à sua própria natureza, pela qual 

possui uma forma manifestada visível ao usuário que corresponde a uma codificação digital. 

Essa codificação se traduz em cadeias de bits inscritas em um suporte magnético ou óptico. 

“As cadeias de bits constituem os componentes digitais, os quais compreendem dados que 

determinam a forma do documento e os que definem seu conteúdo”, conforme Rondinelli 

(2013, p. 241).  

Tendo em vista a fluidez do documento digital, as características como conteúdo 

estável e forma fixa são questionadas. Assim, se faz oportuno definir conceitos como 

fidedignidade e autenticidade.  



25 

 

 

Segundo Duranti (2005, p. 10), fidedignidade “é o grau de confiabilidade de um 

documento como declaração de um fato, isto é, sua capacidade de representar os fatos 

tratados”, enquanto autenticidade “é a confiabilidade de um documento como tal, e se refere 

ao fato de que um documento é o que parece ser e não foi alterado ou corrompido”. Assim, 

um documento arquivístico autêntico é “aquele que preserva a mesma identidade que tinha 

quando gerado pela primeira vez, e cuja integridade pode ser presumida ou provada ao longo 

do tempo”. (DURANTI, 2009
10

 apud RONDINELLI, 2013, p. 258) 

A identidade de um documento arquivístico digital “se refere aos atributos de um 

documento que o caracterizam como único e o distinguem dos outros documentos” 

(DURANTI, 2005, p. 11).  

A integridade, segundo Rondinelli (2013, p. 258), “se refere ao fato de esse 

documento ser completo e inalterado”. De acordo com Duranti (2005, p. 11), “isto significa 

que a integridade física de um documento, tal como o número adequado de cadeia de bits, 

pode ficar comprometida, desde que a articulação do conteúdo e seus elementos necessários 

de forma permaneçam os mesmos”. 

Entende-se, portanto, que os documentos arquivísticos digitais requerem tratamento 

como os demais documentos arquivísticos que não estejam em meio digital. A gestão de 

documentos destaca-se como o principal meio de tratá-los através de um sistema 

informatizado de gestão arquivística de documentos – SIGAD, conforme será visto nos 

próximos capítulos. 

                                                           
10

 DURANTI, Luciana.  From digital diplomatics to digital records forensics. Archivaria, n. 68, p. 39-66, 2009. 
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3 GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS  

 

O advento tecnológico, iniciado a partir da segunda metade do século XX, gerou 

transformações significativas de ordem econômica, política e social na sociedade.  Tais 

transformações estão centradas no avanço da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) 

e no uso de computadores. 

 
Poucas pessoas negariam que a tecnologia de informação está provocando uma 

revolução da informação tão profunda e difusa quanto a revolução industrial, a 

descoberta da impressão e dos tipos móveis ou o desenvolvimento da escrita. 

(DOLLAR, 1994, p. 4) 

 

A evolução da tecnologia da informação e comunicação provocou um aumento 

considerável na geração, recuperação e uso de informações. De acordo com Tait (2007), nossa 

sociedade “é marcada pela alta velocidade e pela grande quantidade de informações, 

possibilitadas devido aos computadores e a existência de uma rede mundial, a Internet”.  

O desenvolvimento das TIC‟s mudou radicalmente a maneira de registro dessas 

informações nas organizações. As TIC‟s são usadas para produzir e armazenar documentos 

arquivísticos em formato digital. A crescente variedade de documentos produzidos em 

formato digital ocasionou a necessidade do gerenciamento dos documentos arquivísticos 

digitais, a fim de que a autenticidade, confiabilidade e acessibilidade desses documentos 

sejam asseguradas. Tais documentos são importantes para a sociedade e para as organizações 

produtoras por servirem de prova, de transparência de ações, bem como de fonte para 

pesquisa histórica e científica. 

Assim, a pretensão deste capítulo é apresentar a gestão arquivística de documentos 

digitais e tecnologia da informação, bem como as definições e diferenças entre sistema de 

arquivo, sistema de informação, sistema informatizado de gestão arquivística de documentos, 

elucidando as formas de registro de ações de uma organização. As principais iniciativas 

nacionais de gestão de documentos também são apresentadas, tendo como destaque, as 

iniciativas do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ. 

 

3.1 O CONCEITO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS 

 

O conceito da Gestão de Documentos teve seu desenvolvimento após a Segunda 

Guerra Mundial nos Estados Unidos e entre outros países anglo-saxônicos, em virtude da 

necessidade dos governos desses países em racionalizar a produção documental, realizar 
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eliminação sistemática de documentos, bem como recolher ao Arquivo Nacional os 

documentos de valor permanente, considerando que a administração pública deve operar de 

forma econômica e eficiente. As raízes da gestão de documentos, porém, podem ser 

percebidas no século anterior, como aponta Jardim (1987, p. 36): 

 
Embora sua concepção teórica e aplicabilidade tenha se desenvolvido após a 

Segunda Guerra Mundial, a partir dos E.U.A e Canadá, a gestão de documentos 

possuía raízes já no final do século XIX, em função dos problemas então detectados 

nas administrações públicas destes dois países, no que se referia ao uso e guarda.  

 

A Gestão de Documentos, em inglês Records Management, tinha, inicialmente, um 

viés mais administrativo e econômico do que arquivístico, pois se tratava, essencialmente, de 

melhorar o funcionamento da administração, conforme apresentado na definição da legislação 

americana. 

 
o termo „gestão de documentos‟ significa o planejamento, controle, direção, 

organização, treinamento, promoção e outras atividades gerenciais referentes à 

criação de documentos arquivísticos, manutenção e uso dos documentos 

arquivísticos e destinação dos documentos arquivísticos de forma a obter 

documentação adequada e apropriada das políticas e transações do Governo Federal 

e a administração efetiva e econômica das operações das agências. (NATIONAL 

ARCHIVES, 20--, tradução nossa)
11

 

 

Segundo Indolfo (2007, p 32), os Estados Unidos não apresentavam muitos problemas 

no tocante ao armazenamento e conservação dos documentos públicos até os finais da Guerra 

Civil, em 1865, porém, durante o início do século XX, ocorre um crescimento vertiginoso da 

documentação em virtude da proibição legal de destruí-la.    

De acordo com Llansó I Sanjun (1993, p. 69), no ano de 1926, o Congresso norte-

americano decidiu construir um imóvel para o armazenamento dos documentos, projeto que já 

havia sido autorizado em 1913, porém foi interrompido em virtude da Primeira Guerra 

Mundial. Em 1934, o Parlamento aprovou o National Archives Act, o que marcou a entrada do 

Arquivo Nacional na área de records management. A lei previa que a concentração e 

preservação dos arquivos inativos dos Estados Unidos de valor administrativo e histórico 

estariam sob a custódia do Arquivo Nacional.   

Nos anos seguintes, foram feitas pesquisas que revelaram um enorme volume de 

documentos. Assim, em 1939, o crescimento desordenado dos documentos se tornou a 

principal preocupação do Arquivo Nacional. Em 1940, na tentativa de controlar a 

superprodução de documentos e a sua má organização, são estabelecidos programas de 
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 Disponível em: <http://www.archives.gov/about/laws/records-management.html>. Acesso: 7 set. 2014 

http://www.archives.gov/about/laws/records-management.html
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documentos (records programs), bem como se projeta a instalação de um imóvel para 

armazenamento temporário dos documentos (records centers).   

Com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, o cenário se torna 

crítico, o que acarretou a criação de novas comissões e a expedição de atos legislativos 

específicos. Dentre elas, a criação de Comissões Hoover (1947/1953), as quais foram 

responsáveis por introduzir ações voltadas para o controle da produção documental, das 

eliminações, da conservação dos documentos de guarda intermediária; e, a aprovação do 

Federal Record Act em 1950 que determinava que os organismos governamentais deveriam 

dispor de um records management program. 

Assim, houve uma revolução na administração de arquivos dos Estados Unidos. Ricks 

(1985 apud LLANSÓ I SANJUN, 1993, p. 73) descreve os quatro pilares da gestão de 

documentos compreendidos na legislação norte-americana, a saber: 1) o conceito de ciclo de 

vida, 2) os programas de ação continuada, 3) o controle da gestão e 4) a especialização de 

quem a praticava. Ainda sobre os impactos da lei, Norton (1985 apud LLANSÓ I SANJUN, 

1993, p. 74) identifica o “nascimento” de uma nova profissão: o records manager. 

Com relação ao conceito de ciclo de vida, Indolfo (2007, p. 32) considera Brooks 

como o pioneiro a fazer referência a ideia de que o documento tem um ciclo vital, que 

envolve sua criação, manutenção e destinação. Indolfo apresenta ainda a visão de Duranti 

(1994)
12

, segundo a qual, Brooks reconhecia a necessidade dos arquivistas desviarem sua 

atenção dos usos acadêmicos, ou seja, da pesquisa histórica para se concentrarem nas outras 

fases do seu ciclo de vida. 

Segundo Llansó I Sanjun (1993, p. 33), houve uma autêntica revolução na disciplina 

arquivística a partir deste conceito e, Ernst Posner e Theodore R. Schellenberg são 

considerados os responsáveis pela difusão nas décadas de 1950 e 1960.  

