
 

 

UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
IACS – INSTITUTO DE ARTES E COMUNICAÇÃO SOCIAL 
GCI – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
CURSO DE ARQUIVOLOGIA 
 

 

 

 

 

Thainá Alfradique Silva 

Preservação de Documentos 

Arquivísticos Digitais: Implantação 

do GED em Escritórios Jurídicos 

 

 

 

Niterói 
2015 



 

 

 

THAINÁ ALFRADIQUE SILVA 

 

 

 

  

 

 

PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DIGITAIS: 

IMPLANTAÇÃO DO GED EM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS  

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso  

apresentado ao Departamento de 

Ciência da Informação e à 

Coordenação de Arquivologia da 

Universidade Federal Fluminense 

como requisito para a obtenção de 

título de Arquivista. 

 

 

 

 

Orientador: Professora Lindalva Rosinete da Silva Neves 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SI586  Silva, Thaina Alfradique 
      Preservação de Documentos Digitais: Implantação  
  do GED em Escritórios Jurídicos / Thainá Alfradique 
  Silva. – 2015 
      51 f. : il. 
 
       Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
  Arquivologia) –  Universidade Federal Fluminense,  
  Niterói, 2015. 
        Orientador: Lindalva 
 
        1. Preservação de Documentos Digitais. 2. Gestão  
  de Documentos. 3. Digitalização de Documentos. I. 
  Título 

 
CDD 029.1714 



THAINÁ ALFRADIQUE SILVA 
 

 
PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DIGITAIS:  

Implantação do GED em Escritórios Jurídicos. 

 
 
Aprovada em ____/____/_____. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Professora Lindalva Rosinete da Silva Neves – Orientador 

UFF 
 
 

 
 

_________________________________________________ 
Professora Margareth Silva 

UFF 
 
 

 
 

_________________________________________________ 
Professora Joice Cardoso 

UFF 
 
 

Niterói 
2015 



DEDICATÓRIA 
 

Dedico esta monografia primeiramente a Deus, pela sabedoria e determinação que 

obtive para finalizar mais uma etapa de minha vida. Pela saúde, fé e perseverança 

que tem dado para vencer todos os meus desafios. Aos meus pais, Francisco José 

de Oliveira Silva e Alene Pereira Alfradique Silva a quem sou grata pelo esforço 

realizado em prol da minha educação e dos valores morais que me fizeram crescer 

como pessoa e profissional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço aos meus pais por todo apoio e confiança que me deram durante 

esses anos na universidade. Por apoiarem as minhas decisões e nas minhas 

incertezas, me deram os melhores conselhos. 

Aos meus amigos pelo incentivo, porque quando pensava em desistir, nos 

momentos de desânimo, fizeram acreditar que eu era capaz. Muito obrigada por não 

me deixarem desistir. 

E agradeço a todos os professores da UFF que tive a honra de estudar e que 

muito contribuíram para minha formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

O presente trabalho aborda a preservação da informação digital sob a 

perspectiva da implantação de Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos. Os 

conceitos e princípios teóricos juntamente com a utilização das tecnologias de 

informação e comunicação foram considerados elementos essenciais para o 

desenvolvimento teórico-prático do campo da arquivística. Normas e políticas que 

traçam diretrizes para o tratamento do acervo das instituições são contextualizadas 

e consideradas de grande importância para a Gestão Arquivística de Documentos 

Eletrônicos e para o propósito da manutenção em longo prazo da informação digital 

no contexto arquivístico-jurídico e da geração de conhecimentos para a sociedade 

da informação; 

 

Palavras-Chave: Preservação Digital, Gestão de Documentos, Digitalização de 

Documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work discusses the preservation of digital information from  the perspective 

of the deployment of electronic document management system. The concepts and 

theoretical principles along with the use of information and communication 

technologies were regarded as essential elements for the theoretical and practical 

development of the field of archival science. Regulations and policies that trace 

guidelines for the treatment of the acquis of the institutions are contextualized and 

considered of great importance for Archive Management of Electronic Documents 

and for the purpose of long-term maintenance of digital information on archival and 

legal context and the generation of knowledge for the information society; 

 

Keywords: Digital preservation, Record management, Recrods scanning. 
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INTRODUÇÃO 

 

A evolução da Tecnologia, a partir da metade do século XX, trouxe para os 

indivíduos grandes benefícios. A cada momento surgem novidades tecnológicas 

capazes de favorecer atividades do cotidiano, principalmente na área da informação. 

Nas últimas décadas houve crescente aumento de informação em formato 

digital. Cada vez mais as instituições estão registrando suas atividades no meio 

eletrônico, sejam em planilhas eletrônicas, web sites, imagens digitais, correios 

eletrônicos e outras ferramentas digitais. 

 A tecnologia está permitindo maior produção e disseminação da informação. 

Exemplo disso é que a comunicação entre produtores e usuários se faz de forma 

instantânea e fácil. Porém, essa era digital da informação que está sendo vivenciada 

ainda tem muitos desafios a serem estudados. Gerenciar o acervo digital de forma a 

garantir o acesso a longo prazo, além da autenticidade dos documentos 

arquivísticos, são dificuldades presentes, pois os meios utilizados para o 

armazenamento e envio de informação no ambiente eletrônico são instáveis e as 

ferramentas necessárias para acessá-las se tornam obsoletas rapidamente. 

Segundo Arellano (2004), as atuais perspectivas arquivísticas da preservação 

visam garantir as características dos documentos arquivísticos (autenticidade, 

capacidade probatória, integridade das informações, contexto de produção, etc.), 

enfatizando o que cada instituição produtora e mantenedora desses documentos 

deve observar para lidar e preservar documentos digitais autênticos. 

A importância de um enfoque diferenciado para a área de comunicação e 

informação está direcionando muitos profissionais deste seguimento a 

aperfeiçoarem-se cada vez mais para solucionarem os problemas da preservação 

digital, isso ocorre principalmente no que diz respeito à obsolescência tecnológica - 

condição que se dá quando um produto ou serviço deixa de ser útil, mesmo estando 

em perfeito estado de funcionamento, devido à obsolescencia e ao desgaste das 

peças da máquina ou o surgimento de um produto tecnologicamente mais avançado 

que garante mais longevidade ao material digital. 
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Este trabalho tem como objetivo geral a preservação da documentação 

arquivística digital já que ainda encontra-se uma carência de bibliografia 

especializada sobre o tema, por isso faz-se necessária uma abordagem ampla desta 

problemática que é uma das dificuldades da Arquivologia contemporânea. 

Justifica-se a escolha desse tema a carência de aprofundamento nas 

discussões, tanto no meio acadêmico como no profissional, a respeito de gestão e 

preservação dos documentos arquivísticos digitais. Tal situação implica na falta de 

eficiência em garantir a integridade do patrimônio digital para as futuras gerações.  

Assim sendo, verifica-se uma escassez produtos comercias com a capacidade 

de preservar a documentação arquivística digital. Além disso, as técnicas de 

preservação como a migração de suporte, a emulação, e entre outras técnicas ainda 

não são totalmente confiáveis e/ou eficazes. 

 Deste modo, tem como objetivos específicos, contribuir para o estreitamento 

da relação entre os profissionais da informação, como arquivistas e bibliotecários, 

com os escritórios jurídicos no que se refere a preservação digital da documentação 

arquivística, utilizando como ferramenta um software de Gerenciamento Eletrônico 

de Documento (GED).  

