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1 Introdução 

 

A Gestão de Documentos e Registros é um tema que vem apresentando expressivo crescimento 

nas últimas décadas, sendo objeto de debates nos campos de Administração, Biblioteconomia, 

Arquivologia, Ciência da Informação e Tecnologia da Informação.  

 

A Gestão de Documentos e Registros como prática empresarial proporciona ganhos 

significativos às organizações no que tange à rastreabilidade, manutenção e guarda de 

documentos necessários, bem como à tomada de decisão, redução do tempo na recuperação das 

informações para atendimento as partes interessadas (clientes, acionistas, colaboradores), 

agilidade nos processos de fiscalizações, perícias, auditorias, demandas jurídicas, atendimento à 

legislação e compliance, preservação da memória organizacional, suporte a transparência das 

atividades e controle do fluxo de documentos.  

 

Segundo a Lei nº 8.159/1991 - Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, o conjunto de 

políticas, normas e procedimentos técnicos que orientam a produção, tramitação, classificação, 

avaliação, uso e arquivamento dos documentos durante todo o seu ciclo de vida (fase corrente, 

fase intermediária e fase permanente) é denominado gestão de documentos. 

 

Segundo a norma ISO 15489-1:2001 Information and Documentation - Records Management, a 

gestão de registros (documentos) é campo da administração responsável pelo controle eficiente e 

mailto:elizetepsa@infocontent.com.br


SÁ, Elizete Pereira. Gestão de documentos: uma visão empresarial. In: SOUTO, Leonardo. (Org.) Gestão 

da informação e do conhecimento: práticas e reflexões. Rio de Janeiro: Interciência, 2014 p. p. 269-282 

 

sistemático da criação, recepção, manutenção e destinação de documentos, incluindo processos 

para capturar e preservar evidência de informação sobre as atividades e transações registradas. 

 

Em síntese, a gestão de documentos e registros inclui no seu escopo desde o mapeamento e 

modelagem dos processos, a organização de documentos físicos e digitais, aspectos legais de 

guarda e conformidade, tecnologias de gestão de conteúdos e outros temas de gestão. 

 

 

2 Gerenciamento de Processos de Trabalho e  Gestão de Documentos  

 

A abordagem de processos pressupõe que, para uma organização funcionar de maneira eficaz, 

ela tem que identificar e gerenciar os documentos dos seus processos de trabalho. O documento 

é a informação criada, recebida e mantida como evidência sobre uma organização em 

decorrência da realização das atividades dos processos organizacionais. 

 

A gestão por processos é o enfoque sistêmico de projetar e melhorar continuamente os processos 

organizacionais, por pessoas potencializadas e trabalhando em equipe, combinando capacidades 

tecnológicas emergentes e sob uma postura filosófica para a qualidade, objetivando a entrega de 

valor ao cliente (ALVARENGA NETTO, 2006). 

 

Gonçalves (2000) afirma que a organização orientada para os processos está surgindo como a 

forma organizacional dominante para o século XXI. Abandonando a estrutura por funções, que 

foi a forma organizacional predominante nas empresas do século XX, as empresas estão 

organizando seus recursos e fluxos ao longo de seus processos básicos de operação. Sua própria 

lógica de funcionamento está passando a acompanhar a lógica desses processos, e não mais o 

raciocínio compartimentado da abordagem funcional. 

 

Alguns movimentos e práticas nas organizações estimulam a aplicação da gestão por processos: 

Sistemas de Gestão (Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional ); Modelo de 

Excelência da FNQ - Fundação Nacional da Qualidade; Implantação de ferramentas como 

Enterprise Resource Planning (ERP), Enterprise Content Management (ECM), Análise e 

Melhoria dos Processos e Benchmarking. 

 

 O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização - GESPÚBLICA desenvolveu e 

disponibilizou no site do Ministério do Planejamento um Guia de Simplificação para realizar a 

análise e melhoria de processos organizacionais. 

