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Resumo 

O objetivo deste relatório é apresentar o processo de planejamento - 

organização, guarda e gestão de arquivos e documentos, do ponto de vista do 

profissional de Administração Pública, que exerce a função de Supervisor da Central 

Telefônica da Base de Abastecimento da Marinha do Brasil, estabelecendo agilidade e 

precisão, quando houver a necessidade de consulta dos documentos pertencentes ao 

estabelecimento. Demonstra-se como a rotina de atividades, que envolvem a 

organização dos arquivos do setor, foi empregada pelos técnicos da Central Telefônica, 

principalmente em relação aos recursos e métodos inseridos por meio do projeto de 

organização de documentos na Divisão. A análise do cenário de antes e depois do 

trabalho dos técnicos é relatado como forma de comparação do impacto positivo 

causado pelo projeto criado pelo Supervisor da Central Telefônica.   Assim, por meio da 

metodologia de revisão teórica conceitual de literatura, elaborou-se um estudo teórico 

nas principais fontes de informação sobre o assunto, que descreve a necessidade de 

realizar, mais do que a simples organização de arquivos, a gestão de documentos e 

arquivos.  

 

 

1 - Introdução 

 

O impacto causado nas empresas, devido as mudanças econômicas e 

tecnológicas, resultou no atendimento de uma quantidade maior de pessoas, alterando, 

portanto, os modelos aos quais um dia constituíram sucesso à atividade empresarial. 

Assim, a rapidez dessas mudanças ocorreu mais fortemente do que a capacidade de 

captação de novas demandas por parte dos gestores (GONÇALVES, 1994). Isso tudo 

fez com que aumentassem as incertezas, devido à velocidade de domínio dessas 

tecnologias, já que o aumento da demanda trouxe consigo também a necessidade pela 

qualidade. 
A discrepância existente entre a velocidade de mudança do ambiente e a rapidez 

com que as decisões devem ser tomadas, impõe às organizações e seus colaboradores a 

tarefa de manter uma organização impecável em relação a seus processos e gestão de 

informações e documentos. No ambiente organizacional é preciso ir além da visão que 

se baseia no aumento da eficiência e da eficácia para a diminuição de custos  

(DUDZIAK, 2010). 

Assim, Collis e Porras (1995) destacam que os profissionais de administração 

precisam compartilhar com a empresa seus valores individuais, suas estratégias e todas 

as informações acumuladas no exercício de suas funções, pois os atuais ambientes 

econômicos e empresariais demandam maiores responsabilidades desses profissionais 

na execução dos processos e dos procedimentos administrativos. 
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Nesse aspecto, o administrador deve atuar no sentido de conhecer o ambiente, 

dominando as tecnologias de informação, reconhecendo e manuseando uma quantidade 

vasta de documentos. É importante, também, que o administrador se torne um exímio 

interlocutor, promovendo a comunicação entre os vários departamentos e setores da 

organização, visando o registro e acesso adequado às informações.  

Entretanto, se torna necessário não apenas organizar, mas também gerenciar os 

fluxos diários dos documentos, a partir do estabelecimento de uma política de gestão 

baseada em normas e procedimentos de trabalho que dizem respeito ao protocolo e 

arquivamento dos documentos. 

Portanto, o acesso à informação está diretamente relacionado às decisões dos 

administradores, por isso é necessário o aprendizado dos conceitos de administração 

estratégica dos fluxos documentais. 

Ao realizar uma avaliação na Organização Pública, mas precisamente no 

Departamento de Central Telefônica da Base de Abastecimento da Marinha, onde o 

Relatório Técnico - que trata da organização e gestão dos arquivos e documentos - é 

realizado, verificou-se a necessidade de uma organização dos documentos, pois houve 

dificuldade em localizá-los para posterior consulta, adotando assim uma organização 

diária e mudanças na forma de arquivamento, desenvolvendo rotinas diárias com 

objetivo de facilitar a localização dos documentos. 