A metodologia escolhida para o trabalho foi um estudo de caso, no qual 

primeiramente foi feito um levantamento bibliográfico na literatura arquivística dando 

preferência às questões referentes ao impacto causado pelas tecnologias de 

informação e comunicação nas práticas profissionais e metodológicas no campo 

arquivístico, assim como os aspectos relativos à gestão de documentos. Neste 

sentido, este estudo foi pautado na implantação de um programa de GED integrado 

ao processo de digitalização no acervo de um escritório de advocacia. 

      A seguir, no Capítulo 1, será apresentado uma breve contextualização 

sobre preservação digital, onde destacamos o que dizem alguns autores sobre o 

tema. No Capítulo 2 encontra-se as principais definições arquivísticas e no capítulo 

seguinte, é abordado a Gestão de Documentos, os seus conceitos e as práticas. 

Um estudo mais profundo sobre preservação de documentos será apresentada 

no Capítulo 4, desde o documento analógico até o digital, destacando estratégias e 

normas para uma preservação eficiente. No último capítulo, teremos o estudo de 

caso, onde veremos os processos da digitalização utilizando o GED no acervo do 

escritório. 
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1. PRESERVAÇÃO DIGITAL: BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 Vive-se um tempo em que a informação está disponível a qualquer hora e em 

qualquer lugar. Apenas com o uso de um celular tem-se acesso a qualquer tipo de 

informação. No entanto, devido as constantes tecnologias que entram no mercado, 

os profissionais da informação não conseguem se atualizar nessa rapidez para lidar 

com os desafios que a tecnologia da informação vem impondo. 

 

A chamada era da informação tem imposto desafios com dificuldades e 
complexidades sem precedentes aos profissionais de arquivologia e 
biblioteconomia às suas respectivas instituições de formação e à sua ação 
profissional. (JARDIM 1992, p.252) 

 

Muitas informações são produzidas a todo instante, por isso, deve-se ter 

consciência que a preservação digital deve ser seletiva, escolhendo o conteúdo a 

preservar de acordo com critérios previamente definidos. 

Ao se pensar nas definições de Preservação Digital, o Projeto InterPARES 31. 

Neste, conceitua como o “Processo específico de manutenção de materiais digitais 

ao longo do tempo e através de diferentes gerações de tecnologia, 

independentemente do local de armazenamento” e “Conjunto de ações gerenciais e 

técnicas exigidas para superar as mudanças tecnológicas e a fragilidade dos 

suportes, garantindo o acesso e a interpretação de documentos digitais pelo tempo 

que for necessário”. (GLOSSÁRIO INTERPARES 3)  

HEDSTROM (1996) define como um processo que envolve o “planejamento, 

alocação de recursos e aplicação de métodos e tecnologias para assegurar que a 

informação digital de valor contínuo permaneça acessível e utilizável”.  

Segundo tais definições, a preservação do documento digital está ligada com o 

período em que o documento estará acessível. É importante que as características 

de documentos arquivísticos (autenticidade, confiabilidade, originalidade) sejam 

mantidas, porém garantir o acesso é a questão central da preservação digital, devido 

ao rápido desuso dos suportes.    

Os profissionais da área de informação que trabalham com a informação em 

formatos digitais, estão elaborando normas necessárias para armazenar de maneira 

adequada esses materiais, para que não haja falha na preservação. 

                                                 
1
 Projeto InterPARES 3 − Terceira fase da Pesquisa Internacional sobre Documentos Arquivísticos 

Autênticos Permanentes em Sistemas Eletrônicos. 
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Falhar na sua estratégia de preservação implica que se perca no tempo a 
história e a identidade de cada nação. Torna-se assim, necessário prever a 
proteção e a preservação de documentos digitais(...) (LOPES; CARDOSO; 
MOREIRA, 2002, p. 36) 

 

Segundo Thomaz e Soares (2004), os arquivos e instituições de preservação 

de documentos na Europa, América do Norte e Austrália tem liderado o 

desenvolvimento de melhores práticas e requisitos funcionais para abordar as 

questões de preservação, registrando suas descobertas em manuais ou guias para 

preservação digital ou gerenciamento de documentos eletrônicos, com a intenção de 

diminuir os riscos da perda da informação 

Diferentemente dos documentos tradicionais, os documentos eletrônicos não 

podem esperar para serem avaliados. O processo de avaliação deve ser feito no 

momento da sua produção: 

 

Um documento eletrônico não pode esperar anos nas prateleiras até ser 
avaliado sob o ponto de vista de seu interesse arquivístico como 
documentos de terceira idade. Além de buscar detectar seu valor 
informativo, a avaliação de documentos eletrônicos considera 
necessariamente aspectos técnicos ligados à sua legibilidade e 
adaptabilidade a outros sistemas. O processo de avaliação do valor 
informativo deve assim ser realizado a partir da produção do documento 
informático, o que divide os estágios do seu ciclo vital  em produção, 
avaliação, uso e destinação final (JARDIM 1992, p.255) 

 

Lopes; Cardoso; Moreira (2002) também afirmam que: 

 

(...)apesar de a sua reprodutibilidade tornar a informação digital 
teoricamente invulnerável ao tempo, os suportes dos quais se serve estão 
longe de ser eternos. A menos que se proceda uma recolha dessa 
informação no mais curto espaço de tempo, se não forem tomadas medidas 
concretas que permitam a preservação de conteúdos representativos de 
todo um período da história humana (...) muita dessa memória pode perder-
se. LOPES; CARDOSO; MOREIRA, 2002, p. 37) 

  

A cada dia surgem novidades e os suportes onde as informações eram 

registradas são substituídos pelos mais novos rapidamente e o seu conteúdo pode 

ser perdido. Assim a avaliação é importante na fase de produção do documento 

digital para que as medidas sejam aplicadas para garantir o acesso mais tarde. Se a 

avaliação não for feita de início, o suporte corre o risco de não ser mais legível. 

No Brasil foi elaborado pela Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos 

(CTDE) o e-Arq Brasil que tem como base modelos e padrões internacionais, 
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considerando as práticas arquivísticas do brasileiras e estabelece requisitos mínimos 

para a elaboração de um sistema informatizado de gestão arquivística. 

O e-Arq Brasil tem como objetivo  

 

Orientar a implantação da gestão arquivística de documentos arquivísticos 
digitais e não digitais; fornecer especificações técnicas e funcionais, além 
de metadados, para orientar a aquisição e/ou a especificação e 
desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão arquivística de 
documentos.(E-ARQ BRASIL, 2011, p.12). 

 

Também, foi elaborada, pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), a   

para a Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital que manifesta a necessidade 

de se padronizar os métodos e as práticas que garantam o acesso longo prazo aos 

documentos digitais.  

No Arquivo Nacional a base teórica e metodológica utilizada foi a pesquisa 

realizada pelo Projeto InterPARES, no período de 1999-2012, que é coordenado 

pela Universidade de British Columbia, no Canadá, no qual aponta diretrizes para a 

preservação de longo prazo de documentos arquivísticos digitais autênticos. 

O InterPARES é uma iniciativa acadêmica que surgiu a partir de um outro 

projeto intitulado The preservation of integrity of electronic records, conhecido como 

Projeto UBC (University of British Columbia) e tinha como objetivos identificar e 

estabelecer os requisitos para a produção, manutenção e preservação de 

documentos eletrônicos. Ao final desse projeto, surgiram relatórios e artigos que 

apresentavam os conceitos, as ideias e os metodos para garantir a autenticidade e o 

acesso em longo prazo dos documentos eletrônicos e serviram de base para 

projetos posteriores. 