 

A palavra processo de trabalho envolve o conjunto de atividades inter-relacionadas que 

transformam insumos (entradas) em produtos e/ou serviços (saídas).  
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Existem três categorias básicas de processos de trabalho:  

 

a) Processos Chaves ou Finalísticos - Relacionados à essência do funcionamento da 

organização. Variam de organização para organização. Exemplo: Entregar produtos e 

serviços.  

b) Processos de Suporte ou Apoio - São essenciais para a gestão efetiva dos negócios.  

Produzem resultados imperceptíveis aos clientes externos. Exemplo: Desenvolver e 

gerenciar capital humano. 

c) Processos Gerenciais - Ações realizadas pelos gestores para dar suporte aos demais 

processos de trabalho.   Exemplo: Desenvolver Visão e Estratégia. 

 

Através do fluxograma do processo podemos identificar os documentos e a sua tramitação. Os 

documentos são produzidos do acordo com a estrutura jurídica da instituição, regime tributário e 

processos organizacionais.  Alguns documentos são comuns em diversas instituições: 

Documentos de Recursos Humanos, Financeiros, Contábeis e Fiscais, Jurídicos, De Constituição 

da Empresa, De Saúde e Segurança. 

 

O Processo de Gestão Documental envolve um conjunto de atividades de produção, tramitação, 

avaliação, organização, arquivamento, disseminação, uso e proteção dos documentos físicos e 

digitais. 

 

Na estratégia de implantação do processo de gestão de documentos recomenda-se elaborar os 

fluxogramas e identificar atributos como: objetivos do processo, líder do processo, entradas e 

saídas, limites, processos de trabalho que interagem, indicadores (KPI’s), fatores críticos de 

sucesso, atividades e tarefas, oportunidades de melhoria. 

 

Sá (2011) trata de uma metodologia de Gestão de Documentos e Registros associada à Gestão 

por Processo com as seguintes atividades: 

 

✓ Mapeamento dos processos de trabalho e fluxos de Informação;  

✓ Identificação e análise dos documentos associados às atividades;  

✓ Implantação de Instrumentos de Gestão de Documentos e Registros tais como: Política de 

Gestão de Documentos, Taxonomia, Plano de Classificação, Avaliação Documental, 

Tabela de Temporalidade, Manual de Gestão de Documentos  e outros;  

✓ Implantação de tecnologia da informação aplicada à gestão de documentos e registros. 
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3 Taxonomia,  Plano de Classificação e Metadados 

 

Para organizar e recuperar documentos e informações a Gestão de Documentos e Registros 

conta com instrumentos e metodologias como Taxonomia, Plano de Classificação, Vocabulário 

Controlado, Tesauros, Glossário e outros.  

 

A Taxonomia é um método para indexar, classificar e facilitar o acesso à informação.  Sempre 

esteve presente na Ciência da Informação e no universo científico em geral como na 

Classificação dos Seres Vivos (Karl von Linné,1735) e Classificação de Colon ou por Facetas 

(Shiyali Ramamrita Ranganathan, 1977).  

 

O Plano de Classificação é um instrumento de trabalho utilizado para classificar todo 

documento produzido ou recebido por uma organização no exercício de suas atividades.  

 

O Vocabulário Controlado é um conjunto normalizado de termos que serve para indexação e 

recuperação da informação.  O significado dos termos não é definido, mas apenas algumas 

associações entre eles, como, por exemplo, a relação entre sinônimos. Exemplo: Dossiê (Usado 

para Processo, Prontuário).  

 

O Tesauro é um conjunto de termos ligados por meio de relações semânticas, hierárquicas, 

associativas ou de equivalência que cobre uma área específica do conhecimento.  Em um 

tesauro, o significado do termo e as relações hierárquicas com outros termos são explicitados. 

 

No presente trabalho abordaremos a Taxonomia e o Plano de Classificação como instrumentos 

para orientar a identificação, organização, armazenamento e recuperação dos documentos físicos 

e digitais.  

 

Ao elaborar a Taxonomia/Plano de Classificação associamos o tipo de documento ao seu 

contexto de produção, isto é, macroprocesso, processo e subprocessso.  

 

Macroprocesso é o agrupamento de um conjunto de processos, logicamente inter-relacionados. 

