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RESUMO 

 

O presente estudo discorre sobre o gerenciamento de documentos em shoppings 

centers, usando como exemplo a gestão de documentos no Madureira Shopping. O 

referido shopping é administrado pela empresa Brookfield Gestão de 

Empreendimentos (BGE), que faz parte do grupo Brookfield Brasil (BRB), e que na 

cidade do Rio de Janeiro administra também o Shopping Rio Sul, e outros por todo o 

Brasil. No decorrer da pesquisa, fica evidente que apesar dos esforços empenhados 

desde janeiro de 2012, o shopping ainda está muito distante de administrar sua 

documentação pautando-se nos preceitos de uma correta gestão de documentos, o 

que acaba gerando alguns riscos administrativos que, associados a tantos outros 

característicos do ambiente competitivo do mundo coorporativo, podem ocasionar 

em grandes problemas. Embora a gestão de documentos seja de fato, uma tarefa 

operacional, a decisão de executá-la de forma adequada é estratégica, porque pode 

ter importantes desdobramentos em longo prazo, merecendo a atenção de seus 

administradores. Essa pesquisa fundamentos teóricos da gestão de documentos, ao 

mesmo tempo em que narrará a situação documental do Madureira Shopping, 

apontando lapsos e propondo sugestões. 

 

Palavras-chave: Arquivo; Brookfield Gestão de Empreendimentos (BGE); Gestão de 

Documentos; Gestão Eletrônica de Documentos; Madureira Shopping  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study discussed the document management in shopping malls, using as an 

example the management of documents in Madureira Shopping. That mall is 

managed by Brookfield Gestão de Empreendimentos (BGE), making pate group 

Brookfield Brasil (BRB), and that the city of Rio de Janeiro also manages the Rio Sul 

Shopping, and that in the city of Rio de Janeiro also manages the Rio Sul Shopping 

Mall, and others throughout Brazil. During the research, it is evident that despite the 

efforts since January 2012, the mall is still far from managing your documentation 

basing on the principles of proper document management, which ends up generating 

some administrative risks associated with many other features of the competitive 

environment of the corporate world, can result in major problems. Although the 

management of documents is in fact operating a task, the decision to run it properly 

is strategic, because it may have important consequences in the long term, deserving 

the attention of their managers. This research elapse addressing theoretical 

foundations for document management at the same time that the situation will 

narrate the documentary Madureira Shopping, pointing lapses and proposing 

suggestions. 

 

Keywords: Archive; Brookfield Gestão de Empreendimentos (BGE); Document 

Management; Eletronic Document Management; Madureira Shopping 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A crescente competição a que as empresas têm sido submetidas no mercado 

globalizado exige maior agilidade e produtividade. Nesse contexto, a gestão de 

documentos assume um importante papel de diferenciação entre as empresas que 

se organizam para serem capazes de utilizá-la adequadamente e as que não 

conseguem fazê-lo. 

As organizações estão inseridas em um ambiente muito rico em informações 

e documentos. A grande dificuldade é conseguir separar o que é relevante do que 

não é para o andamento das atividades do dia-a-dia (decisões operacionais) e para 

o destino do negócio (decisões estratégicas). 

As instituições, de uma maneira geral, dependem da informação para o 

gerenciamento efetivo de suas operações. Segundo Benedon (2001, p.17), a 

informação precisa estar prontamente acessível, ser precisa e oferecida de forma 

econômica, para se manter uma posição competitiva em uma economia mundial que 

exige produtos e serviços cada vez mais sofisticados. As operações internas de uma 

organização devem estar livres de procedimentos complicados e demorados, e não 

devem ser sobrecarregadas por um número excessivo de registros desnecessários, 

independentemente do meio de divulgação utilizado. 

Essas operações também devem utilizar tecnologias voltadas para a 

informação que aperfeiçoem, continuamente, o processamento e o encaminhamento 

de transações, da forma mais eficiente e econômica. 

Atualmente, discute-se muito a possibilidade das empresas reterem as 

informações que fluem no ambiente de negócios e o conhecimento dos seus 

funcionários, de modo a melhorarem a sua capacidade de resolver problemas 

semelhantes no futuro. A isso, têm-se dado o nome de gestão do conhecimento 

(FLEURY ; OLIVEIRA, 2001). Enquanto algumas organizações com processos de 

gestão de informações mais elaborados acreditam que já é tempo de se dedicar a 

este tipo de preocupação, a experiência profissional do pesquisador o leva a 

acreditar que muitas empresas pequenas ainda tenham dificuldade até mesmo para 

organizar elementos de informação muito mais básicos, como os próprios 

documentos comprobatórios da sua situação regular com o fisco ou outras agências 

governamentais. 
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Justifica-se este trabalho tendo em vista que  as empresas estão gerando 

cada vez mais documentos, e o volume de papel acaba criando problemas 

administrativos, e também de espaço físico para o armazenamento,  como o estudo 

de caso apresentado no Madureira Shopping. 

Segundo Koch (1998), as empresas desperdiçam cerca de 20% do seu tempo 

com a recuperação de informações, que não conseguem localizar facilmente. Isto 

faz com que, cada vez mais, os dirigentes das empresas demonstrem interesse em 

realizar uma gestão eficiente dos seus documentos. 

A ineficiência da busca por informações, da multiplicidade de cópias geradas 

de documentos e do retrabalho necessário para produzir novamente documentos 

não localizados, quantificada por Koch (1998), é preocupante, o que justifica a 

realização de estudos no sentido de minimizar estes problemas. 

. 

Em agosto de 2010, começou-se a discutir a descentralização dos arquivos 

dos shoppings da BGE, visto que esta empresa se localiza na cidade de São Paulo, 

e toda a documentação de todos os shoppings administrados pela empresa no Brasil 

era encaminhada para seu arquivo central , ficando apenas algumas cópias de 

documentos de uso mais cotidianos nos shoppings. Antes disso,  a massa 

documental  do shopping era praticamente “jogada” em um depósito que não 

possuía as mínimas condições para abrigar um acervo. 

Quando ocorreu a transferência da documentação do Madureira Shopping, 

entre janeiro e maio de 2012, muitos problemas surgiram. Percebeu-se que  muitos 

documentos não foram localizados após a mudança, e que outros estavam  em 

diferentes shoppings da BGE. Ao mesmo tempo, foram encontrados inúmeros 

documentos de outros shoppings da rede em meio aos documentos enviados ao 

Madureira Shopping, como do Shopping Rio Sul, Pátio Paulista, Paço do Ouvidor e 

Bay Market (estes dois últimos foram vendidos, e atualmente não pertencem à 

BGE). 