Baseado na Diplomática Contemporânea, o InterPARES contribuiu para a 

Arquivologia definindo os conceitos relacionados aos documentos digitais, 

identificando as características essenciais para que se tenha um sistema confiável 

de produção, uso e preservação de documentos digitais, determinando os 

procedimentos adequados para a avaliação desses documentos, apresentando os 

requisitos para assegurar a autenticidade. 

Feita a revisão de literatura, será apresentado a seguir os principais conceitos 

e  da Arquivologia e suas origens para melhor compreensão desse trabalho. 
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2. PRINCIPAIS DEFINIÇÕES ARQUIVÍSTICAS 

 

A intenção de abordar alguns conceitos requer a explicação dos significados 

que dão origem ao termo documento. São estes: informação e suporte. 

De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005), 

informação é “elemento referencial, noção, ideia ou mensagem contidos num 

documento”. Já na base de dados do InterPARES a definição significa “Conjunto de 

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

Considera-se informação o conjunto de dados, que são unidades de 

informação ou conhecimento que ao serem organizados e transmitidos, constituem-

se em informação, que agrega conhecimento ao homem e à sociedade. 

Suporte, segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005) “é 

o  material no qual são registradas as informações”.    

De forma genérica, considera-se suporte como o meio físico onde a informação 

é registrada para servir aos propósitos das pessoas ou organizações em suas 

necessidades específicas. 

Explicados esses conceitos, chega-se o conceito de documento que, de uma 

maneira geral, é qualquer informação registrada em um suporte. 

Com base em Indolfo; Campos; Oliveira; Costa e Cauville (1995), a definição 

de documentos é toda informação registrada em um suporte utilizado para consulta, 

estudo, prova e pesquisa. 

O projeto InterPARES 3 apresenta 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.” 

O documento de arquivo entende-se como o documento produzido e/ou 

recebido por uma pessoa física/jurídica, no exercício de uma atividade prática para 

fins de referencia ou prova, independente do suporte. 

A partir da definição de Bernardes (1998) documento de arquivo é: 

 

Todo registro de informação original, único e autentico que resulta da 
acumulação em processo natural por uma entidade produtora no exercício 
de suas competências, funções e atividades, independentemente de seu 
suporte material ser o papel, o filme, a fita magnética, o disco óptico ou 
qualquer outro (BERNARDES 1998, p.44) 
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Citada por Rondinelli (2011), Duranti (2002) define como documento de arquivo 

“(...) todo documento criado por uma pessoa física ou jurídica no decorrer de 

atividades práticas como instrumento ou sub-produto dessas atividades (...)” e 

documento como “(...) informação registrada (...)”.  

Para um melhor entendimento desse estudo, é necessária a abordagem dos 

conceitos de documento digital, documento eletrônico e documento arquivístico 

digital. 

Documento digital é todo documento codificado em dígitos binários, acessível 

somente por um sistema computacional. O documento eletrônico é o documento 

codificado em forma analógica ou em dígitos binários, registrados e acessíveis por 

meios eletrônicos, tais como discos magnéticos, fitas magnéticas, disquetes, cartões 

perfurados, etc. Inclui também o documento digital. Essas definições são 

encontradas no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005). 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005) compreende, 

também, que documento eletrônico é um gênero documental integrado por 

documentos em meio eletrônico ou somente acessível por equipamentos 

eletrônicos, como cartões perfurados, disquetes e documentos digitais. 

De acordo com a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho 

Nacional de Arquivos – CTDE/CONARQ, a diferença entre documentos arquivísticos 

digitais e documentos arquivísticos eletrônicos é a seguinte: 

 Documento arquivístico digital: É o documento arquivístico codificado 

em dígitos binários, produzido, tramitado e armazenado por sistema 

computacional. Podem se apresentar em formato digital, textos, imagens fixas, 

imagem em movimento, gravações sonoras, mensagens de correio eletrônico, 

páginas web, base de dados; 

 Documento arquivístico eletrônico: Documento arquivístico codificado 

em forma analógica ou em dígitos binários, acessível por meio de um 

equipamento eletrônico;  

 

O documento digitalizado é uma cópia digital do documento analógico. Sob o 

ponto da preservação digital, dá-se no sentido de que os documentos digitalizados 

poupam os originais do manuseio e consequentemente da degradação. 
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A digitalização de um documento é útil na medida em que é fiel ao original, 

contendo toda a informação referente à sua forma e conteúdo. Já os documentos 

digitais são criados originalmente no âmbito da informática cuja visualização e 

utilização somente é possível nesse ambiente, sendo necessário o uso do 

computador para recuperação, acesso e leitura das informações.  

Digital ou digitalizado, o documento eletrônico, cujas informações tenham sido 

consideradas de valor permanente, deve ser preservado pela organização que o 

criou, ou por alguma instituição arquivística que seja responsável pela sua guarda 

permanente. 

Portanto atividade de preservação dos documentos digitais faz-se necessária. 

Contudo, a avaliação dos documentos para definição do que deve ser preservado 

pode ser considerada uma das tarefas fundamentais na gestão dos documentos de 

uma instituição, cuja abordagem ocorrerá no próximo capítulo. 
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3. GESTÃO DE DOCUMENTOS: Conceitos e práticas 

 

Cada instituição de acordo com suas atividades específicas desenvolvidas 

armazena um valioso patrimônio: os documentos. Essenciais para fins de memória, 

identidade, tomada de decisão e garantia de acesso são primordiais para o 

planejamento e para a administração. Desse modo, devem ser gerenciados para 

assegurar a eficiência e a eficácia no atendimento à administração. 

Alguns autores da área de Arquivologia consideram a gestão de documentos 

como um dos marcos mais importantes da área. Paes (2004), Rondinelli (2004) e 

Indolfo (2007) são alguns exemplos que relataram em seus respectivos trabalhos a 

importância da gestão. Neste primeiro momento, são abordadas as circunstancias 

históricas que deram origem a este conceito. 

 Rondinelli (2004) considera o surgimento do conceito de gestão de 

documentos como um quarto marco histórico para a Arquivologia. Segundo a autora, 

o grande aumento do volume de documentos produzidos nas instituições públicas 

dos Estados Unidos no período pós Segunda Guerra Mundial fez com que houvesse 

uma racionalização na produção de documentos. De acordo com a ela, nos Estados 

Unidos e no Canadá que surgiram comissões que elaboraram procedimentos e 

técnicas que culminaram na definição do conceito de gestão de documentos. 

Indolfo (2007) relaciona a década de 1940 com o surgimento do conceito de 

gestão de documentos. A autora cita o norte americano Philip C. Brook como o 

primeiro profissional a fazer referencia ao ciclo dos documentos, que impactou na 

criação de programas de gestão de documentos. 

Entretanto, a autora remete ao ano de 1810, nos Estados Unidos como um dos 

primeiros indícios do conceito de gestão. Relata que os documentos do governo 

americano estavam organizados de acordo com o modelo inglês de arquivamento, e 

por meio de uma expedição “Archives Act”, o Congresso Americano enfatizou a 

necessidade para o armazenamento destes documentos que eram itinerantes até a 

instalação do governo em Washington. 