Processo é o conjunto de rotinas de trabalho que, interligadas e diretamente relacionadas, 

possibilitam a execução de objetivos, metas e ações da empresa. Subprocesso é o conjunto das 

rotinas interligadas e inter-relacionadas que compõem um processo. 
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A seguir um exemplo de Classificação: 

6.10.30 - 01 Relatório de Auditoria, onde, 

6 Gerenciar Produtividade e Sustentabilidade (Macroprocesso) 

6.10 Gerenciar Qualidade (Processo) 

6.10.30 Gerenciar Auditoria (Subprocesso) 

6.10.30-01 Relatório de Auditoria (Tipologia do Documento) 

 

A American Productivity & Quality Center (APQC) desenvolveu o Process Classification 

Framework (PCF) que poderá servir de apoio para elaboração de Taxonomias e Planos de 

Classificação com base em processos de negócios. 

 

3.1 Metadados 

 

Os metadados são os dados codificados e estruturados que descrevem as características dos 

recursos de informação, sejam eles um livro em uma biblioteca digital, um portal, uma base de 

dados. Como exemplos de metadados usados para identificar as informações referentes aos 

documentos citamos:  

 

✓ Identificador do documento, Número do documento;  

✓ Número do protocolo, Identificador do processo/dossiê; 

✓ Número do processo/dossiê, Identificador do volume; 

✓ Número do volume, Tipo de meio, Status;  

✓ Identificador de versão, Título, Descrição, Assunto, Autor; 

✓ Destinatário, Originador, Redator, Interessado, Procedência; 

✓ Identificador do componente digital, Gênero, Espécie, Idioma; 

✓ Quantidade de folhas, Páginas;  

✓ Numeração sequencial dos documentos, indicação de anexos; 

✓ Níveis de acesso; 

✓ Data de produção, Classe. Destinação prevista, Prazo de guarda, Localização. 

 

O Dublin Core é um padrão de metadados que visa descrever objetos digitais tais como, vídeos, 

sons, imagens, textos e sites. Consiste dos seguintes elementos: 

  

✓ Título, Criador, Assunto, Descrição;  

✓ Publicador,  Colaborador,   Data,  Tipo,  Formato;    

✓ Identificador, Origem, Idioma, Relação;  

✓ Abrangência,  Direitos, 16. Audiência,  Proveniência, Detentor de Direitos. 

 

As normas de descrição ISAD G - General International Standard Archival Description (Norma 

mundial de descrição arquivística criada pelo Conselho Internacional de Arquivos) e a 
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NOBRADE - Norma Brasileira de Descrição Arquivística, são ferramentas que auxiliam na 

definição dos metadados e tratam de elementos de informação usados para descrever arquivos e 

documentos. 

 

4 Ciclo de Vida 

 

A aplicação do princípio do ciclo de vida da informação é fundamental na gestão de documentos 

e refere-se às sucessivas etapas pelas quais passam os documentos: produção, tramitação, uso, 

avaliação, arquivamento e destinação (guarda permanente ou eliminação). A teoria das três 

idades corresponde à sistematização do ciclo de vida dos documentos. 

  

As fases corrente, intermediária e permanente do documento fundamentam a  Teoria das Três 

Idades Documentais:  

 

✓ Fase Corrente ou Ativa - Os documentos que estão em curso, isto é, tramitando ou que 

foram arquivados, mas são objetos de consultas frequentes;  

✓ Fase intermediária - Os documentos que não são mais de uso corrente, mas que, por ainda 

conservarem algum interesse administrativo, aguardam, no arquivo intermediário, o 

cumprimento do prazo estabelecido em tabela de temporalidade e destinação, para serem 

eliminados ou recolhidos ao arquivo permanente; 

✓ Fase permanente - Os documentos que devem ser definitivamente preservados em razão 

de seu valor histórico, probatório ou informativo.  

 

 

5 Avaliação Documental  

 

A avaliação documental é a metodologia de análise que permite a identificação dos valores dos 

documentos para fins de definição de seus prazos de guarda, sua destinação e rastreabilidade.   

