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RESUMO 

 

 

A partir do levantamento da literatura arquivística em relação aos conceitos 

pertinentes a área, procura-se evidenciar neste trabalho o conceito de Gestão de Documentos 

tradicionais e digitais apresentando seus princípios e práticas. Abordando questões como a 

autenticidade, acesso contínuo ao documento e aspectos práticos ao analisar o sistema de 

gerenciamento eletrônico de documentos arquivísticos de uma empresa de plano de saúde e 

previdência, tendo como base alguns requisitos obrigatórios para o gerenciamento arquivístico 

de documentos digitais, observados no e – ARQ Brasil (2011). 

 

  

 

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

Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

From the survey of archival literature in relation to concepts relevant area, we seek to 

demonstrate in this paper the concept of traditional document management and digital 

presenting its principles and practices. Addressing issues such as authenticity, continuous 

access to document and analyze the practical aspects of the management system of electronic 

records of a company health plan and pension plan, based on number of mandatory 

requirements for managing digital archival documents, and the observed - ARQ Brazil (2011). 

 

  

 

Keywords: Records Management. Electronic Records Management. Electronic Records 

Management System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

 

 

 INTRODUÇÃO  9 

   

1 GESTÃO DE DOCUMENTOS: CARACTERÍSTICAS 

ESSENCIAIS  

12 

1.1 DOCUMENTO E DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO 14 

1.2 DOCUMENTO ELETRÔNICO, DOCUMENTO DIGITAL E 

DOCUMENTO ARQUIVISTICO DIGITAL 

16 

1.3 GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS 18 

   

2 GESTÃO DE DOCUMENTOS NO AMBIENTE DIGITAL  21 

2.1 GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS DIGITAIS 21 

2.2 SISTEMA DE ARQUIVOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO 29 

2.3 SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE 

DOCUMENTOS 

30 

   

3 ANÁLISE DO SISTEMA INFORMATIZADO DA EMPRESA 

FSP 

35 

3.1 EMPRESA FSP: HISTÓRIA, VISÃO E MISSÃO 35 

3.1.1 Arquivo da Gerência GIMED da Empresa FSP 37 

3.2 SISTEMA INFORMATIZADO BENNER: FUNCIONALIDADES X 

REQUISITOS 

38 

   

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 47 

   

 BIBLIOGRAFIA 49 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

 

Em meados do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, houve um aumento 

considerável na produção de documentos nos Estados Unidos, sendo necessário buscar novas 

soluções para gerir as grandes massas documentais acumuladas nos arquivos das 

organizações. É nesse contexto que o arquivista norte-americano Philip Brooks elaborou o 

conceito de ciclo de vida, base da definição posterior do conceito de records management.  

O conceito de gestão de documentos, nos Estados Unidos, enfoca tanto a concepção de 

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

integridade substantiva dos arquivos, como também abrange a aplicação da administração 

científica para assegurar economia e eficácia na produção e manutenção dos documentos 

arquivísticos pelas organizações produtoras.  

Assim, a gestão de documentos compreende todo o ciclo de vida dos documentos, 

desde sua produção até a eliminação ou recolhimento para guarda permanente, ou seja, 

compreende a fase corrente e a fase intermediária, incluindo os procedimentos de 

padronização e racionalização dos documentos arquivísticos.  

Muitos autores identificaram no surgimento do conceito de gestão de documentos uma 

redefinição do campo arquivístico, que transformou o perfil das instituições arquivísticas, dos 

profissionais e da própria Arquivologia, pois as instituições não poderiam se limitar a somente 

preservar e garantir acesso, mas deveriam assumir um papel de liderança nas políticas 

públicas relacionadas à gestão de documentos.   

Em virtude da disseminação do uso dos computadores e da expansão da tecnologia de 

informação e comunicação, na segunda metade do século XX e no início do século XXI 

houve um aumento da capacidade de comunicação das instituições ampliando o tempo em que 

os serviços e os documentos estão disponíveis. Além disso, o uso do formato digital, 

especialmente a adoção de sistemas de informação, modificou a maneira de registrar as ações 

e atividades das organizações e indivíduos e afetou a forma dos documentos, gerando uma 

série de desafios a serem enfrentados pelos arquivistas e pelas instituições de arquivo. Assim, 

as organizações produtoras de documentos estão cada vez mais envolvidas com o 
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desenvolvimento e a implementação de sistemas informatizados que gerenciem os 

documentos produzidos em formato digital. 

Atualmente, um dos desafios da arquivística é o gerenciamento arquivístico de 

documentos digitais, pois são vários questionamentos sobre as práticas arquivísticas 

tradicionais, assim como a fundamentação teórica a respeito de gerenciamento dos 

documentos produzidos e mantidos em formato digital. Bem como os documentos 

arquivísticos em suporte tradicional, os digitais precisam ser identificados, classificados e 

avaliados e preservados de acordo com os procedimentos arquivísticos. 

Uma das principais iniciativas a respeito da gestão e preservação dos documentos 

arquivísticos digitais vem sendo liderado pelo Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ – 

por meio da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE). A CTDE é um grupo de 

trabalho que tem por objetivo definir e apresentar ao Conselho Nacional de Arquivos normas, 

diretrizes, procedimentos técnicos e instrumentos legais sobre gestão arquivística e 

preservação dos documentos digitais, em conformidade com os padrões nacionais e 

internacionais, bem como com a legislação vigente. Algumas iniciativas da Câmara Técnica 

de Documentos Eletrônicos merecem destaque, tais como a Carta de Preservação do 

Patrimônio Arquivístico Digital (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2004a) e o e-

ARQ-Brasil - Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de 

Documentos (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009). A Carta tem por objetivo 

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

documentos estarem em condições de serem utilizados e compreendidos. O e-ARQ Brasil tem 

por objetivo apresentar os requisitos a serem cumpridos pelas organizações produtoras de 

documentos, pelo sistema de gestão arquivística e pelos próprios documentos a fim de 

garantir a sua autenticidade e a sua acessibilidade.  

Esta pesquisa pretende destacar a importância da gestão de documentos arquivísticos 

digitais e a adoção de sistema informatizado nas organizações alinhado com as diretrizes do 

CONARQ. Em virtude das organizações estarem cada vez mais envolvidas com as 

tecnologias de informação e comunicação e a necessidade de enfrentar o desafio da 

preservação da autenticidade dos documentos digitais, torna-se necessário que a 

Arquivologia, como área do conhecimento, assuma uma perspectiva interdisciplinar com 

diferentes áreas, inclusive com a ciência da computação.   

Assim, este trabalho mostra-se relevante para a Arquivologia, tendo em vista que toda 

a sociedade contemporânea é dependente da tecnologia e do documento digital e, por isso, são 

necessários estudos que investiguem os sistemas que realizam as funções de registrar as ações 
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e atividades em formato digital a fim de verificar sua capacidade de produzir e manter 

documentos autênticos, acessíveis e preservados pelo tempo que for necessário. 

O objetivo deste trabalho de pesquisa consiste em analisar o Sistema Benner utilizando 

o e-ARQ Brasil como modelo de referência a fim de examinar se este sistema está aderente 

aos requisitos estabelecidos por esse modelo, o que demonstraria que esse sistema está apto 

para assegurar a preservação autêntica dos documentos bem como garantir a sua 

acessibilidade. 

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

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

Importante evidenciar a abordagem teórica do Projeto InterPARES, pois foi essencial para a 

pesquisa deste trabalho, cuja base teórica procura fazer a conexão entre os princípios e 

conceitos da Diplomática com os da Arquivologia. Além disso, serão utilizados os trabalhos 

de pesquisa da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de 

Arquivos e será realizada a análise do Sistema Benner adotado por uma empresa de Fundação 

de Assistência e Previdência Social, permitindo exemplificar na prática este trabalho. 

O trabalho consiste em três capítulos. O primeiro capítulo consiste em definir os 

conceitos de documento, documento arquivístico, documento eletrônico, documento digital, 

documento arquivístico digital, gestão arquivística de documentos. 

O segundo capítulo trata da gestão arquivística de documentos digitais, tecnologia da 

informação e no que diz respeito às diferenças entre sistema de arquivo, sistemas de 

informação, sistema informatizado de gestão arquivística de documentos, para as formas de 

registrar as ações e atividades de uma organização. Além disso, serão abordadas as principais 

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

Nacional de Arquivos. 

O terceiro capítulo apresentará a empresa com uma análise do seu contexto jurídico-

administrativo e tecnológico e será verificado se o Sistema Benner está aderente ao e-ARQ 

Brasil nas seguintes funcionalidades: organização dos documentos arquivísticos (plano de 

classificação); Tramitação; Captura; Avaliação e destinação; Pesquisa, localização e 

apresentação dos documentos. 

As considerações finais são realizadas com base na literatura sobre o tema destacando 

a importância dos aspectos arquivísticos, no qual se avalia o sistema adotado pela empresa 

FSP se está de acordo com o que é proposto pelo Modelo de Requisito para Sistemas 

Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1 GESTÃO DE DOCUMENTOS: CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS 

 

 

A necessidade de se organizar os documentos nas instituições foi surgindo com o 

aumento considerável que estes tiveram no século XX, a partir da II Guerra Mundial em 

decorrência do progresso científico e tecnológico. Com o crescimento dos documentos e a 

dificuldade de controle, surge então um novo conceito de gestão documental a fim de gerir as 

grandes massas documentais acumuladas. 

A gestão de documentos tem como seus principais procedimentos a classificação e 

avaliação, que se realizam por meio da implementação do Plano/Código de Classificação e da 

Tabela de Temporalidade e Destinação dos documentos de arquivo. Estes instrumentos 

auxiliam na racionalização da gestão documental, favorecendo a eficácia e a precisão na 

recuperação dos documentos. Jardim (1987, p.1) considera que, para muitos autores, o foco 

principal da gestão de documentos é a racionalização dos documentos com fins de eficiência e 

economia. 

Com relação ao conceito de gestão de documentos, o Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística do Arquivo Nacional – DIBRATE (ARQUIVO NACIONAL, 

2005, p.90) define esse termo como “conjunto de procedimentos e operações técnicas 

referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase 

corrente e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.”  

Indolfo et al. (1995, p. 14) considera gestão de documentos como: 

 

 

o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes às atividades de 

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

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

permanente. A gestão de documentos é operacionalizada através do planejamento, 

da organização, do controle, da coordenação dos recursos humanos, do espaço físico 

e dos equipamentos, com objetivo de aperfeiçoar e simplificar o ciclo documental.  

 

 

Atualmente a definição de records management proposta pelo National Archives and 

Records Administration, dos Estados Unidos conjuga a visão gerencial com a arquivística. 



13 

 

Segundo Fonseca (2005, p.44), a legislação norte-americana define o termo gestão de 

documentos da seguinte forma: 

 

 

O planejamento, o controle, a direção, a organização, o treinamento, a promoção e 

outras atividades gerenciais relacionadas à criação, a manutenção, o uso e 

eliminação de documentos, com a finalidade de obter registro adequado e apropriado 

das ações e transações do governo federal e efetivo e econômica gestão das 

operações das agências.  
 