Com base nesta premissa, são apresentadas as bases para implantação do 

planejamento estratégico dos documentos, através da sistematização dos processos no 

decorrer da ação, visando alcançar os objetivos desejados. Também será apresentada 

toda a importância do planejamento estratégico, tático e operacional da gestão de 

arquivos.  

Assim, com a realização da organização dos documentos, a possibilidade de 

perdas e extravios diminui consideravelmente. O processo de armazenamento diário, 

mensal, trimestral, semestral e anual dos arquivos e documentos, se torna necessário, da 

mesma forma que incentiva os funcionários ao cuidado e continuidade do processo. 

Assim, verifica-se que a agilidade e precisão dependem de uma boa organização e a 

padronização se torna um dos caminhos mais importantes para a excelência no trabalho, 

evitando que a organização tenha despesas desnecessárias resultantes da falta de 

apresentação de documentos solicitados, pois a falta de controle pode inviabilizar 

informações importantes que dizem respeito aos processos internos, como por exemplo, 

o fornecimento de informações sobre valores de faturas telefônicas de outras 

Organizações Militares, cadastros dos materiais pertencentes à Central Telefônica, 

solicitações de reparos nos equipamentos e renovação do contrato de telefonia da Base. 

Observa-se como os servidores da Divisão da Central Telefônica colocaram em 

prática os conceitos e teorias dos autores da Gestão documental, Dudziak (2010) e 

Portella (2012), além de adquirirem compromisso e responsabilidade no ambiente em 

que trabalham, aproximando o relacionamento entre os técnicos da Central e os clientes 

da Base, que solicitam os serviços. 

O que impulsionou a realização deste trabalho foi aprender um pouco mais sobre 

a organização de documentos e a relação que ele pode ter com os gestores, utilizando-se 

de teorias para que outras organizações possam se identificar com o projeto de 

organização dos mesmos.  

Finaliza-se o relatório com a descrição das etapas de implantação de uma 

organização diária de documentos, possibilitando o seu arquivamento, de acordo com a 

demanda de documentos gerados mensalmente dentro da Divisão de Central de 

Telefônica da Base de Abastecimento da Marinha. 
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2 – Apresentação do Caso 

 

2.1 Apresentação da Empresa 

 

Este relatório desenvolveu-se na Base de Abastecimento da Marinha (BAMRJ), 

no período compreendido entre de junho de 2015 a dezembro de 2016, correspondendo 

às atividades permanentes exercidas pelo militar em razão da sua apresentação na 

referida organização. 

A Base de Abastecimento da Marinha (BAMRJ) tem o propósito de apoiar, no 

que diz respeito aos serviços gerais, as Organizações Militares (OM) localizadas na área 

do complexo Naval de Abastecimento da Avenida Brasil (CNAb), situada na Avenida 

Brasil nº 10500, Olaria – RJ.  Para consecução de seu propósito, a Base de 

Abastecimento da Marinha provê facilidades de apoio de rancho, assistência social, 

transporte, alojamento, saúde e prática de esportes aos militares da área do Complexo, 

mantendo suas instalações, realizando a segurança da Base e Organizações Militares 

apoiadas (OMAp) e executando atividades administrativas e financeiras, de forma 

integrada, em apoio às Organizações Militares (OM) de sua área. Em situação de 

mobilização, conflito, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal e em 

regimes especiais, cabem à BAMRJ as tarefas que lhe forem atribuídas pelas Normas e 

Diretrizes referentes à Mobilização Marítima e as emanadas pelo Diretor de 

Abastecimento da Marinha. 

Assim, com o crescimento da capacidade e da demanda organizacional, as 

exigências administrativas também aumentaram. Para atender essas demandas, fez-se 

necessário realizar uma ampla organização nos departamentos da empresa, 

principalmente no que diz respeito à guarda e a manipulação dos documentos 

pertencentes à divisão. 