 

A avaliação ou análise documental é uma atividade crítica no processo de gestão de documentos 

e possibilita o questionamento e verificação da real necessidade de guarda de um documento, na 

medida em que obriga o avaliador a observar o valor informativo e implicações jurídicas, fiscal, 

técnica, administrativa e histórica dos documentos, e com base nestes fatores, estabelece o prazo 

de guarda dos documentos e sua destinação, dando origem à tabela de temporalidade.  

 

Entre os itens desejáveis na avaliação documental podemos destacar: título do documento, 

objetivos, mídia de armazenamento, responsabilidades pela gestão e guarda, prazo de retenção 

nas fases corrente, intermediária e permanente, valores legal, fiscal, administrativo, e técnico, 

legislação pertinente, níveis de acesso, critérios de organização e indexação. 
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A decisão de criar a Comissão de Avaliação de Documentos varia bastante, conforme a Política 

de Gestão de Documentos da Organização. A Comissão é um grupo multidisciplinar 

responsável por orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção da documentação 

produzida e acumulada na empresa.  Algumas atividades são realizadas pelos integrantes da 

Comissão, como:  

✓ Orientar a aplicação e atualização dos Planos de Classificação de Documentos; 

✓ Orientar a aplicação e atualização das Tabelas de Temporalidade de Documentos; 

✓ Orientar a eliminação de documentos; 

✓ Propor critérios para orientar a seleção de amostragens dos documentos destinados à 

eliminação. 

 

 

6 Tabela de Temporalidade  

 

A Tabela de Temporalidade fornece subsídio para eliminação de documentos sem relevância 

para a organização, evitando gastos desnecessários com recursos de organização e espaço de 

armazenamento. 

 

A Tabela de Temporalidade é um instrumento resultante de avaliação documental e tem como 

objetivo definir os prazos de retenção, destinação e conversão de mídia dos documentos.  

 

Na definição dos prazos de guarda recomenda-se observar os prazos de vigência, precaução e 

prescrição. O prazo de vigência é o intervalo de tempo durante o qual o documento produz efeitos 

administrativos e legais plenos, cumprindo as finalidades que determinaram a sua produção.  O 

prazo de precaução é o intervalo de tempo durante o qual o poder público, a empresa ou qualquer 

interessado guarda o documento por precaução, antes de eliminá-lo ou encaminhá-lo para guarda 

definitiva no Arquivo Permanente. O prazo de prescrição é o intervalo de tempo durante o qual o 

poder público, a empresa ou qualquer interessado pode invocar a tutela do Poder Judiciário para 

fazer valer direito seu que entenda violado. 

 

 

7 Instituições Normalizadoras  

 

As principais organizações tanto em nível nacional como internacional que publicam padrões e 

diretrizes para Gestão de Documentos são as seguintes: 

✓ CONARQ Conselho Nacional de Arquivos  

 www.conarq.arquivonacional.gov.br 

✓ ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas  

 www.abnt.org.br 

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/
http://www.abnt.org.br/
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✓ ARMA  Association of Records Managers Administrators 

 www.arma.org 

✓ ICA  International Congress on Archives 

 www.ica.org 

✓ ISO International Organization for Standardization   

www.iso.org 

✓ AIIM  Association for Information and Image Management 

 www.aiim.org 

 

8 Legislação e Conformidade 

 

A legislação brasileira aborda o tema gestão de documentos em vários instrumentos. Destacam-

se as seguintes normas legislativas: 

✓ Lei nº 8.159/1991 - Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados;  

✓ Lei nº 12.682/2012 - Elaboração e o arquivamento de documentos em meios 

eletromagnéticos;  

✓ Lei nº 12.527/11 Lei de Acesso à Informação; 

✓ Resoluções do Conselho Nacional de Arquivos – Conarq; 

✓ Decreto nº 3.505/2000 - Política de Segurança da Informação; 

✓ MP nº 2.200/2001 (ICP-Brasil e a certificação digital) - Infraestrutura de chaves públicas 

brasileira. 

 

Conformidade é a adequação a um conjunto de regras, sejam elas regulações governamentais, 

padrões da indústria ou políticas e procedimentos internos.  