Segundo Indolfo, do século XIX até o final da Guerra Civil Americana, em 1865, 

poucos problemas foram encontrados em relação ao armazenamento dos 

documentos, mas durante o início do século XX, foi verificado um crescimento desta 

documentação devido a uma proibição legal em destruí-la. Com a entrada dos 
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Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial a situação ficou incontrolável. Com 

isso, foram criadas várias comissões e atos legislativos que segundo a autora foram 

fundamentais para a definição do conceito de gestão de documentos e para o 

surgimento de uma nova profissão: os records managers.  

 

(...)estabeleceram as práticas para a consolidação da área, no período de 
1950-1960, introduzindo ações voltadas para o controle da produção 
documental, a racionalização das eliminações e a conservação econômica  
e concentrada dos documentos de guarda intermediária, bem como a 
difusão de manuais de procedimentos. Quanto ao marco legislativos que 
fortaleceram a área no período de 1970 a 1990, temos: o Record 
Managenet Act, de 1975, que consagra a definição de gestão de 
documentos; o Amendements on Federal Records Managenet Act, de 1976, 
que exige que cada agencia federal preste contas de seu programa de 
gestão de documentos, por meio de um relatório anual, ao Arquivo Nacional 
do Estados Unidos. (INDOLFO, 2007, p. 32-33) 

 
A Lei nº 8.159, de janeiro de 1991, conhecida como Lei de Arquivo, considera 

Gestão de Documentos como: 

 
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. (BRASIL, Lei nº 8.159, de 9 de janeiro de 1991) 

 

 

Assim, a gestão documental é o conjunto de operações técnicas e processos 

que controlam todas as atividades de um arquivo e que são capazes  de racionalizar 

as atividades de produção, manutenção, uso, eliminação e guarda de documentos 

fazendo uso do planejamento, da organização, do espaço físico e dos 

equipamentos, com o objetivo de aperfeiçoar e simplificar todo o ciclo do documento. 

A gestão arquivística de documentos, independente da forma ou do suporte 

adotados, tem por objetivo garantir a produção, a manutenção, a preservação de 

documentos arquivísticos fidedignos e autênticos, e o acesso a estes. 

Rondinelli (2002) deixa claro que:  

A comunidade arquivística internacional reconhece o sistema de 
gerenciamento arquivístico de documentos como um instrumento capaz de 
garantir a criação e a manutenção de documentos eletrônicos confiáveis ou, 
segundo a diplomática arquivística contemporânea preconizada por Duranti, 
de documentos eletrônicos fidedignos e autênticos. (RONDINELLI, 2002, 
p.64). 
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A gestão arquivística de documentos eletrônicos deverá prever a implantação 

de um sistema eletrônico de gestão arquivística de documentos, que adotará 

requisitos funcionais, requisitos não funcionais e metadados estabelecidos pelo 

Conselho Nacional de Arquivos, que visam garantir a integridade e a acessibilidade 

de longo prazo dos documentos arquivísticos. 

A Resolução nº 20 de 2004 do Conselho Nacional de Arquivos em seu art. 3º 

reforça que a “Gestão Arquivística de Documentos Digitais deverá prever a 

implantação de um sistema eletrônico de gestão arquivística de documentos” – 

Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD). O art.2º 

menciona que um programa de gestão deve ser “aplicável independente da forma ou 

do suporte, em ambientes convencionais, digitais ou híbridos em que as informações 

são produzidas e armazenadas” 

A gestão eletrônica de documentos converte informações que podem ser: 

sonora, textual ou imagens para o formato digital. Um sistema de GED usa a 

tecnologia da informática para captar, armazenar, localizar e gerenciar as 

informações digitais e suas versões. 

O Gerenciamento Eletrônico de Documento ou GED é a aplicação de todas as 

tecnologias e produtos com finalidade de gerenciar informações de forma eletrônica. 

Não é necessário que os documentos estejam em meio eletrônico, mas sim, que o 

tratamento utilizado ou os instrumentos de gestão documental sejam produzidos 

com o uso destas tecnologias. 

As tecnologias que podem ser aplicadas ao GED são:  

 Document Imaging (DI): É a tecnologia que permite a conversão de 

documentos do meio físico para o digital, normalmente é utilizada para conversão 

de papel em imagem, através de processo de digitalização com scanners; 

 Document Management (DM): Permite gerenciar com mais eficácia a 

criação, revisão, aprovação e descarte de documentos eletrônicos. Dentre as 

suas principais funcionalidades está o controle de informações (autoria, revisão, 

versão, datas etc.), segurança, busca, “check-in” /” check-out” e versionamento; 

 Workflow: Organiza tarefas, prazos, trâmites, documentos e sincroniza 

a ação das pessoas, garantindo que as tarefas sejam executadas pelas pessoas 

corretas no tempo previamente definido; 
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 COLD/ERM: Tecnologia que trata páginas de relatórios, incluindo a 

captura, indexação, armazenamento, gerenciamento e recuperação de dados. 

Esta tecnologia permite que relatórios sejam armazenados de forma otimizada, 

em meios de baixo custo, mantendo-se sua forma original; 

 Forms Processing: Tecnologia que possibilita reconhecer as 

informações e relacioná-las com campos em bancos de dados, automatizando o 

processo de digitação. Neste sistema são utilizados o ICR (Intelligent Character 

Recognition) e OCR (Optical Character Recognition) para o reconhecimento 

automático de caracteres; 

 Records and Information Management (RIM): É o gerenciamento do 

ciclo de vida de um documento, independente da mídia em que se encontre. 

Através de um sistema RIM gerencia-se a criação, armazenamento, 

processamento, manutenção, disponibilização e descarte dos documentos, sob 

controle de categorização e tabelas de temporalidade; 

Os benefícios que a implantação do GED traz a uma empresa são perceptíveis 

em praticamente todos os departamentos. Algumas dessas vantagens são: 

 Velocidade e precisão na localização de documentos; 

 Ilimitadas possibilidades de indexação e localização de documentos; 

 Aprimoramento da qualidade no atendimento ao usuário; 

 Gerenciamento automatizado de processos, minimizando recursos 

humanos e aumentando a produtividade; 

 Otimização no processo de tomada de decisões; 

 Redução de custos com cópias, já que há disponibilidade dos 

documentos em rede; 

 Melhoria no aproveitamento de espaço físico; 

 Facilita as atividades que envolvem colaboração entre pessoas e 

equipes; 

 

O GED é uma ferramenta que auxilia tanto na área arquivística como na 

administrativa. Traz grandes inovações no que diz respeito ao gerenciamento de 

documentos armazenados em meio eletrônicos, mas sabe-se que esta ainda é uma 

tecnologia em aprimoramento da qual espera-se usufruir dos grandes benefícios 

oferecidos pela mesma. 
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Um sistema é definido por um conjunto de elementos que se relacionam em 

busca de um objetivo comum. No caso do SIGAD, o objetivo é gerenciar os 

documentos arquivísticos digitais e convencionais, assegurando que os documentos 

sejam confiáveis e autênticos. 

De acordo com a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos 

(CTDE/CONARQ), o SIGAD é um sistema que compreende um conjunto de 

procedimentos e operações técnicas característico da gestão arquivística de 

documentos, processado eletronicamente e aplicável em ambientes digitais ou em 

ambientes híbridos, isto é, ambientes que incluem documentos digitais e 

convencionais. 

