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RESUMO 

 

O tema gerenciamento eletrônico de documentos está cada dia mais inserido nas 

organizações, inclusive no próprio Brasil. Entretanto, uma boa parcela não tem o devido 

conhecimento sobre aspectos importantes para a redução dos problemas inerentes à 

gestão de seus documentos através dos recursos tecnológicos existentes. Diante do 

exposto, o objetivo deste estudo foi realizar uma abordagem sobre o que as empresas 

devem conhecer ao decidir gerenciar seus documentos em meio digital. Para isto, serão 

apresentadas as tecnologias existentes, a legislação correspondente no Brasil, os 

benefícios oferecidos e quais os cuidados necessários para reduzir os riscos de insucesso 

em projetos relacionados. Após a análise das informações, conclui-se que os ganhos são 

reais quando todas as etapas necessárias são cumpridas e realizadas de forma correta. 

 

Palavras-Chave: gerenciamento eletrônico de documentos, gestão documental, 

documento. 
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ABSTRACT 

 

The theme of electronic document management is becoming increasingly inserted in 

organizations, including Brazil itself. However, a good number of organizations do not 

have the appropriate knowledge of relevant aspects for reducing issues related to 

document management through the use of technology resources. Based on the above 

considerations, the aim of this study was to carry out an approach on what companies 

should know when deciding to manage their documents in a digital environment. To this 

end, the existing technologies and the corresponding legislation in Brazil will be 

presented, along with the benefits offered by them and the necessary precautions to reduce 

failure risks in projects related to them. Based on the information reviewed, it is 

concluded that the gains are real when all the necessary steps are fulfilled and carried out 

correctly. 

 

Keywords: electronic document management, document management, document. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

1.1 – Tema 

 

Este trabalho pretende realizar um estudo sobre GED (gerenciamento eletrônico 

de documentos), mostrando como este pode contribuir através de suas tecnologias, na 

solução de problemas relacionados à gestão documental dentro das organizações e 

mostrando os impactos que esses problemas vêm causando ao longo dos anos. 

O estudo destacará os cuidados necessários antes da definição pelo uso das 

ferramentas de GED, e uma vez optado pela sua utilização, quais os pontos de atenção e 

os riscos associados durante a implantação de um projeto com essa finalidade. 

 

 

1.2 – Delimitação 

 

Quanto a delimitação do problema, o objeto do estudo é a realização do 

confrontamento entre os problemas sofridos pelas organizações, tanto do âmbito público, 

quanto do privado, para gerenciar seus documentos e os benefícios apresentados pelo 

GED como solução para boa parte deles.  

Diante das informações expostas, a ideia é identificar quais pontos de atenção 

devem ser considerados e quais os riscos existentes caso estes sejam ignorados durante a 

implantação de ferramentas para o gerenciamento eletrônico dos documentos.  

A fundamentação legal será mencionada apenas como referência e as tecnologias 

de GED serão descritas, porém, não será apresentado um estudo aprofundado das 

mesmas. 
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1.3 – Justificativa 

 

Gerenciamento eletrônico de documentos é um tema que há certo tempo vem 

sendo abordado, porém, normalmente com o foco em se destacar as tecnologias utilizadas 

e como elas poderiam solucionar os problemas das empresas na realização da gestão de 

seus documentos. Notou-se que existem alguns pontos que dificilmente são abordados 

quando falamos deste tema, como: embasamento legal que existe hoje para amparar a 

realização do gerenciamento eletrônico de documentos, exemplos de iniciativas de 

sucesso e principalmente, quais são os riscos existentes que podem levar a não obtenção 

de sucesso de projetos relacionados. 

 

 

1.4 – Objetivo 

 

O objetivo do trabalho é explorar o tema “gerenciamento eletrônico de 

documentos (GED) ”, onde o principal intuito será apresentar informações que possam 

auxiliar tomadas de decisão em projetos com esse intuito, passando pela definição ou não 

de sua utilização, o que é necessário ser feito antes de iniciar projetos com essa finalidade 

e que cuidados devo considerar para garantir o sucesso dos mesmos. Inicialmente será 

apresentado o problema, aonde serão relacionadas as dificuldades enfrentadas pelas 

empresas na gestão seus documentos em meio físico, em seguida, serão expostos alguns 

aspectos relacionados ao GED visando dar o suporte informacional necessário, focando 

principalmente em seus benefícios e riscos. 

   

 

1.5 – Metodologia 

 

Foi realizado um estudo sobre gestão documental com base em artigos publicados 

sobre o tema. Com base em números apresentados principalmente por órgãos públicos 

federais e em estudos e pesquisas realizadas por instituições tanto dentro, quanto de fora 



7 
 

do Brasil, foram identificados os maiores problemas encarados nas organizações para 

gerir seus documentos e os seus respectivos impactos.  

Após levantar as informações necessárias sobre gestão documental, para entender 

melhor como o gerenciamento eletrônico de documentos pode ser inserido como um 

possível solucionador dos problemas relatados, foi realizado outro estudo com o intuito 

de elencar quais os aspectos ajudam a defender a utilização de GED, em seguida, foram 

levantadas as principais dificuldades e empecilhos que comumente são observados na 

implantação de projetos com esse intuito,  que servem como pontos de atenção para evitar 

o insucesso ao se optar pela utilização das tecnologias relacionadas.  

 

 

1.6 – Descrição 

 

O capítulo 2, iniciará com uma breve definição sobre gestão documental. Para 

facilitar o entendimento sobre este tema, serão apresentados o ciclo de vida dos 

documentos, as fases da gestão documental e quais são os seus objetivos. 

No capítulo 3 serão apresentados os principais problemas e dificuldades que as 

empresas enfrentam ao realizar a gestão de seus documentos, trazendo ao fim, exemplos 

de empresas com grande volume de documentos. 

O foco principal do trabalho será apresentado no capítulo 4, onde será descrito 

inicialmente o conceito de GED, em seguido serão relacionadas as referências de leis, 

decretos e resoluções que amparam a sua utilização, exemplos de iniciativa 

implementadas em organizações brasileiras, quais as tecnologias que existem hoje e como 

estas podem ser utilizadas, os benefícios que as ferramentas de gerenciamento eletrônico 

de documentos podem propiciar, e por fim, quais os cuidados necessários para reduzir os 

riscos ao implementar projetos de GED. 

O capítulo 5 apresentará as conclusões com base no resultado da análise dos 

benefícios e dos cuidados necessários ao implantar sistemas de gerenciamento eletrônico 

de documentos, objetivando mostrar se vale ou não para as empresas, embarcar em 

iniciativas com esse propósito. 
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Capítulo 2 

Gestão documental 

 

1.1 – Conceito 

 

O termo gestão de documentos teve seu surgimento na literatura arquivística 

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

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

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

de documentos (SCHELLENBERG [1]). 

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

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

referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e 

intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente” 

(BRASIL [2]). 

Todas as organizações produzem documentos para executar suas atividades e 

atingir seus objetivos, ou seja, toda organização depende dos ativos informacionais para 

se manter estruturada e atuante. Entretanto, isso não representa que suas informações 

serão gerenciadas de forma adequada. 

Neste sentido, os profissionais da informação, dando destaque ao arquivista, tem 

como ação do seu trabalho a gestão de documentos e informações, que, segundo 

Ribeiro[3], estrutura-se, como: 

A gestão documental significa a sobrevivência, competitividade de uma 

instituição e conduz à transparência das atividades, possibilitando: a governança e o 

controle das informações; documentar as atividades de pesquisa e desenvolvimento, 

assegurando de forma eficiente a produção, administração, manutenção e destinação; 

eliminação dos documentos que não tenham valor administrativo fiscal, legal ou para 

pesquisa científica e histórica; assegura o uso adequado de processamento automatizado 
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de dados; contribui para o acesso e preservação dos documentos que fazem jus à guarda 

permanente; faz com que a instituição reformule o seu fazer arquivístico (RIBEIRO [3]). 

A gestão documental aparece com um papel importante para auxiliar as 

organizações a solucionarem problemas responsáveis por custos que muitas das vezes são 

de certo modo imensuráveis. Diante do fato posto, torna-se cada vez mais habitual o 

investimento na busca por profissionais qualificados, aonde costumam entrar os 

arquivistas. Porém, mesmo diante de todo o conhecimento e com o aprimoramento de 

técnicas durante os anos, tem se percebido que devido ao grande volume de ativos 

informacionais das empresas, nem sempre, apenas o potencial humano destas pessoas, 

sem a utilização de outros recursos é o suficiente. 

 

 

1.2 – Ciclo de vida dos documentos e as fases da gestão documental 

 

O documento em seu conceito é a informação registrada em um suporte material 

(papel, fita, disco óptico, etc.) utilizada para consulta, estudo, prova, pesquisa, pois 

comprova fatos, fenômenos, formas de vida e pensamentos do homem numa determinada 

época. 

Segundo Baldam, Valle e Cavalcanti [4], para o adequado desenvolvimento da 

gestão de documentos é de fundamental importância conhecer o ciclo vital dos 

documentos. Documentos que não são de uso corrente, mas que por motivos de ordem 

legal ou administrativa ainda terão que ser preservados, precisam ser mantidos em um 

arquivo de documentos inativos, para o qual pode ser criada uma tabela de temporalidade 

documental (TTD). 