 

Para Indolfo (2007, p.42), um dos aspectos mais importantes da adoção do conceito de 

gestão de documentos diz respeito à avaliação e seleção dos documentos: 

 

 

A literatura e a prática arquivísticas no plano internacional destacam, a partir da 

adoção do conceito de gestão de documentos, a importância da atividade de 

avaliação e seleção de documentos para a racionalização do ciclo de vida 

documental.  

 

 

Indolfo et al. enfatiza que a gestão de documentos possui três fases básicas: produção, 

utilização e destinação. 

 

 

· 1ª Fase – Produção de documentos: refere-se ao ato de elaborar documentos em 

razão das atividades específicas de um órgão ou setor. Nesta fase deve-se otimizar a 

criação de documentos, evitando-se a produção daqueles nãoessenciais, diminuindo 

o volume a ser manuseado, controlado, armazenado e eliminado, garantindo assim o 

uso adequado dos recursos de reprografia e de automação; 

· 2ª Fase – Utilização de documentos: refere-se ao fluxo percorrido pelos 

documentos, necessários ao cumprimento de sua função administrativa, assim como 

sua guarda após cessar seu trâmite; 

· 3ª Fase – Destinação de documentos: envolve as atividades de análise, seleção e 

fixação de prazos de guarda de documentos, ou seja, implica decidir quais os 

documentos a serem eliminados e quais serão preservados permanentemente. 

(INDOLFO ET AL., 1995, p. 15). 

 

 

Todos esses aspectos destacados pela literatura acerca do tema da Gestão de 

Documentos demonstram a necessidade de esclarecer os conceitos envolvidos, tais como 

Documento e Documento Arquivístico, Documento Eletrônico, Documento Digital e 

Documento Arquivístico Digital, Gestão Arquivística de Documentos e Gestão Arquivística 

de Documentos Digitais.  
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1.1 DOCUMENTO E DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO 

 

 

Toda informação registrada em um suporte, seja ele qual for, é considerada um 

documento. Do ponto de vista da arquivística, nem todo documento é considerado um 

documento arquivístico. 

O conceito de documento transita em diversos ambientes, no entanto para melhor 

entendimento, foram expostas várias definições e conceitos a fim de reforçar tal termo. 

O DIBRATE (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 73) conceitua documento como 

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

Segundo Bellotto (2007, p. 35), documento é como um registro de expressões e ações: 

 

 

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

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

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

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

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

técnicos, culturais ou artísticos, pela atividade humana.  

 

 

Indolfo et. al. (1995, p. 11) afirma que todo documento é uma fonte de informação e 

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

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

de vida e pensamentos do homem numa determinada época ou lugar.” 

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

unidade indivisível de informação constituída por uma mensagem fixada num suporte 

(registrada) com uma sintaxe estável. Um documento tem forma fixa e conteúdo estável”. 
1
 

No entanto, o documento de arquivo possui algumas características específicas, onde 

se considera a ação, a organicidade e proveniência, além de serem produzidos com uma 

finalidade prática para atender requisitos legais, fiscais e administrativos, de acordo com o 

Glossário do InterPARES 3 (INTERPARES, 2012b): “Documento elaborado ou recebido no 

curso de uma atividade prática como instrumento ou resultado de tal atividade, e retido para 

ação ou referência”.
2
  

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

documento arquivistico da seguinte forma: 

                                                           
1 INTERPARES, 2012a. Disponível em: < http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=d&ter 

m=78>. Acesso em: 17 jan. 2013. 

 
2
 id, 2012b. Disponível em: <http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=d&term=101>. 

Acesso em: 17 jan. 2013. 
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Todos os livros, papéis, mapas, fotografias ou outras espécies documentárias, 

independentemente de sua apresentação física ou características, expedidos ou 

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

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

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

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

virtude do valor informativo dos dados neles contidos.  

 

 

Schellenberg já destacava que a definição de documento arquivístico independe das 

características físicas e do suporte em que está registrado. 

A definição de documento arquivístico apresentada pela Câmara Técnica de 

Documentos Eletrônicos do CONARQ: 

 

 

Documento arquivístico: documento produzido (elaborado ou recebido), no curso de 

uma atividade prática, como instrumento ou resultado de tal atividade, e retido para 

ação ou referência. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2010a, p. 12). 

 

 

Duranti (1994, p. 51) analisa a natureza do documento arquivístico, explicitando sua 

especificidade, isto é, registrar uma ação e servir como prova. Além disso, esta autora 

apresenta cinco propriedades que todo documento arquivístico deve possuir, 

independentemente de suporte, formato, gênero, tipo, data ou proveniência, para ser 

considerado documento arquivístico.  

A primeira característica é a imparcialidade. De acordo com Duranti (1994, p.51), a 

imparcialidade refere-se à fidedignidade do fato e da ação, independente da vontade do 

criador do documento. Os documentos arquivísticos trazem uma promessa de fidelidade aos 

fatos e ações que manifestam e para cuja realização contribui. Eles também ameaçam revelar 

fatos e atos que alguns interesses não gostariam de ver revelados. 

A segunda característica é a autenticidade, pois o documento arquivístico deve ser 

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

criados tendo a necessidade de agir através deles, mantidos para garantir futuras ações e 

conservados sob custódia de acordo com procedimentos regulares que podem ser 

comprovados” (DURANTI, 1994, p.51). 

A terceira característica diz respeito à naturalidade do documento arquivístico, isto é, o 

modo como:  

 

 

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

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

são coletados artificialmente, como os objetos de um museu (...), mas acumulados 
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naturalmente nos escritórios em função dos objetivos práticos da administração. 

(DURANTI, 1994, p.52). 

 

  

A quarta característica é o inter-relacionamento, que é definida por Duranti (1994, p. 

51) como fato de que todo documento se relaciona com os outros documentos tanto dentro 

quanto fora do mesmo grupo. Os documentos estão ligados entre si por um elo que é criado 

no momento em que são produzidos ou recebidos, que é determinado pela razão de sua 

produção e que é necessária a sua própria existência, à sua capacidade de cumprir seu 

objetivo, ao seu significado, confiabilidade e autenticidade.  

A característica da unicidade evidencia que o documento de arquivo é único, seja ele 

original ou cópia, “Copias de um registro podem existir em um mesmo grupo ou em outros 

grupos, mas cada cópia é única em seu lugar, porque o complexo das suas relações com 

outros registros é sempre único”. (DURANTI, 1994, p 52). 

A autora define estas características do documento arquivístico, que evidenciam o seu 

potencial probatório esclarecendo que o documento arquivístico é fonte de prova. Através do 

avanço do formato digital vários estudos surgiram a partir do Projeto InterPARES e das 

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

(CTDE-CONARQ), contudo surge a necessidade de esclarecer novamente os conceitos 

arquivísticos tendo em vista que o mundo baseado no papel está movendo-se para um 

ambiente eletrônico. 

Assim sendo, com a chegada do documento eletrônico, vem a se permitir uma 

reavivação nos conceitos da Arquivologia, principalmente do documento arquivístico. 

 

 

1.2 DOCUMENTO ELETRÔNICO, DOCUMENTO DIGITAL E DOCUMENTO 

ARQUIVÍSTICO DIGITAL 

 

 

Algumas bibliografias especializadas consideram documento eletrônico e documento 

digital como sinônimo, no entanto vale a pena destacar algumas diferenças. 

Diante de várias pesquisas sobre o tema, atualmente a definição de documentos 

eletrônicos apresentada no Glossário da CTDE é: “informação registrada, codificada em 

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

eletrônico”. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2010a, p. 13). 

Com relação ao documento digital, o Glossário do Projeto InterPARES (2012b), o 

Glossário da CTDE (2010) e o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 
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(ARQUIVO NACIONAL, 2005) concordam com a seguinte definição de que  é um 

documento codificado em dígitos binários, acessível por meio de sistema computacional. 

Com relação ao documento arquivístico digital, o Glossário do Projeto InterPARES 3 

(2012b) define esse termo como um “documento digital é reconhecido e tratado como um 

documento arquivístico" e para documento digital como “a informação registrada codificada 

em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de sistema computacional.” 

 Para o Glossário da Society of American Archivists (c2005), organizado por Pearce-

Moses, electronic record ou digital record significa: “Data or information that has been 

captured and fixed for storage and manipulation in an automated system and that requires the 

use of the system to render it intelligible by a person.”
3
 

O Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de 

Documentos – e-ARQ Brasil - afirma que o documento arquivístico digital é aquele 

“documento arquivístico codificado em dígitos binários, produzido, tramitado e armazenado 

por sistema computacional”. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009, p. 122).      

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

digital deve-se observar seis características desse documento: forma fixa, conteúdo estável, 

relações explícitas com outros documentos, contexto administrativo identificável, pessoas 

envolvidas e ação.  

A forma fixa significa que a apresentação do documento deve ser da mesma forma que 

tinha quando foi armazenado pela primeira vez. Já o conteúdo estável refere-se ao fato de que 

o documento deve-se manter estável, completo e inalterável. 

As relações explícitas referem-se à relação orgânica, isto é, a relação de um 

documento com outros documentos do mesmo grupo. Essa relação deve ser mantida por meio 

de um plano de classificação ou outro identificador único.  

O contexto administrativo serve para auxiliar na identificação de alguns elementos que 

se referem à proveniência como o produtor, o autor, o destinatário, a data. 

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

momento da criação do documento, autor, redator e destinatário. 

A ação que é aquela que o documento participa ou que o documento apoia, sendo parte 

do processo decisório. 

Portanto, observa a necessidade de que para ser um documento digital, é necessário ser 

tratado e gerenciado como um documento que contém forma fixa e conteúdo estável e que 

                                                           
3 “Dados ou informação que tenha sido capturado e fixado para o armazenamento e manipulação de um sistema 

automatizado e que requer o uso do sistema para o tornar inteligível por uma pessoa.”  
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não pode sofrer variação e alteração. O documento arquivístico digital, por sua vez, abrange 

as características do documento digital, bem como as características de documento 

arquivístico. 

 

 

1.3 GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS 

 

 

A partir da segunda metade do século XIX, com a Segunda Guerra Mundial, o grande 

volume de documentos produzidos pelas instituições públicas levou a necessidade de se 

racionalizar a produção e de tratar esses documentos. 

O conceito e prática de Gestão de Documentos ganharam diferentes influências como 

a da Administração, tendo em vista a introdução de ideias gerenciais de planejamento e 

controle, treinamento como da Arquivologia, devido à adoção do conceito de ciclo de vida e 

da noção de que os documentos devam ser um registro adequado das ações de uma 

organização. 

A gestão de documentos é um campo da Arquivologia que tem por objetivo controlar 

o documento arquivístico desde o momento de sua produção até a sua destinação final. 

De acordo com Indolfo (2007, p.33), na América do Norte, o governo federal do 

Canadá estimulou a aplicação da gestão de documentos dos departamentos da administração 

pública. 

O conceito de gestão de documentos ou Records Management, denominação atribuída 

pelos arquivistas norte-americanos surgiu como recurso para atender às necessidades da 

administração pública, pois a documentação crescia rapidamente. 