 

3 – Referencial Teórico 

 

3.1 Organização e Manuseio de Arquivos 

 

Os arquivos, no passado, cumpriam apenas um papel meramente administrativo, 

quando eram acumulados sem nenhum tipo de critério ou organização, formando 

inúmeras caixas de documentos desordenados e armazenados em armários repletos de 

papéis. A Constituição de Federal de 1988 definiu os documentos públicos como 

patrimônio cultural do país, havendo a necessidade de preservá-los para que os cidadãos 

brasileiros pudessem acessá-los, quando necessário. O intuito da preservação do 

patrimônio documental é possibilitar aos cidadãos o acesso à memória para construir 

sua identidade. Devido a evolução empresarial, surgiu a necessidade de preservação da 

memória documental da empresa, desenvolvendo assim, um modelo estratégico para 

utilização desse recurso. Hoje, podemos perceber um reflexo da ampliação desse 

modelo estratégico. (PORTELLA, 2012) 
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Com o crescimento da demanda relacionada aos documentos, a complexidade 

envolvendo as atividades de troca das fontes documentais também aumentou, elevando 

o nível de conhecimento que envolve suas relações. Logo, surgiram novos formatos, 

modificando o conceito relacionado aos documentos, levando em consideração não só 

os aspectos de suporte como também seu contexto histórico. Houve uma significativa 

diversificação das fontes impressas, que passaram a ser utilizadas como fonte de 

informação estratégica da história atual.  (DUDZIAK, 2010) 

No passado, a partir da segunda metade do século XX, o interesse pelos 

documentos históricos deu-se pelo acúmulo de objetos registrados pela realeza, 

principalmente em países como a Inglaterra. A segunda guerra mundial também 

favoreceu o movimento arqueológico documental, sendo possível reconstruir dados 

importantes da história arquitetônica das cidades, bem como vários documentos 

patrimoniais. (ROSA, 2011) 

Isso tudo trouxe uma espécie de vantagem às organizações, que se utilizaram da 

memória para favorecer o desenvolvimento de sua imagem frente à sociedade. Porém,  

o trabalho que envolve tanto a recuperação como a elevação da imagem de uma 

organização, está relacionado à mobilização de recursos humanos e materiais 

disponíveis. (DUDZIAK, 2010) 

Entende-se que a história e a cultura institucional, registrada nos processos 

empresariais, constituem um sistema de informações que colaboram para o 

desenvolvimento e continuidade das organizações. 

 Normas Internacionais, como a Declaração Universal sobre os arquivos, 

aprovada na Assembleia Geral do Conselho Internacional de Arquivos, realizada em 17 

de setembro de 2010, durante a 42ª CITRA, em Oslo, são disponibilizadas, hoje, no 

auxílio de profissionais que manuseiam arquivos, garantindo a racionalização da gestão 

operacional. (BERNARDES, 2008) 

No final da década de 1980, com a publicação da Norma ISO 15489, que fala da 

Gestão de Documentos, trazendo os fundamentos essenciais para a criação e 

manutenção de um sistema de gestão documental em todos os formatos e mídias, 

tratando da padronização de métodos para criar e levar a cabo um sistema de gestão 

documental de acordo com vários quesitos como: políticas e normas e integração da 

gestão documental aos sistemas e processos de negócios,  a normalização arquivística 

em nível internacional tomou grande proporção. (BATTISTI, 2015) 

  

3.2  Elaboração de um Serviço de Documentação 

 

A prestação de serviço e o gerenciamento de informações são realizados através 

dos serviços de documentação e arquivo, que representam o acervo documental da 

instituição, já que possuem uma função histórica – cultural e também administrativa de 

rotina, auxiliando na gestão administrativa. 

Bernardes (2008) descreve alguns objetivos da gestão documental que são a 

promoção da transparência das ações administrativas, garantia da economia, eficiência e 

eficácia na administração pública, controle do fluxo de documentos e a organização dos 

arquivos, preservação do patrimônio ambiental, entre outros. 

Com isso, temos que as funções dos arquivos são descritas tanto a partir das 

atividades como das funções dos documentos produzidos. 