A BGE possui apenas uma arquivista, que é lotada na própria administradora 

em São Paulo. Foi ela a responsável pela elaboração estratégica da citada 

transferência. Porém, não pôde acompanhar integralmente todo o processo de 

transferência, visto ser, a massa documental de todos os shoppings gigantesca. Por 

isso, funcionários de diferentes setores da empresa estiveram envolvidos no 

processo. Esse procedimento acabou por demandar grande quantidade  de erros na 
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transferência de documentos, por falta de treinamento das pessoas envolvidas e na 

escassez de  funcionários qualificados na área de arquivo. 

 Feitas estas considerações iniciais, o presente estudo tem como objetivo 

geral analisar  o gerenciamento de documentos em shoppings centers, usando a 

gestão de documentos do Madureira Shopping, administrado pela Brookfield Gestão 

de Empreendimentos (BGE).E, como objetivos específicos identificar algumas 

soluções para minimizar os procedimentos implantados pela empresa citada 

Este trabalho tem como metodologia a pesquisa bibliográfica para embasar a 

pesquisa de campo realizada no referido Shopping. 

Cabe ressaltar que este trabalho aborda somente a documentação do setor 

financeiro, visto que os setores de Marketing e Operacional enviam a maior parte de 

sua documentação física para a BGE em São Paulo, ficando apenas com um 

percentual reduzido sob sua tutela. Portanto, este estudo não entrará em detalhes 

dos casos de plantas, relatórios técnicos, banners, painéis, brindes, pois se tratam 

de documentos fora da alçada de arquivamento in loco. 
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2 GESTÃO DE DOCUMENTOS 

 

Conforme Schellenberg (2006), administrar ou gerenciar documentos 

arquivísticos, a partir da aplicação de conceitos e teorias difundidas pela 

Arquivologia, garante às empresas públicas ou privadas a obtenção de maior 

controle sobre as informações que produzem e/ou recebem. 

O termo gestão de documentos surgiu na literatura arquivística associado, 

identificado e outras vezes sobreposto a inúmeras variantes, como: política de 

gestão de documentos e política de arquivos, dos quais decorrem os conceitos de 

administração de documentos e de arquivos, sistemas de arquivos e política de 

tratamento de documentos (SCHELLENBERG, 2006). 

Segundo Jardim (1987), o conceito teórico e as formas de utilização dos 

modelos de gestão de documentos na América do Norte, têm suas origens 

formuladas no final do século XIX e início do século XX, em decorrência dos 

problemas que existiram  na administração pública dos EUA e Canadá, no uso e 

guarda de documentos. Para esse autor, a informação deve estar disponível no 

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

A gestão de documentos pelos arquivos nacionais daqueles países atribuiu às 

instituições de guarda de documentos uma nova feição, a de sistema de apoio à 

administração. A gestão dos documentos e sua destinação possibilitaram uma 

economia considerável aos cofres públicos (JARDIM 1987). 

De acordo com Rhoads (1983), em um dos estudos do RAMP – Record and 

Archives Management Programme publicado pelo Conselho Internacional de 

Arquivos, o ciclo de vida dos documentos envolve três fases: 

1. produção: fase em que se administram os elementos específicos de um 

programa de controle e criação de documentos, por meio da elaboração e 

gestão de formulários; gestão de correspondências e dos relatórios; sistemas 

de gestão da informação; gestão das diretrizes da preparação e difusão da 

informação sobre as políticas e procedimentos e aplicação das novas 

tecnologias a estes processos. 

2. utilização e conservação: fase que corresponde ao controle, utilização e 

armazenamento dos documentos necessários para realizar ou facilitar as 

atividades de uma organização, compreende a implantação dos sistemas de 

arquivos e de recuperação da informação, a gestão dos correios e 

telecomunicações, a seleção e uso de equipamentos reprográficos, a análise 
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de sistemas, a produção e manutenção de programas de documentos vitais à 

administração e o uso de automação e reprografia nestes processos.  

3. destinação – fase na qual se definem os procedimentos para implantar um 

programa de eliminação de documentos, que envolve as atividades de 

identificação e descrição das séries documentais, avaliação das séries de 

valor permanente para os arquivos, eliminação periódica dos documentos 

sem valor de guarda permanente, transferências e recolhimentos. 

Conforme a Lei Federal nº 8.159, que se refere aos arquivos públicos e 

privados, gestão de documentos é: “[...] o conjunto de procedimentos e operações 

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

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

permanente” (BRASIL, 1991). 

Tanto esta lei quanto a NBR ISO 9001:2000 indicam a necessidade de alguns 

requisitos para o gerenciamento de documentos nos arquivos públicos e privados.  

A gestão de documentos, aplicada nas empresas, é uma atividade estratégica 

na constituição do acervo arquivístico, pois define o ciclo vital dos documentos, 

estabelecendo aqueles que, após o uso administrativo pelos setores da empresa, 

podem ser eliminados, os que serão transferidos ao arquivo intermediário, a 

temporalidade de guarda e sua destinação final: eliminação ou guarda permanente 

(PEÇANHA; SILVA ; BARBÊDO, 2003). 

 

2.1 COMPETENCIAS E HABILIDADES PARA  A GESTÃO DE DOCUMENTOS 

A operacionalização da gestão de documentos, isto é, a organização interna 

do trabalho, tem grande impacto sobre os resultados das empresas. Por trás das 

metodologias escolhidas e das normas implantadas deve existir um conjunto de 

pessoas com competências e habilidades variadas, pensando e atuando juntas para 

que o fluxo e a tramitação dos documentos sejam  mais adequados, e os assuntos 

selecionados e os prazos definidos tenham os cuidados de conservação 

estabelecidos e o arquivamento final espelhe a realidade institucional e contribua 

para a sua interpretação (RONCAGLIO; SZVARÇA ; BOJANOSKI, 2004). 

A gestão de documentos deve ser realizada não apenas por um grupo de 

trabalho, mas por uma equipe integrada nos seus objetivos, com cada componente 

compreendendo claramente o seu papel e a contribuição profissional que os outros 

esperam dele. É neste sentido que Rongaglio, Szvarça e Bojanoski (2004, p.34) 

enfatizam a participação e envolvimento dos profissionais da empresa, quando se 
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trata da operacionalização da gestão de documentos, já que são eles que, muitas 

vezes, geram os diversos tipos documentos. E complementam que  

 
 