As fases de arquivamento dos documentos são também conhecidas como três 

idades, que variam com base no estágio de evolução dos mesmos, onde: 

a) Fase corrente ou primeira idade: Fase em que os documentos são 

necessários ao desenvolvimento das atividades de rotina da organização. São 

frequentemente consultados e seu arquivamento corrente tem o objetivo de 

facilitar o acesso à informação; 
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b) Fase intermediária ou segunda idade: Fase em que os documentos 

aguardam prazos de precaução ou prescrição, até que chegue o momento de 

sua destinação final, sendo a guarda permanente ou a eliminação. Nesta fase, 

os documentos raramente são consultados; 

c) Fase permanente ou terceira idade: Fase em que os documentos já perderam 

a vigência administrativa, mas são providos de valor secundário ou histórico-

cultural. 

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

na Figura 1. 

 

Figura 2.1 - Ciclo de vida de documentos 

Fonte: Baldam, Valle e Cavalcanti [4] 

 

 Além das fases de arquivamento dos documentos, para melhor definição da gestão 

documental, esta pode também ser dividida em fases ou etapas. Para Rhoads [5], podemos 

realizar esta divisão da seguinte forma: 

 

• 1ª Fase – Produção dos documentos: Ato de elaborar documentos em razão das 

atividades de um órgão ou setor, aonde é visado: 

a) Prevenir a criação de documentos não essenciais e assim reduzir o volume dos 

documentos a serem manipulados, controlados, armazenados e destinados; 

b) Intensificar o uso e o valor dos documentos que são necessários; 



11 
 

c) Garantir o uso de materiais apropriados na confecção de documentos; 

d) Assegurar a utilização apropriada da microfilmagem e/ou digitalização e 

automação ao longo de todo o ciclo de vida dos documentos. 

 

• 2ª Fase – Utilização dos documentos: Envolve o controle, uso e armazenamento 

de documentos necessários ao desenvolvimento das atividades de uma 

organização. A segunda fase abrange medidas para assegurar: 

a) Rapidez no ato de disponibilizar documentos e informações necessários ao 

desenrolar das funções da instituição; 

b) Uso efetivo da informação e arquivos correntes; 

c) Seleção do material, do equipamento e do local para o armazenamento dos 

documentos. 

 

• 3ª Fase – Destinação dos documentos: Fase crítica, pois envolve as atividades de 

avaliação, seleção e fixação de prazos de guarda dos documentos, ou seja, implica 

decidir quais os documentos a serem eliminados e quais serão preservados 

permanentemente. Os programas de destinação de documentos devem reunir as 

seguintes atividades: 

a) Identificação e descrição de documentos por séries ou classes;  

b) Listagem destas séries e classes para retenção ou destinação;  

c) Avaliação para determinar quais documentos são de guarda permanente;  

d) Eliminação periódica dos documentos destituídos de valor permanente;  

e) Recolhimento dos documentos permanentes para a instituição arquivística. 

Com base no entendimento das fases da gestão documental, podemos ter a 

percepção das ações durante a vida dos documentos até a devida destinação. 

 

 

1.3 – Objetivos da Gestão Documental 

 

Podemos resumir os objetivos da gestão documental da seguinte forma: 
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• Assegurar de forma consciente e eficiente, a produção, administração, 

manutenção e destinação de documentos; 

• Garantir que as informações da organização estejam disponíveis quando e onde 

elas sejam necessárias; 

• Permitir a melhor conservação das informações, de forma que não exista o risco 

da perda e consequentemente possíveis prejuízos para a organização; 

• Assegurar a eliminação de documentos que não tenham valor administrativo 

fiscal, legal ou de importância científica; 
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Capítulo 3 

As Organizações e as Dificuldades 

Enfrentadas no Gerenciamento de seus 

Documentos  

 

3.1  – Dificuldades e problemas enfrentados 

 

Diante de um cenário aonde grande parte das empresas estão enfrentando um 

momento de instabilidade financeira, torna-se cada vez mais comum a busca por soluções 

que possam proporcionar a redução de seus custos. Sabendo que as organizações estão 

inseridas em um ambiente muito rico em informações e documentos, ao analisarmos os 

principais problemas que a maior parte delas possuem, identificamos o custo atrelado a 

produção, controle, tramitação, armazenamento, destinação e busca de documentos. É 

comum notar a grande dificuldade em separar o que é relevante do que não é para o 

andamento das atividades do dia-a-dia (decisões operacionais) e para o destino do negócio 

(decisões estratégicas).  

Podemos relatar uma série de obstáculos que impossibilitam por muitas vezes a 

realização com qualidade da gestão dos documentos nas organizações, estes muitas das 

vezes estão relacionados a fases primárias do ciclo de vida dos documentos. Mesmo em 

lugares aonde já se adotam políticas fortes ligas a gestão documental, ainda podemos ver 

vários problemas acontecerem, com isso, é importante conhecer muito bem cada um 

destes em sua origem e consequências. 

 

3.1.1 – Produção 

 

Além do alto custo gerado com impressão da grande massa de documentos que a 

maioria das organizações produzem, existe uma outra forte preocupação ligada ao meio 



14 
 

ambiente. Hoje, a maioria das empresas têm estimulado seus funcionários a realizarem a 

impressão de documentos apenas quando de extrema necessidade. 

O problema ligado a produção, por muitas vezes está atrelado a outras dificuldades 

encaradas pelas empresas. Podemos mencionar o controle da localização de documentos 

já impressos, que resulta na produção do mesmo documento repetidas vezes e a ausência 

de uma gestão mais massiva com do volume de impressões de cada setor da organização, 

onde deve ser analisado se de acordo com a sua atividade fim, realmente é justificável 

uma quantidade maior de documentos produzidos.  

Um levantamento feito pela AIIM (Associação de Gestão de Imagem e 

Informação), organização não governamental americana que reúne profissionais de 

informação, apurou que aproximadamente 35% das empresas norte-americanas adotam 

medidas efetivas para a redução do uso de papel. 
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Figura 3.1 - Números mostram a quantidade de impressão no Estados 

Unidos e Brasil 

Fonte: Blog Simpress com base em dados da AIIM [6] 

 

Como podemos ver na figura, existem vários impactos na grande produção de 

papel, seja pela quantidade de árvores que precisam ser cortadas, a utilização de aditivos 

químicos e o grande volume de água utilizado, atrelados a emissão de gases poluentes 

durante a fabricação e transporte. Além do custo que a grande produção pode trazer para 

as organizações, existe um alto custo para o meio ambiente que é impactado de forma 

representativa. 
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Em 1998, um estudo de Koch [7] apontou que a humanidade gerou a mesma 

quantidade de informações nos últimos 50 anos que nos 5 mil anos anteriores e, segundo 

diferentes estudos, este número seria duplicado entre os 18 a 36 meses posteriores. 

Estima-se que documentos importantes para a organização são impressos em média 19 

vezes. 

  Percebemos que com o grande aumento de informações produzidas, torna-se cada 

vez mais necessário o controle sobre aquilo que de fato deve ser tornar um documento 

em papel. 

 

3.1.2 – Armazenamento 

 

É muito comum a utilização de grandes espaços físicos para arquivamento dos 

documentos, hora pelo total desconhecimento das empresas sobre o ciclo de vida dos 

documentos, em outros momentos pelo fato de algumas empresas terem de fato a 

necessidade de armazenar um grande volume de documentos com temporalidade mais 

extensa e também pela dificuldade no controle e identificação da temporalidade dos 

mesmos, fazendo com que muitas vezes não seja dado o devido tratamento para a devida 

destinação.  

O consumo excessivo de espaço para manter documentos, por vezes obriga as 

organizações a deixarem de utilizar essas áreas de forma mais produtiva, diante disto, 

hoje é comum ver organizações contratando outras empresas para armazenamento de seus 

documentos ou alugam espaços para tal finalidade [7]. Empresas denominadas self-

storage crescem até 10% ao ano, aonde além de cederem áreas para armazenamento de 

todos os tipos de objeto, possuem locais próprios para guarda de documentos.  

 

3.1.3 – Má conservação de documentos 

 

O grande volume de documentos em uma organização pode deixar a missão de 

conservá-los ainda mais difícil, trazendo grande risco para toda a operação de uma 
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empresa, uma vez que se armazenados em um local impróprio e sem os devidos cuidados, 

estes, podem acabar se deteriorando e causando grandes prejuízos. 

Além do risco já mencionado, existem outras preocupações como: O grande 

acumulo de poeira e de umidade, que podem causar problemas respiratórios e de alergia 

nos funcionários da empresa; papéis guardados sem o seu devido cuidado juntam ácaros 

e traças e podem atrair roedores e insetos; papel é um material altamente inflamável, logo 

não havendo o devido cuidado e fiscalização podem colocar em risco a empresa e seus 

funcionários. 

 

3.1.4 – Controle 

 

Uma vez produzidos, após o seu armazenamento, é comum notar a ausência de 

diversos cuidados extremamente necessários relacionados ao controle os documentos. 

Podemos relacionar várias consequências para a organização, como: Falta de 

padronização, que torna muitas vezes a missão de encontrar informações mais difícil; 

falta de classificação dos mesmos, que impede a organização dos documentos de acordo 

com o seu gênero, espécie, tipologia, natureza, forma ou formato; temporalidade não 

definida, que dificulta o controle da destinação final dos documentos e acarreta no 

armazenamento de documentos por um tempo maior que o necessário; guarda de 

documentos não necessários à organização; ausência de controle da validade de 

documentos,  ocasionando a não atualização destes e o armazenamento de documentos 

que perderam a sua valia. 