A criação da lei de Acesso à Informação, regulamentada pelo Decreto n° 

7.724/2012, intensificou o debate sobre a necessidade da adoção de práticas de gestão 

das informações nas organizações públicas brasileiras e destacou o fato de que o acesso 
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à informação em qualquer organização está vinculado à existência de uma estrutura 

arquivística, que tem por função atender às necessidades dos usuários da informação. 

(CIANCONI, 2015) 

 

3.3  Arquivo e o seu Planejamento Estratégico 

 

A questão estratégica da organização dos arquivos é tratada em seu nível 

gerencial e aponta para a sistematização dos processos no decorrer da ação, com 

propósito de alcançar os objetivos desejados. 

No curso desse processo, temos a execução de cinco etapas, que são a análise do 

ambiente, introdução de uma diretriz organizacional, formulação da estratégia 

operacional, implantação da estratégia e por último o controle de todo o processo. 

(DUDZIAK, 2010) 

Na análise do ambiente, será descrito resumidamente o serviço documental 

planejado assim como o acervo, recursos humanos e como será dirigido, e nessa fase, 

haverá a verificação das demandas de documentos dentro da Divisão como fora dela, 

enumerando todas as informações que delimitam as fases de operação de serviço e a 

capacidade de desenvolvimento do setor, após a verificação dos departamentos 

envolvidos com as atividades da empresa. É importante mapear os fluxos documentais 

que passam pelos funcionários da divisão, diferenciando os vários tipos de documentos 

produzidos.  

O profissional administrador que se encarrega da gestão de documentos tende a 

se deparar com situações que envolvem decisões específicas, como acontece na 

ordenação dos documentos, e maioria das vezes essa ordenação é realizada por meio de 

duas categorias: números ou letras. 

É importante também que os documentos sejam adequadamente descritos, ou 

seja, é a descrição que permite a efetiva recuperação das informações existentes nos 

mesmos, e de acordo com Lopes (2002), essa descrição pode ser iniciada junto com a 

classificação, logo, guias, catálogos e índices são utilizados tanto para descrição, quanto 

para o acesso aos documentos, estabelecendo os critérios e campos de identificação e 

possibilitando a construção de  instrumentos de pesquisa eficazes. 

Na fase de introdução de uma diretriz organizacional define-se a missão e os 

objetivos que se quer alcançar, por meio do conhecimento da dinâmica que ocorre 

dentro do setor. Com isso, podemos definir o que vai determinar o modo de organização 

documental, como também a tecnologia envolvida. É nessa fase que se torna necessário 

o apoio do encarregado do setor no estabelecimento de uma política documental para a 

definição de como ocorre os respectivos fluxos, as responsabilidades, políticas de 

acesso e a segurança das informações. 

A próxima fase se refere à formulação da estratégia operacional, na qual o 

grande diferencial é o diálogo existente entre os componentes da Divisão, possibilitando 

a definição das normas, assim como o plano de classificação dos documentos, 

finalizando com fase de implantação da estratégia,  onde se coloca em prática o que foi 

planejado e por último o controle, realizando uma avaliação da gestão documental e dos 

serviços executados. 

 

 

4–Plano de Ação 
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4.1 Diagnóstico -   Levantamento da Situação Atual  

Situação-problema: dentro da Central Telefônica da Base de Abastecimento da 

Marinha do Rio de Janeiro (BAMRJ) foi encontrada uma grande quantidade de 

documentos que se referem aos mais variados assuntos. Assim, foi realizada, em 

primeiro momento, uma observação para apurar como era desenvolvido o arquivamento 

dos documentos da Divisão. Devido ao acúmulo de documentos na Central Telefônica, 

fez-se necessário executar um controle mais rigoroso dos documentos, para facilitar 

uma possível localização dos mesmos, quando necessário. 

Foi constatado, após a realização de auditoria na Divisão, que uma organização 

diária era extremamente necessária, devido à dificuldade de localização dos arquivos. 

Foi verificado que os documentos eram guardados somente após a lotação de todas as 

pastas, sendo juntados em caixa de armazenamento (arquivo morto), sem nenhuma 

ordem cronológica, dificultando a consulta dos arquivos. 