[...] é importante observar que, embora em cada momento prevaleçam 
aspectos técnicos relativos a uma ou outra área do conhecimento, todos os 
profissionais envolvidos devem participar das discussões e definições para 
todas as fases de vida do documento. Por exemplo, quando se trata da 
produção, tramitação e uso corrente dos documentos, pode-se supor que é 
maior a influência do administrador – que identifica competências, 
subordinações e os fluxos de trabalho – e do técnico de informática – que 
propõe alternativas eletrônicas para a produção de formulários e 
fluxogramas. Contudo, é importante também a presença do arquivista, o 
qual, detendo noções de arquivo, pode sugerir a forma e a estrutura dos 
documentos; o arquivista pode elaborar métodos de arquivamento que 
facilitem a recuperação das informações contidas nos documentos sobre 
os quais se define a produção, o trâmite e o uso.  
Um advogado oferece significativa contribuição para que as normativas 
legais e processuais sejam atendidas. O historiador, que também integra a 
equipe de gestão de documentos, em muitas ocasiões, participa destas 
definições, pois orienta quanto ao valor histórico das informações 
registradas, que nem sempre é considerado na análise de profissionais de 
outras áreas. O conservador, cuja formação está voltada para a 
preservação física dos suportes da informação, propõe os cuidados 
necessários desde o momento da produção do documento, tendo em vista 
a necessidade da sua preservação ao longo do tempo. O arquivista pode 
elaborar métodos de arquivamento que facilitem a recuperação das 
informações contidas nos documentos sobre os quais se define a 
produção, o trâmite e o uso  
 

Embora todas essas competências e recursos possam ser reunidos em 

arquivos públicos ou de grandes empresas, é difícil imaginar que as empresas 

possam dispor de todos eles para organizar os seus documentos. No caso do 

Madureira Shopping, toda a política de gestão de documentos é definida na 

Brookfield Gestão de Empreendimentos (BGE), localizada na cidade de São Paulo, 

por comissões formadas geralmente apenas por gestores de formação em 

Administração, Informática, Contabilidade e Direito, não tendo assim nenhum 

profissional da área de Arquivologia, tampouco das áreas de História e de 

Conservação. Deve-se ressaltar  que os citados gestores, nunca visitaram o arquivo 

físico de nenhum dos dois shoppings da administradora localizados no Rio de 

Janeiro (seja o  do Shopping Rio Sul seja o do Madureira Shopping).E que o 

funcionário responsável pelo arquivo do Madureira Shopping é um auxiliar 

administrativo, estudante do curso de Arquivologia, que além de realizar funções de 

arquivo precisa dar constante suporte nas tarefas do setor financeiro, onde é lotado. 
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2.2 LEVANTAMENTO DOS DOCUMENTOS A SEREM ARQUIVADOS 

 

Benedon (2001, p. 46) diz que existem três abordagens que podem ser 

adotadas por uma organização para preparar o levantamento necessário de 

arquivos para elaboração dos cronogramas de retenção, a saber: 

 inventário físico – uma lista completa do conteúdo dos arquivos com dados 

suficientes para permitir a avaliação adequada dos materiais, para fins de 

retenção; 

 questionário – um formulário para compilar informações, obtendo das 

organizações os dados necessários à elaboração dos cronogramas; 

 consultas – reunião com o pessoal da empresa para determinar que arquivos 

devem ser mantidos, com base na discussão das principais séries de registros. 

 

Para inventários, deve-se incluir também os registros eletrônicos. Os dados a 

serem incluídos no processo de inventário para registros eletrônicos, de acordo com 

Benedon (2001, p. 48) consistem em: nome do sistema de processamento de dados; 

descrição do meio de gravação (disquete, disco compacto, fita magnética); formato 

do arquivo (doc, xls, html, jpeg, dbl); sistema operacional (Windows, Mac); tamanho / 

taxa de crescimento; configuração do equipamento; computador.  

 

2,3 AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS 

A avaliação dos documentos constitui uma etapa essencial da gestão de 

documentos. É a fase em que se define a eliminação ou a guarda, temporária ou 

permanente, de um documento. É o momento em que também, mais do que em 

qualquer outro momento, deve ser levada em conta a formação multidisciplinar da 

equipe ou profissional que irá trabalhar nesta avaliação, conforme enfatizado por 

Roncaglio, Szvarça e Bojanoski (2004) e já discutido anteriormente. 

Uma avaliação documental inadequada pode causar prejuízos 

administrativos, financeiros e histórico-culturais que, sob determinadas 

circunstâncias, são irreparáveis. Desta forma, a equipe de gestão de documentos 

pode e deve contar, na fase da avaliação documental, com outros profissionais 

especializados nos assuntos pertinentes, como, por exemplo, os departamentos 

jurídico e contábil, que irão determinar, em obediência às leis vigentes, qual a 

temporalidade de guarda dos documentos. 
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Schellenberg (2006, p. 226) salienta a relevância desse procedimento, 

apresentando os seguintes argumentos: 

 como os padrões de avaliação não podem ser exatos ou precisos, não 

precisam ser aplicados com absoluta consistência. Os arquivistas podem 

fazer uso de diferentes critérios na avaliação de documentos de diferentes 

períodos, pois o que tinha valor em um momento passado pode ser 

insignificante para o presente. 

 uma vez que os padrões de avaliação não podem ser absolutos ou finais, 

devem ser aplicados com moderação e bom-senso. O arquivista não deve 

conservar nem demais, nem de menos. Deve seguir o preceito de Aristóteles: 

“moderação em tudo, excesso em nada”. Esse preceito equivale a dois 

padrões de Meissener que são “evitar os extremos” e “abstração em demasia 

é um perigo” (SCHELLENBERG, 2006, p. 227). 

 a avaliação de documentos não deve se basear em intuição ou em 

suposições arbitrárias de valor. Deve ser, ao contrário, baseada na análise 

total da documentação relativa ao assunto a que se referem os documentos 

em questão. A análise é a essência da avaliação arquivística. Ao mesmo 

tempo em que precisa prestar atenção aos valores probatórios dos 

documentos, o arquivista deve levar em conta o conjunto da documentação 

do órgão que os produziu. Não deve proceder à avaliação baseando-se em 

partes, ou nas unidades administrativas do órgão, separadamente. Deve 

relacionar o grupo particular de documentos que está sendo considerado com 

outros grupos, para entender-lhes o significado como prova da organização e 

função. Sua apreciação, é lógico, depende do grau da análise das origens e 

inter-relações dos documentos. Igualmente, ao apreciar os valores 

informativos dos documentos, o arquivista deve levar em consideração a 

documentação total em conexão com o assunto a que se refere a informação. 

 se sua análise não fornecer a informação necessária à avaliação dos 

documentos, deve-se procurar auxílio de especialistas. É lógico que não se 

pode esperar que um arquivista conheça as necessidades da pesquisa de 

todas as matérias de erudição. 

 antes de buscar ajuda de especialistas, o arquivista deve fazer o trabalho 

básico de análise, preliminar à avaliação de documentos. Deve determinar a 

unicidade e a forma da informação neles contida; descrever as várias séries a 
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serem apreciadas, indicando sua forma e volume, tipos de informação que 

oferecem sua relação com outros grupos ou séries que contêm informação 

idêntica, sua relação com fontes publicitárias etc. 

 ao procurar determinar o interesse dos especialistas por determinados grupos 

de documentos, o arquivista deve exercer o papel de moderador. O arquivista 

que lida com papéis modernos sabe que nem todos podem ser preservados, 

alguns terão que ser destruídos e, na realidade, uma destruição discriminada 

de parte deles é um serviço prestado à erudição. 