No entanto, a aplicação fora dos Estados Unidos e do Canadá não foi uma tarefa fácil, 

uma vez que, durante esse período, as instituições arquivísticas públicas caracterizavam-se 

pela função de órgão estritamente de apoio à pesquisa, envolvidos com a conservação e 

acesso aos documentos históricos. Em contrapartida, os documentos administrativos eram da 

responsabilidade exclusiva dos órgãos que os produziam e utilizavam. Pérotin (1961 apud 

LLANSÓ I SANJUN, 1993, p. 33), numa análise da situação dos arquivos correntes da 

França, criticou a ignorância mútua entre os órgãos e instituições de arquivo. Com a adoção 

                                                           
12

 DURANTI, Luciana. Registros Documentais Contemporâneos. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 7, n. 13,  

    p. 49-64, jan./jun. 1994. 
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da teoria das três idades, o campo de atuação da arquivística foi ampliado. Heredia (1991 

apud LLANSÓ I SANJUN, 1993, p. 33) atribui a Carlos Wyffels a invenção da teoria das 

idades dos documentos (idade administrativa, idade intermediária e idade histórica). As idades 

correspondem, respectivamente, com os documentos correntes, intermediários e permanentes. 

A formulação desse conceito era assegurar que a documentação receberia tratamento 

adequado em cada uma das três idades.  

James Rhoads (1983) em seu trabalho A função da gestão de documentos e arquivos 

nos sistemas nacionais de informação descreve as fases e os elementos que compõem um 

programa de gestão de documentos. As três fases básicas da gestão de documentos são: 1) 

elaboração, 2) utilização e manutenção, e 3) eliminação de documentos. 

Sobre o posicionamento de Rhoads, Indolfo (2007, p. 36) assinala: 

 
Para esse autor, um sistema integral de gestão de documentos se ocupará de tudo o 

que sucede aos documentos de uma organização através de seu ciclo de vida, isto 

quer dizer, desde seu „nascimento‟, passando por uma vida ativa e produtiva como 

meio de cumprir com as funções da organização, até sua „morte‟ ou destruição 

quando tenham cumprido com todas as finalidades pertinentes, ou sua 

„reencarnação‟ como arquivos, se possuem valores que justifiquem sua conservação.  

 

Rhoads enfatiza que “bons” arquivos dependem em grande medida de “bons” 

programas de gestão de documentos, já que somente estes podem garantir que os documentos 

de valor permanente sejam produzidos em materiais duráveis, sejam organizados de modo que 

possam ser encontrados facilmente, sejam cuidados adequadamente durante o período ativo 

de sua existência, sejam registrados, avaliados e recolhidos aos arquivos, conforme Indolfo 

(2007, p. 36). 

A Gestão de Documentos foi um marco para a Arquivologia que, até então, se voltava 

para o recolhimento e preservação de documentos de valor permanente ou, na época, 

chamados de documentos históricos. Segundo Jardim (1987, p. 36), as instituições 

arquivísticas públicas, no século XIX, caracterizavam-se por serem órgãos inteiramente de 

apoio à pesquisa, enquanto os documentos de cunho administrativo eram de responsabilidade 

dos órgãos da administração pública que os produziam e utilizavam. Por isso, a gestão de 

documentos tem como referencial teórico os conceitos da área da administração científica, 

preconizados por Frederick Taylor e Frank Gilbreth. 

Conforme aponta Jardim (1987, p. 37), Taylor e Gilbreth “procuravam mostrar aos 

administradores como racionalizar o processo administrativo, desenvolvendo suas atividades 

de forma menos dispendiosa”. Assim, palavras eficiência, eficácia e economia passaram a ser 

essenciais às administrações dos Estados Unidos e Canadá, as quais foram incorporadas aos 
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princípios de gestão de documentos. Isso significa que a “informação deve estar disponível no 

lugar certo, na hora certa, para as pessoas certas e com o menor custo possível.” (JARDIM, 

1987, p. 37). Esta visão é o princípio básico da gestão de documentos, que modificou não 

somente o papel das instituições de arquivo, como também a área arquivística. Conforme 

aponta Jardim (1987, p. 36): 

 
[...] a partir da segunda metade do século XIX, talvez nada a tenha revolucionado 

tanto quanto a concepção teórica e os desdobramentos práticos da 'gestão ou a 

administração de documentos', estabelecidos após a Segunda Guerra Mundial. Para 

alguns, trata-se de um conceito emergente, alvo de controvérsias e ainda restrito, 

como experiência, a poucos países.  

 

A aplicação da Gestão de Documentos na Europa se difere da aplicação dos Estados 

Unidos. Na Europa, o foco está no recolhimento e na preservação do documento, assim não 

utilizavam amplamente os procedimentos dos records management americanos. Focavam-se, 

principalmente, no recolhimento dos documentos para os arquivos nacionais disponibilizarem 

para a pesquisa histórica. Jardim retrata essa situação ao afirmar: 

 
Essa diferença de grau de aplicabilidade do conceito de gestão de documentos 

distingue mais claramente as experiências americana e canadense, da européia- na 

Europa a tradição arquivística desenvolveu-se sobretudo a partir da característica 

dos arquivos como fonte de pesquisa retrospectiva. (JARDIM, 1987, p. 37) 

 

Ainda sobre esses aspectos, Jardim (1987, p. 37) cita o trabalho de Michael Roper 

apresentado na Conferência Arquivística Europeia patrocinada pelo Conselho Internacional de 

Arquivos (CIA), o qual discorre sobre gestão de documentos. De acordo com o trabalho, o 

conceito de gestão de documentos não é amplamente aplicado nos países não anglo-

saxônicos; menciona que, conquanto a gestão de documentos não seja reconhecida na prática, 

as instituições arquivísticas europeias são propensas a conduzir em níveis de aprofundamento 

diverso e conforme preceitos de economia e eficácia a criação, a manutenção e a destinação 

dos documentos públicos contemporâneos. Atesta também que vários países da Europa ainda 

não situaram, sob a jurisdição direta das instituições arquivísticas nacionais, os elementos que 

caracterizam os modernos programas de gestão de documentos. 

 
O envolvimento dessas instituições na área de gestão de documentos tende a ser 

maior em termos de avaliação e recolhimento, muito limitado no que se refere ao 

uso e manutenção de documentos de primeira e segunda idades e ainda mais restrito 

em termos de intervenção na produção documental. (JARDIM, 1987, p. 37) 

 

Assim, não se pode falar de Gestão de Documentos como um conceito único e de 

aplicação universal, nem de um modelo de gestão de documentos, mas de diversidades que se 

produziram com as práticas de diferentes países, conforme afirma Indolfo (2007, p. 34). 
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Elementos como economia, eficácia, eficiência e produtividade são ressaltados em quase 

todos os conceitos.  

O Multilingual Archival Terminology do Conselho Internacional de Arquivos define 

gestão de documentos como “Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à 

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

intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento”.
13

  

No Brasil, a definição formal de Gestão de Documentos, que ganhou amparo legal, é 

apresentada no art. 3º da Lei 8.159 de 08 de janeiro de 1991 (BRASIL, 1991)
14

, que dispõe 

sobre a política nacional de arquivos públicos e privados. 

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

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

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

permanente.        

 

Segundo Jardim (1987, p. 41), a Gestão de Documentos no Brasil teve seu 

desenvolvimento a partir dos arquivos públicos que, com vistas à sua modernização, se 

dirigiram à administração pública com projetos em prol da implementação de procedimentos 

de gestão, diferentemente de outros países que tiveram seu desenvolvimento a partir do 

conhecimento teórico e prático. 

A Resolução nº 1 do CONARQ de 18 de outubro de 1995 (CONSELHO NACIONAL 

DE ARQUIVOS, 1995)
15

, que dispõe sobre a necessidade de planos e ou códigos de 

classificação de documentos nos arquivos correntes, também apresenta no seu artigo 1º, §1, a 

definição de gestão de documentos, conforme transcrito abaixo: 

 
Considera-se gestão de documentos o planejamento e o controle das atividades 

técnicas relacionadas à produção, classificação, tramitação, uso, arquivamento, 

avaliação e eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. 

 

Assim, é possível observar as diferenças na apresentação do conceito de gestão de 

documentos entre a Lei 8.159 de 1991 e a Resolução nº 1 de 1995 do CONARQ. Na lei, não 

há o conceito de planejamento, mas está presente a teoria das três idades (fase corrente e 

intermediária), como visto acima. Na Resolução, há o conceito de planejamento, porém não é 

empregada a teoria das três idades. No entanto, em ambas são estão presentes as três fases 

básicas preconizadas por Rhoads, em 1983, isto é, produção, manutenção e uso, e destinação.   

                                                           
13 Disponível em: <http://icarchives.webbler.co.uk/14282/multilingual-archival-terminology/multilingual-  

    archival-terminology.html>. Acesso: 12 ago. 2014. 
14

 Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8159.htm>. Acesso em: 05 nov.2014. 
15

 Disponível em <http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=138&sid=46>.   