A falta de organização acarretava na demora em encontrar os documentos 

referentes ao reparo nos aparelhos telefônicos, implicando em atraso na entrega dos 

mesmos, fazendo com que o setor demorasse cerca de 20 dias para o atendimento das 

solicitações de reparos solicitados por outros departamentos. A ordem cronológica de 

entrada dos documentos não era observada, trazendo insatisfação dos demais 

departamentos da Base com a prestação do serviço, pois em várias ocasiões, os pedidos 

de solicitações de reparos mais antigos acabavam sendo atendidos após os pedidos de 

reparos com datas mais recentes. 

Os pedidos de informações sobre o levantamento de faturas telefônicas 

referentes aos meses anteriores, pelo Departamento de Finanças da Base, se tornavam 

prejudicados, a partir do momento em que não havia ordem sequencial dos meses de 

entradas das faturas arquivadas na Central Telefônica, trazendo um desconforto na 

prestação das informações requeridas pelo Diretor Geral da Base de Abastecimento. 

A renovação do contrato de telefonia, que acorre anualmente, devendo dar 

entrada na documentação em 120 dias antes do exercício financeiro, ocorria fora do 

prazo, pois não se tinha o acesso ao contrato anterior, pela falta de organização, 

dificultando a tomada de decisão na negociação do preço do contrato, pois não existia 

referência de preço em relação ao último contrato executado. 

Os técnicos não possuíam uma noção básica de organização de arquivos, pois 

havia maior preocupação com as questões operativas, deixando de lado toda a 

sistemática de manuseio dos documentos.  

 

Ações e Intervenções – Proposições  de Melhoria 

 

Nessa perspectiva, a Matriz GUT foi utilizada como uma ferramenta de auxílio 

na resolução de problemas e priorização destes, classificando o problema de acordo com 

a gravidade de suas incidências, a urgência na resolução, e a tendência por gravames 

decorrentes. As ações, no âmbito organizacional, devem ser priorizadas de acordo com 

a Gravidade, Urgência e Tendência (GUT) do ocorrido na organização. As 

características encontradas durante a auditoria no Departamento de Central Telefônica 

da Base de Abastecimento demandam problemas listados e analisados de acordo com 

sua Gravidade, Urgência e Tendência. Assim, atribuiu-se números de 1 a 5, sendo 1 

menor intensidade e 5 maior intensidade, na qual foi encontrado através da 

multiplicação dos fatores um valor para cada problema analisado. 
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Quadro 1 – Matriz GUT 

 

Problemas 

encontrados 

G 

(Gravidade) 

U 

(Urgência) 

T 

(Tendência) 

GxUxT Prioridade 

-Escolha de local 

apropriado para 

armazenagem dos 

documentos 

 

3 

 

3 

 

1 

 

3x3x1 = 9 

 

4º 

-Falta de preparo 

dos técnicos na 

organização dos 

documentos 

 

4 

 

 

3 

 

1 

 

4x3x1=12 

 

3º 

-Atraso na entrega 

dos pedidos de 

solicitações de 

reparos mais 

antigos 

 

5 

 

5 

 

2 

 

5X5X2= 50 

 

1º 

-Falta de uma 

rotina diária de 

organização de 

documentos 

 

4 

 

4 

 

 

3 

 

4X4X3= 48 

 

2º 

 

Fonte: Autoria própria, 2015 

 

De acordo com a matriz analisada, observou-se que os dois primeiros problemas 

priorizados estão correlacionados, pois a falta de uma noção básica de organização de 

documentos por parte dos técnicos da Central Telefônica, acabava prejudicando na 

escolha do local mais apropriado para armazenagem dos mesmos. 

Em relação ao terceiro e quarto elemento identificado, o atraso na entrega dos 

pedidos de solicitações de reparos mais antigos se dava pela não observância da ordem 

cronológica de entrada dos documentos no setor, assim como a falta de uma rotina de 

organização diária pelos técnicos da Central Telefônica.  