 

Destacam-se como principais requisitos: 

✓ NBR ISO 9001 - Sistema de Gestão da Qualidade;  

✓ NBR ISO/IEC 27002 – Código de Prática para a Gestão de Segurança da Informação;  

✓ NBR 9578 - Terminologia Arquivística;  

✓ NBR 10519 - Critérios de Avaliação de Documentos;  

✓ NBR 13789 Terminologia e métodos – Elaboração e apresentação de normas de 

terminologia;  

✓ NBR 12676 Métodos para Análise de documentos – Determinação de seus assuntos e 

seleção de termos de indexação;  

✓ ISO 15489: 2001 Information and documentation – Records Management - Part 1: General e  

Part 2: Guidelines;  

✓ E-ARQ Brasil – Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística 

de Documentos;  

✓ MoReq-Jus: Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão de Processos e 

Documentos do Judiciário. 

http://www.arma.org/
http://www.ica.org/
http://www.iso.org/
http://www.aiim.org/
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9 Normas ISO e a Gestão de Documentos e Registros 

 

A NBR ISO 9001 e a NBR 14000 tratam da gestão de registros de forma similar. 

A NBR ISO 9001 trata o tema gestão de documentos no item 4.2.4 - Controle de Registros e 

estabelece: 

 

• Registros é um tipo especial de documento e devem ser controlados de acordo com 

os requisitos apresentados; 

• Registros devem ser estabelecidos e mantidos para prover evidências da conformidade 

com requisitos e da operação eficaz do sistema de gestão da qualidade;  

• Registros devem ser mantidos legíveis, prontamente identificáveis e recuperáveis;  

• Um procedimento documentado deve ser estabelecido para definir os controles 

necessários para identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de 

retenção e descarte dos registros. 

 

A Norma ISO 15489: 2001 Information and documentation - Records Management abrange os 

seguintes aspectos: política de gerenciamento de registros, responsabilidade, processos de 

gerenciamento de registros (captura, registrar, classificar e armazenar), auditoria, 

monitoramento e treinamento. 

 

10 Procedimento Interno sobre Gestão de Documentos e Registros 

 

Um instrumento normativo interno deve ser elaborado para definir os controles necessários e 

facilitar a comunicação interna. Recomenda-se abordar temas como: Modelo de Gestão; 

Governança de Gestão Documental; Papéis e Responsabilidades; Processo de Trabalho e 

Indicadores; Avaliação Documental; Taxonomia e Plano de Classificação; Tabela de 

Temporalidade; Organização e Indexação; Organização de Diretórios, Subdiretórios e Pastas; 

Sistema de Informação; Segurança da Informação; Eliminação e Descarte dos Documentos. 

 

  

11 Armazenamento do Acervo Físico e Digital 

 

A Norma NFPA - National Fire Protection 232: Standart for Protection of Record estabelece 

procedimentos para  armazenamento e preservação dos acervos de documentos.  

 

São itens compulsórios na avaliação das instalações para armazenamento de acervos físicos e 

digitais: 
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✓ Política de Backup/guarda de documentos digitais;  

✓ Política de prevenção contra vírus e acesso não autorizado; 

✓ Equipamentos com no-breaks; 

✓ Equipe qualificada e experiente para o trabalho; 

✓ Ambiente de trabalho limpo, organizado e seguro; 

✓ Processo de vigilância e monitoramento; 

✓ Logística de Transporte de documentos; 

✓ Ambiente de carga e descarga de caixas/documentos; 

✓ Assistência técnica aos equipamentos utilizados; 

✓ Plano para minimizar risco de quebra de sigilo das informações/documentos; 

✓ Brigada de incêndio capacitada; 

✓ Segurança das instalações e detectores de fumaça; 

✓ Equipamentos de combate a incêndios; 

✓ Logística de acesso e segurança do local; 

✓ Qualidade do material (caixa, lacres e outros). 