    Acesso em: 05 nov. 2014. 

http://icarchives.webbler.co.uk/14282/multilingual-archival-terminology/multilingual-%20%20%20%20%20archival-terminology.html
http://icarchives.webbler.co.uk/14282/multilingual-archival-terminology/multilingual-%20%20%20%20%20archival-terminology.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8159.htm
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=138&sid=46
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Nota-se que na perspectiva brasileira, a gestão de documentos contempla o ciclo de 

vida dos documentos, cuja acepção é norte-americana, como também à teoria das três idades 

originária da Europa. É importante destacar que ambos os conceitos são de abordagens 

diferentes, porém não são incompatíveis sobre a vida dos documentos. De acordo com a 

concepção norte-americana, a gestão de documentos abarca todo o ciclo de existência do 

documento, o qual vai desde sua produção até sua eliminação ou recolhimento para a guarda 

permanente. Deste modo, envolve, de acordo com a teoria das três idades, todas as atividades 

inerentes às idades corrente e intermediária. 

A gestão de documentos tem como preceito o controle da produção dos documentos e 

sua racionalização durante seu ciclo vital. Assim, para a sua efetiva implementação, dois 

procedimentos são fundamentais: a classificação e a avaliação dos documentos.  

A avaliação e a classificação são operações complementares. Ambas as operações são 

procedimentos arquivísticos que fundamentam o conceito de ciclo de vida dos documentos.  

A classificação, conforme o DIBRATE (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 49), é a 

“análise e identificação de conteúdo de documentos, seleção da categoria de assunto sob a 

qual sejam recuperados, podendo-se-lhes atribuir códigos.” 

Conforme Indolfo (2007, p. 45), a classificação  

 
[...] refere-se ao estabelecimento de classes nas quais se identificam as funções e as 

atividades exercidas, e as unidades documentárias a serem classificadas, permitindo 

a visibilidade de uma relação orgânica entre uma e outra, determinando 

agrupamentos e a representação, sob a forma de hierarquia, do esquema de 

classificação proposto. 

 

Schellenberg (2006, p. 83), cujos estudos são considerados a base da classificação 

arquivística, em sua obra Arquivos Modernos: princípios e técnicas, afirma que a 

classificação é básica à eficiente administração de documentos correntes. O autor ainda 

menciona a classificação como elemento substancial para todos os outros aspectos de um 

programa que vise o controle dos documentos.  

Segundo Schellenberg (2006, p. 84), a classificação arquivística dispõe de três 

elementos principais: a) a ação a que os documentos se referem; b) a estrutura do órgão que os 

produz; e c) o assunto dos documentos. 

Esses elementos, apontados por Schellenberg (2006, p. 84), resultam nos três tipos de 

classificação da arquivística, que são: funcional, organizacional e por assuntos. 

A classificação funcional é baseada nas funções da organização produtora dos 

documentos. O termo “função” é usado pelo autor como sendo “todas as responsabilidades 

atribuídas a um órgão a fim de atingir os amplos objetivos para os quais foi criado” 



33 

 

 

(SCHELLENBERG, 2006, p. 84). Em geral, essas funções são definidas a partir das leis e 

regulamentos que criam os órgãos. 

A classificação organizacional é fundamentada na estrutura orgânica do órgão 

produtor de documentos, ou seja, é baseada na setorização do órgão respeitando o 

organograma de forma descentralizada. De acordo com Schellenberg (2006, p. 91), “o 

principal meio de agrupar organizacionalmente os documentos é a descentralização, que por si 

só constitui um importante ato de classificação”. 

A classificação por assuntos, por sua vez, é baseada na análise dos assuntos dos 

documentos. Sobre os documentos que merecem essa classificação, Schellenberg (2006, p. 

94) ressalta que  

 
[...] não devem ser forçados num esquema elaborado segundo princípios 

estabelecidos a piori, mas devem ser agrupados em classes estabelecidas 

pragmaticamente sobre uma base a posteriori. Essas classes devem ser criadas 

gradativamente, à medida que a experiência atesta sua necessidade. 

   

Schellenberg (2006, p. 94-96), ainda a respeito das classificações arquivísticas de 

documentos públicos mencionadas acima, formulou princípios que norteiam cada uma dessas 

classificações para seu uso adequado.  

De acordo com Schellenberg (2006, p. 94), a classificação dos documentos públicos 

em relação aos assuntos, originados da análise de determinado campo do conhecimento, deve 

ser usada só em casos excepcionais. São esses: materiais de pesquisa, de referência e 

similares. Destaca que os documentos públicos podem ser classificados em relação à 

organização, mesmo que fisicamente estejam separados, ou seja, descentralizados. Ou, se 

estiverem agrupados fisicamente, podem ser separados segundos serviços através de um plano 

de classificação. Aponta ainda que “os documentos públicos geralmente devem ser 

classificados em relação à função. Resultam de uma função, são usados em relação à função e 

devem, portanto, ser classificados de acordo com esta” (SCHELLENBERG, 2006, p. 95).   

A classificação tem como instrumento o código/plano de classificação. Segundo o 

DIBRATE (2005, p. 132), plano de classificação é um “esquema de distribuição de 

documentos em classes, de acordo com métodos de arquivamento específicos, elaborado a 

partir do estudo das estruturas e funções de uma instituição e da análise do arquivo por ela 

produzido.” 

No tocante à avaliação, Indolfo (2007, p. 42) define:  

 
É um processo de análise e seleção de documentos que visa estabelecer prazos de 

guarda e destinação final dos documentos, definindo quais documentos serão 
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preservados para fins administrativos ou de pesquisa e em que momento poderão ser 

eliminados ou recolhidos ao arquivo permanente, segundo o valor e potencial de uso 

que apresentam para a administração que os gerou e para a sociedade.  

 

O principal instrumento de avaliação é a tabela de temporalidade, pois ela “determina 

prazos e condições de guarda tendo em vista a transferência, recolhimento, descarte ou 

eliminação dos documentos.” (DIBRATE, 2005, p. 159). É essencial a fixação da 

temporalidade para alcançar a redução da massa documental dos arquivos ao essencial e para 

ampliar o espaço físico de armazenamento, garantindo condições de conservação dos 

documentos de valor permanente, de acordo com Indolfo (2007, p. 43). 

Indolfo (2007, p. 47) afirma que “o levantamento dos prazos de guarda deverá ocorrer 

após a identificação dos documentos pelo processo de classificação e vincula-se à freqüência 

de uso das informações de prazos legais a serem cumpridos [...].” 

Nota-se assim, que ambos os procedimentos são complementares e essenciais à gestão 

de documentos, inclusive a de documentos digitais, assunto apresentado a seguir. 

 

3.2 GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS 

 

A segunda metade do século XX e início do XXI foram marcados pelo avanço 

tecnológico centrado na disseminação da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) e 

no uso de computadores. Na década de 1970, iniciou-se o desenvolvimento das novas 

tecnologias concentradas nos Estados Unidos, e logo nos anos de 1990, o mundo todo já tinha 

sido atingido com o desenvolvimento das telecomunicações e a integração dos computadores 

em rede, de acordo com Rocha e Silva (2007, p. 114). 

Com o desenvolvimento das TIC‟s, muda-se radicalmente a maneira de registro e 

comunicação da informação nas instituições públicas e privadas. Os documentos 

contemporâneos produzidos assumem novas configurações, ou seja, passam a ser produzidos 

em formato digital. 

Diante da crescente variedade de documentos produzidos em formatos digitais, há a 

necessidade do gerenciamento deste acervo digital de modo que a autenticidade, 

confiabilidade e acessibilidade dos documentos arquivísticos digitais possam ser garantidas, 

pois estes documentos servem de prova e transparência de ações, bem como de fonte para 

pesquisa histórica e científica.  

 
O documento arquivístico digital é um documento oficial, que serve para a 

administração prestar contas de suas atividades, e para o cidadão exercer seus 

direitos. Para que sirva de prova tanto à administração como ao cidadão, é 



35 

 

 

fundamental que se garanta a autenticidade do acesso a esses documentos. 

(ROCHA, 2008, p. 110) 

 

O gerenciamento é feito por meio de sistemas informatizados, tendo em vista que estes 

sistemas são reconhecidos internacionalmente pela comunidade arquivística como sendo o 

instrumento capaz de garantir a criação e manutenção de documentos eletrônicos confiáveis, 

fidedignos e autênticos, consoante Rondinelli (2005, p. 64). 

Segundo Rocha (2008, p. 110), o documento digital, proporcionou várias vantagens, 

como ganho de produtividade, economia de espaço, otimização dos fluxos de trabalho, 

facilidade de geração e distribuição de dados e informações digitais, além da rapidez no 

acesso. Entretanto, os documentos digitais possuem algumas fragilidades que ameaçam sua 

autenticidade e acesso de longo prazo. Os documentos digitais podem ser facilmente 

manipulados sem deixar vestígios, são instáveis e vulneráveis à intervenção humana, à 

obsolescência tecnológica e à degradação física do suporte.  

Assim, garantir a produção, a manutenção e a preservação dos documentos confiáveis, 

autênticos e acessíveis pelo tempo que se fizer necessário é o principal desafio colocado pelo 

documento arquivístico digital.  

Para enfrentar tal desafio, Rocha (2008, p. 111) diz que uma política de gestão de 

documentos é o primeiro passo. A autora ressalta que “é indispensável a implantação de um 

programa de gestão de documentos com procedimentos rigorosos de controle da produção e  

da manutenção dos documentos”, além disso, aponta  que é fundamental que estratégias de 

preservação sejam planejadas e executadas desde o início do ciclo vital dos documentos. 

