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Resumo 

 

No decorrer dos anos, constatou-se o grande acúmulo de papéis em corporações, 

seja qual for o setor, empresarial, comercial, judiciário, hospitalar ou mesmo nos 

órgãos governamentais, e esse volume vem aumentando a cada dia gerando 

consumo de recursos e impacto ambiental. O GED é um conjunto de tecnologias 

(hardwares e softwares específicos) que permite a gestão inteligente de qualquer 

documento ou arquivo de uma organização, originalmente eletrônicos ou convertidos 

à forma digital. Ainda, o GED é uma solução para organizar e estruturar em forma 

eletrônica documentos que demandam busca e visualização constantes das 

informações neles armazenadas. Esses documentos podem ser das mais diversas 

origens tais como: papel, arquivos de texto, planilhas eletrônicas, microfilme, 

imagem, CAD e etc. Este trabalho apresenta ao Departamento de Oftalmologia e 

Ciências Visuais da Unifesp, a solução de GED, assim como sugere sua 

implantação, com a prerrogativa de que o GED é uma proposta tecnológica que 

torna o e-business uma realidade, não apenas considerando a problemática da 

guarda e recuperação da informação, mas por ser um agente importante na 

compreensão e percepção do conhecimento, tornando-se um facilitador na tomada 

de decisão baseada no conhecimento. 

 
Palavras-Chave: GED, Informática, Fluxo de Trabalho, Documento, Microfilmagem, 

Gestão da Informação em Saúde. 
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Abstract 

 

Over the years, it has been found the large accumulation of papers in corporations, 

whatever the sector, business, trade, judiciary, hospital or even in government 

agencies, and this volume is increasing every day generating resource consumption 

and environmental impact. The GED is a suite of technologies (hardware and specific 

software) that enables intelligent management of any document or file of an 

organization, originally electronic or converted to digital form. Still, the GED is a 

solution to organize and structure in electronic form documents that require constant 

search and view the information stored in them. These documents can be from many 

different backgrounds such as: paper, text files, spreadsheets, microfilm, image, 

CAD, etc. This paper presents to the Department of Ophthalmology and Visual 

Sciences of Unifesp, a GED solution, as well as suggests its implementation, with the 

prerogative that the GED is a technological proposal to make e-business a reality, 

not only considering the problems of storage and retrieval of information, but It may 

be an important agent in the understanding and perception of knowledge, becoming 

a facilitator in making decisions based on knowledge. 

 

Keywords: GED, IT, Workflow, Document, Microfilm, Healthcare Information 

Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas a sociedade contemporânea está sendo remodelada por 

meio de uma intensa revolução tecnológica a qual tem como ferramenta essencial as 

tecnologias da informação. O crescimento explosivo da utilização de computadores, a 

Internet, a World Wide Web, as grandes redes, os avanços tecnológicos, a 

popularização dos dispositivos móveis de comunicação, contribuíram sobremaneira na 

dependência que organizações passaram a ter pelas informações trafegadas nesses 

sistemas informacionais. O advento da internet, por exemplo, assim como as suas 

consequências influenciaram o modo de agir e pensar da sociedade atual, promovendo 

modificações definitivas, o que é considerado como um acontecimento de impacto 

semelhante ao causado pela Revolução Industrial. A revolução que a internet trouxe ao 

mundo corporativo foi tão rápida e intensa que não seria exagero dizer que o 

capitalismo ficou diferente desde então. Essa revolução tecnológica tem se processado 

em ritmo acelerado e por toda parte, e o que se observa, é o surgimento de uma nova 

forma de relação entre a economia, a sociedade e o Estado, de forma que as leis se 

tornaram antiquadas, a economia foi reformulada, reordenaram prioridades, redefiniram 

os locais de trabalho, mudaram o conceito de realidade e obrigaram as pessoas a 

ficarem sentadas, durante longos períodos de tempo, diante de telas de computadores. 

Vivemos a revolução da informação, a era da tecnologia da informação. 

Neste sentido, a tecnologia da informação passou a fazer parte integrante do 

cotidiano das empresas e organizações, tanto no contexto privado quanto no setor 

público. Através de diversas formas, a tecnologia da informação auxilia no controle de 

atividades administrativas, contabilidade e compras, até a mediação da comunicação 

entre pessoas. O crescente uso da tecnologia nas empresas e corporações permitiu 

melhor flexibilização, contribuindo fortemente no processo de tomada de decisão, 

rompendo barreiras, possibilitando a adaptação das organizações ao cenário de 

acirramento da competitividade e ampliação comercial. Seu papel é fundamental na 

potencialização das habilidades dos recursos humanos, disponibilizando informação 

para quem dela necessite. O sucesso de uma organização passou a ser fortemente 

norteado por sua competência em compartilhar informação e gerar conhecimento. 