 

3.1.5 – Tramitação  

 

Muitas organizações, principalmente as públicas, sofrem com o tempo que seus 

documentos físicos demoram para tramitar de um lugar a outro, ainda mais, quando 

falamos de trâmite entre endereços distintos. Muitas decisões e definições importantes 

demoram a acontecer pois por vezes é necessário que os documentos ou processos passem 

por diversas partes envolvidas até que exista um parecer final. Além do problema 
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mencionado, podemos citar a forte preocupação com o alto custo atrelado e com a 

possível perda de documentos, que muitas vezes acabam de certa forma impactando no 

tempo de tramitação de processos. 

Em pesquisa realizada em 2011 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) em todos os estados do Brasil com exceção do Mato Grosso do Sul, foram 

analisados processos de execução fiscal de 181 varas situadas em 124 cidades, constatou-

se que o custo médio por processo, excluindo embargos e recursos aos tribunais, é de R$ 

4,3 mil, aonde R$ 1,8 mil está atrelada a mão de obra que faz parte de toda a tramitação 

processual e boa parte do custo está ligado ao congestionamento do processo que tramita 

em média cerca de 8 anos, porém o tempo médio efetivo gasto pela justiça é de 10 horas 

e 26 minutos [8]. 

 

3.1.6 – Busca de documentos ou informações 

 

Encontrar um documento quando este pode estar em vários lugares da empresa, 

muita das vezes é uma difícil missão, até mesmo quando se sabe a localização física do 

mesmo, pois junto a este podem existir diversos documentos armazenados. Essa procura 

faz com que funcionários percam horas do seu tempo que poderiam ser utilizadas de 

forma mais produtiva. 

Segundo Koch [9], as empresas desperdiçam cerca de 20% do seu tempo com a 

recuperação de informações, que não conseguem localizar facilmente. 

No Brasil, o governo vem aumentando a fiscalização dos impostos que devem ser 

recolhidos aos cofres públicos, exigindo que as empresas disponham das evidências de 

que estão em dia com suas obrigações, diante disto, torna-se muito importante o acesso 

rápido e fácil a informação, algo que nem sempre acontece. 

Em 2011, com a criação da LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 

(Lei de acesso a informação) [10], muitas empresas tiveram que melhorar seus 

mecanismos de busca de documentos para acelerar o tempo de resposta e atender ao que 

está previsto em lei. 
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3.2  – Exemplos de organizações com grande volume de documentos 

 

• Acervo da Câmara Nacional dos Deputados - Formado por mais de 5,6 mil metros 

lineares apenas de documentos textuais, o equivalente a mais de 33 milhões e 600 

mil folhas. Além de documentos textuais, o acervo é também constituído de 

imagens estáticas e em movimento, bem como, de registros sonoros e documentos 

eletrônicos. Há registros nos mais diversos suportes - filmes de 16 e 35 mm, fitas 

de vídeo em Betacam e VHS, e até quatro filmes de nitrato. Quanto à fotografia, 

que já é produzida com equipamentos digitais, 620 mil imagens formam o 

arquivo, em diversos suportes analógicos [11]. 

 

• Acervo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – Composto 

por livros, periódicos, multimeios e publicações do próprio ministério com mais 

de 25 mil exemplares e 18 mil títulos [12]. 

 

• Justiça Nacional – Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o número de 

processos tramitando na justiça brasileira é de mais de 70 milhões de acordo com 

o mais recente relatório “Justiça em números” [8]. 
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Capítulo 4 

Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos 

 

4.1  – Conceito 

 

Podemos descrever GED como um conjunto de tecnologias que permite à uma 

empresa gerenciar seus documentos em forma digital. Esses documentos podem ser das 

mais diversas origens, tais como papel, microfilme, imagem, som, planilhas eletrônicas, 

arquivos de texto e etc. 

Faz-se necessário considerar que o gerenciamento eletrônico de documentos 

surgiu como uma das divisões da Tecnologia da Informação, e que basicamente, visa 

proceder a gestão de documentos de forma eletrônica, e deve-se ressaltar que não somente 

a gestão de documentos originalmente produzidos em meio eletrônico, como também 

documentos mantidos em meio físico e que precisam ter o trabalho de busca e 

identificação de sua localização facilitado por meio de ferramentas apropriadas. 

Para Koch (1998, p.22) [9], o GED é a somatória de todas as tecnologias e 

produtos que visam gerenciar informações de forma eletrônica, reforçando então que não 

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

dispensado a estes, ou instrumentos de gestão documental sejam produzidos com o uso 

destas tecnologias, como por exemplo, a elaboração de Tabelas de Temporalidade 

Documental, Planos de Classificação, etc. Ainda, segundo o autor: 

[...] o GED visa gerenciar o ciclo de vida das informações desde sua criação até o 

seu arquivamento. As informações podem, originalmente, estar em mídias analógicas ou 

digitais em todas as fases de sua vida. Podem ser criadas em papel, revisadas no papel, 

processadas a partir de papel e arquivadas em papel.   

Com o avanço da tecnologia, várias ferramentas vêm sendo desenvolvidas para 

dar suporte ao trabalho de gestão documental na solução dos problemas enfrentados tanto 
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por organizações públicas, quanto privadas, aonde vemos entrar o gerenciamento 

eletrônico de documentos, sendo um tema cada vez mais abordado e presente nos planos 

de ação desenvolvidos por ou para as empresas que visam acabar de vez com impactos 

relacionados. 

 

 

4.2  – Legislação de apoio 

 

 A legislação que ampara a gestão de documentos, é bastante ampla, diante disto, 

segue abaixo as principais leis, decretos e resoluções, focando principalmente na gestão 

eletrônica dos documentos: 

4.2.1 – Leis 

 

• LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 (Lei de acesso à informação) 

- Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto 

no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da 

Constituição Federal [10].  

• LEI Nº 12.682, DE 9 DE JULHO DE 2012 - Dispõe sobre a elaboração e o 

arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos [14]. 

• LEI Nº 12.865, DE 9 DE OUTUBRO DE 2013 - (...) disciplina o documento 

digital no Sistema Financeiro Nacional [15]. 

• LEI Nº 11.419, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 - Dispõe sobre a informatização 

do processo judicial; altera a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de 

Processo Civil; e dá outras providências [16]. 

 

4.2.2 – Decretos 

 

• DECRETO Nº 7.724, DE 16 DE MAIO DE 2012 - Regulamenta a Lei no 12.527, 

de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no 

http://ged.net.br/lei-12865.html
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.419-2006?OpenDocument
http://ged.net.br/decreto-regulamenta-lei-de-acesso-a-informacao.html
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inciso XXXIII do caput do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 

216 da Constituição [17]. 

• DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 - Dispõe sobre o uso do 

meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos 

e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional 

[18]. 

 

4.2.3 – Resoluções 

 

Existem uma série de resoluções relacionadas a gestão eletrônica de documentos, 

com isso, segue abaixo algumas das principais: 

 

• CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - RESOLUÇÃO DO CFM Nº 1.821, 

DE 11 DE JULHO DE 2007 - Aprova as normas técnicas concernentes à 

digitalização e uso dos sistemas informatizados para a guarda e manuseio dos 

documentos dos prontuários dos pacientes, autorizando a eliminação do papel e a 

troca de informação identificada em saúde [19]. 

• CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL - RESOLUÇÃO CJF Nº 23, DE 19 DE 

SETEMBRO DE 2008 - Estabelece a Consolidação Normativa do Programa de 

Gestão Documental da Justiça Federal de 1º e 2º graus[20]. 

• CASA CIVIL - RESOLUÇÃO Nº 25, DE 27 DE ABRIL DE 2007 - Dispõe sobre 

a adoção do 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 [21]. 

 

 

4.3  – Exemplos de iniciativas ligadas a GED 

 

Algumas das organizações citadas já estão utilizando ferramentas para 

gerenciamento de seus documentos e em outras as iniciativas estão em fase de projeto: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.539-2015?OpenDocument
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• Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br):  

- Informatização da declaração anual de imposto de renda via Internet;  

- Projeto de cadastro único de pessoas física (e-CPF) e jurídica (e-CNPJ) 

vinculados a certificação digital.  

• Justiça Eleitoral (www.justicaeleitoral.jus.br):  

- É referência internacional na execução do processo eleitoral eletrônico em nível 

nacional e estadual, seja para presidente e vice-presidente da república, seja para 

governadores e parlamentares.  

• Superior Tribunal de Justiça (www.stj.jus.br):  

- Implantação do processo judicial eletrônico, relativo às suas atividades fim;  

- Instalação do processo administrativo eletrônico, relativo às aquisições e 

demandas das atividades meio.  

• Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br):  

- Todo o processo legislativo, da apresentação da proposição até sua apreciação 

final, é feito em meio eletrônico, inclusive o recebimento de proposições oriundas 

do poder executivo; até o momento esta ação duplica o procedimento 

regulamentar em papel, visto que a legislação federal e as normas internas 

obrigam o uso do papel; a instituição, todavia, por meio dos estudos junto ao 

Projeto InterPARES 3, busca cessar a produção do papel. 

• Correios (https://www.correios.com.br) 

- Os Correios são a primeira empresa pública federal a adotar o Sistema Eletrônico 

de Informações (SEI) na tramitação de processos administrativos. Com a 

implantação da plataforma, a estimativa é economizar cerca de R$ 5,2 milhões ao 

ano com folhas de papel e insumos de impressão, além de outros materiais. Nos 

próximos anos, a redução de despesas pode chegar a R$ 40 milhões.  

• Ministério das Comunicações (http://www.mc.gov.br/) 

- Através do projeto chamado PEN (Processo Eletrônico Nacional) o Ministério 

das Comunicações (Minicom) teve uma economia de mais de R$ 500 mil reais 
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nos gastos com aluguel de impressoras e impressão em 2014, além de ter seu 

tempo médio total para tramitação de processos reduzido de 199 para 25 dias. 