Desta forma, fica evidente a necessidade de desenvolver diretrizes alusivas ao 

gerenciamento de toda documentação acumulada. Tais diretrizes ficaram a cargo das 

instituições arquivísticas, reconhecendo assim a importância da gestão de documentos de 

maneira geral. As Instituições Arquivísticas responsáveis são os Arquivos Nacionais que além 

de tratar a documentação histórica do país, devem oferecer suportes aos órgãos da 

administração. 

O conceito de gestão de documentos no Brasil veio através da lei 8.159, de 08 de 

janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 

outras providências. 

 

 

Art. 3º Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações 

técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em 
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fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda 

permanente. (BRASIL, 1991). 

 

 

A terceira fase é quando o documento adquire valor permanente, para uso de valor 

cultural e investigativo. Sua conservação será definitiva. 

No Brasil, a Lei 8.159, de 08 de janeiro de 1991, aborda as fases correntes, 

intermediária e permanente da seguinte maneira, conforme o Art.8º:  

 

 

§ 1º - Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem 

movimentação, constituam objeto de consultas freqüentes. 

§ 2º - Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso 

corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a 

sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 

§ 3º - Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, 

probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados. 

 

 

No Brasil, o conceito de records management foi acrescentado ao conceito das três 

idades. As Três Idades exerceram influência principalmente nos arquivos europeus e da 

América Latina. 

Heredia (1991 apud LLANSÓ I SANJUÁN, 1993, p.22) expõe que o surgimento das 

três idades dos documentos, idade administrativa, idade intermediária e idade histórica, 

consistem em documentos que tem vida própria, inativos e mortos. Onde o ciclo aborda o 

nascimento, o crescimento o decrescimento e a morte. Estas três idades correspondem, 

respectivamente, os documentos correntes, intermediário e os permanentes. 

A primeira idade ou fase é a corrente, que visa a circulação e tramitação dos 

documentos. A documentação vira parte do arquivo e seu uso é frequente. 

A segunda fase é a intermediária onde o documento deve ser conservado como objeto 

de consulta, porém pouco frequente. 

É possível afirmar que as três idades juntamente com o conceito de records 

management contribuíram para noção do arquivo intermediário, trazendo o foco da existência 

dos documentos, no qual suas funções ao serem cumpridas necessitam ser guardados por 

determinado período para fins de informação e prova antes de serem destinados à guarda 

permanente ou à eliminação. 

Assim, a aplicação do conceito de gestão de documentos no setor público necessita de 

uma política arquivística, liderada pela instituição arquivística pública, que considere todos os 

aspectos envolvidos na gestão de documentos, desde a produção até a sua destinação final, 
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especialmente com relação à implementação dos instrumentos fundamentais como o plano de 

classificação e a tabela de temporalidade e destinação.  

No Brasil, o Arquivo Nacional e o CONARQ (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2012a) vêm trabalhando em estudos e diretrizes, enfocando a gestão de 

documentos em todos os seus aspectos: classificação, avaliação, destinação, terceirização, 

bem como os documentos arquivísticos digitais, conforme dispõem suas resoluções e outros 

instrumentos técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 GESTÃO DE DOCUMENTOS NO AMBIENTE DIGITAL 

 

 

A extensa produção de documentos em formato digital no mundo contemporâneo vem 

demonstrando a necessidade de um tratamento adequado para esse tipo de documento, 

especialmente a gestão documental e a adoção de estratégias de preservação digital, tendo em 

vista que esses documentos são mais vulneráveis do que os documentos convencionais, 

sofrendo com a obsolescência tecnológica e a degradação física do suporte.  

É importante considerar que os documentos gerados no ambiente digital necessitam do 

envolvimento dos arquivistas bem como de outros profissionais. As atividades que foram 

geradas com as novas tecnologias possibilitam o envolvimento em alto nível do profissional 

arquivista no que diz respeito ao levantamento de requisitos para o planejamento de sistemas 

informatizados adequados à gestão arquivística de documentos. 

É indispensável, portanto, a implantação de um programa de gestão de documentos 

com rigorosos procedimentos de controle da produção, da manutenção e de destinação dos 

documentos. 

 

 

2.1 GESTÃO ARQUIVÍTICA DE DOCUMENTOS DIGITAIS 

 

 

A partir da segunda metade do século XX, com a produção dos documentos 

arquivísticos digitais, torna-se necessário implementar uma gestão adequada para estes 

documentos, os quais podem ser de variados tipos e formatos como bases de dados, imagens, 

gravações sonoras, material gráfico, mensagens de correio eletrônico, páginas da web, 

planilhas, textos, entre outros. Por outro lado, além dos documentos digitais, também são 

produzidos documentos convencionais, sendo que ambos os tipos devem ser contemplados 

pelos programas de documentos.  

A literatura arquivística destaca a importância de manter os documentos organizados, 

seguros e acessíveis em uma organização por todo o seu ciclo de vida. Assim, as organizações 

necessitam garantir que os documentos sejam gerenciados de forma correta a fim de manter 
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intactas suas propriedades fundamentais como a autenticidade, organicidade, unicidade, 

confiabilidade e acessibilidade.  

Para apoiar, os programas de gestão de documentos das organizações públicas ou 

privadas, a CTDE vem apresentando várias resoluções e instrumentos a respeito da gestão dos 

documentos digitais, conforme apresentadas a seguir. 

O CONARQ publicou, em 16 de julho de 2004, a Resolução nº 20 (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2004b) que dispõe sobre a inserção dos documentos digitais 

em programas de gestão arquivística de documentos dos órgãos e entidades integrantes do 

Sistema Nacional de Arquivos- SINAR. Estabelece a necessidade de se identificar os 

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

armazenados em mídia digital. Indicando os requisitos arquivístico básico inerentes a um 

sistema eletrônico de gestão de documentos. Além disso, o art. 2º estabelece que o programa 

de gestão de documentos deva ser aplicado tanto em ambientes de documentos convencionais 

como nos digitais ou nos híbridos.  

A Resolução do CONARQ nº 24, de 03 de agosto de 2006 (CONSELHO NACIONAL 

DE ARQUIVOS, 2006), estabelece diretrizes para transferências e recolhimento de 

documento arquivísticos digitais para instituições arquivísticas públicas, considerando a 

natureza particular dos arquivos digitais, expressa as responsabilidades dos produtores e dos 

preservadores no que tange à preservação de documentos arquivísticos digitais autênticos. 

Essa política deve contemplar e assegurar a integridade e a confiabilidade dos documentos 

arquivísticos digitais. A estrutura das instituições deve suportar a preservação de documentos 

digitais para receber, descrever, preservar e permitir o acesso, incluindo recursos humanos, 

financeiros e tecnológicos. 

A Resolução do CONARQ nº 25, de 27 de abril de 2007 (CONSELHO NACIONAL 

DE ARQUIVOS, 2007), dispõe sobre a adoção de Modelo de Requisitos para Sistemas 

Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos – e-ARQ Brasil pelos órgãos e 

entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos-SINAR.  

A Resolução do CONARQ n°32, de 17 de maio de 2010 (CONSELHO NACIONAL 

DE ARQUIVOS, 2010b), incluiu uma seção a respeito dos metadados, onde dispõe sobre a 

inserção dos Metadados na Parte II do Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de 

Gestão Arquivística de Documentos - e-ARQ Brasil  previstos na própria Resolução n. 25. 

A Resolução do CONARQ n° 36, de 19 de dezembro de 2012 (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2012b), dispõe sobre a adoção das Diretrizes para a Gestão 

arquivística do Correio Eletrônico Corporativo pelos órgãos e entidades integrantes do 
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Sistema Nacional de Arquivos – SINAR. Considerando que o correio eletrônico corporativo 

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

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

SINAR 

Entende-se que as resoluções do CONARQ referidas acima têm como objetivo 

fornecer orientação às entidades públicas ou privadas com relação ao programa e aos 

procedimentos gestão arquivística de documentos digitais. 

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

Arquivo Nacional estabeleceu um acordo de cooperação técnica com o Projeto InterPARES 3 

(INTERPARES, 2012a), por meio do qual foram realizados análises em estudos de caso em 

diversas instituições como Ministério da Saúde, Universidade Estadual de Campinas, Câmara 

de Deputados entre outras.  

Essas iniciativas, por tratarem de aspectos teóricos e metodológicos da gestão e da 

preservação dos documentos arquivísticos digitais, estão permitindo que tanto as instituições 

como os profissionais e os pesquisadores em Arquivologia tenham uma base para o 

desenvolvimento da teoria e da prática da gestão de documentos digitais. 

Inegavelmente o documento arquivístico digital originou uma série de vantagens como 

agilidade nos procedimentos, facilidade de acesso, além da economia de espaço. No entanto, 

existe a necessidade de manter procedimentos de segurança e preservação, a confiabilidade, a 

autenticidade e acessibilidade dos documentos a fim de manter o mesmo valor de prova das 

atividades. 

Inicialmente, é necessário explicitar o que é o Modelo de Requisitos para Sistemas 

Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos, o e-Arq Brasil, redigido pela CTDE e 

aprovado pelo CONARQ, texto fundamental para o desenvolvimento do nosso trabalho.  

 

 

É uma especificação de requisitos a serem cumpridos pela organização 

produtora/recebedora de documentos, pelo sistema de gestão arquivística e pelos 

próprios documentos, a fim de garantir sua confiabilidade e autenticidade, assim 

como sua acessibilidade. Além disso, o e-ARQ Brasil pode ser usado para orientar a 

identificação de documentos arquivísticos digitais. (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2009, p. 9). 

 

 

O e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009, p. 9-10) também 

estabelece requisitos mínimos para um Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de 

Documentos – SIGAD e pode ser aplicado em qualquer plataforma tecnológica. Esses 

requisitos dirigem-se para todos que utilizam sistemas informatizados como parte de seu 
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trabalho rotineiro de produzir, receber, armazenar documentos arquivísticos. Deve-se destacar 

que o e-ARQ Brasil especifica todas as atividades da gestão de documentos desde a sua 

produção até a destinação final.   

Considera-se que a adoção dos requisitos do e-ARQ Brasil para o desenvolvimento de 

Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos Digitais, proporcionam a 

garantia da fidedignidade, autenticidade e preservação dos documentos arquivísticos digitais 

em longo prazo. 

O e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009, p. 32) define os 

principais procedimentos e operações técnicas do sistema de gestão arquivística de 

documentos digitais e convencionais, especificando os referentes à captura, à avaliação, à 

pesquisa, à segurança, ao armazenamento e à preservação. 

 

a) Com relação à captura (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009, p. 32-

37), o e-ARQ Brasil inclui registro, classificação, indexação, restrição de acesso e 

arquivamento. Merece destaque os procedimentos de registro, classificação e 

arquivamento.  