A fim de orientar programas de gestão de documentos arquivísticos digitais e ações de 

preservação nas instituições públicas e privadas, a CTDE tem apresentado várias resoluções e 

instrumentos sobre o assunto, conforme apresentados a seguir. 

A Carta para Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital, aprovada em 2004, teve 

sua elaboração motivada pela Carta para Preservação do Patrimônio Digital da UNESCO, que 

atenta para o perigo de desaparecimento do legado digital, conforme apresentado por Rocha 

(2008, p. 112). Assim, a CTDE julgou relevante a elaboração de um documento que atendesse 

às especificidades do Brasil. A carta do CONARQ objetiva a conscientização e ampliação da 

discussão sobre o problema da instabilidade do legado digital, além de apontar a necessidade 

de estabelecer políticas, estratégias e ações, que assegurem a preservação de longo prazo e o 

acesso contínuo aos documentos arquivísticos digitais. 

O CONARQ adota resoluções com a finalidade de definir a política nacional de 

arquivos públicos e privados, bem como exercer orientação normativa tendo em vista a gestão 
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documental. As resoluções que tratam da gestão de documentos digitais são apresentadas a 

seguir. A primeira resolução que trata dos documentos digitais foi publicada em 16 de julho 

de 2004, a Resolução nº 20 (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2004)
16

, que dispõe 

sobre a inserção dos documentos digitais nos programas de gestão arquivística de órgãos e 

entidades públicos. Ela estabelece a necessidade da identificação dos documentos 

arquivísticos digitais dentre o conjunto de documentos produzidos, recebidos ou armazenados 

em meio digital; e a adoção de um programa único de gestão de documentos, que contemple 

os documentos digitais e também os não digitais. Ademais, define os requisitos arquivísticos 

básicos inerentes a um sistema eletrônico de gestão de documentos. 

Com relação a transferências e recolhimentos de documentos digitais, a Resolução n° 

24 (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2006)
17

 do CONARQ, de 3 de agosto de 

2006, apresenta orientações para instituições arquivísticas. Apresenta também as 

responsabilidades dos criadores e preservadores no tocante à preservação de documentos 

arquivísticos digitais autênticos. Ressalta que é de responsabilidade dos órgãos criadores o 

estabelecimento de uma política de gestão de documentos que assegure a confiabilidade e a 

integridade dos documentos arquivísticos digitais. As instituições arquivísticas, por sua vez, 

de acordo com a resolução, devem implementar uma política de preservação a fim de garantir 

a autenticidade e acesso de longo prazo dos documentos digitais. Dessa forma, as instituições 

precisam ter uma estrutura organizacional para receber, descrever, preservar e dar acesso aos 

documentos digitais. 

A Resolução n° 25 do CONARQ, de 27 de abril de 2007 (CONSELHO NACIONAL 

DE ARQUIVOS, 2007)
18

, uma das mais importantes para os documentos digitais, dispõe 

sobre a adoção do e-ARQ Brasil-Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de 

Gestão Arquivística de Documentos pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional 

de Arquivos – SINAR. A elaboração do e-ARQ Brasil pela CTDE teve como base os modelos 

e padrões internacionais, tais como: a norma ISO 15.489 de Gestão de Documentos, o Modelo 

de Requisitos Funcionais (MoReq) da União Europeia e a especificação de requisitos do 

Departamento de Defesa norte-americano (DoD), que foi adotada pelo Arquivo Nacional dos 

Estados Unidos  com a finalidade de ser aplicada na administração federal. Esse documento é 

dividido em duas partes: a primeira, apresenta uma introdução à gestão de documentos e 

                                                           
16

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

    &infoid=71&sid=46>. Acesso em: 08 nov. 2014. 
17

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

    &infoid=75&sid=46>. Acesso em: 08 nov. 2014. 
18

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

    &infoid=206&sid=46>. Acesso em: 08 nov. 2014. 
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sistemas eletrônicos de gestão de documentos; e a segunda, exibe as definições dos requisitos 

funcionais e dos metadados de um Sistema Informatizados de Gestão Arquivística de 

Documentos (SIGAD).  

A inclusão da seção a respeito dos metadados na segunda parte do e-ARQ Brasil está 

disposta na Resolução nº 32 do CONARQ, de 17 de maio de 2010 (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2010)
19

. 

É importante destacar também, a Resolução nº 36, de 19 de dezembro de 2012 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2012)
20

, que dispõe sobre a adoção das 

Diretrizes para a Gestão arquivística do Correio Eletrônico Corporativo pelos órgãos e 

entidades integrantes do SINAR.  As mensagens de correio eletrônico, uma vez usadas por 

um órgão ou entidade para atender e apoiar as atividades desenvolvidas, devem ser 

reconhecidas e tratadas como documentos arquivísticos, de acordo com a publicação 

Diretrizes para a Gestão Arquivística do Correio Eletrônico Corporativo (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2012, p. 12)
21

. 

Além das iniciativas da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do CONARQ, 

convém mencionar o acordo de cooperação técnica que o Arquivo Nacional estabeleceu com 

o Projeto InterPARES 3 (INTERPARES, 2012), por meio do qual foram realizados estudos 

de caso em diversas instituições, como por exemplo: Ministério da Saúde, Câmara dos 

Deputados, UNICAMP etc., para o desenvolvimento de ações de preservação de longo prazo 

de documentos arquivísticos autênticos produzidos em formato digital.  

Essas iniciativas são essenciais para o desenvolvimento da teoria e prática da gestão de 

documentos arquivísticos digitais no Brasil. Assim, é apresentada a seguir uma breve 

exposição dos tipos de sistemas em que os documentos digitais são gerados e mantidos. 

 

3.3 SISTEMA DE ARQUIVOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 

O documento digital é gerado e gerenciado por meio de sistemas e, por isso, se faz 

necessário definir os diferentes tipos de sistemas (sistema de arquivo, sistema de informação e 

sistema informatizado de gestão arquivística de documentos), ressaltando a finalidade e 

características de cada um deles. 

                                                           
19

 Disponível em: <http://conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?from_info_index=1 

    &infoid=509&sid=46>. Acesso em: 08 nov. 2014. 
20

 Disponível em: <http://conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?from_info_index=1 

    &infoid=831&sid=46>. Acesso em: 10 nov. 2014. 
21

 Disponível em: <http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/media/diretrizes_gestao_correio.pdf>. Acesso em:   

    15 out. 2014. 
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Segundo o DIBRATE (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 156), sistema de arquivos é 

“conjunto de arquivos que, independentemente da posição que ocupam nas respectivas 

estruturas administrativas, funcionam de modo integrado e articulado na persecução de 

objetivos comuns”. 

O Projeto InterPARES 3 (INTERPARES, 2012) define sistema de arquivos como 

sendo um “sistema que compreende os documentos arquivísticos do produtor, seu sistema de 

gestão e de preservação e que é controlado pelo próprio produtor”.
22

  

Um sistema de arquivos é capaz, portanto, de coordenar um conjunto de arquivos de 

uma mesma entidade, pública ou privada, a fim de garantir a gestão de documentos, a 

preservação de longo prazo bem como o acesso ao patrimônio documental.  

Entende-se, assim, que é substancial a um sistema de arquivos implementar os 

procedimentos de gestão de documentos arquivísticos ao longo do ciclo vital dos documentos 

para assegurar que eles continuem autênticos, fidedignos e acessíveis. Contudo, cabe ressaltar, 

que este sistema não se reporta a um sistema informatizado, obrigatoriamente, mas a uma 

visão sistêmica de controle dos arquivos de uma organização. 

No tocante ao sistema de informação, Rondinelli (2005, p. 130) o define como 

“conjunto de políticas, procedimentos e pessoas que armazenam, processam e dão acesso à 

informação.” 

Para o e-ARQ Brasil, sistema de informação é: 

 
Conjunto organizado de políticas, procedimentos, pessoas, equipamentos e 

programas computacionais que produzem, processam, armazenam e proveem acesso 

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

das atividades de um órgão ou entidade. (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2011, p. 10) 
 

Um sistema de informação tem como objetivo o armazenamento, tratamento e o 

fornecimento de informações com a finalidade de apoiar as funções e processos de uma 

instituição. Esse sistema é composto por pessoas, processos, informações e documentos 

interligados por máquinas, computadores e redes de comunicação. 

De acordo com Reisswitz (2008, p. 59), um “sistema de informação é algo maior do 

que software”. Envolve pessoas que, por conseguinte, executam processos e manipulam 

documentos e informações. Assim, é fundamental que todos os elementos sociais e 

automatizados, estejam alinhados a uma política de planejamento e análise de sistemas.    

 

                                                           
22

 Disponível em: <http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=s&term=105>. Acesso em: 10   

    out. 2014 
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3.4 SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS 

  

O sistema informatizado de gerenciamento arquivístico de documentos é reconhecido 

pela comunidade arquivística internacional como um instrumento capaz de garantir a criação 

e a manutenção de documentos fidedignos e autênticos, destacado por Rondinelli (2005, p. 

64). 