O emprego desta metodologia GUT orienta a organização na criação de 

estratégias para a resolução dos problemas. Para cada problema encontrado, foi sugerida 

ações para que estes sejam resolvidos de acordo com suas prioridades. 

 

Quadro 2 - Proposta de Solução de Problemas 

 

Situação Anterior Proposta de Solução 

1º - Atraso na entrega dos pedidos de 

solicitações de reparos mais antigos 

Organização dos documentos, obedecendo 

a ordem cronológica de solicitação dos 

pedidos de reparo. 

2º - Falta de uma rotina diária de 

organização de documentos 

Utilização do período da manhã (entre 

9:00 e 10:30), para separação e 

arquivamento dos documentos. 

 

3º - Falta de preparo dos técnicos na 

organização dos documentos 

Reuniões programadas no setor, com 

instruções a respeito de noções básicas de 
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organização de documentos. 

4º - Escolha de local apropriado para 

armazenagem dos documentos 

Ampliação da estrutura, através do 

deslocamento de materiais inutilizados 

para o paiol de armazenagem da Base. 

 
Fonte: Autoria própria, 2015 

 

Ressalta-se que a análise dos pontos críticos, serviu como ponto chave para o 

estabelecimento de prioridades na resolução dos problemas encontrados, sendo 

importante para melhoria dos processos, servido como base para a implantação da 

ferramenta de planejamento,  

 

Aplicação da Ferramenta 5W2H 

Após a análise dos pontos críticos, foi possível elaborar um Plano de Ação, para 

cada um deles.  No entanto, foi observado que o H denominado “How Much” não foi 

utilizado nesse relatório devido à custas indiretas para ações propostas, uma vez que 

esses problemas foram denominados internos: 

 

What  (O quê) Separar os Documentos por assunto, estabelecendo uma 

organização diária e, em seguida, a introdução do tipo de 

arquivamento. 

Who (Quem) Supervisor da Central Telefônica, juntamente com os demais 

técnicos. 

Where (Onde) Central Telefônica. 

When (Prazo) 30 dias. 

Why (Por quê) Evitar transtornos no ato do pedido e perda de tempo em 

encontrar os documentos solicitados. 

How (Como) Reunião com o Encarregado do Setor. 

HowMuch 

(Quanto) 

 

 

Fonte: Autoria Própria, 2015 

 

Após o levantamento do plano de ação, segue-se com a linha de planejamento para cada 

ação proposta: 

Foi efetuada a elaboração de uma organização diária de documentos na Central 

Telefônica da Base de Abastecimento da Marinha do Rio de Janeiro. (BAMRJ) 
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Assim, a organização diária de todos os documentos, foi realizada, de acordo 

com o assunto específico, da seguinte forma:  

 

1. Levantamento de dívidas de faturas telefônicas de outras Organizações Militares 

do Complexo da Avenida Brasil (CNAb); 

2. Envio de faturas pertencentes à Base de Abastecimento ao Departamento de 

Finanças para pagamento; 

3. Cadastro dos materiais pertencentes à Central Telefônica; 

4. Levantamento das ligações feitas por todos os departamentos da Base de 

Abastecimento da Marinha (BAMRJ) e também das Organizações Militares do 

Complexo (CNAb); 

5. Envio de uma Comunicação Interna aos demais departamentos da Base,  

solicitando informações sobre possíveis ligações de caráter particular e 

protocolar em livro próprio todos os documentos enviados; 

6. Renovação de contratos de telefonia com a BAMRJ; e 

7. Solicitações de reparos nos serviços de telefonia. 

 

Essa organização acontece no período da manhã, com arquivamento dos 

documentos do dia anterior e em seguida organiza-se em pastas, separados 

cronologicamente com os seus respectivos nomes. Logo, para que o resultado fosse 

mais satisfatório, essa forma de organização foi transferida a todos integrantes da 

Central Telefônica, facilitando o andamento das atividades e a agilidade dos processos. 