- O registro consiste em formalizar a captura do documento dentro do sistema de 

gestão arquivística por meio da atribuição de um número identificador e de uma 

descrição informativa. Que em um SIGAD, essa descrição informativa 

corresponde à atribuição de metadados. Tendo como objetivo demonstrar que o 

documento foi produzido ou recebido e capturado pelo sistema de gestão 

arquivística de documentos, assim como facilitar sua recuperação. Os documentos 

podem ser registrados em níveis diferentes dentro de um sistema de gestão 

arquivística de documentos, ou seja, além do número identificador atribuído pelo 

sistema, o documento pode receber também um número único do processo/dossiê 

a que pertence. Após o recebimento dos documentos, o serviço de protocolo faz o 

registro, atribuindo-lhes número e data de entrada, anotando o código de 

classificação e o assunto, e procedendo à distribuição dos documentos nas 

unidades destinatárias.  

- Com relação à classificação o e-ARQ Brasil define como o ato ou efeito de 

analisar e identificar o conteúdo dos documentos arquivísticos e de selecionar a 

classe sob a qual serão recuperados. Essa classificação é feita a partir de um plano 

de classificação elaborado pelo órgão ou entidade e que pode incluir ou não a 

atribuição de código aos documentos. A classificação também define a 
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organização física dos documentos, constituindo-se em referencial básico para sua 

recuperação. Os principais objetivos da classificação são estabelecer a relação 

orgânica dos documentos arquivísticos; assegurar que os documentos sejam 

identificados de forma consistente ao longo do tempo; auxiliar a recuperação de 

todos os documentos arquivísticos relacionados a determinada função ou 

atividade;  possibilitar a avaliação de um grupo de documentos de forma que os 

documentos associados sejam transferidos, recolhidos ou eliminados em conjunto. 

A classificação deve se basear no plano de classificação que envolve os seguintes 

passos: identificar a ação ou atividade registrada no/pelo documento; localizar a 

ação ou atividade no plano de classificação;  comparar a atividade com a estrutura 

organizacional para verificar se é apropriada à unidade que gerou o  documento;  

aplicar as normas/regras de classificação ao documento.  

- Já o arquivamento para o e- ARQ Brasil incide em arquivar, colocar e conservar 

numa mesma ordem devidamente classificados de acordo com o plano de 

classificação, todos os documentos de um órgão ou entidade, utilizando métodos 

adequados, de forma que fiquem protegidos e sejam facilmente localizados e 

manuseados. No sistema de gestão arquivística de documentos em papel, o 

documento é arquivado quando colocado em uma pasta ou arquivo que contém 

um título, juntamente com outros a ele relacionados e ordenados conforme 

critérios previamente estipulados. Esse agrupamento conecta o documento a 

outros, sobre o mesmo assunto, função ou atividade. Um sistema de gestão 

arquivística de documento em papel deve controlar os títulos das pastas. Colocar 

um documento em uma pasta é um processo consciente de determinar sua 

classificação e arquivá-lo em uma sequência predefinida. Os documentos 

arquivados na pasta podem ser datados e numerados sequencialmente, como 

medida de segurança. As condições de acesso e a destinação podem ser 

controladas por mecanismos predefinidos. Um sistema de gestão arquivística de 

documentos digitais deverá também controlar os títulos das pastas ou diretórios 

nos quais os documentos foram armazenados procurando fazer as conexões 

existentes entre os vários objetos digitais a partir de uma codificação 

identificadora única. Os documentos digitais arquivados em repositórios 

organizados podem ser datados e numerados sequencialmente como medida de 

segurança. As condições de acesso e a destinação podem ser controladas por 

mecanismos redefinidos. O arquivamento dos documentos digitais se diferencia 
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do arquivamento dos documentos convencionais porque nestes o arquivamento é 

ao mesmo tempo uma operação lógica e física, como, por exemplo, arquivar um 

relatório na pasta Relatórios. No documento digital, como suporte e conteúdo são 

entidades separadas e o documento é constituído por um objeto físico (suporte), 

lógico (software e formato) e conceitual (apresentação), a operação de arquivar 

significa armazenar o objeto digital, mantendo sua identificação única e os 

ponteiros para outros objetos digitais. 

 

b) Com relação à avaliação (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009, p. 

37-39), o e-ARQ Brasil define a avaliação como uma atividade vital em um 

programa de gestão arquivística de documentos, pois permite racionalizar o 

acúmulo de documentos nas fases corrente e intermediária, facilitando a 

constituição dos arquivos permanentes. É o processo que analisa os documentos 

arquivísticos, visando estabelecer os prazos de guarda e a destinação final. Os 

prazos de guarda e as ações de destinação deverão estar formalizados na tabela de 

temporalidade e destinação do órgão ou entidade. Os prazos de guarda referem-se 

ao tempo necessário para o arquivamento dos documentos nas fases corrente e 

intermediária, visando atender, exclusivamente, às necessidades da administração 

que os gerou, baseado em estimativas de uso. Nesse sentido, nenhum documento 

deve ser conservado por tempo maior que o necessário. Deve-se evitar a 

transferência para os arquivos intermediários de documentos que não tenham sido 

anteriormente avaliados, pois as atividades de avaliação e seleção nesses arquivos 

são extremamente onerosas do ponto de vista técnico e gerencial. A destinação 

dos documentos é efetivada após a atividade de seleção, que consiste na separação 

dos documentos de valor permanente daqueles passíveis de eliminação, mediante 

critérios e técnicas estabelecidos na tabela de temporalidade e destinação. A 

complexidade e a abrangência dos conhecimentos exigidos pelo processo de 

avaliação, que implica no estabelecimento de critérios de valor, requerem a 

participação de pessoas das diversas áreas profissionais do órgão ou entidade, 

conforme legislação vigente. 

 

c) Com relação à pesquisa, o e-ARQ Brasil ((CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2009, p. 40) consiste que o sistema de gestão arquivística deva 

prever funções de recuperação e acesso aos documentos e às informações neles 
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contidas, de forma a facilitar a condução das atividades e satisfazer os requisitos 

relativos à transparência do órgão ou entidade. A recuperação inclui pesquisa, 

localização e apresentação dos documentos. O SIGAD apresenta os documentos 

por meio de um ou mais dispositivos de apresentação, como monitor de vídeo, 

impressora, caixa de som etc. No âmbito do sistema de gestão arquivística de 

documentos, a pesquisa é feita utilizando-se instrumentos de busca, como guias, 

inventários, catálogos, repertórios e índices. Já em um SIGAD, a pesquisa se faz 

por meio de parâmetros predefinidos, selecionados entre as informações coletadas 

no momento do registro do documento e entre os metadados a ele associados. 

 

d) Com relação à segurança, o e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2009, p. 40-43) explícita que os sistemas de gestão arquivística 

devem manter a integridade de acesso dentre os procedimentos de segurança 

destacam-se controle de acesso, uso de rastreamento e trilha de auditoria.  

- O controle de acesso é a limitação ou controle de acesso a documentos por 

usuários e ou grupos de usuários devendo garantir restrição de acesso aos 

documentos; exibição dos documentos, criptografados ou não, e dos metadados 

somente aos usuários autorizados; uso e intervenção nos documentos somente 

pelos usuários autorizados. Um sistema de gestão arquivística deve impedir que 

usuários não autorizados tenham acesso aos documentos classificados como 

sigilosos, isto é, submetidos às categorias de sigilo previstas em lei, bem como 

àqueles tidos como originalmente sigilosos. O acesso aos metadados dos 

documentos sigilosos depende de regulamentação interna do órgão ou entidade.  

- O uso e rastreamento são definidos como uso de documentos pelos usuários 

devendo ser registrado pelo sistema nos seus respectivos metadados. A gestão de 

uso inclui identificação da permissão de acesso dos usuários, isto é, do que cada 

um pode acessar; identificação da precaução de segurança e da categoria de sigilo 

dos documentos; garantia de que somente os indivíduos autorizados tenham 

acesso aos documentos classificados e aos originalmente sigilosos; registro de 

todos os acessos, tentativas de acesso e uso dos documentos (visualização, 

impressão, transmissão e cópia para a área de transferência), com identificação de 

usuário, data, hora e, se possível, estação de trabalho; revisão periódica das 

classificações de acesso a fim de garantir sua atualização. O rastreamento dos 

documentos em trilhas de auditoria é uma medida de segurança que tem por 
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objetivo verificar a ocorrência de acesso e uso indevidos aos documentos. O grau 

de controle de acesso e o detalhamento do registro na trilha de auditoria dependem 

da natureza do órgão ou entidade e dos documentos produzidos.  

- A trilha de auditoria é o conjunto de informações registradas que permitem o 

rastreamento de intervenções ou tentativas de intervenção no documento 

arquivístico digital ou no SIGAD. Deve registrar o movimento e o uso dos 

documentos arquivísticos dentro de um SIGAD (captura, registro, classificação, 

indexação, arquivamento, armazenamento, recuperação da informação, acesso e 

uso, preservação e destinação), informando quem operou, a data e a hora, e as 

ações realizadas. A trilha de auditoria tem como objetivo fornecer informações 

sobre o cumprimento das políticas e regras da gestão arquivística de documentos 

do órgão ou entidade, e serve para: identificar os autores de cada operação 

realizada nos documentos; prevenir a perda de documentos; monitorar todas as 

operações realizadas no SIGAD; garantir a segurança e a integridade do SIGAD. 

No caso de procedimentos que exijam prazo a ser cumprido pelo órgão ou 

entidade, devem ser implementadas ações de rastreamento, de forma a: determinar 

os passos a serem dados em resposta às atividades ou ações registradas no 

documento; atribuir a uma pessoa a responsabilidade por cada ação; registrar a 

data em que uma ação deve ser executada e a data em que ocorreu. 

 

e) Com relação ao armazenamento, o e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2009, p. 43-45) consiste em armazenar os documentos arquivísticos 

convencionais e digitais que permeiam todo o ciclo documental. Esse 

armazenamento deve garantir a autenticidade e o acesso aos documentos pelo 

tempo estipulado na tabela de temporalidade e destinação. Num cenário híbrido, 

isto é, que envolve ao mesmo tempo documentos arquivísticos convencionais e 

digitais, devem-se considerar requisitos de armazenamento que atendam 

igualmente às necessidades desses dois tipos de documentos. As condições de 

armazenamento têm de levar em conta o volume e as propriedades físicas dos 

documentos. Devem ser projetadas considerando também a proteção contra acesso 

não autorizado e perdas por destruição, furto e sinistro. No caso dos documentos 

arquivísticos digitais, os órgãos e entidades devem dispor de políticas e diretrizes 

para conversão ou migração desses documentos de maneira a garantir sua 

autenticidade, acessibilidade e utilização. 
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f) Com relação à preservação, o e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2009, p. 45) explicita que os documentos arquivísticos têm de se 

manter acessíveis e utilizáveis pelo tempo que for necessário, garantindo-se sua 

longevidade, funcionalidade e acesso contínuo. Devem ser asseguradas as 

características dos documentos, tais como autenticidade e acessibilidade, pela 

adoção de estratégias institucionais e técnicas proativas de produção e preservação 

que garantam sua perenidade. Essas estratégias são estabelecidas por uma política 

de preservação. Tradicionalmente, a preservação de documentos arquivísticos 

concentra-se na obtenção da estabilidade do suporte da informação. Nos 

documentos convencionais, conteúdo e suporte estão intrinsecamente ligados, de 

modo que a manutenção do suporte garante a preservação do documento. Por 

outro lado, nos documentos digitais, o foco da preservação é a manutenção do 

acesso, que pode implicar mudança de suporte e formato, bem como atualização 

do ambiente tecnológico. A fragilidade do suporte digital e a obsolescência 

tecnológica de hardware, software e formato exigem intervenções periódicas. As 

estratégias de preservação de documentos digitais e dos respectivos metadados 

devem ser formuladas e integradas ao SIGAD desde a fase de elaboração do 

projeto do sistema. Só assim será possível garantir o uso e o acesso aos 

documentos digitais durante todo o período previsto para sua guarda. 