Rondinelli (2005, p. 17) ressalta que a ausência de procedimentos padronizados no 

momento de criação dos documentos digitais compromete sua fidedignidade e que a ausência 

de mecanismos de auditoria e de segurança compromete sua autenticidade. Assim, é 

imprescindível que este sistema inclua os conceitos arquivísticos e suas implicações, pois 

conforme Duranti (1995 apud RONDINELLI, 2005, p. 65), “quanto mais rigorosas e 

detalhadas forem as regras, quanto mais estabelecida a rotina, mais fidedignos serão os 

documentos resultantes de sua aplicação.” 

O e-ARQ Brasil, texto fundamental para este trabalho, foi elaborado no âmbito da 

CTDE e aprovado como resolução nº 25 do CONARQ. Ele é um modelo de requisitos para 

sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, desenvolvido assim, com o 

intuito de orientar a implantação da gestão arquivística de documentos arquivísticos digitais e 

não digitais, fornecendo especificações técnicas e funcionais. 

Para o e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p. 10), um 

sistema informatizado de gestão arquivística de documentos – SIGAD 

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

gestão arquivística de documentos, processado por computador. 

Pode compreender um software particular, um determinado número de softwares 

integrados, adquiridos ou desenvolvidos por encomenda, ou uma combinação destes. 

O sucesso do SIGAD dependerá, fundamentalmente, da implementação prévia de 

um programa de gestão arquivística de documentos. 

  
Um SIGAD abrange procedimentos e operações técnicas com a finalidade de controlar 

o ciclo de vida dos documentos, desde a produção até a destinação final, acompanhando os 

princípios da gestão arquivística de documentos e apoiado em um sistema informatizado. 

Sendo capaz, assim, de manter a relação orgânica entre os documentos e de assegurar a 

confiabilidade, a autenticidade e o acesso de longo prazo aos documentos arquivísticos, ou 

seja, o valor como fonte de prova das atividades do produtor dos documentos, de acordo com 

o e-ARQ (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p. 11). Ele também é aplicável 

em sistemas híbridos, ou seja, é capaz de gerenciar, simultaneamente, os documentos digitais 

e os convencionais. 
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O SIGAD, para garantir as qualidades (autêntico, fidedigno, completo e inalterado, 

usável), deve ser capaz de executar as seguintes operações, apontadas por Rondinelli (2005, p. 

112): 

 
 Captura - determina formalmente que o documento deve ser capturado pelo   

sistema; 

 Registro - formaliza a captura por meio de um identificador e uma breve 

descrição do documento, tal como data, hora, título, assunto; 

 Classificação e indexação - identifica as atividades relacionadas ao 

documento e o liga a outros documentos de maneira a facilitar a descrição, o 

controle, a destinação e o acesso; 

 Acesso e segurança - estipula direitos ou restrições para uso de determinados 

documentos; 

 Avaliação - identifica o período de retenção do documento no momento da 

sua captura e registro; 

 Armazenamento - mantém os documentos pelo tempo em que possam ser 

exigidos legalmente; 

 Uso e rastreamento - assegura que apenas determinados funcionários podem 

ter acesso a determinados documentos e que tal acesso pode ser rastreado como 

medida de segurança; 

 Destinação - identifica documentos com temporalidade semelhante, revê todo 

o uso desse documento para confirmar ou alterar sua temporalidade e mantém um 

termo de eliminação para fins de auditoria. 

 

Ademais, “um SIGAD deve abranger todos os tipos de documentos arquivísticos 

digitais do órgão ou entidade, ou seja, textos, imagens fixas e em movimento, gravações 

sonoras, mensagens de correio eletrônico, páginas web, bases de dados” (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p.11).  

Devido a alguns aspectos relacionados à escolha da melhor ferramenta/sistema de 

gestão de documentos digitais, convém mencionar as diferenças entre Gestão Eletrônica de 

Documento e Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos. 

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

GED como: 

 
Conjunto de tecnologias utilizadas para organização da informação não estruturada 

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

captura, gerenciamento, armazenamento e distribuição. Entende-se por informação 

não estruturada aquela que não está armazenada em banco de dados, como 

mensagem de correio eletrônico, arquivo de texto, imagem ou som, planilha etc. 

 

De acordo com o e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p. 

11), “um GED trata os documentos de maneira compartimentada, enquanto o SIGAD parte de 

uma concepção orgânica, qual seja, a de que os documentos possuem uma inter-relação que 

reflete as atividades da instituição que os criou”. O GED ainda, diferentemente de um 

SIGAD, nem sempre insere o conceito arquivístico de ciclo vital dos documentos. 
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O SIGAD, por sua vez, “é um sistema informatizado de gestão arquivística de 

documentos e, como tal, sua concepção tem que se dar a partir da implementação de uma 

política arquivística no órgão ou entidade”, conforme o e-ARQ Brasil (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p. 11). 

Um sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) e um Sistema 

Informatizado de Gestão de Documentos (SIGAD) têm diferentes objetivos. De acordo com 

Rocha e Silva (2007, p. 121), o GED não tem por objetivo fazer a distinção dos documentos 

arquivísticos de outras informações e dar tratamento adequado a esses documentos, como por 

exemplo, atribuir código de classificação e gerenciar o ciclo de vida até a destinação final. As 

autoras ressaltam que a informatização bem sucedida dentro das diferentes organizações, se 

deve a implantação prévia de um programa de gestão arquivística de documentos, e só após 

isso, as operações que já estejam funcionando corretamente são automatizadas.  

Ainda sobre a distinção entre um SIGAD e uma ferramenta de GED, Rocha e Silva 

(2007, p. 121-122) apresentam sete características essenciais que um sistema de gestão de 

documentos arquivísticos deve ter. 

A primeira dessas características diz respeito ao tratamento do documento arquivístico 

como uma unidade complexa. Isto é, o objeto tratado por um SIGAD é o documento 

arquivístico e este, por sua vez, pode ser formado por mais arquivos digitais relacionados e 

interpretados por um software, o que demonstra uma das qualidades do documento 

arquivístico – a organicidade. 

A segunda característica refere-se à gestão dos documentos a partir do plano de 

classificação a fim de manter a relação orgânica entre os documentos, ou seja, os documentos 

capturados por um SIGAD devem ser reunidos virtualmente por meio das classes do plano de 

classificação, as quais agrupam todos aqueles relacionados a uma mesma atividade. 

Um SIGAD deve ser capaz de identificar os contextos de produção dos documentos, 

armazenando assim, as informações necessárias nos metadados dos documentos. Esta é a 

terceira característica - implementar metadados associados aos documentos para descrever 

seus contextos de produção. 

No tocante a quarta característica, um SIGAD deve armazenar e fazer uma gestão 

segura que garanta a autenticidade dos documentos e a transparência das ações da 

organização. 

A quinta diz respeito ao tratamento sistemático da seleção, da avaliação dos 

documentos arquivísticos e da destinação final (eliminação ou guarda permanente), tendo em 

vista a legislação em vigor. Assim, as funcionalidades de um SIGAD apoiam tais 
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procedimentos com base em tabela de temporalidade associada ao plano de classificação. É 

importante ressaltar que as ações devem ser sempre confirmadas por pessoa autorizada, bem 

como seguir os procedimentos estabelecidos em normas e legislações específicas. 

A sexta característica está relacionada às funções de exportação dos documentos para 

transferência e recolhimento. Isto é, um SIGAD deve ser capaz de converter para os formatos 

estabelecidos tanto para a transferência como para o recolhimento, consoante os padrões do 

órgão ou instituição arquivística que receberá os documentos. 

A sétima e última característica refere-se à inclusão de procedimentos para 

preservação de longo prazo dos documentos arquivísticos. Um SIGAD deve apoiar 

procedimentos de preservação mesmo que não seja forma integral. O registro de 

características técnicas do documento (formato do arquivo ou suporte em que está registrado) 

é apontado pelas autoras como um bom exemplo, pois o monitoramento dessas informações 

indica a necessidade de uma conversão ou atualização do suporte. 

Assim, é possível observar, que a ferramenta GED e o SIGAD possuem características 

e funcionalidades diferentes. O GED recupera informações e documentos, independente da 

organicidade, automatiza fluxos de trabalho e não tem por objetivo controlar o ciclo vital dos 

documentos arquivísticos como um sistema de gestão arquivística de documentos. O SIGAD 

por seguir princípios de gestão arquivística de documentos, mantém a relação orgânica entre 

os documentos e garante a confiabilidade, a autenticidade e o acesso, ao longo do tempo, aos 

documentos arquivísticos, assegurando seu valor como fonte de prova das atividades da 

organização. 
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4 ANÁLISE DO SISTEMA INFORMATIZADO DA EMPRESA CG&B 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar uma análise do sistema informatizado 

usado pelo Centro de Documentação da Gerência de Engenharia da empresa CG&B, empresa 

de transporte dutoviário de gás natural. O nome CG&B é fictício, em virtude da não 

autorização para utilizar o nome oficial, assim como o nome Agatha referente ao sistema de 

gerenciamento eletrônico de documentos arquivísticos.    

O capítulo apresenta um breve histórico da empresa CG&B, o Centro de 

Documentação da Gerência de Engenharia, o procedimento do controle da documentação e 

arquivamento, e o sistema para gerenciamento eletrônico de documentos arquivísticos. 