 

2.4 TEMPORALIDADE DOCUMENTAL 

Para o adequado desenvolvimento da gestão de documentos é de 

fundamental importância conhecer o ciclo vital dos documentos (BALDAM;  VALLE ; 

CAVALCANTI, 2002). Documentos que não são de uso corrente, mas que por 

motivos de ordem legal ou administrativa ainda terão que ser preservados, precisam 

ser mantidos em um arquivo de documentos inativos, para o qual pode ser criada 

uma tabela de temporalidade documental (TTD). 

Os documentos em geral possuem um ciclo de vida com fases conforme 

indicado na Figura 1. 

 

 
 

Figura 1 - Ciclo de vida de documentos 
Fonte: Baldam, Valle e Cavalcanti (2002, p. 35) 
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A TTD é o registro esquemático do ciclo de vida dos documentos, é uma 

ferramenta utilizada para determinar os prazos pelos quais os documentos devem 

ser guardados nos setores onde foram produzidos, definindo-se a sua transferência 

para o arquivo inativo (permanente) bem como a data de eliminação(destruição). 

Além disso, ela serve para estabelecer critérios para definir se o documento deve 

ser digitalizado ou microfilmado (CICCLO, 2006). 

Benedon (2001) destaca que as informações necessárias para que sejam 

desenvolvidos os cronogramas de retenção somente poderão ser obtidas por meio 

de um levantamento detalhado de todos os registros de documentos mantidos pela 

organização, uma estimativa de valor desses registros e revisão e aprovação 

administrativa (executiva, jurídica, fiscal) dos cronogramas resultantes dessas ações. 

Existem diversas vantagens em se utilizar uma tabela de temporalidade 

documental, dentre as quais  podem ser   enfatizadas  as seguintes: fácil distinção 

entre documentos de guarda temporária daqueles de guarda permanente; 

eliminação imediata de documentos cuja guarda não se justificar; classificação da 

temporalidade com indicação da Lei que determina o prazo de guarda e destruição 

do documento. 

            Por mais impressionante que possa parecer, a BGE ainda não possui uma 

TTD, e, portanto não há nenhum procedimento ou política concretos de avaliação e 

seleção documental.  No momento existe a intenção de se discutir a  para a 

elaboração de uma tabela de temporalidade . No entanto, para que a mesma ocorra 

torna-se necessário abordar a frequência de uso da documentação como será 

comentado no próximo capítulo. 
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3 ARQUIVO DE DOCUMENTOS E FREQÜENCIA DE USO 

 

A humanidade vem evoluindo técnica, científica e culturalmente através dos 

séculos e essa evolução se reflete também no conceito de arquivos, que tem sofrido 

modificações para atender aos desafios de um mundo em constante mudança. 

A forma como os documentos são arquivados é impactada pelas evoluções 

tecnológicas ao longo do tempo. 

 

3.1 ACUMULAÇÃO DE INFORMAÇÃO PELA HUMANIDADE 

 

A aceleração do ritmo com que a humanidade vem gerando e acumulando 

informação, desde os primórdios da sua existência, pode ser compreendida por meio 

do gráfico da Association for Information and Image Management (AIIM, 2005), 

apresentado na Figura 2. 

 

 
 

Figura 2 - Evolução da base de dados em Gigabytes 
Fonte: AIIM (2005) 

 
 

É importante observar os meios físicos utilizados para transitar, registrar e 

arquivar a informação ao longo do tempo. Afinal, acessar as informações desejadas 
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com rapidez, eficiência e de forma ordenada é tão ou mais importante do que dispor 

de uma base de dados abrangente. 

Conforme Benedon (2001, p.41) há uma mudança em curso dos meios de 

armazenamento e divulgação da informação: 

 
 

[...] no ano 2010, poderemos esperar uma mudança, embora não radical. O 
papel ainda será o veículo dominante com 90%, o microfilme continuará em 
queda, com 3% e os documentos eletrônicos ou digitais serão sem dúvida 
os itens em expansão – 7%  

 

Essa migração da informação de uma mídia para outra é natural e ocorre toda 

vez que novos desenvolvimentos tecnológicos proporcionam formas de armazena 

mento e divulgação que permitem aumentar a densidade de informação, reduzir o 

tempo de acesso e os custos envolvidos. 

 

3.2 ARQUIVOS CORRENTES(ATIVOS) 

 

Paes (1997) define arquivos correntes como sendo constituídos por 

documentos em curso ou freqüentemente consultados como ponto de partida ou 

prosseguimento de planos, para fins de controle, para tomada de decisões das 

administrações. Benedon (2001, p. 93) utiliza uma nomenclatura distinta.chamando-

os  de 

arquivos essenciais ou vitais aqueles documentos necessários para “[...] 

reassumir e/ou continuar as operações. Recriar a posição legal e financeira 

de uma organização. Proteger os interesses dos funcionários, acionistas e 

interesses externos”. 

Percebe-se que, independentemente de como sejam chamados, há arquivos 

que contêm documentos de uso freqüente que, naturalmente devem ser gerenciados 

de modo a permitir o rápido acesso à informação. 

 

 

 

3.3 ARQUIVOS INTERMEDIÁRIOS 

 

Segundo Paes (1997), os arquivos intermediários são aqueles que precedem 

um arquivamento transitório, assegurando a preservação dos documentos que não 

são mais movimentados e utilizados pela administração com freqüência, mas que 
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devem ser guardados para o cumprimento de prazos. É nesta fase que os 

documentos devem ser avaliados para que se decida se serão eliminados, ou se 

possuem valor de arquivamento permanente. 

 

 

3.4 ARQUIVOS PERMANENTES (INATIVOS) 

 

Apesar de não ser o item central deste estudo, é imprescindível falar sobre os 

arquivos permanentes. Paes (1997) denomina arquivos permanentes aqueles de 

uso não-corrente. Tratam-se de documentos não mais necessários para a execução 

das atividades rotineiras do órgão criador. Sendo o resultado da reunião dos 

arquivos correntes, quando esses deixam de ser necessários no dia-a-dia, os 

arquivos permanentes compreendem documentação proveniente de diferentes 

setores e crescem em grande proporção. Sua administração é, portanto, bem mais 

complexa que a dos arquivos correntes / ativos. 

Ainda segundo Paes (1997), há quatro grupos distintos de atividades 

associadas ao arquivo permanente: 

 arranjo – reunião e ordenação adequada dos documentos; 

 descrição e publicação – acesso aos documentos para consulta e divulgação 

do acervo; 

 conservação – medidas de proteção aos documentos e, conseqüentemente, 

do local de sua guarda, visando a impedir sua destruição; 

 referência – política de acesso e uso dos documentos. 