 

 

4.4  – As principais tecnologias relacionadas 

 

4.4.1 – Capture 

 

Seu objetivo está em acelerar processos de negócio através da captação de 

documentos e formulários, transformando em informações confiáveis e recuperáveis, 

passíveis de serem integradas a todas as aplicações de negócios. 

Essa ferramenta pode ser considerada como porta de entrada para vários sistemas 

relacionados ao GED, pois após a captura das informações entra a necessidade do 

gerenciamento das mesmas, algo para o qual o Capture não oferece recursos muito 

rebuscados e suficientes para atender todos os requisitos necessários. 

Além da extração de dados para indexação, com o Capture podemos extrair 

informações para uma base de dados que ao final do processo de captura possam ser 

exportados ou integrados com ferramentas de Business Intelligence e permitam criar uma 

base de informação importante para a tomada de decisões estratégicas e uma base de 

conhecimento valiosa.  

Para efeitos de exemplificação, podemos citar os prontuários médicos, aonde ao 

iniciar um projeto de digitalização, normalmente são utilizados três indexadores básicos 

para a localização dos mesmos, como CPF, nome e filiação. Porém, se extrairmos mais 

informações, como tipo de internação, data, evolução do quadro, tipo de doença e outras 

informações, isso poderia ser tornar uma base de informação valiosa não só para o 

paciente, mas para a pesquisa médica e a geração de um acervo rico em conhecimento 

para os profissionais da medicina. 

Organizações tem investido recursos financeiros na digitalização de documentos, 

porém, sendo realizada de forma pura e simples, acaba muitas vezes não trazendo o 



25 
 

retorno desejado, pois o mais importante é a extração das informações importantes para 

a empresa e a indexação de informações que facilitem a busca dos documentos. 

De acordo com um estudo recente da empresa norte-americana Harvey Spencer 

and Associates, o mercado de captura de dados é de aproximadamente 1 bilhão de dólares, 

com 38 % voltado para a gestão documental a partir de digitalização de documentos e 

captura inteligente de dados (HARVEY SPENCER AND ASSOCIATES [22]). 

 

4.4.2 – Gerenciamento de Imagens dos Documentos - Document 

Imaging (DI) 

 

Trata-se da tecnologia que propicia a conversão de documentos do meio físico 

para o digital, muito utilizada para conversão de papel em imagem, através de processo 

de digitalização com aparelhos scanners. 

Document Imaging ou Tecnologia de Imagem pode ser considerada uma das bases 

do GED e é composta por várias operações, começando com a captura, passando pela 

correção e tendo como resultado a conversão de originais em papel ou microfilme em 

documentos eletrônicos editáveis, sendo disponibilizados localmente ou via rede de 

computadores, sendo rapidamente localizados e melhor gerenciados. Após a conversão 

dos documentos, a tecnologia oferece recursos de armazenamento, visualização, 

distribuição e impressão das imagens criadas. 

Também é comum que o DI ofereça comandos que auxiliem a pesquisa por meio 

de índices, links com visualizadores, opções de alteração do aspecto da pesquisa e visual 

da tela, comandos que permitam a indexação e importação de documentos. 

 Tendo o seu foco da digitalização dos documentos, é importante destacar a 

diferença que há para a digitação de documentos, pois a imagem gerada pelo DI após a 

conversão de um documento físico, consiste em um mapa de bits, não existindo uma 

codificação por caracteres como acontece na digitação, onde há codificação para cada 

letra do texto de um teclado. 
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 Os componentes de um ambiente de DI podem variar de acordo com o contexto, 

tudo depende do problema a ser tratado. Contudo, existem algumas características 

essenciais e comuns a serem utilizadas como:  

• Interface de pesquisa, visualização e indexação. 

• Banco de dados para armazenar os índices. 

• Visualizador de imagens. 

• Recursos de customização. 

• Recursos de programação. 

• Segurança. 

 Com a utilização do DI, documentos que antes estavam em papel e para o qual se 

existia dificuldade na recuperação dos mesmos, podem ser rapidamente localizados, 

podem ser compartilhados de forma muito mais fácil, podendo ser visualizados por 

diversas pessoas ao mesmo tempo, sem contar que algumas situações, os requisitos de 

conformidade para garantia de segurança acabam exigindo que arquivos em papel sejam 

convertidos em imagens digitais.  

Para exemplificar essa questão de segurança aonde há a necessidade de conversão 

do arquivo em papel para o digital, podemos citar o Payment Card Industry Data Security 

Standard (PCI DSS), que é uma propriedade de segurança da informação para 

organizações que lidam com a marca de cartão de crédito dos principais sistemas de 

cartão. A proteção dos dados de pagamento de cartão de crédito é difícil em formato de 

papel, porém tratando essa informação e criptografando a mesma (codificada de uma 

maneira que requer uma chave para converter as informações), podemos obter um método 

aceitável para cumprimento dos requisitos de segurança necessários [23]. 

 

4.4.3 – Gerenciamento de Documentos Digitais - Document 

Management (DM) 
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DM – Documento Management (Gerenciamento de documentos) é a tecnologia 

que permite gerenciar com mais eficácia a criação, revisão, aprovação e descarte de 

documentos eletrônicos.  

Dentre as suas principais funcionalidades estão o controle de informações 

(autoria, revisão, versão, datas etc.), segurança, busca, check-in / check-out e 

versionamento. 

Diferentemente da tecnologia DI – Document Imaging, o tipo de informação no 

DM é mais dinâmico, estando em constante processo de alteração. Através da tecnologia 

é possível realizar o gerenciamento de arquivos oriundos de editores de texto, planilhas e 

outras formas de documento. 

As grandes aplicações do DM são na área de normas técnicas, manuais e desenhos 

de engenharia e nos últimos anos com a automação de escritórios de empresas, é 

perfeitamente viável para todos os documentos da empresa. 

 

4.4.4 – Workflow / BPM 

 

O nome “Workflow” vem sendo utilizado no mundo e no Brasil desde o início da 

década de 90. Desde 2008 as ferramentas se tornaram mais completas, incluindo 

funcionalidades de integração de sistemas, quando surgiu o que chamamos de BPM – 

Business Process Management, que é o conceito mais moderno e mais utilizado 

atualmente no mercado, pois possui uma abrangência maior. 

De início, para entender melhor a diferença entre Worflow e BPM, é importante 

entender o conceito de cada um dos termos: 

Worflow - Tipo de tecnologia para automação do fluxo de atividades de um processo. 

Com uma ferramenta de workflow, é possível coordenar a execução de um processo de 

negócio através da execução ordenada de tarefas, que podem ser de responsabilidade de 

pessoas ou de sistemas. 
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BPM - Segundo a definição do BPM CBOK, é “uma abordagem disciplinada para 

identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar 

processos de negócio automatizados para alcançar os resultados pretendidos consistentes 

e alinhados com as metas estratégicas de uma organização”. 

 Logo, podemos ver que BPM tem uma abordagem e uma área de atuação maior e 

mais abrangente que workflow. A adoção de BPM geralmente inclui, por exemplo a 

utilização de produtos de software para modelagem, análise e desenho de processos (BPA 

– Business Process Analysis), automação de fluxos (Workflow), motores de negócios 

(BRM – Business Rules Managament), monitoramento de processos de negócio (BAM - 

Business Activity Monitoring), gerenciamento de conteúdo (GED/ECM) e gerenciamento 

de repositório de processos. 

Workflow, tem o seu foco apenas na automação de fluxos de trabalho e costumam 

ter ações mais pontuais e específicas na organização. 

Geralmente, as ferramentas de workflow estão associados com outras tecnologias 

de GED para formar uma solução completa, que engloba o trâmite de documentos através 

de determinados processos e pessoas, sendo que o workflow não trata necessariamente de 

uma tecnologia com o foco voltado totalmente para o GED, pois sua principal finalidade 

consiste em automatizar processos, racionalizando-os e consequentemente aumentando a 

produtividade por meio de dois componentes implícitos: organização e tecnologia. 

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

componente do Workflow, pois o mais importante para a mesmo, é o processo em 

andamento. Se o processo precisar efetivamente de um documento, a gestão de 

documentos ocorrerá para ele, porém, não podemos afirmar que todo processo de 

workflow implicará na existência de documentos associados. 

Como a maioria dos processos em andamento nas empresas precisam de 

documentos, tornou-se muito comum implantar um workflow associado a outras 

ferramentas de GED para ser dar o suporte documental necessário. 

O BPM, por possuir mais ferramentas e estas serem mais amplas, pode ser 

considerar mais inserido dentro do contexto de GED, por possuir ferramentas específicas 
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para armazenamento e gerenciamento de documentos, apesar de também vermos 

situações aonde está associado a outras tecnologias distintas de GED. 

Com o BPM, a missão de padronizar e priorizar tarefas, estabelecer critérios de 

produtividade e identificar pontos para melhoria nas tarefas automatizadas se tornaram 

mais fáceis, pois oferece como recurso para controlar melhor o tempo de cada atividade 

dentro do processo de negócio, estabelecer regras para tarefas que não foram realizadas 

nos tempos definidos, controlar o balanceamento das tarefas entre os executores, criar 

prioridades, relatórios de produtividade, auditoria e gargalo nas tarefas.  