Um SIGAD deve contemplar as seguintes funcionalidades: plano e código de 

classificação; captura; avaliação e destinação; pesquisa, localização e 

apresentação; segurança; armazenamento e preservação. Pode incluir outras 

funcionalidades como: tramitação e fluxo de trabalho; usabilidade; 

interoperabilidade; disponibilidade; desempenho; 

Tais sistemas devem estar preparados para atender as demandas 

representadas pelos documentos digitais no que se refere à gestão arquivística: 

produção, uso, tramitação, arquivamento, avaliação, destinação (eliminação ou 

recolhimento). 

O produto de todo trabalho de planejamento, da utilização dos softwares e 

hardware, da implantação adequada de uma gestão arquivística de documento e de 

todas as práticas de arquivo resultará nos documentos analógicos e digital que 

devem ser preservados permanentemente, que será abordado no capítulo a seguir. 
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4. PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS: Do documento analógico ao digital  

 

 Abordadas as questões da gestão, neste capítulo, aprofunda-se o estudo 

sobre a preservação de documentos, aprensentando, primeiramente, o seu conceito. 

Preservação “seria toda ação que se destina a salvaguardar ou a recuperar as 

condições físicas e proporcionar permanência e durabilidade aos materiais dos 

suportes que contêm a informação” (SILVA, 1998, p. 9) ou ainda, “Preservação é a 

aquisição, organização e distribuição de recursos a fim de que venham a impedir 

posterior deterioração ou renovar a possibilidade de utilização de um seleto grupo de 

materiais.” (CONWAY, 2001). 

Assim, a preservação é toda e qualquer ação que agrega o planejamento, o 

financiamento, as decisões administrativas e as escolhas políticas e tecnológicas 

com a finalidade de assegurar a permanência e durabilidade dos registros 

informacionais em qualquer tipo de suporte. 

As ameaças que os documentos em suporte não eletrônicos estão sujeitas, 

atuam também sobre os documentos digitais. Assim como o papel se desintegra 

com o passar dos anos, a informação gravada na superfície dos meios magnéticos 

ou óticos, dispositivos de armazenamento mais utilizados, podem também tornar-se 

irrecuperáveis. 

Fatores como temperatura, umidade e nível de poluição do ar em ambientes de 

arquivos devem ser controlados, assim como em ambientes de armazenamento das 

mídias digitais. Todos os tipos de suporte estão sujeitos a fungos, traças, ratos e 

outras ameaças biológicas. Estão também sujeitos a danos provocados pelo uso 

indevido, regular e inadequado por parte dos usuários e até mesmo pelas 

catástrofes naturais como inundações, terremotos, incêndios e entre outros que 

ameaçam qualquer tipo de acervo. 

Deste modo, as ameaças comuns a todos os tipos de documentos, 

independente do seu suporte físico, requerem as mesmas estratégias de 

preservação. Já as ameaças inerentes somente aos documentos digitais requerem o 

uso de estratégias diferenciadas, devido à questões de obsolescência tecnológica, 

isto é, desgaste ou inutilização de hardware  e software, ocasionando a perda parcial 

ou total da informação. 
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O rápido avanço das tecnologias de informação e comunicação, tornam o 

documento digital vulnerável à rápida obsolescência tecnológica, tanto dos suportes 

quanto dos softwares. É de grande importância criar um conjunto de políticas e 

estratégias para presesrvação digital, com o objetivo de minimizar os possíveis 

prejuízos futuros. 

Existem inúmeras estratégicas para lidar com a obsolescência tecnológica. 

Porém, para essa pesquisa, são citadas três consideradas mais relevantes: 

 

1. Preservação Tecnológica – É necessário que o software e o hardware 

se mantenham em condições que permitam consultar a informação custodiada. 

Trata-se de uma estratégica de alto custo e complexa a nível tecnológico.   

2. Migração - Conjunto de procedimentos e técnicas para assegurar a 

capacidade de objetos digitais serem acessados mesmo com mudanças 

tecnológicas. A migração consiste na transferência de um objeto digital: a) de um 

suporte que está se tornando obsoleto, fisicamente deteriorado ou instável para um 

suporte mais novo; b) de um formato obsoleto para um formato mais atual ou 

padronizado; c) de uma plataforma computacional para uma outra mais moderna. A 

migração pode ocorrer por conversão, por atualização ou por reformatação.  

3. Emulação - Estratégia de preservação digital que se baseia na 

utilização de recursos computacionais para fazer uma tecnologia atual funcionar com 

as características de uma obsoleta, aceitando as mesmas entradas e produzindo as 

mesmas saídas. 

 

Um dos principais benefícios da emulação em relação à migração é que o 

documento ou o dado original não precisa ser alterado, é o ambiente computacional 

que se altera. Além disso, a emulação é uma alternativa de custo menor do que a 

manutenção dos equipamentos e programas nos quais os documentos foram 

originalmente criados. Como só é possível elaborar um emulador a partir do 

conhecimento integral do funcionamento do sistema ou programa que deseja 

emular, todo o processo de preservação deve ser planejado para antecipar as 

necessidades futuras. 
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Como visto no primeiro capítulo, um dos objetivos do e-Arq Brasil é orientar a 

implantação da gestão arquivística de documentos, além do uso de metadados. Mas 

o que é o e-Arq Brasil? 

O e-Arq Brasil é um conjunto de requisitos que propõe condições que devem 

ser cumpridas por instituições produtoras/mantedoras dos documentos arquivísticos 

digitais, utilizando o SIGAD, independente da plataforma tecnológica que for 

desenvolvido ou implantado. Garante a confiabilidade, a autenticidade e o acesso do 

documento. 

 

O e-ARQ Brasi especifica todas as atividades e operações técnicas da 
gestão arquivística de documentos, desde a produção, tramitação, utilização 
e arquivamento até a sua destinação final. Todas essas atividades poderão 
ser desempenhadas pelo SIGAD, o qual, tendo sido desenvolvido em 
conformidade com os requisitos aqui apresentados, conferirá credibilidade à 
produção e à manutenção de documentos arquivísticos. (E-ARQ BRASIL, 
2011, p.10) 

 

A partir do momento que há um programa de gestão arquivística de 

documentos, qualquer instituição pode utilizar o modelo de requisitos do e-Arq. Seja 

de âmbito público ou privado, documentos relativos às atividades-meio e fim, 

independente do ramo e tipos documentais, o e-Arq pode ser adotado como padrão 

ou norma das organizações que visam manter documentos arquivísticos em formato 

digital. 

O e-ARQ Brasil é aplicável aos sistemas que produzem e mantém somente 

documentos digitais.  Os documentos convencionais, no sistema é incluído apenas o 

registro das referências nos metadados, para os documentos digitais, o sistema 

inclui os próprios documentos. 

O conceito de metadados torna-se importante de ser explicado detalhadamente 

para o entendimento dos procedimentos arquivísticos de gestão e preservação 

digital. 

Os metadados podem ser entendidos, de forma simplificada, como dados 

sobre dados. Segundo o CONARQ (2010) metadados são “dados estruturados que 

descrevem e permitem encontrar, gerenciar, compreender e/ou preservar 

documentos arquivísticos ao longo do tempo”.  