Segundo Benedon (2001), os arquivos inativos cumprem um propósito muito 

valioso: 

 preservar a história da organização – tirar proveito de experiências bem 

sucedidas no passado e evitar repetir esforços mal-sucedidos; 

 preservar antecedentes políticos – documentar ações passadas para justificar 

e explicar procedimentos praticados; 

 preservar informações sobre pessoal – referência a pessoas que contribuíram 

para a formação e desenvolvimento da organização; 

 preservar histórias – dados para publicações de relações públicas. 

Como se vê, os objetivos dos arquivos permanentes são diferentes dos 

arquivos correntes, o que deve levar a formas diferentes de gerenciamento do seu 
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conteúdo. Os arquivos correntes são manuseados no dia-a-dia, ao passo que os 

arquivos permanentes são manuseados a intervalos de tempo maiores, podendo 

envolver semanas, meses, anos ou mesmo ou períodos mais longos e 

indeterminados.Para tanto, deve-se ter procedimentos adequados para seu 

armazenamento. 
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4 LOGÍSTICA DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS 

 

Como as empresas se deparam com um grande volume de caixas e 

documentos que precisam ser gerenciados por elas; ou por empresas 

especializadas contratadas para a armazenagem e recuperação de documentos 

ativos e inativos, é fundamental, discutir alguns conceitos de logística, que possam 

ser aplicados para aumentar a eficiência dessas atividades. 

Este tipo de serviço tem sido objeto de grandes investimentos por parte de 

empresas especializadas em armazenagem de documentos, que procuram 

desenvolver essa armazenagem de forma profissional, atendendo empresas que 

preferem se concentrar nas suas “competências centrais” e delegar essas tarefas 

consideradas secundárias. 

 

4.1 DEFINIÇÃO DO LOCAL DE ARMAZENAGEM 

 

A logística de armazenagem evoluiu para sistemas logísticos seguros e 

rápidos. Dados e informações são trocados entre usuários de várias áreas e 

departamentos, ajudando a melhorar processos em serviços de estocagem, 

distribuição e armazenagem, transporte, recepção, envio, roteiros, segurança, 

movimentação etc. 

No caso de armazenamento dos próprios documentos de uma empresa é útil 

refletir sobre a localização ideal, levando-se em consideração questões de custo e 

de agilidade de acesso. Mas, no caso de empresas prestadoras de serviço em 

gestão de documentos, que necessitam grandes instalações (galpões) para a 

custódia de documentos, é fundamental que se levem os fatores de localização em 

questão, para garantir a eficiência logística (BALLOU, 1993). 

Uma vez estabelecida a necessidade por área de armazenagem dentro ou 

fora da empresa, o próximo passo é determinar a localização ideal deste espaço. 

Empresas pequenas, que têm volume relativamente pequeno de documentos 

a armazenar, podem utilizar uma parte das instalações disponíveis para isso. Mas é 

importante considerar o custo deste espaço, principalmente quando a empresa 

estiver em expansão, o que pode sugerir a sua utilização por outras atividades. 
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Uma vez estabelecida a localização, ou paralelamente a isto, é preciso 

determinar o espaço necessário para tal. É importante lembrar que a empresa pode 

optar por manter um arquivo para seus documentos ou terceirizar esse serviço. 

 

4.2 TIPOS DE DEPÓSITOS 

Uma empresa que necessite de espaço físico para gestão e armazenagem de 

seus documentos terá que analisar a necessidade de possuir o arquivo próprio, 

alugar um espaço físico, ou partir para a terceirização. 

 

4.2.1 Espaço físico próprio 

 

A maior parte das empresas, seja qual for o seu ramo de atividade, possui 

espaço físico para armazenagem de alguma forma. Isto pode variar desde uma 

pequena sala nos fundos para suprimentos de escritório até um galpão para 

produtos acabados, com dezenas de milhares de metros quadrados. 

Para as empresas que investem em espaço físico próprio para a 

armazenagem dos seus produtos, ou no caso dos arquivos de volumes, dependendo 

da localização do galpão, o incentivo para utilizar espaço próprio é obter boa taxa de 

retorno para esse tipo de investimento. Terá que assumir as responsabilidades 

associadas às leis do trabalho e outros riscos que uma área de armazenagem 

acarreta, como de segurança, incêndio, raio, explosão, umidade, roubo, etc. Estes 

riscos muitas vezes levam as empresas a optarem pela alternativa de não manter 

espaço próprio (BALLOU, 1993) para armazenagem 

Para o autor supracitado,  os espaços físicos de armazenamento mais 

modernos possuem elevado nível de automação e informatização para garantir alto 

desempenho e são construídos como se fossem fortalezas, para reduzir riscos de 

incêndio, arrombamento e deterioração. 

Benedon (2001) faz considerações sobre as características desejáveis para 

centros de registros (records centers), locais de armazenagem ou arquivos:  

 localização acessível – suficientemente próxima para garantir atendimento 

pronto e preciso às necessidades documentais; 

 sistema de comunicação adequado – possibilidade de prover meios diversos 

de comunicação entre o local que abriga os arquivos e aqueles que solicitam 
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os serviços (telefone, fax, correio eletrônico, mensageiro, correio convencional 

etc.); 

 configuração do espaço – uso de prateleiras de tamanho padrão (com um ou 

vários níveis), multifuncionais, para abrigar os arquivos, com espaço 

administrativo amplo para pessoal, processamento de arquivos e gerência; 

 estrutura – estrutura à prova de incêndio, isolada e que não seja adjacente a 

prédios com estruturas inflamáveis / sujeitos a incêndios; 

 iluminação – adequada e distribuída de maneira apropriada, eliminando 

reflexos e sombras1; 

 ventilação – a preservação dos arquivos é assegurada em instalações 

adequadamente ventiladas, com umidade e temperatura devidamente 

controladas2. 

 carga do piso – a construção ou alicerce do piso deve ser suficiente para 

suportar o peso de caixas e arquivos; 

 segurança – sistemas de chuveiros automáticos (sprinklers), extintores de 

incêndio, detalhes estruturais, obediência aos códigos e decretos, sistema de 

alarme supervisionado e procedimentos documentados relativos a planos de 

emergência. 

Para ilustrar a utilização do espaço físico em armazenagem de documentos, 

são apresentadas, a seguir, algumas fotografias de espaços utilizados para o 

armazenamento de documentos de empresas. 

 

                                                 
1
 A altura das estantes e o número de corredores são fatores que precisam ser levados em conta no 

dimensionamento das fontes de iluminação, porque interferem na iluminação do ambiente (BALLOU, 
1993). 