       

 

2.2 SISTEMA DE ARQUIVOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 

 

Os documentos digitais são produzidos em sistemas e por isso é necessário definir o 

que é um sistema de informação, sistema de arquivos e um sistema informatizado de gestão 

arquivística de documentos, pois cada um deles tem uma finalidade e características 

diferentes. A adoção de um ou de outro ou dos três depende das necessidades e dos objetivos 

da organização.  

Para o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, sistema de arquivos é 

caracterizado como: “conjunto de arquivos que, independentemente da posição que ocupam 

nas respectivas estruturas administrativas, funcionam de modo integrado e articulado na 

persecução de objetivos comuns.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 156). 
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Um sistema de arquivos deve ser um instrumento que administra as funções de gestão 

de documentos, ou seja, tem como objetivo produzir, manter, armazenar e recuperar os 

documentos de arquivo sempre pensando em proteger sua autenticidade e sua fidedignidade, 

tornando o documento acessível e preservado por um longo tempo. 

Para o Projeto InterPARES 3, um sistema de arquivos “compreende os documentos 

arquivísticos do seu produtor, seu sistema de gestão e de preservação e que é controlado pelo 

próprio produtor.” (INTERPARES, 2012a). 

Entende-se, portanto, que os sistemas de arquivo garantem a manutenção e a 

preservação ao longo do tempo de documentos de arquivo autênticos, fidedignos e acessíveis. 

Para os sistemas responderem a estes requisitos, é indispensável implementar as funções 

adequadas de gestão de documentos de arquivo de forma continuada ao longo de todo o ciclo 

de vida documental. 

Este sistema, no entanto, não se refere necessariamente a um sistema informatizado, 

mas a uma definição de controlar o arquivo da organização de forma sistêmica, a fim de 

controlar o ciclo de vida dos documentos da organização. 

Nesse sentido, o e-ARQ Brasil define sistema de informação como:  

 

 

conjunto organizado de políticas, procedimentos, pessoas, equipamentos e 

programas computacionais que produzes, processam, armazenam e proveem acesso 

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

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

ARQUIVOS, 2009, p. 10).   
 

 

Rondinelli (2005, p.130) considera sistema de informação como “conjunto de 

políticas, procedimentos e pessoas que armazenam, processam e dão acesso à informação.” 

O sistema de informação tem como objetivo atender às necessidades das pessoas, 

afinal são elas que trabalham na organização e são quem manipulam as informações, a fim de 

facilitar o desempenho do elemento humano e da organização, melhorando o desempenho da 

instituição e resultando no melhor desempenho nas decisões coorporativas. 

 

 

2.3 SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS  

 

 

Desde a década de 1990, a comunidade arquivística internacional vem prestando 

atenção aos sistemas informatizados que criam e mantém documentos arquivísticos. 

Rondinelli (2005, p.17) enfatiza que a ausência de procedimentos padronizados no momento 
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da criação dos documentos arquivísticos digitais afetam a sua fidedignidade ou confiabilidade 

e que a ausência de mecanismos de auditoria e segurança afetam a sua autenticidade.  

 

 

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 

arquivísticos fidedignos e autênticos. (RONDINELLI, 2005, p. 64). 

 

 

A produção de documentos introduz também os sistemas informatizados de 

gerenciamento arquivístico de documentos. A fim de garantir a produção de documentos de 

arquivo fidedignos, autênticos e preserváveis, é fundamental que estes sistemas incorporem o 

conceito arquivístico e todos os seus requisitos necessários. 

O e- ARQ Brasil, elaborado no âmbito da CTDE e aprovado como resolução do 

CONARQ nº 25 e pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos - 

SINAR, afirma que um dos maiores desafios para a gestão de documentos digitais diz respeito 

à manutenção da confiabilidade e da autenticidade desses documentos. Segundo o e-ARQ 

Brasil, 

 

 

a produção de documentos digitais levou à criação de sistemas informatizados de 

gerenciamento de documentos. Entretanto, para se assegurar que documentos 

arquivísticos digitais sejam confiáveis e autênticos e possam ser preservados com 

essas características, é fundamental que os sistemas acima referidos incorporem os 

conceitos arquivísticos e suas implicações no gerenciamento dos documentos 

digitais. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009, p. 10). 

 

 

Para o e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009, p. 10), um 

sistema informatizado de gestão arquivística de documentos – SIGAD é: 

 

 

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

gestão arquivística de documentos, processado por computador. Pode compreender 

um software particular, um determinado número de softwares integrados, adquiridos 

ou desenvolvidos por encomenda, ou uma combinação destes. O sucesso do SIGAD 

dependerá, fundamentalmente, da implementação prévia de um programa de gestão 

arquivística de documentos.   

 

 

De acordo com o e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009, 

p.11), o SIGAD deve controlar o ciclo de vida dos documentos, desde a produção até a 

destinação final, seguindo os princípios da gestão arquivística de documentos e apoiado em 

um sistema informatizado. Deve ser capaz, ainda, de manter a relação orgânica entre os 

documentos e de garantir a confiabilidade, autenticidade e o acesso, ao longo do tempo, aos 
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documentos arquivísticos, ou seja, seu valor como fonte de prova das atividades do órgão 

produtor. É também aplicável em sistemas híbridos, isto é, que utilizam documentos digitais e 

documentos convencionais. O SIGAD deve incluir as operações de captura de documentos, 

aplicação do plano de classificação, controle de versões, controle sobre os prazos de guarda e 

destinação, armazenamento seguro e procedimentos que garantam o acesso e a preservação a 

médio e longo prazo de documentos arquivísticos digitais e não digitais confiáveis e 

autênticos. Além disso, o SIGAD deve abranger todos os tipos de documentos arquivísticos 

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

sonoras, mensagens de correio eletrônico, páginas web, bases de dados. 

Um dos aspectos mais discutidos na aplicação da gestão de documentos digitais, 

especialmente com relação a que tipo de ferramenta ou sistema deve ser adotado ou 

desenvolvido, diz respeito à diferença entre Gestão de Documentos Eletrônicos e Sistema 

Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos. O e-ARQ Brasil (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009, p.11) considera que um GED trata os documentos de 

maneira compartimentada enquanto o SIGAD parte de uma concepção orgânica, qual seja a 

de que os documentos possuem uma inter-relação que reflete as atividades da instituição que 

os criou. Além disso, diferentemente do SIGAD, o GED nem sempre incorpora o conceito 

arquivístico de ciclo de vida dos documentos. O e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL 

DE ARQUIVOS, 2009, p. 10) define GED da seguinte forma:  

 

 

conjunto de tecnologias utilizadas para organização da informação não estruturada 

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

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

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

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

 

 

Já o e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009, p.11) define o 

SIGAD como um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos e, como tal, 

sua concepção tem que se dar a partir da implementação de uma política arquivística no órgão 

ou entidade. 

Contudo, a CTDE publicou um trabalho intitulado Orientações para contratação de 

SIGAD de serviços correlatos em 2011, onde ressalta algumas diferenças entre GED e 

SIGAD: 

 

 

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

Informação de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD) têm objetivos 

diferentes. O GED é uma ferramenta que visa a apoiar e facilitar a condução de uma 
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ou mais atividades da instituição. Já o SIGAD é  tem o controle completo do ciclo de 

vida do documento, desde a captura (independente do sistema ou ferramenta que o 

produziu) até a destinação final, seguindo os procedimentos  gestão arquivística de 

documentos. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011). 

 

 

Conforme o e-Arq Brasil (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009), um 

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

Gestão de Documento (SIGAD) têm objetivos diferentes. Um GED é uma ferramenta que 

visa a apoiar e facilitar a condução de uma ou mais atividades da instituição. Já o foco do 

SIGAD é o controle do ciclo de vida do documento, desde a captura (independentemente do 

sistema ou ferramenta que o produziu) até a destinação final, seguindo os procedimentos da 

gestão arquivística de documentos. 

Rocha e Silva (2007, p. 121-122) enfatizam a distinção entre o GED e o SIGAD, pois 

o primeiro não tem por objetivo dar tratamento adequado ao documento como gerir o ciclo de 

vida dos documentos desde a produção até a sua destinação final.  Além disso, as autoras 

indicam sete aspectos que diferenciam essas duas aplicações.  

O primeiro diz respeito ao objeto do SIGAD que é o documento arquivístico e por isso 

trata o documento arquivístico como unidade complexa, ou seja, o documento arquivístico é 

formado por um ou mais arquivos digitais, que são relacionados e interpretados por um 

software. Por outro lado, o SIGAD leva em consideração a organicidade dos documentos, ou 

seja, a relação de um documento com os demais que participam da mesma ação ou atividade e 

que pertencem ao mesmo produtor.  

O segundo aborda a gestão de documentos a partir do plano de classificação a fim de 

manter a relação orgânica entre os documentos, os documentos capturados pelo SIGAD 

devem ser agrupados virtualmente nas classes do plano de classificação, onde reúne todos 

aqueles relacionados a uma mesma ação ou atividade.  

O terceiro observa a implementação de metadados associados aos documentos para 

descrever os contextos de produção dos documentos. Um SIGAD deve garantir a 

identificação dos contextos de produção dos documentos armazenando as informações 

necessárias nos metadados dos documentos.  

O quarto indica que o SIGAD deve fazer uma armazenagem e gestão segura a fim de 

garantir a autenticidade e a transparência das ações do órgão e entidade.  

O quinto trata sistematicamente a seleção, a avaliação e destinação final dos 

documentos arquivísticos conforme a legislação em vigor. O SIGAD apoia os procedimentos 

de seleção e destinação final com base na tabela de temporalidade associada ao plano de 
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classificação, indicando quando os documentos atingirem a temporalidade prevista e gerar 

listagens de eliminação, de transferência ou recolhimento. Sendo válido ressaltar que as ações 

citadas acima não podem ser feitas de forma automática devendo sempre ser confirmada por 

pessoa autorizada.  

O sexto trata da exportação dos documentos para transferência  e recolhimento.As 

funções de exportar já deve estar prevista pelo SIGAD tanto para transferência quanto para 

recolhimento, de acordo com os padrões estabelecidos pelo órgão ou instituição arquivística 

que irá receber os documentos. 

O sétimo e último aspecto é a inclusão de procedimentos para preservação a longo 

prazo  dos documentos arquivísticos onde o SIGAD tem funcionalidades fundamentais  que 

apoiam estes procedimentos de preservação. Como exemplo, o registro de características 

técnicas do documento, tais como formato de arquivo ou suporte, monitoramento das 

informações para indicar a necessidades de uma conversão ou atualização de suporte. 