 Aprendizagem construída, foi que a organização diária é de fundamental 

importância, pois facilita o trabalho em equipe, causando um retorno imediato na 

urgência em localizar os documentos, não atrapalhando o andamento das rotinas nem a 

perda de tempo registrada anteriormente. 
Uma vez realizada a organização diária, a próxima etapa foi a organização 

mensal, trimestral, semestral e anual dos documentos da Central. Também a falta de 

arquivamento mensal acabava prejudicando o trabalho de pesquisa dos documentos 

mais antigos, por isso fez-se necessário para a melhoria da área administrativa da 

Central Telefônica, melhorando os processos diários. 

Para melhorar o processo de organização, foi utilizado o critério da quantidade 

de documentos gerada mensalmente e a partir daí, foi definido quais os documentos 

precisariam de um arquivamento diário, mensal, trimestral, semestral e anual. Com isso, 

foi estabelecido quais os arquivos pertenceriam às pastas trimestrais e quais 

pertenceriam às pastas diárias, anuais, semestrais e mensais. 

Todo trabalho de organização e guarda dos documentos foi realizado sob a 

direção do Supervisor da Central Telefônica, que orientou os técnicos a respeito da 

maneira correta de separação dos documentos por assunto específico, dentro da Central 

Telefônica. 

Todos os temas específicos foram abordados em reuniões de treinamento, num 

total de 4 reuniões, dentro de um período de 30 dias, discutindo o cumprimento das 

políticas de documentação e os papéis exercidos por cada componente da Central 

Telefônica, durantes as reuniões técnicas programadas no Setor. 

As solicitações de informações a respeito de algum documento pertencente à 

Central Telefônica eram prestadas rapidamente, pois por meio da reorganização do 

espaço e armazenamento em local correto, o acesso possibilitava uma rápida resposta na 
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prestação das informações, melhorando assim a imagem da Central Telefônica perante 

aos outros setores da Base de Abastecimento da Marinha. 

Dentro de 30 dias, através do estabelecimento das rotinas diárias de organização 

e arquivamento, pôde-se observar resultados satisfatórios na prestação dos serviços de 

telefonia, pois houve uma redução no tempo de espera para atendimento dos aparelhos 

telefônicos, diminuindo o tempo de atendimento para 10 dias. 

Os técnicos passaram a ter  responsabilidade não só com a questão operacional, 

mas também com a parte de gestão e arquivamento dos documentos, facilitando a 

execução dos trabalhos de manutenção. 

Para facilitar os diferentes tipos de arquivamento, foi criado um quadro para 

utilização dos integrantes da Central Telefônica e fixado em local visível para que a 

atividade fosse realizada com mais eficácia, sendo representada abaixo: 

 

 

 

 

Quadro de Organização dos documentos da Central Telefônica 
 

 

Documentos 
Tipo de Arquivamento 

Diário Mensal Trimestral Semestral Anual 

\E
sp

éc
ie

s 
d

e 
D

o
cu

m
en

to
s 

1. Levantamento de Dívidas de 

Faturas Telefônicas de outras 

Organizações Militares do 

Complexo da Avenida Brasil 

(CNAb) 

   X  

2. Renovação de Contratos de 

Telefonia com a BAMRJ 
    X 

3. Envio de faturas pertencentes à 

Base de Abastecimento ao 

Departamento de Finanças para 

pagamento 

 X    

4. Cadastros de materiais 

pertencentes à Central Telefônica 
X     

5. Levantamento de ligações feitas 

por todos os departamentos da Base 

de Abastecimento (BAMRJ) e 

também das Organizações Militares 

do Complexo (CNAb) 

 X    

  

6. Envio de Comunicação Interna 

aos demais Departamentos da Base, 

solicitando informações sobre 

possíveis ligações de caráter 

 X    
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particular 

 

 
Fonte: Base de Abastecimento da Marinha (BAMRJ) 

  

Esse quadro serve como diretriz para que os técnicos estabeleçam o tipo de 

arquivamento a ser realizado, levando-se em consideração a quantidade de documentos 

gerados no mês. Assim, documentos gerados pela Central Telefônica diariamente são 

arquivados todos os dias, já os documentos gerados uma vez por mês, são arquivados 

mensalmente. Assim sucessivamente ocorre com os semestrais e anuais.  