As situações em que o BPM pode ser aplicável nas empresas: 

• Processos que necessitam de controles de prazo e/ou de finalização de tarefas; 

• Processos que envolvam mais de um departamento e necessitam de controles e 

protocolos de recebimento da passagem de uma área para a outra; 

• Processos que envolvam trâmite de documentos; 

• Processos que envolvam análise e aprovação de documentos; 

• Processos que envolvam distribuição de tarefas e/ou de documentos; 

• Processos que envolvam integração entre sistemas. 

Existem processos de algumas empresas, que estão estruturados de forma que 

pode existir certa dificuldade em automatizá-los fazendo uso do BPM, principalmente 

processos extremamente dinâmicos, sem a definição exata dos atores ou da sequência 

aonde estes podem ser inseridos no fluxo de trabalho. São processos em que pode haver 

a necessidade de não existir um trilho definido e destino das próximas ações ficam a 

critério do tomador de decisão, sendo assim, sempre deve haver uma avaliação prévia 

para saber se o BPM é a melhor ferramenta para automatização dos mesmos. 

 

4.4.5 – Gerenciamento Corporativo de Relatórios - COLD/ERM 
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O termo COLD (Computer Output to Laser Disk) se torna cada vez menos 

utilizado e sendo substituído por ERM (Enterprise Report Management), que é mais 

adequado às características que a tecnologia apresenta. 

A tecnologia que trata páginas de relatórios, incluindo a captura, indexação, 

armazenamento, gerenciamento e recuperação de dados, permite que relatórios sejam 

armazenados de forma otimizada, em meios de baixo custo, mantendo-se sua forma 

original. Uma vantagem interessante é que a tecnologia permite que sejam feitas 

anotações sobre os relatórios sem afetar o documento original. 

 Sistemas COLD/ERM sempre foram utilizados como solução para aplicações de 

comércio eletrônico, apoio a clientes, relatórios de contabilidade, inventários e de envios 

de contas e faturas. Para exemplificar uma situação, podemos citar um caso em que o 

cliente entra em contato com o call center de uma empresa por um problema na fatura, o 

visualizador de COLD/ERM apresenta a fatura e seus dados podem ser confrontados com 

os dados do sistema de faturamento. 

Logo, percebemos a necessidade que algumas empresas podem ter de armazenar 

um grande volume de documentos que servirão de histórico para solucionar eventuais 

problemas, aonde anotações feitas podem facilitar a indexação e uma futura busca destes. 

Como características do COLD/ERM podemos citar: 

• Configuração simples, sem scripts ou programação; 

• Amostras de pré-processamento para permitir a visualização do relatório antes do 

processamento, garantindo precisão e qualidade; 

• Automatização de processamento de relatório e indexação em um cronograma 

definido pelo usuário que detecta e processa novos relatórios; 

• Conversão de dados em texto completo legível e relatórios eletrônicos 

pesquisáveis; 

• Maximização do espaço de armazenamento com compressão de arquivos sem 

sacrificar o tempo de processamento; 
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• Busca e extração de recursos de texto completo em vários campos facilitando a 

indexação; 

• Criptografia de dados durante o processamento de captura para garantir a 

segurança. 

 

 

4.4.6 – Processamento de Formulários - Forms Processing  

 

Tecnologia que possibilita reconhecer as informações e relacioná-las com campos 

em bancos de dados, automatizando o processo de digitação. 

Em muitas empresas ainda se existe um grande esforço empregado com digitação 

de documentos para o qual é despendido muito tempo e existe alta probabilidade de erros 

humanos, com isso, essa tecnologia se torna um forte aliada na solução deste problema 

trabalhando com base no seguinte processo: 

• Um lote com vários documentos é digitalizado utilizando scanners que permitem 

a digitalização de vários documentos por minuto; 

• As imagens são limpas com algoritmos de processamento de imagem de 

documentos para melhorar a precisão; 

• A maioria dos dados são reconhecidos e os caracteres que o software não 

reconhece são enviados ao um operador humano de forma que estes são 

sinalizados para facilitar a identificação e devida correção; 

• Após a verificação realizada, os formulários são classificados e seus dados são 

indexados; 

• Os dados são salvos em um banco de dados de acordo com o seu tipo e após isso 

é possível a busca das informações necessárias com alta velocidade. 
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O Forms Processing é muito utilizado principalmente em bancos para dar 

celeridade ao processamento de formulários para abertura de contas e concessão de 

créditos. 

Estima-se que um operador pode processar uma média de 1.000 a 3.000 

formulários por dia, tudo vai depender da complexidade de seus layouts, porém, com uma 

arquitetura flexível, utilizando várias estações de trabalho para simplificar o 

processamento, pode expandir de acordo com as necessidades da empresa. 

Para o reconhecimento de caracteres são os principais componentes utilizados são 

OCR – Reconhecimento óptico de caracteres (Optical Character Recognition) e o ICR – 

Reconhecimento inteligente de caracteres (Intelligent Character Recognition). 

• OCR = Utilizado para reconhecimento de dados estruturados. 

• ICR = Utilizado para reconhecimento de dados não estruturados. 

4.4.7 – Gerenciamento de registros e informações - Records and 

Information Management (RIM) 

 

RIM - Records and Information Management (Gerenciamento de registros e 

informações), é uma tecnologia que permite o gerenciamento do ciclo de vida de um 

documento, independente da mídia em que se encontre. Através de um sistema RIM 

gerencia-se a criação, armazenamento, processamento, manutenção, disponibilização e 

descarte dos documentos, sob controle de categorização e tabelas de temporalidade. 

A gestão documental do documento possui ciclos que visam garantir que os 

documentos sejam produzidos, armazenados durante o seu devido tempo com base em 

sua classificação e descartados quando necessário, diante disto, o RIM vem para auxiliar 

que todas as etapas sejam realizadas da forma correta. 

A ISO 15489-1/2001 define o gerenciamento de registros como “O domínio da 

gestão responsável pelo controle eficiente e sistemático da criação, recepção, 

manutenção, utilização e descarte dos registros, incluindo os processos para capturar e 

manter evidência de e informações sobre negócios atividades e transações na forma de 

registros” [24]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence
https://en.wikipedia.org/wiki/Information
https://en.wikipedia.org/wiki/Business
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A ISO 15489-1/2001 define registro como "Informações criadas, recebidas e 

mantidas como provas e informações por uma organização ou pessoa , em cumprimento 

de obrigações legais ou na operação dos negócios” [24]. 

Existem documentos que podem ser considerados um registro ou não, pois os 

registros são considerados provas imutáveis de que tal ação tenha acontecido, logo, não 

serão alterados e só poderão ser eliminados com base em regras pré-estabelecidas no 

sistema. Com a utilização da tecnologia RIM, essa configuração poderá ser realizada para 

facilitar o controle dos documentos considerados como registros e poderá se regular quem 

poderá acessá-los e em que circunstâncias. 

 

 

4.4.8 – Assinador Digital 

 

 Resultado de uma operação matemática que utiliza algoritmos de criptografia 

assimétrica, a assinatura digital é uma modalidade da assinatura eletrônica que permite 

aferir a origem e integridade do documento. 

 Existem algumas propriedades que a assinatura digital deve conter para garantir a 

procedência do documento: 

• Autenticidade: O receptor deve poder confirmar que a assinatura foi realizada pelo 

emissor; 

• Integridade: Deve se ter a garantia de que nenhuma modificação foi realizada no 

documento após a assinatura do mesmo; 

• Irretratabilidade: O emissor não pode negar a autenticidade do documento; 

 Os certificados digitais que são utilizados para realização da assinatura digital, 

normalmente contêm: a chave pública do proprietário, o nome do proprietário, data de 

vencimento da chave pública, nome e assinatura digital da autoridade certificadora 

responsável pela emissão e número de série da identificação digital. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Organization
https://en.wikipedia.org/wiki/Person
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 No Brasil, com base na Medida provisória 2.200-2, a lei determina que o 

documento para ter validade legal precisa ser certificado pela ICP-Brasil (Infraestrutura 

de Chaves Públicas Brasileira), sendo que se o usuário reconhecer em cartório de registro, 

outra ICP como sua identidade digital, os documentos assinados através do certificado 

emitido por esta, também terão a mesma validade [25]. 

 

 

4.5  – Benefícios 

 

 Aplicação do gerenciamento eletrônico de documentos possibilita a estruturação 

do fluxo da informação dentro da organização, trazendo grandes melhorias em seu 

processo de criação e captura de informações, de colaboração entre os setores, gestão de 

seu conhecimento e armazenamento e gerenciamento de suas informações. 
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Figura 4.1 – Fluxo da informação – Utilização de GED 

Fonte: ATS Tecnologia [26] 

 

Diante dos problemas expostos enfrentados pelas organizações para gerir suas 

informações e documentos, com os recursos apresentados pelo GED, podemos enumerar 

uma série de benefícios que a utilização de suas tecnologias pode propiciar. 

 

4.5.1 – Organização 

 

4.5.1.1 – Precisão na localização dos documentos 
 

Ao armazenar os documentos de forma eletrônica, isso será feito pensando no 

momento em que alguém precisará acessá-los, logo, existem estruturas de índice, 
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marcações, filtros e vários outros recursos do GED que visam a facilidade na pesquisa 

dos documentos. 

Como em algumas situações não se pode abrir mão totalmente dos documentos 

em meio físico, para esses, as ferramentas de GED permitem identificar de forma mais 

precisa sua localização dentro da empresa através da entrada de informações. Para 

exemplificar, podemos usar o exemplo de um documento que seja necessário saber o 

endereço, o prédio, o andar, a sala, armário e chegando até o nível de saber em qual 

prateleira ou gaveta o documento se encontra. Logo, pode-se trabalhar com vários níveis 

de identificação da localização dos documentos, que irá variar de acordo com a 

necessidade de cada empresa. 