2
 Geralmente recomenda-se que se mantenha o nível de umidade relativa entre 50% e 60% e a 

temperatura do ambiente entre 18ºC e 23ºC. 
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Figura 3 Estante de aço para armazenagem de pastas A-Z 
Fonte: acervo próprio 

 

 

Figura 4 - Estante de aço para armazenagem de caixas de papelão 
Fonte: acervo próprio 
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Figura 5 - Arquivo de aço para guarda de pastas suspensas 
Fonte: acervo próprio 

 

 

 

Figura 6 - Estante de aço para armazenagem de microfilmes 
Fonte: acervo próprio 
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4.2.2 Espaço físico de uma central de armazenagem 

 

As centrais de armazenamento, para governos, empresas comerciais ou 

indústrias, se caracterizam por ocupar prédios ou áreas que foram especialmente 

redesenhadas ou construídas com esse objetivo. Em sua maioria, são construções 

auto-contidas, localizadas a distância conveniente de seus usuários e limitadas a 

arquivos inativos. Recursos especiais e maior distância podem ser adotados no caso 

de conteúdo arquivístico (BENEDON, 2001). 

Uma das características das centrais de armazenamento diz respeito ao pé 

direito da construção. Ballou (1993, p. 182) informa que o pé-direito pode ser uma 

dimensão tão importante quanto o comprimento e a largura do galpão. Nos Estados 

Unidos, armazéns modernos são projetados basicamente como estruturas de um só 

piso com altura efetiva de empilhamento entre 5 a 6 metros. 

As fotos abaixo são de um galpão com pé direito de 6 metros, e 3.000 m2 de 

área útil, a capacidade deste galpão é para 120.000 caixas com 1 pé-cúbico. 

 

 

Figura 7 - Galpão de armazenagem com caixas de documentos de 1,4 pés-cúbicos 
Fonte: acervo próprio 

 

 

No interior de um galpão de armazenagem de documentos o uso combinado 

de prateleiras de aço e caixas de papelão ondulado é, em geral, o método mais 
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econômico para armazenar os arquivos e se tornou o padrão mundial para a maioria 

das operações em centros de arquivos (BENEDON, 2001). 

As estantes permitem a armazenagem vertical de mais itens, além de garantir 

fácil acesso a qualquer item na pilha. 

A utilização de estantes e caixas com dimensões padronizadas permite um 

melhor aproveitamento volumétrico da área de armazenagem. 

 

4.2.3 Armazenagem no Madureira Shopping 

 

Antes de se iniciar a discussão de um processo de gestão documental no 

Madureira Shopping, os documentos ficavam armazenados em um depósito no 2º 

piso do shopping, sendo este local totalmente inapropriado para a guarda 

documental, visto que o mesmo não apresentava as condições mínimas de 

segurança para alocar um arquivo. Tratava-se de um local onde passavam canos de 

banheiros do 3º piso (não foram poucos os vazamentos ocorridos, havendo sérias 

perdas documentais), fiação elétrica exposta, aparecimento de insetos e até mesmo 

ratos, e não possuía ventilação ou refrigeração alguma, sendo um local com 

temperaturas em geral acima dos 30 ºC. 

As Figuras 8 e 9 deixam clara a situação precária do referido depósito, como 

é possível constatar abaixo. 

 

 

Figura 8 – Depósito onde a documentação do Madureira Shopping era armazenada. 
Fonte: acervo próprio 
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Figura 9 – Canos de tubulação passam pelo depósito onde a documentação do Madureira Shopping 
era armazenada. Alguns vazamentos “sacrificaram” documentos importantes 

Fonte: acervo próprio 

 

Para acentuar ainda mais o problema, os documentos era simplesmente 

“amontoados”, sem nenhuma organização ou ordem. Não havia o mínimo cuidado 

com o arquivamento, sendo quase impossível localizar determinados documentos. 

Equipamentos de informática quebrados, painéis e banners antigos também 

são alocados neste mesmo local, sem a mínima organização. 

Por conta de todo este “descaso”, diversas  vezes  o shopping precisou pagar 

novamente determinadas taxas, e até mesmo multas, visto que não era possível 

comprovar o pagamento de despesas, ou comprovar que estava quite com 

determinadas obrigações junto ao governo. 

As figuras 10 e 11 ilustram bem essa realidade na qual o shopping se 

encontrava ainda em 2011. 

 

  



32 

 

 

Figura 10 – Documentos do Madureira Shopping armazenados de maneira inadequada. É possível 
ver equipamentos de informática avariados estocados no mesmo depósito sem nenhum cuidado. 

Fonte: acervo próprio 

 

 

 

Figura 11 – Documentos do Madureira Shopping armazenados de maneira inadequada. 
Fonte: acervo próprio 
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A partir desse problema tão grave, os gestores do Madureira Shopping 

conseguiram convencer o comitê gestor da BGE a necessidade de serem  

realizadas obras  no subsolo do shopping, onde estava localizada a administração 

do mesmo. E nessa obra, estava prevista a instalação do arquivo, que passaria a 

contar com módulos deslizantes, além das estantes que já possuía. 

A reforma ocorreu em junho de 2012, e finalmente o problema da localização 

dos documentos físicos do shopping estava resolvido, pois o arquivo agora está 

localizado no subsolo do edifício, em um ambiente climatizado e sem quaisquer 

fatores de risco como tubulações e fiações elétricas expostas. 

As figuras 12 e 13 retratam a melhoria significativa  ocorrida após a mudança 

de localização do arquivo. 

 

 

 
 Figura 12 – Pastas de contratos de lojistas organizadas no arquivo deslizante. 

Fonte: acervo próprio 
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Figura 13 – Caixas de movimentos contábeis organizadas no arquivo deslizante. 
Fonte: acervo próprio 
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5 GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS 

 

Segundo Avedon (2002), o Gerenciamento Eletronico de Documentos - GED 

é uma técnica, um sistema, uma metodologia para o tratamento e o processamento 

automatizado de documentos em papel e/ou suas cópias em microfilme. Koch 

(1998), por sua vez, define GED como a somatória de todas as tecnologias e 

produtos que visam a gerenciar informações de forma eletrônica, possibilitando o 

tratamento e o processamento automatizados de documentos em papel e/ou em 

meio eletrônico, durante todo o seu ciclo de vida. 

Quando se fala em GED, a impressão que se tem, é que se está abrindo uma 

nova porta de perspectivas. Pode-se gerenciar também outros formatos de 

informação que não simplesmente as imagens de documentos em papel. Dentre 

esses outros tipos de informação, chamados objetos, destacam-se – voz, texto, 

imagem, animação (BALDAM; VALLE; CAVALCANTI, 2004, p.34). 

Hoje o GED faz parte do vocabulário de muitas empresas, porém são poucas 

as empresas que conhecem realmente a sua amplitude (INFOIMAGEM, 2006, p.6). 

O GED representa um conjunto de tecnologias, sendo que tais tecnologias 

foram sendo incorporadas ao longo do tempo E, muitos o confundem com uma das 

suas tecnologias, o gerenciamento de imagens.. No final da década de 1980, de 

fato, era somente imagem, em substituição ao micro-filme, mas depois vieram o 

workflow, o gerenciamento de documentos digitais, Cold etc. 