Como a renovação de contrato de telefonia ocorre uma vez a cada ano, convenciona-se 

arquivá-la anualmente, sendo o mesmo entendimento para os demais documentos 

gerados pela Central Telefônica da Base de Abastecimento da Marinha.  

 

 

 

5–Conclusão 
 

 

Manter a organização em um ambiente de trabalho se torna muito importante 

para os profissionais que desejam ter mais produtividade, pois proporciona melhores 

condições de vida no seu dia a dia. 

Discutiu-se o processo de planejamento, gestão e organização dos documentos 

pertencentes à Central Telefônica da Base de Abastecimento da Marinha, resultando no 

aumento do profissionalismo entre os integrantes do departamento e demonstrando que 

a organização é  base de tudo em um ambiente de trabalho. 

O desenvolvimento do presente relatório possibilitou uma análise de como a 

implantação do planejamento estratégico dos documentos pode melhorar a agilidade e 

precisão nas consultas dos documentos pertencentes ao estabelecimento, permitindo 

assim, o alcance dos objetivos desejados. Observou-se que a Matriz GUT é uma 

direcionadora para as organizações na qual é possível saber quais os problemas a serem 

resolvidos a priori e evitar um problema maior no futuro. 

 Assim, analisando o processo de forma ampliada, percebe-se que, com a 

aplicação de uma ferramenta de melhoria contínua é possível resolver problemas do dia 

a dia, apenas com o esforço da equipe interna, sem custo algum.  

A utilização das ferramentas da qualidade e melhoria contínua, no caso desse 

relatório, 5W2H, torna-se relevante, pois atua como ponto chave para o planejamento e 

plano de ação. 

A desordem acabava por resultar em atrasos e desconfortos, como por exemplo, 

quando necessitávamos encontrar algum documento. Essa desorganização implicou 

diretamente no rendimento profissional, causando um desgaste em todos os 

componentes da Central Telefônica. Para garantir que ambiente de trabalho se tornasse 

adequado foi necessário fazer uma avaliação de todos os documentos existentes, 

garantindo a praticidade e segurança dos dados no momento em que fosse preciso 

encontrá-los, porém o diagnóstico foi limitado à divisão de Central telefônica da Base 
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de Abastecimento da Marinha, quando o ideal seria realizar um diagnóstico em todas às 

divisões da Organização. 

Vale lembrar que toda a sistemática funcionou como uma injeção de ânimo nos 

servidores no desempenho de suas atividades, introduzindo um olhar mais 

empreendedor em cada um deles, valorizando o local e projetando suas expectativas em 

longo prazo. O servidor passou a ter mais controle sobre sua forma de trabalho, a partir 

do momento em que houve um estímulo à sua veia empreendedora, resultando em 

melhores condições de trabalho, recursos e armazenagem dos documentos.  

A organização de documentos em uma empresa ajuda, e é muito válida para que 

a mesma tenha controle de suas atividades, pois sem organização não há controle. Os 

processos internos precisam ser constantemente monitorados pela administração e para 

que isso aconteça é preciso que os colaboradores sejam disciplinados, mantendo uma 

organização diária. 

O processo de gestão de documentos necessita de conhecimentos e habilidades 

especiais, requerendo a realização de estudos específicos na área, como também a 

realização de cursos de capacitação profissional para manter os funcionários 

constantemente atualizados. 

Para um entendimento mais abrangente a respeito da organização e manuseio de 

arquivos e considerando os resultados obtidos com o relatório, acredita-se que há uma 

série de oportunidades de pesquisas com métodos mais detalhados, que descrevam um 

estudo mais aprofundado, envolvendo mais setores distintos, de acordo com suas 

categorias e limitações., sugerindo-se a realização de novos estudos que possibilitem 

uma abrangência maior envolvendo o processo de gestão e guarda de documentos. 
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