Pretende-se analisar de forma comparativa a fim de verificar a aderência do sistema utilizado 

pela empresa com os requisitos propostos nas orientações da publicação do CONARQ e da 

Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos nomeados como “Modelos de Requisitos para 

Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos - e-ARQ Brasil”. 

 

4.1 A CG&B EM FOCO 

 

A CG&B, empresa de transporte dutoviário de gás natural, foi instituída em 18 de abril 

de 1997 para empreender a construção do gasoduto no Brasil. É uma sociedade anônima 

brasileira de capital fechado regida pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe 

sobre as sociedades por ações, com as alterações introduzidas pela Lei nº 9.457, de 5 de maio 

de 1997. Tem sua sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, e um escritório regional em 

Campinas (SP). 

A companhia tem por objetivo promover projetos de engenharia, construir e operar o 

gasoduto, na forma da lei, destinado a transportar gás proveniente da Bolívia e de outros 

países vizinhos, ou produzido em território brasileiro, e desenvolver atividades correlatas e 

afins no Brasil ou no exterior, que possam contribuir direta ou indiretamente com seus 

objetivos, incluindo atividades associadas ou relacionadas à telecomunicação por fibra ótica. 

A missão da CG&B é operar, manter e implantar gasodutos de transporte com 

segurança e sustentabilidade. Sua visão se resume em ser uma empresa competitiva e crescer 

no mercado de transporte dutoviário de gás natural, tendo como principais valores o 

comprometimento, respeito, entusiasmo e a simplicidade. A política de gestão da companhia 

visa fortalecer e ampliar de forma sustentável os negócios no setor de transporte dutoviário de 

gás natural, agregando valor para as partes interessadas com equilíbrio, harmonia, segurança, 
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confiabilidade e eficiência operacional, primando pela inovação e observância aos valores da 

companhia, em um ambiente organizacional cooperativo e saudável. 

A CG&B oferece vastos serviços de planejamento, implantação, operação e 

manutenção de dutos, estações de compressão e pontos de entrega. A empresa executa e 

fornece suporte a projetos conceituais, básicos e executivos de dutos e unidades de 

compressão, medição e entrega de gás natural, gerencia obras de construção de gasodutos e 

ramais, pontos de entrega, estações de medição e estações de compressão, bem como realiza 

estudos de viabilidades técnica e econômica de melhorias e ampliação de sistemas de 

transporte de gás. A empresa opera remotamente dutos e instalações através da sua Central de 

Supervisão e Controle e gerencia, em tempo real, a capacidade de transporte de gasodutos, 

conforme requisitos de aferição de capacidade de transporte determinados pela Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

O gerenciamento de projetos é imprescindível para a empresa, pois é o que torna 

possível a operação e manutenção do transporte dutoviário do gás natural pelo território 

brasileiro com segurança e qualidade. Na CG&B, a Gerência de Engenharia é a responsável 

pela gestão dos projetos de ampliação de capacidade de recebimento e transporte, de entrega 

de gás, bem como projetos de melhoria das instalações de superfície. A documentação é 

gerenciada pelo Centro de Documentação Técnica (CENDOC), que é o responsável pela 

gestão da documentação técnica da CG&B, sob responsabilidade da Coordenação de 

Engenharia com representantes na sede e no escritório regional de Campinas, sendo assim 

denominados CENDOC-SEDE e CENDOC-CM. 

 

4.1.1 Centro de Documentação da GENG da empresa CG&B e seu procedimento de 

controle de documentos 

 

O CENDOC é um órgão corporativo de apoio gestor no que toca a documentação 

técnica dos projetos elaborados pela Gerência de Engenharia (GENG) da CG&B. O 

CENDOC tem a responsabilidade de implementar, gerir, controlar e otimizar a gestão de 

documentação técnica; promover a imagem do CENDOC e suas atribuições dentro da 

organização como elemento importante ao desenvolvimento do negócio; disseminar a 

utilização e garantir o cumprimento do Padrão de Documentação Técnica na organização 

junto aos usuários e gestores; definir atribuições do CENDOC Sede e CM, bem como 

apresentar relatórios mensais das atividades realizadas. 
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Todos os projetos conceituais, básicos e executivos geram muitos documentos. O 

controle da documentação gerada pelos projetos é feita ao longo de suas fases, isto é, o 

trâmite de cada documento gerado em algum projeto, desde propostas técnicas elaboradas no 

projeto conceitual até o projeto executivo realizado por uma empresa contratada pela CG&B, 

é controlada pela equipe do CENDOC. 

A identificação de toda documentação é feita de acordo com a norma PETROBRAS 

N-1710 (2010), norma para codificação de documentos técnicos de engenharia, e com os 

padrões internos relativos à documentação técnica da própria CG&B. 

A fim de se ter um melhor entendimento do fluxo dos documentos, é importante 

destacar que a CG&B contrata outras empresas por meio de licitação para o desenvolvimento 

de seus projetos. Assim, a contratada envia os documentos para a equipe da Gerência de 

Engenharia da CG&B fazer a avaliação técnica. A transferência dos documentos em formato 

digital entre as empresas é feita por meio de um servidor FTP (File Transfer Protocol) da 

CG&B e a versão em papel dos documentos é recebida por meio do correio (SEDEX). Desta 

forma, os documentos em formato digital são inseridos no sistema informatizado que a 

CG&B usa para o gerenciamento da documentação, o sistema Agatha, e os documentos em 

papel são entregues à Gerência de Engenharia para as devidas providências. 

A equipe do CENDOC é responsável por operar e manter o sistema de controle de 

documentos dos projetos atualizado, pelo processo de recebimento dos documentos das 

empresas contratadas, distribuição interna dos documentos, bem como pelo envio dos 

comentários às contratadas. O CENDOC também é responsável pela elaboração de relatórios 

de cobrança, pelo recebimento e verificação do Data-Book dos projetos.  

Os projetos geram vários tipos de documentos. Para que se tenha ideia da gama de 

documentos que os empreendimentos podem gerar é apresentado o seguinte quadro: 
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Quadro 1 – Documentos que podem ser gerados em um projeto de engenharia 

 
Fonte: PETROBRAS N-1710, 2010. 

 

A codificação dos documentos dos projetos elaborados pela CG&B e pelas empresas 

contratadas segue a numeração e a formatação estabelecidas pelo padrão interno referente à 

documentação técnica. A codificação do número é obtida pela associação ordenada de 

códigos representativos dos seguintes itens, respectivamente:  

a) Identificação do Idioma (L); 

b) Categoria do documento (LL);  

c) Identificação da Instalação (ABBB);  

d) Classe de serviço, Materiais e Equipamento (AAA);  

e) Origem do documento (LLL); 

f) Sequencial numérico (AAA). 
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A letra L entre parêntesis significa que a identificação do item é feita por letras. Os 

itens em que A e B estão entre os parêntesis são identificados por algarismos. O item 

Identificação da Instalação possui seu primeiro dígito como diferenciador. A sua variação e os 

demais códigos estão dispostos no procedimento interno da CG&B. Os itens são separados 

por traços horizontais. Assim, para exemplificar, é apresentada uma codificação abaixo:  

 

I-DE-4100-752-CGB-001 

 

Toda documentação é inserida no sistema Agatha pela equipe do CENDOC. É 

importante explicitar que apenas documentos de engenharia relacionados aos 

empreendimentos são inseridos no sistema.  

Para evidenciar a aprovação durante o trâmite da documentação, todas as atas geradas 

durante o projeto devem ser preparadas e assinadas por todos os participantes ao fim das 

reuniões. Os demais documentos do projeto têm sua folha de rosto carimbada pela equipe de 

documentação em todas as emissões antes da circulação e distribuição interna. O carimbo é 

para marcar se o documento após a verificação foi aprovado, comentado ou rejeitado, bem 

como para incluir a data da verificação e assinatura do engenheiro responsável. Os 

documentos são registrados no sistema Agatha e os arquivos editáveis e não editáveis são 

inseridos a cada revisão, mantendo, assim, o histórico dos mesmos e o acompanhamento das 

fases do ciclo de vida do documento desde sua criação até sua última versão, que é a chamada 

“As Built” (Conforme Construído) quando o documento é aprovado para construção.  

Todos os documentos emitidos e recebidos pela CG&B são acompanhados de uma 

GRD (guia de remessa de documentos), que é um documento utilizado para comprovação do 

envio e recebimento da documentação. As guias de remessa emitidas e recebidas pela CG&B 

são arquivadas na rede da empresa, a qual possui três backups (cópias de segurança) diários e 

não no sistema Agatha. 

A documentação é criada, originalmente, utilizando os seguintes softwares:  

- AutoCAD (*.dwg) para todos os desenhos do projeto de detalhamento.  

-Microsoft Word (*.doc) para relatórios mensais de progresso, especificações técnicas, 

relatórios técnicos, procedimentos, memoriais descritivos, entre outros documentos textuais.  

- Microsoft Excel (*xls) para os documentos que utilizem planilhas. 

- Microsoft Project (*.mpp) para elaborar cronogramas.  
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-As empresas contratadas deverão emitir seus documentos utilizando os softwares 

acima citados. A utilização de outros softwares poderá ser feita mediante aprovação prévia da 

CG&B.  

- Documentos como certificados e manuais de operação e instalação podem ser 

emitidos pela contratada em formato (*.pdf) ou (*.doc). 