A principal característica do GED é o gerenciamento da informação, que pode 

estar contida tanto em documento físico (papel) como eletrônico (dados). Baldam, 

Valle e Cavalcanti (2004) consideram que, ao irem a um congresso ou feira de 

informática, algumas pessoas podem ficar um pouco confusas ao verem uma série 

de produtos para GED. Uma parte dos fornecedores dirá que seus respectivos 

sistemas fazem tudo. Até pode ser verdade, mas é importante, na visão desses 

autores, conhecer exatamente as funções principais de cada um dos elementos de 

uma solução de GED. Por isso, apresenta-se a seguir, as principais ferramentas. 

Sob o ponto de vista do “ciclo de vida” de um documento, o gerenciamento de 

documentos permite que se controle os documentos desde o momento de sua 

criação até o seu descarte. 

O objetivo não é somente controlar o arquivo ativo (usado no dia-a-dia das 

operações da empresa), que diz respeito aos documentos que ficam sobre a mesa 
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das pessoas, nos processos em andamento, no seu computador, ou seja, 

documentos que estejam em uso, sendo modificados, e/ou referenciados por outros. 

Com o gerenciamento de documentos, passa a ser possível acessar inclusive a 

documentação  do arquivo inativo visando melhorar o desempenho do trabalho. 

Essa possibilidade, em geral,  leva à percepção por parte dos colaboradores, do 

maior benefício a partir de um sistema de gerenciamento de documentos. 

Os sistemas de gerenciamento de documentos, via de regra, apresentam 

maior nível de complexidade em sua interface, se comparados com as formas 

manuais de realizar a sua gestão. Normalmente, implicam ainda em elevado 

investimento inicial por documento gerenciado. Contudo, como o acesso aos 

documentos se torna muito mais ágil, o custo do seu gerenciamento fica menor, o 

que faz com que o investimento inicial seja recuperado (BALDAM; VALLE ; 

CAVALCANTI, 2004). 

 

5.1  DOCUMENT IMAGING 

Document imaging é um procedimento normalmente utilizado para o 

armazenamento de documentos prontos, que não sofrerão mais alterações. Ela 

consiste em se obter uma cópia digital do documento, como se fosse uma fotografia. 

As imagens utilizadas em substituição aos documentos em papel são obtidas, 

em geral, por digitalização. 

Procura-se, de preferência, formar índices de consulta no banco de dados de 

documentos escaneados, coerentes com o “plano de arquivo” para esses 

documentos, o que normalmente leva a poucos índices, facilitando o cadastro de 

muitos documentos. 

Embora possa parecer que criar um “arquivo eletrônico” não seja algo 

importante, isso já pode representar uma enorme racionalização do trabalho de 

busca por documentos. Virtualmente é como se o usuário tivesse em sua mesa 

(mais precisamente em seu computador) todo o arquivo da empresa, independente 

do arquivo possuir milhões de documentos (BALDAM;  VALLE ; CAVALCANTI, 

2004, p. 43). 
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5.2 EDMS (Engineering Document Management System) 

 

Um sistema de gerenciamento de documentos de engenharia é aplicável, 

como o próprio nome diz, a documentos técnicos: plantas, desenhos, 

especificações, relatórios, listas de materiais, normas de qualidade, etc. 

São sistemas de uso mais restrito ao pessoal que trabalha diretamente com 

este tipo de documento, que entende a real extensão e profundidade destes 

atributos. 

 

5.3 IMAGE ENABLE 

O objetivo geral desse tipo de aplicação GED é anexar documentos a 

programas diversos com informação visual acessória, ou seja, nos casos em que é 

necessário disponibilizar a imagem de um documento junto ao processo do qual ele 

faz parte. 

Alguns exemplos clássicos de necessidade de Image Enable, de acordo com 

Baldam, Valle e Cavalcanti (2004, p. 44) são: especificação de produtos/serviços em 

módulos de compra de sistemas integrados de gestão; notas fiscais em sistemas de 

contabilidade; desenhos em sistemas de manutenção e planejamento; pedidos ou 

reclamações de clientes em sistemas CRM; documentos de processos em 

operações de workflow. 

São muitos os casos em que este tipo de necessidade ocorre, já que 

documentos dificilmente existem por si sós. Via de regra, eles são parte de outros 

processos mais complexos e contêm somente parte da informação total. 

 

5.4 ERM (Enterprise Report Management) / Cold (Computer Output to Laser Disk) 

 

Embora o termo Cold seja ainda bastante utilizado, pouco a pouco, ele vem 

sendo substituído por ERM, que é mais adequado às características que esse 

sistema apresenta (BALDAM;  VALLE; CAVALCANTI, 2004). 

O objetivo deste tipo de aplicação, como o próprio nome (ERM) já sugere, é 

gerenciar relatórios oriundos de sistemas legados da corporação, normalmente 

gerados em sistemas robustos, seja em mainframe, seja em plataforma de sistemas 

integrados de gestão. Esses relatórios podem possuir, às vezes, milhares de 

páginas, que podem ser tratadas com um único documento, de maneira mais 
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automatizada e de fácil consulta. Os relatórios são preparados e indexados de forma 

a ter uma aparência agradável e natural ao usuário. 

Aplicações típicas desses sistemas são, de acordo com Baldam, Valle e 

Cavalcanti (2004): faturas de telefone, energia elétrica, água; extratos bancários; 

relatórios financeiros.  

 

5.5 PROCESSAMENTO DE FORMULÁRIOS (form processing) 

 

Algumas tecnologias são utilizadas na captura de dados de formulários, 

normalmente produzidos exclusivamente com este fim. Os dados são colhidos de 

maneira automática, por meio de padrões de reconhecimento como OCR, ICR, 

código de barras, marcas, etc. simplesmente para possibilitar a indexação com o 

armazenamento de imagens ou para a coleta e armazenamento de grande volume 

de dados, no caso de formulários de pesquisa usados em censos, por exemplo 

(BALDAM; VALLE; CAVALCANTI, 2004). 

O objetivo normalmente é minimizar a grande aplicação de recursos em 

indexação e obtenção de dados, que tradicionalmente seria feita por digitadores. 

Algumas aplicações típicas do processamento automático de formulários são:  

formulários de repartições públicas; pedidos de clientes; ordens de pagamento; 

documentos padronizados de recursos humanos; pesquisas e levantamentos de 

modo geral; documentos e formulários bancários; formulários de controle de 

processo. 

 

5.6 WORKFLOW 

O workflow, embora sempre associado com uma aplicação de GED, na 

realidade não o é. Trata-se de uma  

ferramenta que tem por finalidade automatizar processos, racionalizando-os 

e, conseqüentemente, aumentando a produtividade por meio de dois 

componentes implícitos: organização e tecnologia. Workflow, que em inglês 

quer dizer fluxo de trabalho, faz a informação necessária para cada atividade 

percorrer o processo previamente mapeado” (BALDAM; VALLE ; 

CAVALCANTI, 2004). 