A utilização dos metadados considerada essencial para a preservação digital a 

longo prazo constando: 
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 Data; 

 Autor da transcrição; 

 Produtor; 

 Dispositivo de captura; 

 Detalhes de captura; 

 Histórico de mudanças; 

 Chave de validação; 

 Criptografia; 

 Marca d’água; 

 Resolução; 

 Compressão; 

 Fonte; 

 Cor; 

 Gerenciamento de cor; 

 Paleta de cores / tons de cinza; 

 Objetivos de controle. 

 

Uma vez que os metadados auxiliam na autenticidade do documento digital, a 

Diplomática atesta à credibilidade necessária ao documento, devido aos aspectos 

intrínsecos e extrínsecos do documento. Certamente no campo digital nem todos os 

aspectos podem fornecer tal credibilidade uma vez que a manipulação/alteração dos 

documentos é facilitada. 

A Diplomática tem como objeto o estudo da estrutura formal e da confiabilidade 

e autenticidade dos documentos, estudando seus aspectos internos e externos. As 

características analisadas externamente são: suporte, escrita, linguagem, signos 

especiais, selos e anotações. Já as internas compõem-se por protocolo, escatocolo 

e texto.  

Apesar do suporte ser diferente, as características dos documentos eletrônicos 

podem ser analisadas internamente através de textos, tabelas, equações e entre 

outros. E externamente pela formatação, capítulos, seções, entre outros. 

A utilização de padrões abertos e metadados tem-se mostrado um fator 

fundamental, proporcionando facilidades para gestão, recuperação e utilização da 
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informação digital, assim como a adoção de estratégias como a emulação e a 

migração. Os documentos digitais como documentos de arquivo apresentam as 

seguintes vantagens e desvantagens: 

 

Vantagens: 

 Diminuição do acesso aos originais; 

 Possibilidade na distribuição em rede; 

 Maior acessibilidade à informação, tornando possível o acesso direto e 

imediato; 

 Economia de tempo e espaço; 

 Possibilidade em manter copia segura; 

 

Desvantagens: 

 Incapacidade dos atuais sistemas eletrônicos de informação em assegurar a 

preservação a longo prazo; 

 Fragilidade intrínseca do armazenamento; 

 Complexidade e custo da preservação digital; 

 Ausência de normas e padrões; 

 Atenção especial e constante às necessidades de armazenamento e 

migração; 

 

Portanto, os metadados visam cumprir a função básica de prover a 

informação sobre o documento digital, auxiliando nos processos de gestão, 

recuperação e reprodução. São fundamentais para a redução dos riscos e o 

aumento das chances de sobrevivência da informação digital. 

A informação digital é frágil, necessitando de gerenciamento cuidadoso desde 

o momento de sua criação, e merece uma abordagem política e utilização de 

normas por parte da unidade de informação, de modo a garantir a preservação. 

Entende-se que uma aceitável política de preservação digital implique em 

observar e aplicar procedimentos que podem ser inclusive aceitos como estratégias 

de preservação. Entre eles estão às tecnologias da informação atreladas a 

compatibilidade de hardware e software, a observação da integridade do conteúdo a 
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ser preservada, análise dos custos envolvidos no processo e o desenvolvimento de 

uma criteriosa comissão de seleção do que será preservado. 

 

Uma politica de preservação de patrimônio pode ser definida de diversas 
maneiras. Antes de qualquer coisa é um conjunto de ações que visa salvar 
referencias. Pensada de forma, qualquer política de preservação é 
estratégica, pois, salvando referências do desaparecimento, salva 
identidades, mais importante poderá ser considerada tal política 
(MAGALHÃES, 2004, p.11). 

 

Normas e Padrões também desempenham um papel importante nos 

ambientes virtuais pois colaboram com a preservação, uma vez que traçam 

diretrizes no tratamento arquivístico dos documentos analógicos e digitais. 

  

O desenvolvimento de ambientes virtuais para disponibilizar conteúdos 
arquivístivcos nas formas de representação são estruturas complexas e 
necessitam de adesão a padrões, pois se construídos para um 
funcionamento isolado, não permitiriam cooperação e interoperabilidade 
entre sistemas de informação arquivística e prejudicariam a garantia da 
preservação digital das informações representadas. Tal uso de normas e 
padrões pelas instituições em que as plataformas permitam ações de 
interoperabilidade possibilitam a criação de grupos colaborativos no sentido 
das práticas de tratamento documental em redes de instituições 
arquivísticas. (BOTÃO, 2011, p.47). 

 

 Assim, devem ser desenvolvidas por cada entidade produtora e acumuladora 

de informação eletrônica, estratégias, tecnologias, normas e politicas de 

preservação digital. No último capítulo, será apresentado o processo de implantação 

de gerenciamento eletrônico de documentos (GED), a partir do momento da 

digitalização, incluindo aplicativos e o acesso dos usuários ao documento 

digitalizado. 
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5. ESTUDO DE CASO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA GED 

 

Criado no ano de 1995, a instituição escolhida como base para o 

desenvolvimento do tema deste trabalho, acumulou um grande volume documental 

contendo informações do cenário jurídico-econômico brasileiro, que contribuiu para o 

desenvolvimento do conhecimento organizacional.  

O modelo estrutural da instituição citada é de um escritório de advocacia de 

negócios cujo foco prioritário está em oferecer aos clientes apoio integral na área 

jurídica, orientando-os em todos os aspectos legais decorrentes de cada operação, o 

que levou à necessidade da implantação de um Sistema de Recuperação da 

Informação (SRI) usando as tecnologias da informação e comunicação. 

A empresa tem participado de expressivo número de grandes operações 

jurídicas ocorridas no Brasil. Sua capacitação estende-se aos mais diferentes 

campos do direito empresarial, contemplando diversas operações nos segmentos 

societário, tributário, financeiro, administrativo, processual, trabalhista e de 

propriedade intelectual. 

Deste modo a produção e acumulação de documentos resultaram em um 

grande acervo documental, necessitando de um quadro de funcionários no setor de 

arquivo, que compreende arquivistas, técnicos de arquivos e estagiários de 

Arquivologia, para o tratamento dessa documentação. 

O setor de arquivo com o objetivo de auxiliar a administração/produção está 

sempre estudando e aperfeiçoando técnicas para melhor atender seus usuários. 

Desta maneira elaborou o processo de digitalização do acervo documental deste 

escritório. 

Com a implantação da digitalização, utilizando o GED, a segurança aos 

documentos e informações gerados pelos usuários serão armazenados e 

gerenciados em ambiente seguro e confiável, para que não haja imprevistos no 

desenvolvimento de suas atividades em decorrência de alterações indevidas.   

Portanto, o acesso às informações das pastas virtuais será restringido de 

acordo com a indicação do usuário. Os integrantes que não tiverem acesso poderão 

visualizar a existência da pasta no sistema interno do escritório, porém não terão 

acesso às informações.  Desta forma, garante-se a confidencialidade das 
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informações tratadas por cada equipe, prezando pelo guarda do conteúdo 

informacional e garantindo a manutenção dos critérios de sigilo. 

É importante ressaltar que nenhum documento será descartado, todas as 

pastas físicas serão mantidas no arquivo até que seus prazos prescrevam e assim 

sejam descartados de acordo com a Tabela de Temporalidade de Documentos da 

empresa.  

Para a realização do processo de digitalização foi necessário à utilização do 

aparelho de scanner, softwares de digitalização, aperfeiçoamento de imagem, OCR, 

o GED, e McFile (sistema interno de arquivo). 

A seguir, serão apresentados os procedimentos utilizados para a implantação 

do processo de digitalização da documentação do escritório, assim como a 

metodologia aplicadada, equipamentos e recursos utilizados. 