A organização dos documentos no sistema se dá mediante uma estrutura de pastas dos 

empreendimentos (Enterprise Navigator). A partir dessa estrutura, os documentos são 

registrados e acompanhados durante seu ciclo, desde sua criação, passando por suas revisões 

até sua última versão (As Built). A autorização para registrar, excluir, mover pastas e 

documentos dentro do sistema varia de acordo com o perfil de usuário autorizado, porém é 

possível apenas à equipe do CENDOC.     

A Gerência de Engenharia, que utiliza o sistema para consulta aos documentos, pode 

fazer a pesquisa de várias formas, como por exemplo, pelo título, número do documento, data, 

número do contrato, empresa que criou o documento (contratada), instalação, nome de quem 

aprovou o documento, entre outras.  

Ao final de cada empreendimento, todos os documentos aprovados e, portanto, 

liberados para construção, são enviados à CG&B, o que é chamado de Data-Book. Essa 

apresentação final da documentação do projeto deverá estar em conformidade com as normas 

estabelecidas nos padrões da CG&B, pois será analisada pela equipe do CENDOC. Os 

documentos finais do projeto devem também ser fornecidos em CD e seu conteúdo deverá 

estar organizado de acordo com o Data-Book. No CD deve conter todos os arquivos no 

formato editável (DWG, DOC, XLS, MPP, entre outos) e no formato PDF. 

 

4.2 SISTEMA INFORMATIZADO AGATHA: ANÁLISE COMPARATIVA DE 

REQUISITOS FUNCIONAIS 

 

O e-ARQ Brasil (2011) é um modelo de requisitos para sistemas informatizados de 

gestão arquivística de documentos, desenvolvido assim, com o objetivo de orientar a 

implantação da gestão arquivística de documentos arquivísticos digitais e não digitais, 

fornecendo especificações técnicas e funcionais, garantindo assim, a criação e manutenção de 

documentos arquivísticos confiáveis, autênticos e acessíveis.  

 
É uma especificação de requisitos a serem cumpridos pela organização 

produtora/recebedora de documentos, pelo sistema de gestão arquivística e pelos 
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próprios documentos, a fim de garantir sua confiabilidade e autenticidade, assim 

como sua acessibilidade. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p. 9). 

 

O e-ARQ Brasil (2011) especifica os procedimentos e operações técnicas da gestão 

arquivística de documentos, compreendendo todo o ciclo de vida dos documentos, isto é, 

desde sua produção até a sua destinação final. Ele deve ser utilizado para desenvolver um 

sistema informatizado ou avaliar um já existente, cuja atividade principal seja a gestão 

arquivística de documentos.  

Diante disso, e-ARQ Brasil (2011) é usado aqui para uma análise comparativa de 

requisitos funcionais com o sistema Agatha. Agatha é o sistema informatizado de 

gerenciamento de documentos utilizado pela empresa CG&B é norte-americano e foi 

customizado a fim de atender as demandas da Gerência de Engenharia da empresa, visto que é 

usado apenas por ela.  

A análise do sistema Agatha é apresentada abaixo (Quadro 2), com o propósito de 

verificar a aderência do sistema com o e-ARQ Brasil. Para isso, foi utilizado itens 

obrigatórios apenas de alguns aspectos de funcionalidades, como: Organização dos 

documentos arquivísticos: plano de classificação e manutenção dos documentos, Captura e 

Avaliação e destinação. 

Os requisitos referentes à implementação e aplicação do código de classificação e da 

Tabela de temporalidade não foram utilizados, visto que, a empresa não adota tanto o plano de 

classificação, quanto a tabela de temporalidade. 

 

Quadro 2: Quadro de análise comparativa de requisitos do e-ARQ Brasil atendidos pelo 

sistema de gerenciamento de documentos Agatha 

 

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

documentos 

 

1.1 Configuração e administração do plano de classificação no SIGAD 

Item 1.1.1: Um SIGAD tem que incluir e ser 

compatível com o plano de classificação do 

órgão ou entidade. 

O plano de classificação dos integrantes do 

SINAR deve estar de acordo com a legislação 

e ser aprovado pela instituição arquivística 

na esfera de competência específica. 

 

A empresa não possui plano de classificação 

logo, os outros pontos de 1.1.1 a 1.1.18 estão 

prejudicados.  

 

1.2.  Classificação e metadados das unidades de arquivamento 

Item 1.2.4: Um SIGAD tem que permitir a Apesar da empresa não possuir um código de 
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associação de metadados às unidades de 

arquivamento e deve restringir a inclusão e 

alteração desses mesmos metadados somente 

a usuários autorizados. 

classificação, o sistema permite a associação 

de metadados com restrição de inclusão 

somente aos usuários autorizados e 

administradores do sistema. 

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. 

O sistema permite os registros de data de 

abertura e encerramento de um 

dossiê/processo, visto que é realizado o 

cadastro e salvo no sistema. O encerramento é 

feito somente por usuário autorizado. 

 

Item 1.3.2: Um SIGAD tem que permitir que 

um dossiê/processo seja encerrado através de 

procedimentos regulamentares e somente por 

usuários autorizados. 

Conforme mencionado no item anterior, o 

encerramento é feito somente por usuário 

autorizado. 

Item 1.3.3: Um SIGAD tem que permitir a 

consulta aos dossiês/processos já encerrados 

por usuários autorizados.  

O sistema permite a consulta aos 

dossiês/processos já encerrados a 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. 

Conforme o item 1.3.2, o encerramento é feito 

somente por usuários autorizados.  O sistema 

permite a reabertura de dossiês/processos para 

inclusão de novos documentos. 

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. 

O sistema permite o registro e gerenciamento 

de documentos convencionais, bem como de 

documentos digitais. O sistema também 

garante o controle e validação da inserção de 

metadados. O uso de código de classificação é 

viabilizado pelo sistema, no entanto, como 

apontado no item 1.1.1, a empresa não dispõe 

de código de classificação.  

 

Item 3.1.2: Um SIGAD tem que ser capaz de 

capturar documentos digitais das formas a 

seguir: 

O sistema permite a captura de documentos 

digitais individuais produzidos em outros 

sistemas integrados, a captura de documento 



51 

 

 

• 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. 

produzido em workflow e também permite a 

captura de documentos em lote. 

Item 3.1.4: Um SIGAD tem que aceitar o 

conteúdo do documento, bem como as 

informações que definem sua aparência, 

mantendo as associações entre os vários 

objetos digitais que compõem o documento, 

isto é, anexos e links de hipertexto. 

O sistema aceita o conteúdo do documento, 

bem como as informações que definem sua 

aparência. Mantém as associações entre 

anexos e links de hipertexto. 

 

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 de transmissão e recebimento; 

• data e hora da captura; 

• título ou descrição abreviada; 

• classificação de acordo com o plano ou 

código de classificação; 

• prazos de guarda; 

• autor (pessoa física ou jurídica); 

• redator (se diferente do autor); 

• originador; 

• destinatário (e respectivo cargo); 

• nome do setor responsável pela execução da 

ação contida no documento; 

• indicação de anotação; 

• indicação de anexos; 

• indicação de versão; 

• restrição de acesso; 

• registro das migrações e data em que 

ocorreram. 

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 

O sistema permite a inserção de todos os 

metadados apontados neste item, porém, os 

itens classificação de acordo com o plano ou 

código de classificação e prazos de guarda 

não foram inseridos devido à inexistência 

desses dois instrumentos na empresa. 
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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. 

Conforme exposto no item 3.1.5, alguns 

metadados obrigatórios não foram previstos. 

São eles:  

• classificação de acordo com o plano ou 

código de classificação;  

• prazos de guarda. 

Item 3.1.7: Um SIGAD tem que ser capaz de 

atribuir um número identificador a cada 

dossiê/processo e documento capturado, que 

serve para identificá-lo desde o momento da 

captura até sua destinação final dentro do 

SIGAD. 

Cada dossiê e documento capturado possuem 

um número identificador. 

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.   

O encadeamento de identificadores de 

entidades superiores pode existir também.  

 

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, ocultando-o do usuário e permitindo a 

este introduzir uma sequência não 

necessariamente única como um 

“identificador”. O usuário empregaria essa 

O número identificador é gerado 

automaticamente, podendo ser modificado 

somente pelos administradores do sistema. 
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sequência como um identificador, mas o 

SIGAD a consideraria um metadado 

pesquisável, definido pelo usuário. 

Item 3.1.10: Um SIGAD tem que prever a 

adoção da numeração única de processos e/ou 

documentos oficiais de acordo com a 

legislação específica a fim de garantir a 

integridade do número atribuído ao processo 

e/ou documento na unidade protocolizadora 

de origem. 

Não se aplica a realidade da empresa CG&B.  

 

Item 3.1.12: Um SIGAD tem que garantir que 

os metadados associados a um documento 

sejam inseridos somente por usuários 

autorizados.  

A inserção é feita somente por usuários 

autorizados. 

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. 

A alteração dos metadados é feita somente 

pelos administradores.  

 

Item 3.1.16: Um SIGAD tem que garantir a 

visualização do registro de entrada do 

documento no sistema com todos os 

metadados inseridos automaticamente e os 

demais a serem atribuídos pelo usuário.  