Esse benefício pode facilitar a identificação de documentos que estejam 

armazenados em locais diferentes do que deveriam, possibilitando que sejam 

rearmazenados tendo em vista a sua devida localização e consequentemente mantendo 

um maior nível de organização.  

 

4.5.1.2 – Consolidação de vários acervos em um só tipo de interface 
 

Hoje, de acordo com a quantidade de documentos e o nível de organização da 

empresa, é comum ver as pessoas procurando um documento em vários locais até 

conseguir êxito em sua busca. Uma das grandes dificuldades que existem na localização 

de documentos, está ligada ao fato de setores dentro da mesma empresa utilizarem formas 

distintas para armazenamento de seus documentos.  

Com a utilização de ferramentas de GED, independentemente da quantidade de 

documentos que a organização possua, existirá uma única interface sistêmica para 

localização dos documentos, logo, mesmo que a empresa possua documentos com 

características completamente distintas, ligados a processos completamente 

independentes uns dos outros, a forma para pesquisá-los será a mesma e isso acaba sendo 

um dos grandes facilitadores propiciados. 

 Tendo um procedimento padronizado para localização dos documentos, novos 

recursos humanos ao chegarem na empresa terão o seu processo de aprendizado agilizado, 
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da mesma forma que havendo uma migração de pessoas entre setores da organização, a 

adaptação dos mesmos ao novo local de trabalho também poderá ser facilitada.  

 

4.5.1.3 – Padronização dos formatos dos documentos 
 

 Com a produção de documentos em meio físico, é muito comum notar nas 

organizações uma interface completamente distinta de um documento para outro, o que 

acaba dificultando a localização de informações, pois o mesmo tipo de informação, ora 

está em uma seção, ora está em outra. 

Um problema que também é muito comum, é a geração de documentos em 

desacordo com as regras de formatação, que geralmente são estabelecidas por um manual 

de redação, muito comum no setor público, onde cada Estado do país costuma estabelecer 

o seu.  Existem empresas que não possuem um manual de redação e utilizam regras gerais 

encontradas em normas, outros manuais ou o pior dos cenários, acabam produzindo 

documentos de forma livre e desordenada.   

Com a produção de documentos em meio eletrônico, os documentos são gerados 

visando padronizar a forma como as informações serão localizadas, isso é, serão 

utilizados os devidos critérios de estruturação dos mesmos e também garantirá que todas 

as regras de formatação sejam obedecidas. 

  

4.5.1.4 – Padronização dos processos e definição dos fluxos de trabalho 
  

 O GED possibilita através de suas ferramentas que os fluxos de trabalho 

(Workflow) sejam definidos, visando garantir que os processos da organização obedeçam 

à todas as etapas, que as tarefas sejam executadas pelas devidas pessoas e todas as 

informações importantes para o negócio sejam apresentadas, auxiliando assim, as devidas 

tomadas de decisão.  

 Com a padronização dos processos e a devida definição dos fluxos possibilitados 

pelo GED, podemos evitar a: 

• Duplicidade de atividades no mesmo processo; 
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• Mesma atividade sendo realizada de formas diferentes em processos distintos; 

• Geração do mesmo documento com nomes distintos; 

• Acionamento de pessoas que não deveriam ser envolvidas no processo; 

• O não envolvimento de pessoas importantes para o processo; 

• A falta de visibilidade dos prazos que cada envolvido deve obedecer. 

 

 

4.5.2 – Controle 

 

4.5.2.1 – Classificação dos documentos facilitada 
 

A atividade de classificação dos documentos é uma das mais complexas e ao 

mesmo tempo importantes da gestão documental. Devido a sua complexidade, 

principalmente quando tratamos de documentos em meio físico, por vezes não é realizada 

da forma como deveria ou sequer é realizada.  

Os documentos são classificados normalmente quanto ao seu gênero, espécie, 

tipologia, natureza, forma ou formato, porém podem ser classificados também quanto ao 

seu grau de sigilo e quanto a sua destinação final. Essas informações são importantes 

tanto para a sua localização, quanto para o controle de quem poderá acessar o mesmo, 

para definir o tempo de armazenamento dos mesmos e principalmente do seu grau de 

importância. 

Com os documentos sendo gerados de forma digital, esses já nascem com todas 

as informações correspondentes à sua classificação, impedindo assim que documentos 

sejam geridos sem estar classificados. Quanto aos documentos físicos, uma vez que esses 

passem a ser geridos de forma híbrida, isso é, sejam mantidos em meio físico, porém 

sejam controlados eletronicamente, durante a sua localização e trâmite, essas informações 

podem ser facilmente inseridas e acessadas no sistema.  

Conclui-se que uma atividade antes considerada altamente complexa, com o GED 

passa a ser realizada de maneira muito mais simples. 
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4.5.2.2 – Controle do ciclo de vida dos documentos 
 

 Todo documento possui um ciclo de vida com fases definidas, que inicia com a 

sua produção, passando pela sua utilização, até chegar o momento de sua destinação, 

podendo este ser arquivado de forma temporária, permanente ou podendo ser descartado. 

Com a utilização de sistemas de GED, o acompanhamento e monitoramento do 

documento durante o seu ciclo de vida é facilitado e há maior controle sobre o tratamento 

que o mesmo receberá no momento de sua destinação.  

Com o acompanhamento sendo realizado de forma correta, que hoje infelizmente 

acaba não acontecendo em muitas empresas, evitamos tanto a manutenção de documentos 

que não possuem mais serventia para a organização, como também o descarte de 

documentos que devem ser armazenados durante um tempo maior ou conservados por 

serem considerados históricos. 

 

 

4.5.3 – Agilidade 

 

4.5.3.1 – Celeridade na tramitação das informações 
 

 Com os documentos tramitando em meio digital, temos um grande ganho com 

relação a tempo, pois hoje, principalmente em empresas que possuem setores localizados 

em diferentes endereços, perde-se uma infinidade de tempo para levar um documento de 

um local para o outro. 

 Com a utilização de ferramentas de GED, documentos gerados e controlados de 

forma eletrônica, são enviados de um local para outro e disponibilizados para acesso em 

questão de segundos, fazendo assim com que o trâmite de processos seja reduzido de 

forma assustadora, decisões sejam tomadas de forma mais rápida e quando falamos de 

atendimento à clientes externos, o tempo de resposta é extremamente melhorado. 
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4.5.3.2 – Maior rapidez na busca por documentos 
 

Da mesma forma que é apresentada maior rapidez na troca de documentos, o GED 

permite a redução drástica do tempo que é desperdiçado coma busca de documentos, que 

é outro grande problema para muitas organizações. Este benefício está diretamente ligado 

a maior facilidade para se organizar os acervos da empresa, onde os documentos serão 

classificados, padronizados e localizados da forma correta. 

Estima-se que hoje é despendido 20 %  a 40 % do tempo com a recuperação de 

informações ou documentos, que seriam evitados e empregados de forma mais produtiva 

em outras ações. 

 

 

4.5.4 – Acessibilidade 

 

4.5.4.1 – Acesso à informação por múltiplos usuários de forma 

simultânea 
 

 Com o documento sendo gerenciado fisicamente, a única forma de ter uma ou 

mais pessoas analisando o mesmo de forma simultânea é produzindo-o mais de uma vez, 

caso contrário, os outros interessados da informação deverão aguardar até que este 

documento seja enviado. 

 Com a gestão e o armazenamento dos documentos sendo realizada de forma 

eletrônica, várias pessoas podem acessar o documento ao mesmo tempo, fazendo com 

que a geração do documento repetidas vezes seja evitada e não haja mais necessidade de 

aguardar o envio do para acessar suas informações. 

4.5.4.2 – Acesso via web de diversos lugares 
 

 Além de permitir o acesso simultâneo aos documentos, o GED, com o provento 

da internet possibilita que os documentos sejam acessados de qualquer lugar do mundo 

de forma imediata e segura, diferente dos documentos em papel, pois para esses, quanto 
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mais longe o lugar para onde os mesmos devem ser deslocados, maior é o tempo, o custo 

associado e ainda existe o risco da perda ou de danificação. 

 

 

4.5.5 – Redução de custos 

 

4.5.5.1 – Otimização de espaço físico 
 

Com o armazenamento dos documentos sendo realizada de forma digital, espaços 

que hoje são utilizados para armazenamento de papel podem ser utilizados para outros 

fins e darem um retorno maior para a empresa. Até mesmo para os documentos que ainda 

são mantidos em meio físico, porém são geridos através de ferramentas do GED, o fato 

de se ter maior organização e controle sobre documentos, principalmente sobre os que 

podem ser descartados, faz com que a utilização de áreas com o armazenamento de 

documento seja cada vez menor. 

Devemos lembrar que quanto maior a quantidade de lugares e o tamanho de 

espaço utilizado para guarda de documentos, maior é a dificuldade no controle e na 

conservação dos documentos, que foram um dos principais problemas relatados. 

 

4.5.5.2 – Diminuição considerável de documentos produzidos, 

principalmente de cópias 
 

 Algo muito comum nas empresas hoje, é a produção dos mesmos documentos 

repetidas vezes, seja pelo fato dos mesmos não serem encontrados, por estarem 

armazenados em outros locais diferentes de quem precisa acessá-los ou por uma limitação 

do documento físico que é a dificuldade na sua utilização de forma simultânea, ou seja, 

caso o mesmo documento tenha que ser utilizado para fins de análise ou para qualquer 

outro fim no mesmo momento, um dos interessados deverá aguardar ou deverá ser feita 

uma cópia do mesmo documento.   