Na prática, o GED é uma ferramenta que torna ágil a recuperação de informações e 

dos documentos, independente da sua organicidade e da sua acumulação natural nas 

entidades, aproximando-se, na maioria das vezes, de uma aplicação que automatiza os 

processos de trabalho e as tarefas e não de um sistema de gestão arquivística de documentos, 

cujo objetivo seja controlar o ciclo de vida do documento arquivístico, assegurando as suas 

propriedades, especialmente a autenticidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3 ANÁLISE DO SISTEMA INFORMATIZADO DA EMPRESA FSP 

 

 

Este capítulo pretende apresentar uma análise em uma empresa de assistência de saúde 

e previdência para a qual será usado o nome fictício empresa FSP, em virtude da 

impossibilidade de utilizar o nome oficial. A empresa terceirizada corresponde aos serviços de 

organização de arquivos que também será usado o nome fictício de RALL. 

O capítulo apresenta um breve histórico da empresa FSP, seu arquivo e o sistema de 

gerenciamento eletrônico de documentos arquivísticos. Pretende-se realizar uma análise 

comparativa a fim de verificar se os requisitos para sistemas informatizados do sistema de 

gerenciamento utilizado pela empresa estão de acordo com as orientações da publicação do 

CONARQ e da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos nomeados como “Modelos de 

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

Brasil.”  

 

 

3.1 EMPRESA FSP: HISTÓRICO, VISÃO E MISSÃO 

 

 

A FSP foi instituída em 1975, com sede na cidade do Rio de Janeiro, é uma entidade 

fechada, de previdência complementar, tendo como finalidade básica administrar e executar 

planos de assistência e benefícios da previdência. A FSP foi criada para atender os 

empregados ativos e aposentados de uma empresa pública. O âmbito de atuação compreende 

Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Recife. O Plano busca a qualidade permanente em todos 

os serviços oferecidos, sendo totalmente gratuito.  O Plano de Saúde encontra-se submetido à 

regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, agência que regula a 

ação das operadoras de saúde no que diz respeito ao desenvolvimento das ações de saúde no 

País e ao relacionamento das operadoras com os prestadores de serviço e beneficiários. 

A ANS regula esta empresa através das Resoluções Normativas - RN nº 42, nº 54 e nº 

71. 

A RN nº 42, de 4 de julho de 2003 (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

SUPLEMENTAR, 2003a), estabelece os requisitos para celebração dos instrumentos jurídicos 
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firmados entre as operadoras de planos de assistência à saúde  e prestadores de serviços 

hospitalares. 

A RN nº 54, de 28 de novembro de 2003 (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

SUPLEMENTAR, 2003b), estabelece os requisitos para celebração dos instrumentos jurídicos 

firmados entre as operadoras de serviços auxiliares de diagnóstico e terapia e clínicas 

ambulatoriais. 

A RN nº 71, de 17 de março de 2004 (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

SUPLEMENTAR, 2004), estabelece os requisitos dos instrumentos jurídicos a serem 

firmados entre as operadoras de planos privados de assistência à saúde ou seguradoras 

especializadas em saúde e profissionais ou pessoas jurídicas que prestam serviços em 

consultórios. 

A missão da empresa FSP, regulada por resoluções normativas citadas acima é prover 

benefícios previdenciários, garantindo com responsabilidade a satisfação dos participantes, 

beneficiários e patrocinadores. Seus princípios são de responsabilidade, justiça, honestidade; 

ética nas relações humanas e empresariais. Seus valores são: transparência; responsabilidade 

social e ambiental; excelência; credibilidade; comprometimento; reconhecimento profissional; 

e espírito de equipe. 

A empresa FSP possui um departamento com três gerências: a primeira gerência, a 

GEF, é responsável pela documentação referente às faturas de Credenciado e Reembolso do 

plano de assistência e saúde. A segunda gerência, a GIMED, trata de documentos como 

auditorias odontológicas, autorizações médicas e odontológicas e laudos. A terceira e última 

gerência, a GERP, trata de pastas de beneficiários, criação de pastas de credenciados, controle 

de planilhas de credenciados e beneficiários e planilhas de empregados desligados . 

O arquivo da empresa FSP corresponde aos arquivos correntes, localizado no centro 

da cidade do Rio de Janeiro, e o arquivo intermediário e o permanente estão localizados em 

outro bairro da cidade. É gerenciada por meio de terceirização a cargo da empresa RALL. 

A RALL é uma empresa especializada no gerenciamento de informações, cuja 

finalidade é a organização de arquivos e a utilização dos procedimentos de gestão arquivística 

de documentos para gerenciar arquivos intermediários e permanentes da empresa FSP, bem 

como organizar adequadamente os arquivos permanentes, possibilitando agilidade no 

processo de recuperação da informação, independentemente do suporte. E, agora, certificada 

pela ISO 9001:2008 pela ABNT. RALL está sempre em busca da melhoria contínua de seus 

processos com objetivo de superar as expectativas de seus clientes. Independente do seu 

segmento, do porte da sua empresa ou da condição das suas informações, a Recall pode ajudar 
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a organizar seus documentos e materiais importantes ordenando, armazenando, arquivando, 

indexando, recuperando e entregando o que você precisa com segurança e eficiência. 

 

 

3.1.1 Arquivo da Gerência GIMED da empresa FSP  
 

 

O arquivo corrente da empresa FSP está organizado por um departamento dividido em 

três gerências: a GEF, a GIMED e a GERP, sendo escolhida a gerência GIMED para 

explicitar a organização da empresa. A GIMED é a gerência que trata de documentos como 

auditorias odontológicas, autorizações médicas e odontológicas e laudos. A estrutura física do 

arquivo possui aproximadamente 290 caixas-boxes, com 42 prateleiras dos módulos 

deslizantes, 150 gaveteiros para armazenamento de documentação contando com um total de 

7.500 pastas a serem armazenadas nos arquivos deslizantes.  

O arquivo corrente usado neste exemplo contempla uma data-limite de 2010 à 2013, 

referentes a dossiês com laudo, auditorias e envelopes de autorização. Cada tipo de 

documento citado acima tem um período de permanência dentro da empresa, tendo como 

exemplo os laudos que são digitalizados e arquivados no dossiê mantido dentro da empresa 

FSP. O dossiê é a unidade de arquivamento básica dos beneficiários e dos credenciados. As 

autorizações odontológicas permanecem oito meses e após esse período são enviadas para a 

empresa de guarda terceirizada a RALL. As autorizações médicas permanecem por um 

período de quatro meses e logo após são encaminhadas para empresa terceirizada a RALL. As 

auditorias são digitalizadas e permanecem durante um mês na empresa, sendo que, após esse 

período, são encaminhas também para empresa RALL.  

Estes documentos são encaminhados através de caixas Box com a devida identificação 

gerada pela planilha. A data-limite dos arquivos intermediário e permanente corresponde a um 

período de 20 anos. Em sua maior parte são documentos de contrato com credenciados, 

beneficiários, laudos e auditorias. Este período de prazo de guarda é estipulada por cada 

gerência de acordo com a utilização do documento, pois a empresa não tem um Plano de 

Classificação e uma Tabela de Temporalidade e Destinação. 

Com o grande aumento de volume documental, em 2010 fora proposto à empresa a 

elaboração de um Plano de Classificação de Documentos por Assunto, que tinha como 

objetivo facilitar o gerenciamento e a recuperação das informações produzidas e acumuladas 

pela mesma ao longo do desenvolvimento das atividades.  
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A Tabela de Temporalidade é um instrumento de destinação, que determina prazos e 

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

documentos. A empresa criou controles para o envio de documentos para empresa de guarda e 

segurança no cumprimento dos prazos de guarda estabelecido, por cada gerência responsável 

pela sua documentação. 

Assim como Plano de Classificação, a Tabela de Temporalidade e Destinação de 

Documentos foi desenvolvida a partir do tipo documental encontrada nos setores da empresa 

onde cada gerência ficou responsável pela sua documentação definindo o prazo de guarda. 

 

 

3.2 SISTEMA INFORMATIZADO BENNER: FUNCIONALIDADES x REQUISITOS 

 

 

O sistema de gerenciamento de documentos utilizado pela empresa FSP é um produto 

adquirido da empresa Alfa e que foi personalizado para responder as necessidades de uma 

empresa que lida com arquivos de caráter previdenciário.  

Benner é um sistema informatizado desenvolvido pela Alfa que foi implementado em 

2006 na empresa FSP, como o sistema de gerenciamento de documentos, auxiliando na 

emissão de relatórios, inserção, negação e cancelamento de documentos, visualização do 

mesmo, alterações em cadastros, inclusão no sistema e na recuperação da informação. 

O sistema Benner apresenta algumas funcionalidades que amparam a empresa como: 

 

a) A captura é feita por meio da digitalização e a cópia em digital é convertida para o 

formato PDF e armazenada no sistema. O original em papel é arquivado e 

transferido para empresa RALL conforme exemplificado acima. 

 

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

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

dependente. O sistema não prevê código de classificação nem prazo de guarda de 

tabela de temporalidade.  

 

c) O controle da versão utilizada: Cada usuário é responsável pela versão realizada no 

documento, pois cada alteração é registrada e salva no sistema identificando sempre 

o usuário responsável pela modificação realizada. 
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d) A busca e localização do documento são feitas geralmente pelo número 

identificador, pelo nome do beneficiário, pelo nome do dependente, pelo assunto ou 

por termos existentes no documento. Sendo um documento por meio físico, a 

recuperação incide sobre sua estrutura física e por meio eletrônico sua recuperação 

será pela nomenclatura no momento da salvaguarda do documento ou por palavras-

chave depois que o documento já fora inserido. Aos documentos digitalizados serão 

salvos em formato PDF para inserção futura, otimizando a recuperação do 

documento. 

 

Será realizada análise do sistema de gerenciamento de documentos utilizados na 

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

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

ARQUIVOS, 2009).  

Desse modo, foram selecionados alguns requisitos obrigatórios referentes às seguintes 

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

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

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

gerenciamento de documentos da empresa FSP (Quadro 1). 

 

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

documentos da empresa FSP 

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

 

1.1 Configuração e administração do plano de classificação no SIGAD  

 

Item 1.1.1: Um SIGAD tem que incluir e ser 

compatível com o plano de classificação 

do órgão ou entidade. 

O plano de classificação dos integrantes do SINAR 

deve estar de acordo com a legislação e ser 

aprovado pela instituição arquivística na esfera de 

competência específica. 

A empresa não possui plano de classificação logo, os 

outros pontos de 1.1.1 a 1.1.18 estão prejudicados. 

Item 1.1.2: Um SIGAD tem que garantir a criação de 

classes, subclasses, grupos e subgrupos nos níveis do 

plano de classificação de acordo com o método de 

codificação adotado. 

Por exemplo, quando se adotar o método decimal 

para codificação, cada classe pode ter no máximo 

dez subordinações, e assim sucessivamente. 