De acordo com esse conceito, fica claro que o documento não é o principal 

componente do workflow. O processo em andamento é o que realmente importa. Se 

esse processo precisar efetivamente de um documento, a gestão de documentos 
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ocorrerá para ele. Mas não se pode afirmar que todo processo de workflow implica 

necessariamente na existência de documentos associados. 

O workflow está normalmente associado ao GED devido à maioria dos 

processos em andamento nas empresas precisam dos documentos (BALDAM; 

VALLE; CAVALCANTI, 2004). Assim sendo, é muito comum, ao implantar um 

workflow, ter-se associada a ele uma ferramenta de GED que dê o suporte 

documental necessário ao processo. 

Desta forma, finaliza-se este item, que teve como objetivo proporcionar a 

compreensão do GED. Tal entendimento  é importante por que os conceitos 

fundamentais de gestão de documentos foram utilizados pelo pesquisador e o 

apoiou na construção original do questionário, embora ele tenha sido muito 

simplificado e não tenha contido os termos técnicos utilizados pelos profissionais da 

área. Isso foi necessário para facilitar a compreensão pelos respondentes e permitir 

a coleta de dados mais confiáveis. 

    

5.7 GED NO MADUREIRA SHOPPING 

   Antes da implantação de um GED, todo documento eletrônico do Madureira 

Shopping era armazenado na rede, digitalizado em formato PDF. Porém antes da 

entrada do auxiliar administrativo do setor financeiro, não havia nenhum padrão de 

indexação. Este funcionário, por ser estudante do curso de Arquivologia, criou 

alguns mecanismos para facilitar a recuperação das informações demandadas. Um 

exemplo a ser citado, foi a criação de pastas na rede criada para cada lojista, 

separando assim esses documentos pelas respectivas lojas (anteriormente, existia 

apenas uma pasta principal de contratos na rede, onde esses documentos 

eletrônicos eram alocados, sem seguir nenhum padrão de nomenclatura). O mesmo 

foi feito no arquivamento físico. A figura 14 mostra a pasta com as lojas ativas do 1º 

piso do shopping. 
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Figura 14 – Pastas de contratos de lojistas organizadas na rede. 
Fonte: acervo próprio 

 

Tal medida otimizou bastante o tempo de atendimento de diversas 

solicitações contratuais (nesta época, os contratos eram de responsabilidade do 

setor financeiro). 

 Em 2012, a BGE criou para seus shoppings um sistema de workflow próprio, 

chamado erroneamente de GED pelos gestores. Porém em 2013 o setor financeiro 

começou a trabalhar com um sistema terceirizado chamado Prodimage, que é 

alimentado por um scanner Kodak i1220. 

Este GED tem potencial suficiente para tratar de documentos importantes de 

outros departamentos, como os contratos de lojistas, contratos de prestação de 

serviços, atas, alvarás, plantas. Porém, como as despesas do Madureira Shopping 

são setorizadas (cada setor defini no que deve investir), o sistema possui OCR 

apenas para processos de pagamento e relatórios contábeis,e  a gestora do setor 

optou por manter os contratos dispostos em rede, pois os mesmos já encontram-se 

em PDF e disponíveis para consulta dos setores de marketing e operacional. 
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Na figura abaixo, é possível ver a interface do sistema Prodimage. 

 

 

Figura 15 – Interface do sistema Prodimage. 
Fonte: acervo próprio 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É notório que a gestão de documentos do Madureira Shopping está em fase 

incipiente. Porém, levando-se em conta o panorama inicial deste estudo, com o 

cenário atual, é inegável não se perceber que ocorreram muitas melhorias. Alguns 

procedimentos considerados importantes na instalação de um arquivo, tais como 

medidas de segurança (prevenções  contra incêndio e roubo, conservação, 

eliminação da umidade, alagamento, dedetização, controle de acesso) e uso de um 

GED não eram cumpridos, o que acarretava sérios riscos administrativos como a 

perda de informações relevantes (probatórias), bem como físicos para os 

documentos quanto para quem os maneja (nesse caso adicionar o risco de 

ferimentos). Posteriormente passou a se ter esta preocupação, e esta não ficou 

apenas no campo das idéias, tornando-se uma realidade após a aplicação de alguns 

esforços por parte dos gestores. 

Compreende-se que a gestão de documentos seja de interesse mais tático e 

operacional do que estratégico.E que as questões estratégicas das organizações 

chamem mais atenção dos executivos de empresa e dos acadêmicos, por 

proporcionarem maior visibilidade. Contudo, é importante lembrar que o sucesso de 

qualquer estratégia depende também da forma como a organização operacionaliza a 

sua rotina diária. O descaso com documentos fiscais, administrativos ou comerciais 

pode levar a sérios prejuízos, com impactos de longo prazo. Portanto, também há 

um componente estratégico nessa atividade primordialmente operacional.  

Qualquer esforço realizado no sentido de tornar as empresas menos 

vulneráveis é uma contribuição para a economia do país e para a saúde da 

sociedade. 

Sabe-se que a maioria das empresas não estão gerenciando os seus 

documentos de forma adequada, o que as expõe a mais um risco sério que, 

associado a tantos outros característicos do ambiente competitivo e peculiares à 

economia e política brasileiras, tornam a sua sobrevivência um verdadeiro desafio. 

Embora a gestão de documentos seja, de fato, uma tarefa operacional, a 

decisão de executá-la de forma adequada é estratégica, porque pode ter 

importantes desdobramentos a longo prazo, merecendo a atenção dos 

administradores de empresas e daqueles que as estudam. 
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Hoje são dois os grandes problemas no Madureira Shopping no que  diz 

respeito à sua gestão documental. O primeiro e mais alarmante  é o fato de não 

existir  um arquivista contratado, com chancela para criar políticas e procedimentos, 

bem como comissões de avaliação e seleção de documentos. A empresa está 

investindo em recursos materiais para otimizar a gestão de informação, mas 

esquece de priorizar seu investimento em  recursos humanos qualificados. O 

segundo ,é o fato dos setores trabalharem de maneira tão independente entre si no 

shopping, mas demasiadamente dependentes da BGE em São Paulo, visto que os 

setores de Marketing e Operacional enviam praticamente 100% de sua 

documentação física para lá. Percebe-se que o arquivo fica exageradamente 

descentralizado entre seus responsáveis, o que neste caso prejudica demais a 

consolidação de uma gestão de documentos plena. 

Ainda há  muito mais a ser feito. Para tanto, a  mudança de mentalidade 

dentro da empresa já começou, e é de suma importância que não fique estagnada  

daqui para frente, pois todos têm a ganhar com as transformações esperadas no 

âmbito da gestão de documentos no Madureira Shopping. 
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