 Caso o documento tenha sido gerado e controlado de forma digital, a sua 

localização é facilitada, não existe mais limitação com relação a localização e estes podem 
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ser acessados por várias pessoas ao mesmo tempo, não existindo mais a necessidade de 

produção de cópias. 

 Outro benefício do GED é a facilitação do controle do que é impresso, podendo 

se ter uma visão melhor sobre números dos setores que mais imprimem e se o que está 

sendo impresso está dentro do portfólio dos documentos da empresa que estão sendo 

geridos de forma digital. 

 Para os documentos que estão em meio físico, porém são controlados através de 

ferramentas do GED, com a maior organização e facilidade na localização dos 

documentos, podemos ter também uma redução da quantidade de documentos gerados.  

 

4.5.5.3 – Melhor utilização do tempo e redução de pessoal 
 

 Com grande volume de documentos sendo algo comum na maioria das 

organizações, é natural que sejam empregados recursos humanos dedicados à organização 

dos documentos, assim como é natural a perda de bom tempo dos demais colaboradores 

para a sua busca.  

 Com a utilização de GED, o grande volume de trabalho dedicado a organização e 

tramitação de documentos pode ser altamente reduzido, em algumas situações pode até 

ser eliminado. Para exemplificar, podemos citar as unidades protocoladoras que existem 

em muitas empresas com a principal atribuição de receber e enviar documentos, trabalho 

este que com os documentos sendo tramitados digitalmente deixará de ser necessário. 

Quando falamos da localização de documentos, ação para o qual estima-se que os 

funcionários de uma organização chegam a utilizar uma média de 30% a 40% de seu 

tempo, com a utilização das ferramentas de GED podemos ter uma redução significativa 

deste tempo, possibilitar que os recursos empreguem o seu tempo nas ações que são de 

fato pertinentes a sua função, evitando muitas vezes com haja a necessidade de ter mais 

de um recurso para desempenhar o trabalho que pode ser realizado por uma única pessoa. 

 

 

 



43 
 

4.5.5.4 – Eliminação de custos com tramitação de papel 
 

 Os documentos que são gerados em meio físico podem demandar um alto custo 

com tramitação, principalmente quando há transporte para locais com endereços 

diferentes, pois as empresas podem ter de contratar serviços de terceiros para realização 

de tal ação ou possuir veículos e pessoas que possibilite-a. Com o GED, documentos 

gerados e tramitados digitalmente não despenderão custo direto com tramitação.  

 

 

4.5.6 – Segurança 

 

4.5.6.1 – Segurança do acervo 
 

 Com a utilização de ferramentas de GED, além de ser possível o aumento da vida 

útil dos documentos, as organizações podem evitar um problema comum e que sempre 

trouxe impactos por vezes significativos, que é a perda de documentos, seja essa pela má 

conservação durante o armazenamento, por roubo, por extravio durante o transporte ou 

por eventuais acidentes como chuva, incêndio e etc. 

  Com o armazenamento dos documentos em meio digital, para que documentos 

sejam perdidos, teria que acontecer um grande problema com os servidores onde estes 

estariam armazenados, algo que é difícil com as políticas de backup que são muito 

comuns.  

Hoje, já é muito comum que as ferramentas de GED contem com o recurso para 

armazenamento em nuvem, o que acabaria de vez com a possibilidade de perda. 

 

4.5.6.2 – Garantia da integridade dos documentos 
 

É importante a garantia de que ao acessar um documento, este esteja com todas as 

informações originais e seja um documento perfeitamente legível, algo que dependendo 

do tempo em que o documento precisa ser armazenado, torna-se uma missão bastante 
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complicada quando falamos de documentos em meio físico. Com a utilização de 

ferramentas de GED, independentemente do tempo em que documentos gerados 

digitalmente sejam armazenados, estes serão acessados sempre com a certeza de sua 

completude e que estejam perfeitamente legíveis.  

Para os documentos digitalizados, ou seja, criados inicialmente em meio físico, 

porém copiados para armazenamento em meio digital, o GED pode oferecer recursos que 

permitam a edição dos documentos após o escaneamento, de forma que seja melhorada a 

legibilidade destes. 

  

4.5.6.3 – Controle de acesso aos documentos 
  

 A maioria das organizações possuem documentos considerados confidenciais e 

precisam ter um controle sobre as pessoas que podem ter acesso aos mesmos, muitas 

vezes possuindo espaços dedicados e separados para este tipo de documento.  

Através da utilização de ferramentas de GED, é perfeitamente possível a definição 

de regras de acesso e de controle sobre os documentos, estabelecendo quem são as pessoas 

que podem acessar quais tipos de documento. Isso se deve muito a facilidade de gestão 

da classificação dos documentos, onde uma das características que é possível controlar é 

a confidencialidade dos mesmos, sendo possível inclusive a configuração por 

determinado tempo que o documento precisa ser armazenado em sigilo. 

 

4.5.6.4 – Auditoria 
 

Vários recursos de auditoria e rastreamento podem ser oferecidos por ferramentas 

de GED como: 

• 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 até a estação de 

trabalho onde o acesso foi realizado; 
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• Registro de movimentações dos documentos e das demais operações 

relacionadas como captura, classificação, arquivamento, descarte, entre 

outras, para as quais serão sinalizados os responsáveis pela ação. 

Com a visibilidade de todo o histórico dos documentos, torna-se mais fácil o 

controle sobre impressões indevidas, acessos indevidos aos documentos, tempo de 

tramitação dos processos, entre outras informações que facilitam a gestão dos 

documentos. 

 

 

4.6  – Riscos associados e os cuidados necessários  

 

Qualquer iniciativa dentro de uma organização deve ter seus riscos friamente 

analisados, primeiro para decisão quanto a sua viabilidade e retorno, em seguida, se 

optado pelo prosseguimento com a mesma, a avaliação das decisões durante sua 

implementação.  

De acordo com DAVENPORT & PRUSAK [27], a rapidez exigida nas mudanças 

pela busca de uma vantagem sustentável, naturalmente, possui o seu lado negativo. Os 

autores mencionam que a busca por se adequar as mudanças necessárias, faz com que 

empresas embarquem muitas vezes em soluções sem que são oferecidas como o 

solucionador de todos os seus problemas, sem que sejam destacados os cuidados 

necessários. 

Constantemente vemos serem oferecidas teorias e soluções para o gerenciamento 

eletrônico de documentos, que são apresentadas como fórmulas mágicas e vendidas como 

incontestáveis, porém, é extremamente necessário o cuidado para não se embarcar em 

algo que pode não ter sentido para a organização, pode não ser o momento ideal para se 

dar início ou mesmo sendo viável, é importante que projetos nesse sentido levem em 

consideração todos os devidos cuidados. 

Levando em consideração as devidas precauções, a chance de eliminação dos 

riscos relacionados e consequentemente obtenção dos resultados esperados dentro do 
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tempo e do custo estabelecido crescem muito, para isso, é importante que cada uma delas 

sejam bem conhecidas pelas organizações.  

 

4.6.1 – Saber quando utilizar 

 

Um dos maiores dilemas das organizações é entender o que é GED e em quais 

situações ele é aplicável para a mesma. 

Assim como sistemas com outras finalidades, implantar um sistema de GED 

envolve não apenas cálculo de custos e benefícios (que geralmente são os primeiros 

pontos a serem analisados), mas cálculos de utilização, volume e retenção de documentos.  

Em outras palavras, é preciso saber qual a quantidade de documentos a empresa 

passaria gerir em meio eletrônico, somando ao nível de consulta desses documentos, que 

deve ser de médio para alto, e o tempo que os documentos deverão ficar arquivados por 

conta de obrigações legais, pois se o volume for pequeno demais não justifica o esforço 

e o custo demandado. 

É válido destacar que o GED é bom, porém não é um milagre. As organizações 

não podem achar que todo o seu volume de papel pode ser eliminado sem que seja feita 

a devida avaliação e aplicação da tecnologia correta, para que desta forma o 

custo/benefício seja o melhor e haja um aumento considerável da produtividade. Da 

mesma forma não podem achar que o tramite de papel será eternamente o mesmo e 

fecharem as portas para iniciativas ligadas ao GED. 

 

4.6.2 – Escolher a tecnologia adequada 

 

Ao optar pelo gerenciamento eletrônico de documentos, uma empresa deve 

verificar qual a ou quais tecnologias mais adequadas à suas necessidades, evitando altos 

gastos sem que se tenha o retorno necessário para pagar o investimento na implantação. 

Um sistema pode ser adquirido ou contratado com custos reduzidos, porém pode 

demandar uma quantidade grande de customizações ou integrações para que funcione 
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bem, isso pode vir a tornar mais caro que pagar um pouco mais por uma tecnologia boa e 

confiável. 

Para avaliação das melhores tecnologias e ferramentas para a organização, alguns 

aspectos podem ser considerados, como os custos com instalação e manutenção, a 

plataforma de utilização, deve ser verificado se atende as metodologias de indexação, se 

permite importação e exportação de documentos, visualização de arquivos em diversos 

formatos, se possui filtros para tratamento de imagens, segurança com restrições de 

acesso aos documentos, auditoria, controle de versão e revisão de documentos e 

compatibilidade com outros softwares, tais como sistemas gerenciadores de banco de 

dados, linguagens de programação, editores de texto, planilhas de cálculo, dentre outros 

programas que a organização possa vir utilizar. 