 

5.1 Processo de Digitalização de Documentos 

 
O funcionário deverá preparar o documento a ser digitalizado. Será necessário 

fazer a higienização dos documentos. Não é permitido digitalizar documentos que 

tenham clips e/ou grampos. 

O documento deverá ser colocado no scanner em posição invertida no sentido 

de leitura, com a parte escrita virada para a bandeja alimentadora. 

O integrante do Arquivo necessitará ajustar as abas do equipamento conforme 

o tamanho do papel, conforme a figura 1. 
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 Figura 1: Equipamento de Scanner para Digitalização de Documentos 
Fonte: Autor, 2014. 

 
 

Após a preparação e inserção do documento na bandeja alimentadora do 

equipamento de scanner, pode-se iniciar o processo de digitalização com a 

utilização de aplicativo apropriado, ou seja, um software para escaneamento de 

documentos, conforme será explicitado. 

 
 
5.1.1 PaperPort  
 
Aplicativo (software) utilizado para digitalizar, organizar e compartilhar os 

documentos convertidos do suporte analógico para o digital, ou seja, escaneado.  

Através do software PaperPort serão feitos os ajustes da imagem sob as 

seguintes características conforme figura 2: 

 

 Resolução – Deverá ser escolhida de acordo com a qualidade do 

documento original. Se for um documento de boa qualidade, pode-se manter um 

padrão em torno de 200 a 240 DPI (Dot Per Inch – Pontos por Polegada). Quanto 

maior for o DPI maior será a resolução da imagem. 
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 Tipos de digitalização - Serão utilizados dois tipos:  

 

1. Frente - Somente a frente do documento;  

2. Duplex - Frente e verso do documento. O funcionário deverá 

estar atento, pois todas as informações deverão ser digitalizadas, 

mesmo que conste somente de um carimbo.  

 

 Tamanho do papel - Será ajustado conforme o tamanho do documento; 

 Modo de Imagem - Será utilizada a preferência pelas cores preta e 

branca, porém se houver a necessidade, poderá ser utilizada a digitalização 

colorida. O documento só será digitalizado em cores caso seja uma imagem do 

gênero iconográfico; pequenos detalhes serão considerados preto e branco.  

 Brilho / Limiar / Contrastes - Deverão ser ajustados de acordo com a 

imagem final; 

Após a realização desses ajustes, representadas pela figura 2, o funcionário 

deverá clicar no botão “Digitalizar” e aguardar todos os documentos serem 

digitalizados. 

 

Figura 2: Tela Inicial do Aplicativo para Digitalização no PaperPort 
Fonte: PaperPort 11, 2007. 
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Ao término da digitalização, o funcionário deverá nomear o documento de 

acordo com a descrição sugerida pelo advogado. Este procedimento deverá ser feito 

na tela abaixo, que irá surgir ao término da digitalização, conforme ilustra a figura 3. 

 

 

Figura 3: Nomeação (Indexação) do Documento Após a Digitalização. 

Fonte: PaperPort 11, 2007. 

 

Após a indexação, basta clicar em “Pronto” e os documentos estarão salvos em 

base de dados com extensão de arquivo PDF, sendo necessário utilizar um 

aplicativo, que será o tópico seguinte, para a visualização, leitura e compreensão do 

conteúdo digitalizado. 

 
5.1.2 Adobe Acrobat 

 
Será por meio do software Adobe Acrobat Standard que os documentos 

digitalizados e convertidos para PDF serão utilizados e manejados. Esse aplicativo 

também possibilita a utilização de um recurso para edição das imagens, conforme 

explica-se abaixo: 

 OCR (Optical Character Recognition) 
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É através do OCR que as imagens dos documentos digitalizados serão 

transformadas em texto, ou seja, os usuários poderão fazer pesquisa por termos no 

próprio documento digital. 

Os documentos digitalizados serão salvos automaticamente na subpasta 

“Amostras”, localizada na pasta “Meus documentos”.  

Ao abrir o documento digitalizado, o software Adobe Acrobat Standard será 

inicializado automaticamente. Para fazer o reconhecimento do texto com o OCR, o 

funcionário deverá adotar o seguinte procedimento representado pela figura 4: 

 

 

Figura 4: Utilização do software Adobe Acrobat Standard para leitura de PDF. 
Fonte: Adobe Acrobat 

 

Neste procedimento demonstrado pela figura 4, deve-se inicialmente clicar na 

barra de ferrramentas na opção “Documento” e logo em seguida em 

“Reconhecimento de texto com OCR” e após, clicar em “Reconhecer texto usando 

OCR...” 

 

  Inclusão de páginas 

 



 

35 

 

Para inserir páginas em um PDF, basta seguir a ação demostrada pela figura 5, 

seguindo a sequência de opções da barra de ferramentas: “Documento” – “Inserir 

Páginas” – “De arquivo”. 

 

 

Figura 5: Inclusão de Páginas. 
Fonte: Adobe Acrobat 

 

Como pode-se observar na figura acima, os documentos que estiverem furados 

e forem digitalizados através da modalidade Duplex, terão todas as páginas do verso 

digitalizadas, mesmo estando em branco. Isto se deve pelo fato do scanner 

reconhecer o furo como um caracter. 

Após à inclusão das páginas, o usuário poderá arrastar as folhas por dentro do 

PDF, através da visualização das miniaturas no lado esquerdo da tela, e inserí-la 

aonde for necessário. 

Após selecionar o arquivo a ser inserido, o funcionário deverá indicar em qual 

parte do documento a inclusão será feita, de acordo com a figura 6: 
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Figura 6: Inclusão de Arquivo na Página do Documento Inserido. 
Fonte: Adobe Acrobat 
 

 
 

 Exclusão de páginas 
 
Para visualizar a miniatura de todas as páginas do documento digitalizado, 

basta clicar no ícone em destaque na figura 7. 

Isto feito, a tela mudará de configuração, permitindo a conclusão da ação 

pretendida. Desta maneira o funcionário poderá verificar quais as páginas poderão 

ser eliminadas e efetivar o procedimento clicando na opção “ Excluir páginas”. 
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Figura 7: Exclusão de Páginas. 
Fonte: Adobe Acrobat 

 

 

Assim ocorre o tratamento que envolve o processo da digitalizaçao. Em 

seguida entra-se na segunda fase do tratamento, inicializando esta fase com a 

inserção do documento digitalizado no Sistema de GED.Utiliza-se a ferramenta 

Workspace, que possibilita o arquivo digital ficar organizado da mesma maneira que 

o arquivo físico, facilitando desta forma o reconhecimento dos documentos a partir 

de metadados como: número do cliente/area de atuação/número da pasta.  

 
5.2 Salvando o documento no Sistema de GED 

 
Após digitalizar o documento e finalizar suas alterações, o funcionário do 

Arquivo deverá salvar o documento no Sistema de GED. O primeiro passo será 

cadastrar o cliente na “Pasta Geral” de sua unidade e depois o documento deverá 

ser salvo com as especificações da figura 8. 

 

 



 

38 

 

 

Figura 8: Salvando o Documento no Sistema de GED. 
Fonte: Windows Explorer 
 

 

Após salvar o documento, ele pode ser visualizado, como mostra a figura 9, 

clicando-se em “Documento” na barra de ferramentas e abrindo as subpastas até 

encontrar o PDF que representa a unidade documental, ou seja o produto da 

digitalização. 