A empresa não possui plano de classificação logo os 

outros pontos de 1.1.1 a 1.1.18 estão prejudicados. 

Item 1.1.3: Um SIGAD tem que permitir a usuários 

autorizados acrescentar novas classes sempre que se 

fizer necessário. 

A empresa não possui plano de classificação logo os 

outros pontos de 1.1.1 a 1.1.18 estão prejudicados. 

Item 1.1.4: Um SIGAD tem que registrar a data de 

abertura de uma nova classe no respectivo metadado. 

A empresa não possui plano de classificação logo os 

outros pontos de 1.1.1 a 1.1.18 estão prejudicados. 

Item 1.1.5: Um SIGAD tem que registrar a mudança A empresa não possui plano de classificação logo os 
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de nome de uma classe já existente no respectivo 

metadado. 

outros pontos de 1.1.1 a 1.1.18 estão prejudicados. 

Item 1.1.10: Um SIGAD tem que permitir a 

associação de metadados às classes, conforme 

estabelecido no padrão de metadados, e deve 

restringir a inclusão e alteração desses mesmos 

metadados somente a usuários autorizados.  

 

A empresa não possui plano de classificação logo os 

outros pontos de 1.1.1 a 1.1.18 estão prejudicados. 

Item 1.1.17: Um SIGAD tem que prover 

funcionalidades para elaboração de relatórios de 

apoio à gestão do plano de classificação, incluindo a 

capacidade de: gerar relatório completo do plano de 

classificação; gerar relatório parcial do plano de 

classificação a partir de um ponto determinado na 

hierarquia; gerar relatório dos documentos ou 

dossiês/processos classificados em uma ou mais 

classes do plano de classificação; gerar relatório de 

documentos classificados por unidade administrativa. 

. 

A empresa não possui plano de classificação logo os 

outros pontos de 1.1.1 a 1.1.18 estão prejudicados. 

 

 

1.2 Classificação e metadados das unidades de arquivamento  

 

Item 1.2.4: Um SIGAD tem que permitir a associação 

de metadados às unidades de arquivamento e deve 

restringir a inclusão e alteração desses mesmos 

metadados somente a usuários autorizados. 

Não há , mão tem prevista no sistema  o plano de 

classificação. 

 

1.3  Gerenciamento dos dossiês/processos  

 

Item 1.3.1: Um SIGAD tem que registrar nos 

metadados a data de abertura e de encerramento do 

dossiê/processo. 

Essa data pode se constituir em parâmetro para 

aplicação dos prazos de guarda e destinação do 

dossiê/processo. 

Qualquer abertura de um dossiê é registrada no 

metadado com a data de abertura, pois é feito o 

cadastro e salvo no sistema. E o encerramento somente 

é feito por usuário autorizado. 

Item 1.3.2: Um SIGAD tem que permitir que um 

dossiê/processo seja encerrado através de 

procedimentos regulamentares e somente por usuários 

autorizados. 

Segundo dito anteriormente, o encerramento é feito 

somente por usuários autorizados. 

Item 1.3.3: Um SIGAD tem que permitir a consulta 

aos dossiês/processos já encerrados por usuários 

autorizados. 

Item 1.3.4: Um SIGAD tem que impedir o acréscimo 

de novos documentos a dossiês/processos já 

encerrados. 

Dossiês/processos encerrados deverão ser reabertos 

para receber novos documentos. 

 O sistema permite consultar documentos considerados 

inativos, no entanto estes usuários devem ser 

autorizados. 

No sistema Benner novos documentos não podem ser 

acrescidos nos dossiês inativos por usuários não 

autorizados. Se existir a necessidade será incluído por 

usuários autorizados. 

3. Captura 

 

3.1 Procedimentos Gerais  

Item 3.1.1: A captura tem que garantir a execução das 

seguintes funções: registrar e gerenciar todos os 

documentos convencionais;  

Registrar e gerenciar todos os documentos digitais, 

independentemente do contexto tecnológico; 

classificar todos os documentos de acordo com o 

plano ou código de classificação; controlar e validar a 

introdução de metadados.  

A captura garante a execução de registro e 

gerenciamento dos documentos digitais. Permite 

validar a inserção de metadados através, numero do 

identificador, pelo nome do beneficiário. 
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Item 3.1.2: Um SIGAD tem que ser capaz de capturar 

documentos digitais das formas a seguir: captura de 

documentos produzidos dentro do SIGAD; captura de 

documento individual produzido em arquivo digital 

fora do SIGAD; captura de documento individual 

produzido em workflow ou em outros sistemas 

integrados ao SIGAD; captura de documentos em lote.  

 

O sistema permite apenas a captura de documentos 

digitalizados em formato JPEG e documentos 

digitalizados convertidos para o formato PDF.  

Item 3.1.4: Um SIGAD tem que aceitar o conteúdo do 

documento, bem como as informações que definem 

sua aparência, mantendo as associações entre os vários 

objetos digitais que compõem o documento, isto é, 

anexos e links de hipertexto. 

Hoje o sistema só aceita os formatos  PDF  e JPEG. 

Item 3.1.5: Um SIGAD tem que permitir a inserção de 

todos os metadados obrigatórios e opcionais definidos 

na sua configuração e garantir que se mantenham 

associados ao documento. Os metadados obrigatórios 

são: 

 • nome do arquivo digital; 

• número identificador atribuído pelo sistema; 

• data de produção 

• data e hora da captura; 

• data e hora de transmissão e recebimento; 

• data e hora da captura; 

• título ou descrição abreviada; 

• classificação de acordo com o plano ou código de 

classificação; 

• prazos de guarda; 

• autor (pessoa física ou jurídica); 

• redator (se diferente do autor); 

• originador; 

• destinatário (e respectivo cargo); 

• nome do setor responsável pela execução da ação 

contida no documento; 

• indicação de anotação; 

• indicação de anexos; 

• indicação de versão; 

• restrição de acesso; 

• registro das migrações e data em que ocorreram. 

Os metadados opcionais se referem a informações 

mais detalhadas sobre 

o documento, tais como: 

• espécie/tipo/gênero documental 

• associações a documentos diferentes que podem 

estar relacionados pelo fato de registrarem a mesma 

atividade ou se referirem à mesma pessoa ou situação; 

• formato e software (nome e versão) em que o 

documento foi produzido ou capturado; 

• máscaras de formatação (templates) necessárias para 

interpretar a estrutura do documento; 

•assunto/descritor (diferentes do já estabelecido no 

código de classificação); 

• localização física; e  

• outros que se julgarem necessários. 

Alguns metadados não foram previstos como por 

exemplo:  

• classificação de acordo com o plano ou código de 

classificação; 

• prazos de guarda. 

 

Item 3.1.6: Um SIGAD tem que prever a inserção dos 

metadados obrigatórios, previstos em legislação 

específica na devida esfera e âmbito de competência, 

Alguns metadados não foram previstos como, por 

exemplo:  

• classificação de acordo com o plano ou código de 
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no momento da captura de processos. classificação; 

• prazos de guarda. 

 

Item 3.1.7: Um SIGAD tem que ser capaz de atribuir 

um número identificador a cada dossiê/processo e 

documento capturado, que serve para identificá-lo 

desde o momento da captura até sua destinação final 

dentro do SIGAD.  

 

Cada dossiê possui um numero único identificador, 

facilitando ao gerenciamento. 

Item 3.1.8: O formato do número identificador 

atribuído pelo sistema deve ser definido no momento 

da configuração do SIGAD. 

O identificador pode ser numérico ou alfanumérico, 

ou pode incluir os identificadores encadeados das 

entidades superiores no ramo apropriado da 

hierarquia. 

 

O identificador é numérico não há encadeamento com 

órgão superior. 

Item 3.1.9: Num SIGAD o número identificador 

atribuído pelo sistema tem que:  

- ser gerado automaticamente, sendo vedada sua 

introdução manual e alteração posterior; ou 

- ser atribuído pelo usuário e validado pelo sistema 

antes de ser aceito. 

Uma opção seria gerar o número identificador 

automaticamente, mas nesse caso, ocultá-lo do 

usuário, permitindo a este introduzir uma sequência 

não necessariamente única como um “identificador”. 

O usuário empregaria essa sequência como um 

identificador, mas o SIGAD a consideraria como 

metadado pesquisável, definido pelo usuário. 

 

 

Automaticamente é gerado um numero identificador. 

Não podendo ser modificado por nenhum usuário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item 3.1.10: Um SIGAD tem que prever a adoção da 

numeração única de processos e/ou documentos 

oficiais de acordo com a legislação específica a fim de 

garantir a integridade do número atribuído ao 

processo e/ou documento na unidade protocolizadora 

de origem. 

 Não se aplica a realidade da empresa FSP.  

Item 3.1.12: Um SIGAD tem que garantir que os 

metadados associados a um documento sejam 

inseridos somente por usuários autorizados. 

Só pode ser feito por usuário autorizado. 

Item 3.1.13: Um SIGAD tem que garantir que os 

metadados associados a um documento sejam 

alterados somente por administradores e usuários 

autorizados e devidamente registrados em trilhas de 

auditoria. 

Inclusão ou inserção somente é feita pelos 

administradores. 

Item 3.1.16: Um SIGAD tem que garantir a 

visualização do registro de entrada do documento no 

sistema com todos os metadados inseridos 

automaticamente e os demais a serem atribuídos pelo 

usuário. 

Por exemplo, o sistema pode atribuir, 

automaticamente, o número identificador, a data de 

captura, o título, o originador, e requerer que o 

usuário preencha os demais metadados. 

O sistema atribui automaticamente o numero 

identificador, titulo, o originador e ou usuário precisa 

preencher manualmente os demais metadados. 
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Item 3.1.17: Um SIGAD tem que garantir a inserção 

de outros metadados após a captura.  

Por exemplo, data e hora de alteração e mudança de 

suporte. 

A inserção de metadados é realizada pelo usuário 

autorizador a qualquer momento. Mesmo após a 

captura do documento. 

Item 3.1.18: Sempre que um documento tiver mais de 

uma versão, o SIGAD tem que permitir que os 

usuários selecionem pelo menos uma das seguintes 

ações: 

• registrar todas as versões do documento como um só 

documento arquivístico; 

• registrar uma única versão do documento como um 

documento arquivístico; 

• registrar cada uma das versões do documento, 

separadamente, como um documento arquivístico. 

O sistema não controla via sem papel somente em 

formatos PDF e JPEG. 

Item 3.1.21: No caso de documentos ou 

dossiês/processos constituídos por mais de um objeto 

digital, o SIGAD tem que: 

• tratar o documento como uma unidade indivisível, 

assegurando a relação entre os objetos digitais; 

• preservar a integridade do documento, mantendo a 

relação entre os objetos digitais; 

• garantir a integridade do documento quando de sua 

recuperação, visualização e gestão posteriores; 

• gerenciar a destinação de todos os objetos digitais 

que compõem o documento como uma unidade 

indivisível. 

Não foi informado pelo entrevistado da empresa. 