 A definição da infraestrutura necessária deve correr em paralelo com a obtenção 

das ferramentas a serem utilizadas, pois desta forma, garante-se que mesmo com grande 

volume de informações, pessoas realizando o acesso no mesmo momento e a realização 

de consultas com alto nível de informações, nada venha a comprometer a performance 

necessária para a perfeita utilização do sistema.  

 Realizando as devidas análises, a escolha da melhor tecnologia para realização do 

gerenciamento eletrônico dos documentos torna-se mais acertada, aumentando assim as 

chances de sucesso na implantação de projetos neste sentido. 

 

4.6.3 – Conhecer os custos para implantação 

 

Um dos fatores que trazem maior preocupação é o custo necessário para 

implantação de tecnologias de GED, isso por vezes foi um fator de grande influência para 

a definição pela sua utilização. 

Além dos custos mencionados ao falar sobre a escolha da tecnologia adequada, 

alguns itens são necessários para a implantação e caso a empresa ainda não os possua, 

terá de fazer a análise do custo para sua obtenção: 

• Hardware (storage, scanners, servidores, monitores) 

• Banda de rede 

• Mão de obra de implantação 
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Com o passar do tempo, esses itens têm se tornado mais acessíveis e tem deixado 

de ser um fator limitante para se optar pelo uso de tecnologias de GED, apesar de ainda 

ser algo a ser considerado e bem avaliado. 

 

4.6.4 – Definir bem os processos e levantar as informações necessárias 

 

Uma vez se optando pelo uso de GED, existem outras preocupações a serem 

consideradas. A definição dos processos da organização para o qual será aplicado o uso 

de ferramentas para o gerenciamento eletrônico de documentos é de extrema importância, 

porém é algo para o qual as empresas costumam não utilizar a atenção e o tempo 

necessário na avaliação e levantamento das informações que são altamente necessárias 

para as tomadas de decisão. 

Podemos citar algumas informações importantes a serem levantadas como: 

• Quantidade de pessoas / setores e quais são envolvidos no processo 

(Stakeholders); 

• Volume de documentos do processo; 

• Volume de pesquisa de tais documentos; 

• Qual o risco caso esses documentos sejam perdidos; 

• Locais aonde documentos são armazenados hoje; 

• Espaço físico que a armazenagem desses documentos demanda; 

• Tempo médio de tramitação do processo; 

• Distribuição geográfica das pessoas envolvidas no processo; 

• Principais dificuldades; 

• Fundamentação legal a ser avaliada; 

Com todas as informações levantadas, é de extrema importância a escolha de um 

dos processos para ser utilizado como piloto, isso é, de preferência um processo menor, 

com uma quantidade de envolvidos e volume de documentos menor. Com a escolha de 

um piloto, fica mais fácil de se obter maturidade mais rápido e criar a cultura necessária 

entre as pessoas envolvidas. 
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Sem o devido levantamento e análise das informações, o planejamento acaba 

sendo comprometido, pois por vezes não há a escolha do melhor processo a ser utilizado 

como piloto, as informações surgem em momentos aleatórios do projeto, a ausência do 

domínio necessário de todas as informações acaba tornando recorrente o retrabalho, 

informações acabam sendo suprimidas por não haver o levantamento com todos os 

envolvidos do processo, entre outros problemas. 

 

4.6.5 – Não investir apenas em tecnologia 

 

Antes de definir qual a melhor tecnologia a ser utilizada, algumas ações podem 

ser necessárias para preparar o terreno e aumentar as chances de sucesso de iniciativas de 

GED dentro da organização. Toda a força de trabalho deve estar comprometida com os 

resultados desejados, além de estarem confortáveis e motivados para a assimilação e uso 

da nova tecnologia. 

 Cada empresa possui um volume de informações e documentos e um nível de 

organização documental diferente, logo, ao formar uma equipe de colaboradores para o 

projeto correspondente, esta pode ter a necessidade de conter arquivistas, bibliotecários, 

historiadores, profissionais de TI, advogados, analistas de processo, entre outros, 

dependerá do tamanho do projeto. 

Com um ambiente preparado para dar início a implementação de uma iniciativa 

de GED, a preocupação passa a ser a escolha da melhor ou das melhores tecnologias a 

serem utilizadas. Para que a tecnologia seja rapidamente adotada e traga ganhos reais para 

a organização, esta precisa ser de fácil uso, deve apresentar ganhos de eficiência para os 

usuários e exigirá treinamento, pois a primeira barreira a ser quebrada dentro da 

organização será a mudança de cultura. É comum encontrarmos ambientes onde as 

pessoas queiram continuar realizando suas atividades da forma como já fazem hoje, algo 

que aos poucos terá que mudar, mas que pode ser bem um processo doloroso e demorado 

para a organização. 

Pensando na maior usabilidade dos softwares a serem utilizados, estes devem 

possuir uma interface amigável, com áreas personalizáveis, que possam maximizar a 

produtividade individual, possibilitar a consulta das informações de forma segura,  
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permitindo que esta possa ser realizada em alguns casos de forma remota, tendo o máximo 

de funções de ajuda para minimizar a utilização de suporte técnico e possuir ferramentas 

cujas atualizações possam ser realizadas de forma prática e sem interrupção da operação 

da empresa. 

Muitas empresas adquirem ferramentas que são muito boas se considerarmos o 

nível gerencial da organização, porém deixam de lado a parte operacional, que em geral, 

serão os que mais utilizarão o sistema. Algumas decisões acabam dificultando o trabalho 

de aculturamento das pessoas e ganho de maturidade pelo sistema. 

 

4.6.6 – Entender que não basta digitalizar os documentos 

 

Muitas organizações imaginam que a simples digitalização dos seus documentos 

é o suficiente para resolver seus problemas com o gerenciamento dos mesmos. O GED 

oferece muitos recursos que se não utilizados ou não forem utilizados da forma correta, 

podem comprometer os resultados esperados. 

A empresa deve ter total conhecimento dos recursos oferecidos e entender que 

gerenciar documentos vai muito além de ter os mesmos em meio digital, pois há a 

necessidade de aplicar outras ações para garantir que os mesmos estejam organizados, 

permitindo que seja mais visível e palpável o retorno do investimento de tempo e recursos. 

 

4.6.7 – Conhecer as limitações legais 

 

Com o passar do tempo, as leis brasileiras vem sendo ajustadas e se adequando as 

evoluções relacionadas ao gerenciamento eletrônico de documentos, porém, ainda 

podemos esbarrar em alguns entraves. 

  No decreto federal nº 8.539/2015, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para 

a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional, os documentos 

considerados nato-digitais, ou seja, criados originalmente em meio eletrônico, serão 

considerados originais para todos os efeitos legais, porém, os documentos físicos que 
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forem digitalizados deverão ser mantidos para efeito de comprovação de sua 

autenticidade [18]. 

 A exigência do documento original em meio físico no Brasil para algumas 

situações, acaba sendo um limitador para a extinção do papel dentro das organizações. 

Em alguns países, as leis evoluíram e já existe uma abertura maior para a extinção quase 

que total de documentos em meio físico.  
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Capítulo 5 

Conclusão e Trabalhos Futuros 

 

5.1 – Conclusão 

 

Com o presente momento, onde as empresas buscam formas de reduzir os seus 

custos e ao mesmo tempo manterem-se competitivas, torna-se natural a busca por 

soluções que resolvam os problemas responsáveis por impactar seu orçamento, logo, 

surgem diversas soluções tecnológicas que costumam ser apresentadas como fórmulas 

mágicas e muitas vezes acabam sendo adquiridas na esperança de que tudo poderá ser 

resolvido de forma muito simples e prática. 

O desenvolvimento do estudo possibilitou uma análise sobre problemas que 

podem ter grande interferência do ponto de vista financeiro, relacionados à gestão 

documental das organizações. Foi realizado uma exposição de cada um dos problemas, 

em seguida apresentado como o GED pode contribuir como solução através de suas 

ferramentas, um entendimento melhor sobre cada um dos benefícios oferecidos e o 

respaldo legal para que isso aconteça. Além disso, o estudo também permitiu ter uma 

visão sobre os cuidados necessários para obtenção dos resultados esperados com o GED 

e o reflexo para os projetos caso esses não sejam considerados. 

A conclusão obtida foi que o GED realmente oferece uma série de benefícios que 

são cada vez maiores com a evolução das tecnologias relacionadas e iniciativas de sucesso 

dentro do próprio Brasil podem comprovar que é possível a redução de custos com sua 

implementação. Em contrapartida, foi percebido que existem uma série de fatores a serem 

considerados antes e durante a implantação de projetos neste sentido, que mostram que 

pode não ser tão simples como apresentado pelas empresas que oferecem soluções 

tecnológicas com esse propósito. Diante do exposto, conseguimos entender a razão pela 

qual muitas organizações acabam não obtendo o sucesso esperado com iniciativas para o 

gerenciamento eletrônico dos documentos, uma vez que a maioria não está disposta a 

cumprir todas as etapas necessárias, dentro do tempo necessário. 
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Com a evolução contínua das tecnologias de GED, a redução do custo para 

implementação, a evolução da legislação principalmente no Brasil e a ciência cada vez 

maior por parte das organizações dos cuidados necessários para mitigar os riscos para 

projetos neste sentido, a tendência é que as ferramentas sejam cada vez mais utilizadas e 

o índice de resultados positivos aumente exponencialmente.  

 

5.2 – Trabalhos futuros 

 

Dada a importância do assunto, torna-se necessário o desenvolvimento de 

métodos ou ferramentas que possam facilitar as organizações a identificar o momento 

correto para a utilização do GED, qual das tecnologias devem ser utilizadas e com base 

em informações levantadas, qual será o custo para a organização. 
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