 

 
Figura 9: Visualização do Documento no Sistema de GED. 
Fonte: Windows Explorer 

 
 

5.3 Salvando o Documento no Sistema de Arquivo do Escritório 
 

Após finalizar as etapas descritas acima, o funcionário deverá incluir o 

documento no sistema de arquivo do escritório, McFile, salvando-o nesta base de 
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dados, independentemente de tê-lo em versão digital no sistema de GED, realizando 

a importação a partir deste último. Para isto, será necessário entrar na ficha da 

pasta, ir ao campo “Documentos” e clicar em “Novo”, representado pela figura 10: 

 

 

Figura10: Importação e Salvamento do Documento Digitalizado no Sistema McFile. 
Fonte: McFile, 1998 
 
 

Será necessário preencher posteriormente três campos como exemplificado na 

figura 11: “Tipo Documental”, “Tipo de Material” e “Título”. Para os dois primeiros, 

basta selecionar, respectivamente as opções, “Documento Digital” e “Arquivo 

Eletrônico”. No campo “Título”, o funcionário do Arquivo deverá clicar na opção 

“Selecionar” onde será inserido o número do documento no McFile, de acordo com a 

figura 12: 
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Figura 11:  Complemento do Salvamento do Documento Digitalizado no McFile. 

Fonte: McFile, 1998 

 

 

Figura 12: Pesquisa Documental no McFile pelo Número do Documento. 
Fonte: McFile, 1998 

 
 

Em seguida, conforme a figura 13 clica-se em “Salvar e Fechar” e logo após, 

na ficha do acondicionamento, em “Salvar”, de acordo com a figura 14.  
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Figura 13: Salvando e Fechando no McFile.  
Fonte: McFile, 1998 
 
 

 

Figura 14: Salvamento na Ficha da Pasta no McFile.  
Fonte: McFile, 1998 

 

Encerra-se assim, com estas ações, a sequência de procedimentos 

metodológicos que concluem o processo de digitalização. Desta forma, todas as 

pastas digitalizadas estarão disponibilizadas no sistema interno de arquivo e os 

usuários poderão visualiza-las do seu próprio computador 
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5.4 Recuperação do Documento Digital no Sistema de Arquivo do Escritório 

 

A recuperação do documento digital no sistema interno do escritório inicia-se 

conforme a figura 15. No campo “Pesquisa”, o usuário irá utilizar para encontrar a 

ficha do acondicionamento.  

 

 

Figura 15: Pesquisa do Acondicionamento no McFile.  
Fonte: McFile, 1998 

 

Na ficha do acondicionamento o usuário clicará no campo “Documentos” 

conforme a figura 16.  
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Figura 16: Ficha do Acondicionamento no McFile.  
Fonte: McFile, 1998 

 

Após a figura acima o usuário visualizará o documento digitalizado, mostrado 

na figura 17. Neste momento o usuário deve clicar no ícone do GED e assim abrir o 

documento digital (figuras 18 e 19). 

 

 

Figura 17: Pesquisa do Documento Digital no McFile. 
Fonte: McFile, 1998 
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Figura 18: Abertura do Documento no McFile  
Fonte: McFile, 1998 

 

 

Figura 19: Documento Digitalizado. 
Fonte: Adobe Acrobat 
 

 

Deste modo todas as informações estarão disponibilizadas na rede e o usuário 

não terá nenhum problema em localizar os documentos. Tornando o trabalho mais 

rápido, dinâmico e eficaz. 

A seguir serão expostas as considerações finais tendo em vista o que foi 

abordado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Como exposto no trabalho, a utilização dos computadores nas atividades das 

instituições acarretou na preocupação com a guarda e com o tratamento dos 

documentos digitais. Uma vez que esta documentação passa a ser considerada um 

documento de arquivo atribui-se uma importância maior com a sua preservação e 

consequentemente com acesso às informações contidas neles. 

A existência de uma política de preservação arquivística nos acervos 

direciona o caminho que o profissional da informação deve prosseguir.  Se não há 

um planejamento, as decisões acabam sendo tomadas mais pelo acaso do que 

pautadas no conhecimento e na elaboração consistente e consciente em benefício 

da missão institucional. Visto assim, o planejamento pode ser a principal ferramenta 

de gestão no processo de formulação execução de políticas. 

O desempenho do Brasil no que diz respeito à preservação do patrimônio 

digital ainda é insuficiente, constata-se a carência de legislação específica e 

aprofundada no assunto, sendo de certo modo uma barreira para o crescimento da 

implantação de programas de preservação digital em âmbito nacional. 

Para as instituições, implantar e gerenciar o documento eletrônico significa a 

sua própria sobrevivência no mercado de trabalho, deste modo o arquivista tem seu 

papel estratégico dentro desse contexto sendo o profissional qualificado para dar o 

melhor tratamento ao acervo documental. 

Porém, a digitalização ainda não reúne condições tecnológicas e financeiras 

mínimas necessárias para ser aceita como uma tecnologia de preservação segura e 

eficaz. Isso ocorre devido ao pouco tempo e estudos sobre o uso, vantagens e 

desvantagens da tecnologia digital, e a dinâmica da tecnologia, que faz com que a 

velocidade da evolução de software e hardware implique em constante investimento 

financeiro para garantir a atualização necessária destes para a manutenção de seu 

uso de forma eficaz, econômica e segura em longo prazo. 

A utilização de metadados tem se mostrado um fator fundamental, 

proporcionando facilidades para a gestão, recuperação e utilização da informação 

digital, bem como para adoção de estratégias com as técnicas de migração e 

emulação.  
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Deve-se levar em conta também a gravidade do problema da obsolescência 

de software, hardware, formatos e mídias, implicando em fragilidade de durabilidade 

e manutenção da integridade da informação digital, até então um dos pilares da 

preservação. 

Na empresa estudada, a implantação do GED para o acervo documental, 

trouxe vantagens que resultaram na diminuição da massa documental. A partir do 

momento que os documentos são digitalizados, apenas os originais são guardados 

fisicamente. As cópias são eliminadas após serem inseridas no GED. 

Diminuindo a massa documental, houve economia de espaço físico. O 

processo de digitalização das cópias e posteriormente a eliminação destas, refletiu 

na economia de gastos em locação para a guarda de documentos, em recursos 

humanos e materiais. 

Com a centralização dos documentos em uma base única, permite a trocar de 

informações entre os usuários. Essa praticidade na consulta ao conteúdo 

informacional foi o que mais atingiu os usuários que estão mais satisfeito com a 

rapidez em que o documento está disponível. 

Outra vantagem é que com o acesso ao documento digital quase não há 

necessidade de consultar o documento físico, a não ser se a cópia não servir como 

prova/testemunho de uma ação, porém são raros os casos. Assim, evita que o 

documento sofra danificações causadas pelo manejamento físico. 

Apesar do alto custo que a empresa teve inicialmente para a implantação do 

GED, as vantagens que vieram posteriormente foram significativas. O resultado foi 

positivo tanto para os usuários (tempo para consulta), quanto para a empresa (corte 

de despesas). 

Neste contexto, a utilização de normas proporciona uma estrutura técnica de 

grande importância, os aspectos políticos também influenciam e são influenciados 

pelos tecnológicos e por fim, a atuação arquivística faz-se da maior importância já 

que pressupõe controle e avaliação do fluxo documental. 
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