 

 

12 Segurança da Informação e Gestão de Documentos 

O Decreto nº 3.505/2000 institui a Política de Segurança da Informação e a NBR ISO/IEC 

27002 – Código de Prática para a Gestão de Segurança da Política de Segurança da Informação 

consiste de uma série de especificações que em conjunto fornece diretrizes sobre Gestão de 

Ativos; Segurança em Recursos Humanos; Segurança Física e do Ambiente; Gestão das 

Operações e Comunicações; Controle de Acesso; Aquisição, Desenvolvimento e Manutenção de 

Sistemas de Informação; Gestão de Incidentes de Segurança da Informação; Gestão da 

Continuidade do Negócio; Conformidade; Acervo Físico. 

 

13 Enterprise Content Management (ECM) e Gestão Eletrônica de Documentos (GED) 

 

Gerenciamento eletrônico de documentos ou gestão eletrônica de documentos (GED) é definido 

como um somatório de todas as tecnologias e produtos que visam a gerenciar, de forma 

eletrônica, o ciclo de vida das informações desde a sua criação até o seu arquivamento. A 

informação pode estar na forma de texto, planilhas eletrônicas, som, imagens e outros.  Para a 

escolha de uma solução GED são necessárias algumas características básicas, tais como: 

controle de cadastramento (check-in); controle de retirada (check-out); consulta por pesquisa de 

atributos, por navegação e conteúdo; controle de revisão; controle de acesso por documentos; 

gerenciamento de comentários; gerenciamento de ciclo de vida, entre outros. 
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A evolução do conceito de GED é o Enterprise Content Management (ECM) ou gerenciamento 

do conteúdo corporativo. O Enterprise Content Management é o gerenciamento de informações 

focando a captação, ajustes, distribuição e gerenciamento dos conteúdos para apoio processo de 

negócios de toda a empresa. Esses conteúdos podem ser estruturados ou não, procedentes de 

GED, bancos de dados, arquivos de diretórios e qualquer outro arquivo digital como som, vídeo. 

As tecnologias DE ECM são divididas em cinco funcionalidades: Captação, Gerenciamento, 

Armazenamento, Distribuição e Preservação, tendo cada tecnologia uma função própria. O uso 

do ECM possui várias vantagens, tais como: Compartilhamento dos documentos, acabando com 

a necessidade de criação de várias cópias do mesmo documento; Armazenamento centralizado 

num local específico (servidor), agilizando o acesso e possibilitando seu controle; 

Automatização de processos, possibilitando maior produtividade e redução de espaço físico para 

armazenamento de documentos em papel.  

 

Captura é a obtenção da informação de qualquer fonte para um sistema de ECM: Web, textos, 

planilhas, gráficos, documentos digitalizados, documentos gerados em CAD e outros. 

 

Digitalização é o processo de escaneamento que permite a transformação dos documentos de 

papel ou microfilme para imagem digital. 

 

Como tecnologia que complementa o ECM é imprescindível que os processos organizacionais 

que dependem de documentos ou que criam novos documentos precisam estar mapeados e 

sistematizados, preferencialmente sendo monitorados e controlados através das tecnologias de 

BPM (Business Process Management).  

 

Business Process Management Systems (BPMS) é um conjunto de ferramentas utilizadas para 

desenvolver, implantar, monitorar e otimizar aplicações de automação de processos.  Possibilita 

automatizar processos, racionalizando-os e potencializando-os por meio de dois componentes 

implícitos: organização e tecnologia. Diante da definição, percebe-se que a tecnologia BPMS é a 

chave para a automação e gerenciamento dos processos de negócios através da utilização de 

computadores para coordenar, controlar e monitorar a sequência de atividades, e também 

codificar as regras de negócio que identificam como as pessoas trabalham em conjunto para dar 

andamento aos processos.  

 

14 Considerações Finais 

 

A implantação bem-sucedida da gestão de documentos e registros assegura as condições 

adequadas para registro e armazenamento do conhecimento, subsidia a tomada de decisão, 

contribuindo para a empresa atingir níveis de competitividade.  

 



SÁ, Elizete Pereira. Gestão de documentos: uma visão empresarial. In: SOUTO, Leonardo. (Org.) Gestão 

da informação e do conhecimento: práticas e reflexões. Rio de Janeiro: Interciência, 2014 p. p. 269-282 
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