Por exemplo, o sistema pode atribuir, 

automaticamente, o número identificador, a 

data de captura, o título, o originador, e 

requerer que o usuário preencha os demais 

metadados. 

O sistema atribui automaticamente o número 

identificador, a data de captura e o originador. 

O usuário precisa preencher manualmente os 

demais metadados. 

 

Item 3.1.17: Um SIGAD tem que garantir a 

inserção de outros metadados após a captura.  

Por exemplo, data e hora de alteração e 

mudança de suporte. 

A inserção de metadados é realizada pelo 

usuário autorizado a qualquer momento. 

Inclusive após a captura do documento.  

 

Item 3.1.18: Sempre que um documento tiver 

mais de uma versão, o SIGAD tem que 

permitir que os usuários selecionem pelo 

menos uma das seguintes ações: 

• registrar todas as versões do documento 

como um só documento arquivístico; 

• registrar uma única versão do documento 

como um documento arquivístico; 

• registrar cada uma das versões do 

documento, separadamente, como um 

documento arquivístico. 

O sistema registra todas as versões do 

documento como um só documento 

arquivístico e registra cada uma das versões, 

separadamente, como um documento 

arquivístico. 

 

Item 3.1.21: No caso de documentos ou O sistema atende estes requisitos, porém o 
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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. 

gerenciamento da destinação de todos os 

objetos digitais fica comprometido por não 

haver procedimentos de avaliação e 

destinação. 

 

Item 3.1.22: Um SIGAD tem que emitir um 

aviso caso o usuário tente registrar um 

documento que já tenha sido registrado no 

mesmo dossiê/processo. 

O sistema avisa.  

 

4. Avaliação e destinação 

4.1. Configuração da tabela de temporalidade e destinação de documentos 

Item 4.1.1: Um SIGAD tem que prover 

funcionalidades para definição e manutenção 

de tabela de temporalidade e destinação de 

documentos, associada ao plano de 

classificação do órgão ou entidade. 

O sistema Agatha não possui a funcionalidade 

para definição de tabela de temporalidade e 

destinação de documentos.  

 

 

Procurou-se demonstrar com esta análise algumas condições para implementação de 

um SIGAD através dos seguintes aspectos funcionais: 

  

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

dos documentos.  

A empresa CG&B não possui plano de classificação, portanto a manutenção dos 

documentos e o controle de seu ciclo de vida não são realizados.  

 

2. Captura  

A captura garante a execução de registro e gerenciamento de documentos 

convencionais e digitais, tal como o controle e validação da inserção de metadados. O 

sistema permite a captura de documentos digitais de diversos formatos (DOC, XLS, 

DWG, DXF, DXB, DRW, HPGL, IGES, PRT, SLD, MPP etc.) e também a captura de 

documentos digitalizados em formatos PDF, JPEG e TIF.  
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3. Avaliação e Destinação  

O sistema não realiza estes procedimentos, pois não há tabela de temporalidade na 

empresa CG&B.   

 

É possível concluir que o sistema não apresentou todos os requisitos obrigatórios 

estabelecidos no e-ARQ Brasil (2011) de um sistema informatizado de gerenciamento de 

documentos arquivísticos.  

Ao realizar a análise comparativa dos requisitos preconizados pelo e-ARQ Brasil 

(2011) com as funcionalidades do sistema Agatha utilizado na empresa CG&B, verificou-se 

que alguns aspectos funcionais, considerados obrigatórios, foram apresentados, como por 

exemplo, muitos dos requisitos relacionados à captura e ao gerenciamento dos 

dossiês/processos. Entretanto, o sistema não atende a alguns dos requisitos fundamentais para 

o gerenciamento de documentos arquivísticos, como o plano de classificação e tabela de 

temporalidade. Logo, conclui-se que o sistema não pode ser classificado como um SIGAD, 

visto que não apresenta os requisitos necessários propostos pelo e-ARQ Brasil (2011).  

A empresa possui um sistema que tem as funções de captura de documentos, de 

registro, de controle de revisões, de manutenção do histórico de cada documento, manutenção 

da relação orgânica, tramitação, armazenamento, recuperação e acesso a toda documentação.  

É possível perceber que o sistema Agatha necessita de aperfeiçoamento para executar 

as funções arquivísticas de classificação, avaliação e destinação final, a fim de controlar o 

ciclo de vida dos documentos arquivísticos. Assim, o sistema não é um SIGAD, se assemelha 

a um sistema para registro, armazenamento e acesso aos documentos da Gerência de 

Engenharia da empresa CG&B, mesmo que garanta a autenticidade e confiabilidade do 

documento, mantenha a relação orgânica e acesso de longo prazo. Um SIGAD deve ser capaz 

de viabilizar a classificação dos documentos, de controlar sua temporalidade, de gerenciar de 

forma segura com ênfase na manutenção da autenticidade dos documentos, visando o controle 

do ciclo vital dos documentos, desde a produção até a destinação final. Um SIGAD deve ser 

também capaz de assegurar a relação orgânica entre os documentos com base em plano de 

classificação e de garantir a confiabilidade, a autenticidade e o acesso, ao longo do tempo, aos 

documentos arquivísticos, assegurando assim, seu valor como fonte de prova das atividades 

da organização.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A maneira de registro e comunicação da informação sofreu mudanças significativas, 

a partir da segunda metade do século XX, em virtude do desenvolvimento e avanço das 

tecnologias da informação e comunicação. É possível compreender que naquele momento 

surgia o documento arquivístico digital, assumindo novas configurações e passando a compor 

considerável parte dos acervos documentais. Essa nova realidade proporciona várias 

vantagens, como ganho de produtividade, economia de espaço, otimização dos fluxos de 

trabalho, facilidade de geração e distribuição de dados e informações digitais, além da 

ligeireza no acesso. Entretanto, essa nova realidade também apresenta inúmeros desafios a 

serem enfrentados pelas instituições, em decorrência de problemas inerentes ao documento 

produzido em formato digital, tais como: a fragilidade e fácil manipulação, adulterações sem 

deixar vestígios, obsolescência tecnológica e degradação física do suporte.  

Essas fragilidades do documento digital, inclusive a velocidade das mudanças 

tecnológicas, ameaçam sua autenticidade e acesso de longo prazo. Com isso, garantir a 

produção, a manutenção e preservação de documentos confiáveis, autênticos e acessíveis pelo 

tempo que se fizer necessário é o principal desafio colocado por essa nova realidade. 

Para enfrentar este desafio, o gerenciamento dos documentos é feito por meio de um 

instrumento capaz de assegurar a criação e manutenção de documentos confiáveis, fidedignos 

e autênticos, um sistema informatizado de gerenciamento de documentos arquivísticos 

digitais. No entanto, é indispensável que seja implantado um programa de gestão de 

documentos que garanta procedimentos rigorosos de controle da produção e manutenção dos 

documentos, pois esses documentos constituem fonte de prova das atividades da instituição, 

ou seja, necessitam de tratamento adequado a fim de atender os motivos pelos quais foram 

produzidos e também a comprovação das atividades da instituição. 

Com o uso das tecnologias e documentos em formato digital pelas instituições, a 

Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos apresenta 

várias resoluções e instrumentos com apresentação de procedimentos e normas com o 

propósito de orientar programas de gestão de documentos arquivísticos digitais e ações de 

preservação nas instituições públicas e privadas. 

O e-ARQ Brasil – Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão 

Arquivística de Documentos é um texto que estabelece os requisitos mínimos a serem 

seguidos pela instituição que produz e/ou recebe documentos em formato digital, seguidos 

pelo sistema de gestão arquivística de documentos e pelos próprios documentos para garantir 
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sua confiabilidade, autenticidade e, assim, sua acessibilidade. Com a análise comparativa de 

requisitos feita no capítulo 4, pôde-se concluir que, o sistema utilizado pela CG&B, não 

apresenta alguns requisitos obrigatórios fundamentais para um gerenciamento eficaz, no 

entanto atende de forma satisfatória as necessidades da empresa de armazenar, registrar e dar 

acesso. 

A apresentação do conceito de gestão de documentos possibilita o entendimento do 

tratamento dos documentos arquivísticos convencionais e também dos digitais, uma vez que é 

por meio seus procedimentos que os documentos receberão tratamento adequado. 

Assim, ao se observar o procedimento de controle da documentação da empresa 

CG&B e seu sistema de gerenciamento de documentos, é possível perceber a inexistência de 

dois instrumentos fundamentais para a eficácia da gestão, manutenção e preservação desses 

documentos – plano/código de classificação e tabela de temporalidade. A ausência desses dois 

instrumentos inviabiliza a classificação e avaliação, procedimentos essenciais para o controle 

da produção dos documentos e sua racionalização durante seu ciclo de vida.   

Frente ao que foi exposto, é possível concluir existem tipos de sistemas e soluções de 

armazenamento dos documentos, todavia para se assegurar que documentos arquivísticos 

digitais sejam confiáveis e autênticos e possam ser assim preservados por longo tempo, é 

fundamental que os sistemas agreguem os conceitos arquivísticos e suas implicações para o 

gerenciamento dos documentos digitais, garantindo assim sua segurança, confiabilidade, 

autenticidade e acesso pelo tempo que se fizer necessário.  
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