Item 3.1.22: Um SIGAD tem que emitir um aviso 

caso o usuário tente registrar um documento que já 

tenha sido registrado no mesmo dossiê/processo. 

O sistema avisa. 

4 Avaliação e destinação 

 

4.1 Configuração da tabela de temporalidade e destinação de documentos. 

Item 4.1.1: Um SIGAD tem que prover 

funcionalidades para definição e manutenção 

de tabela de temporalidade e destinação de 

documentos, associada ao plano de classificação do 

órgão ou entidade. 

O sistema da empresa FSP não possui a finalidade pra 

definição e tabela de temporalidade e destinação. 

Item 4.1.2: Um SIGAD tem que associar, 

automaticamente, ao dossiê/processo o prazo e a 

destinação previstos na classe em que o documento foi 

inserido. 

Os pontos 4.2 a 4.11 Não se aplica  na empresa .  Não 

tem tabela de temporalidade  incluída no sistema. 

 

Item 4.1.3: Um SIGAD tem que manter tabela de 

temporalidade e destinação de documentos com as 

seguintes informações: 

• identificador do órgão ou entidade; 

• identificador da classe; 

• prazo de guarda na fase corrente; 

• prazo de guarda na fase intermediária; 

• destinação final; 

• observações; 

• evento que determina o início da contagem do prazo 

de retenção na fase corrente e na fase intermediária. 

A tabela de temporalidade e destinação de 

documentos dos integrantes do SINAR deve estar de 

acordo com a legislação e ser aprovada pela 

instituição arquivística na específica esfera de 

competência. 

Não se aplica na empresa.  Não tem tabela de 

temporalidade incluída no sistema. 
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Item 4.1.4: Um SIGAD tem que prever, pelo menos, 

as seguintes situações para destinação: 

•apresentação dos documentos para reavaliação em 

data futura; 

• eliminação; 

• exportação para transferência; 

•exportação para recolhimento (guarda permanente). 

Não se aplica  na empresa.  Não tem tabela de 

temporalidade  incluída no sistema. 

 

Item 4.1.5: Um SIGAD tem que prever a iniciação 

automática da contagem dos prazos de guarda 

referenciados na tabela de temporalidade e destinação 

de documentos, pelo menos, a partir dos seguintes 

eventos:  

Abertura de dossiê; arquivamento de dossiê/processo; 

desarquivamento de dossiê/processo; inclusão de 

documento em um dossiê/processo.  Acontecimentos 

específicos, descritos na tabela de temporalidade e 

destinação, como, por exemplo, “cinco anos a contar 

da data de aprovação das contas”, quando não 

puderem ser detectados automaticamente pelo 

sistema, deverão ser informados ao SIGAD por 

usuário autorizado.  

Não se aplica  na empresa.  Não tem tabela de 

temporalidade  incluída no sistema. 

 

Item 4.1.7: Um SIGAD tem que limitar a definição e a 

manutenção (alteração, inclusão e exclusão) da tabela 

de temporalidade e destinação de documentos a 

usuários autorizados. 

A tabela de temporalidade não incluída no sistema. 

Logo não é realizada a manutenção da tabela no 

sistema. 

Item 4.1.11: Um SIGAD tem que prover 

funcionalidades para elaboração de relatórios que 

apóiem a gestão da tabela de temporalidade e 

destinação, incluindo a capacidade de:  

_ gerar relatório completo da tabela de temporalidade 

e destinação de documentos; 

_ gerar relatório parcial da tabela de temporalidade e 

destinação de documentos a partir de um ponto 

determinado na hierarquia do plano de classificação; 

_ gerar relatório dos documentos ou dossiês/processos 

aos quais está atribuído um determinado prazo de 

guarda; 

_ identificar as inconsistências existentes entre a 

tabela de temporalidade e destinação de documentos e 

o plano de classificação. 

O sistema não realiza tais funções devido a não 

inserção da tabela de temporalidade no sistema.  

 

4.2 Aplicação da tabela de temporalidade e destinação de documentos  

 

Item 4.2.1: Um SIGAD tem que fornecer recursos 

integrados à tabela de temporalidade e destinação de 

documentos para implementar as ações de destinação. 

O sistema não realiza tais ações por não ter inserido em 

seu sistema a tabela de temporalidade. 

Item 4.2.3: Um SIGAD tem que prover 

funcionalidades para informar ao usuário autorizado 

sobre os documentos ou dossiês/processos que já 

cumpriram ou estão para cumprir o prazo de guarda 

previsto. 

O sistema utilizado não possibilita a contagem  

automática do prazo de guarda. 

Item 4.2.4: Um SIGAD deve prover funcionalidades 

para gerenciar o processo de destinação, que deve ser 

iniciado por usuário 

autorizado e cumprir os seguintes passos: 

_ identificar automaticamente os documentos ou 

dossiês/processos que atingiram os prazos de guarda 

previstos; 

_ informar o usuário autorizado sobre todos os 

documentos ou dossiês/processos que foram 

O sistema possibilita somente alteração manual do 

prazo de guarda e destinação. Realizado por usuário 

autorizado. 
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identificados no passo anterior; 

_ possibilitar a alteração do prazo ou destinação 

previstos para aqueles documentos ou 

dossiês/processos, caso necessário; 

_ proceder à ação de destinação quando confirmado 

pelo usuário autorizado. 

 

Com este trabalho, procurou-se demonstrar as condições para implementação de um 

SIGAD através das suas funcionalidades e requisitos. 

 

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

dos documentos. 

A empresa não possui plano de classificação, logo a manutenção dos documentos 

não é realizada. 

 

2. Captura 

A captura garante a execução de registro e gerenciamento dos documentos 

convencionais e digitais. Permite validar a inserção de metadados. Permite apenas 

a captura de documentos digitalizados em formato JPEG e documentos 

digitalizados convertidos para o formato PDF. 

 

3. Avaliação e Destinação 

O sistema não realiza tais ações por não ter inserido em seu sistema a tabela de 

temporalidade. A avaliação é realizada com base nos prazos de guarda dos 

documentos de cada gerência. 

 

É possível concluir que o sistema não apresentou todos os requisitos obrigatórios de 

um sistema de gerenciamento de documentos arquivísticos estabelecidos no e-ARQ Brasil 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009). 

Ao comparar os requisitos preconizados pelo e-ARQ Brasil com as funcionalidades do 

sistema implementado na empresa FSP, verificou-se que algumas das funcionalidades 

fundamentais, consideradas obrigatórias, foram apresentadas pelo sistema informatizado 

Benner, no entanto outros requisitos não fazem parte do sistema como a inclusão da tabela de 

temporalidade, o plano de classificação e a atividade de eliminação de documentos que são 

itens essenciais para o gerenciamento de documentos arquivísticos, ou seja, é possível 
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concluir que o sistema não apresentou os requisitos necessários para ser classificado como um 

SIGAD. 

A empresa FSP tem um sistema de armazenamento que possibilita um papel essencial 

nas atividades administrativas preconizando o espaço físico, eficiência na recuperação e nas 

atividades desenvolvida na empresa. 

Este sistema permite o registro, armazenamento, recuperação e acesso. No entanto, 

apresenta algumas carências como a ausência de uma tabela de temporalidade e destinação de 

documentos, um plano de classificação onde cada gerência faz uso de uma tabela com prazos 

de guarda e a não autorização para eliminação de documentos por usuários autorizados.  

Percebe-se que o sistema necessita de aperfeiçoamento para satisfazer as funções 

arquivísticas de avaliação e destinação final tendo estas como essências para o controle do 

ciclo de vida dos documentos arquivísticos. Assim, o sistema não é um SIGAD se 

assemelhando a um sistema para armazenamento e acesso aos documentos da FSP, pois um 

SIGAD deve ser capaz de gerenciar, simultaneamente, os documentos digitais e os 

convencionais que visam o controle do ciclo de vida dos documentos, desde a produção até a 

destinação final, sendo capaz de manter a relação orgânica entre os documentos e de garantir 

a confiabilidade, a autenticidade e o acesso, ao longo do tempo, aos documentos arquivísticos, 

ou seja, seu valor como fonte de prova das atividades do órgão produtor. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao longo da pesquisa, pôde-se verificar a escassa produção de literatura arquivística 

brasileira que explora o tema sobre sistema de gerenciamento arquivístico digital. A partir da 

literatura utilizada nessa pesquisa, é possível concluir que as organizações necessitam 

gerenciar o ciclo de vida dos seus documentos arquivísticos digitais. 

Os documentos arquivísticos têm por finalidade servir à organização produtora a fim 

de apoiar as decisões, com intuito de registrar e proteger os interesses da organização. A 

gestão de documentos é essencial para permitir uma gestão eficaz diante da massa documental 

existente nas organizações. A gestão de documentos é realizada desde a produção até a 

destinação final do documento. 

No gerenciamento de documentos arquivísticos em formato digital destacam-se sua 

autenticidade e integridade desde sua produção a sua destinação final, a fim de possibilitar 

qualidade ao documento autêntico e fidedigno para que seja considerado de prova, um 

testemunho de uma ação. Observa-se que os documentos digitais são mais dependentes de um 

sistema informatizado de gestão arquivística, em virtude da infraestrutura tecnológica se 

tornar obsoleta em um curto espaço de tempo, bem como pela sua debilidade estrutural, pois 

um sistema falho pode gerar perda, alteração ou subtração do documento arquivístico.  

Existem diversos tipos de sistemas informatizados como sistema de informação, GED, 

SIGAD e soluções de armazenamentos. Entretanto, para se assegurar que documentos 

arquivísticos digitais sejam confiáveis e autênticos e possam ser preservados com essas 

características, é fundamental que os sistemas acima referidos incorporem os conceitos 

arquivísticos e suas implicações no gerenciamento dos documentos digitais. 

Como foi observado anteriormente, para uma organização controlar seus documentos, 

deve estabelecer um programa de gestão de documentos que englobe todos os seus 

documentos arquivísticos, seja em papel seja em digital. 

O conceito da gestão de documentos pode ser aperfeiçoado devendo ser capaz de 

abrigar diferentes abordagens devido a diversidade dos aspectos administrativos públicos e 

privados. É fundamental destacar que um documento arquivístico digital evidencia sua 
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autenticidade e integridade. Foi observado também durante a pesquisa que a teoria 

arquivística construída com apoio de documentos convencionais é aplicável aos documentos  

em formato digital. Assim, um documento produzido por um sistema informatizado pode ser 

considerado um documento arquivístico desde que preencha os requisitos necessários como 

conteúdo estável, forma fixa, mídia estável, ação, contexto identificável e relação orgânica. 

Já o estudo da análise do sistema adotado para pesquisa expõe que o sistema da 

empresa FSP não é um SIGAD, é um sistema que permite registrar, armazenar e dar acesso 

aos documentos, já que não tem os requisitos obrigatórios como o Plano de Classificação e a 

Inserção do Sistema da Tabela de Temporalidade e Destinação Final que são os requisitos 

obrigatórios mais importantes. Conclui-se que o sistema é satisfatório para atender as 

necessidades essenciais da empresa que é armazenar, registrar e dar acesso, não visando o 

ciclo de vida dos documentos. 
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