Neste cenário, surge a necessidade de controlar e zelar pela informação de 

forma que a esta se possa agregar valor empresarial. Contribuindo com isto, o 

gerenciamento eficiente de documentos é um fator determinante para sucesso nas 
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instituições, sejam elas públicas ou privadas. O armazenamento em formato digital 

proporciona economia de espaço físico e de tempo na localização de informações, 

tornando o acesso mais rápido e, assim, contribuindo positivamente no processo de 

tomada de decisões. 

Para cuidar deste armazenamento em forma digital e ainda prover toda 

segurança necessária, estudos em relação ao GED (Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos) foram evoluindo nesta última década de modo a torna-la uma ferramenta 

de grande potencial, possibilitando que as empresas utilizem formas mais complexas 

de armazenar e dispor as informações, que não apenas aquela que simplesmente 

transpõe as informações do papel para meios eletrônicos. O GED é a soma das 

tecnologias e produtos que visam o gerenciamento de informações em forma 

eletrônica, fechando o ciclo completo, desde sua criação até o seu arquivamento. É a 

tecnologia que torna o eBusiness uma realidade, pois alicerça todas as informações 

referentes a qualquer etapa de qualquer processo de negócio. 

 

1.1 Apresentação 

 

O Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Universidade Federal de 

São Paulo (Unifesp), bem como toda e qualquer organização, produz documentos, seja 

em papel, seja em meio eletrônico. O acúmulo desta produção documental dificulta a 

organização dos documentos, fazendo com que a agilidade na recuperação dos 

mesmos fique comprometida, ocasionando situações frustrantes nas tomadas de 

decisões. O esforço e o tempo desprendidos para gerenciar o armazenamento dos 

documentos são realmente impactantes nos quesitos tempo, velocidade e custo de 

armazenamento do papel físico ou mesmo o documento guardado eletronicamente de 

forma trivial. 

Quando nos voltamos ao passado e recordamos o início da Sociedade Agrícola, 

vemos que o surgimento da agricultura constituiu o primeiro ponto fundamental para o 

desenvolvimento social humano, de modo que o cultivo sistemático da terra era capaz 

de fixar o homem em seu ambiente e de produzir seus alimentos. Essa sociedade, 

ainda não havia se exaurido pelo fim do Século XVIII, quando a Revolução Industrial se 

desencadeou na Europa provocando uma ruptura nos interesses agrícolas, 

caracterizada pela evolução tecnológica aplicada à produção e a consequente 

revolução no processo de produção e nas relações sociais. 
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Com os efeitos deste processo surge a era da pós-industrialização quando a 

economia assume tendências globais e a informação passou a ser considerada como 

um capital precioso, desempenhando um papel crescente na vida econômica, social, 

cultural e política. É o surgimento de uma nova sociedade: Informacional ou da 

Informação que, acentuada com o dinamismo da informação e transitando em 

velocidades e quantidades crescentes em redes de comunicações globais, dá lugar 

para a sociedade em que vivemos caracterizada como Sociedade do Conhecimento e 

desde então estamos presenciando o chamado paradigma da informação, onde 

disponibilizar e armazenar a informação, já considerada um bem organizacional, tem se 

tornado cada vez mais difícil e dentro da gama de instrumentos necessários à gerência 

eficaz das organizações, a informação pode ser vista como um insumo de importância 

capital. “Neste sentido, as organizações têm investido intensamente em projetos que 

objetivam a criação, o controle e a disponibilização adequada da informação no 

ambiente de trabalho” (Rios, 2005, p.2). Segundo Cardoso e Gonçalves Filho (2001), a 

informação nas organizações é hoje um poderoso recurso, permitindo seu perfeito 

alinhamento estratégico por meio de constantes fluxos bidirecionais entre a empresa e 

o microambiente, criando condições para que esta viabilize seus objetivos e cumpra 

sua missão corporativa. 

Na atual realidade tecnológica digital, uma das melhores formas de garantir a 

continuidade do conhecimento tem sido reservar as fontes de informações. Nesse 

sentido, preservar a informação que está em estado físico é uma tarefa complexa que 

envolve a guarda desta fonte frente a necessidade de compartilhamento. Replicar a 

fonte física pode significar perda de controle e posse da mesma. A transformação da 

informação física para um meio digital tem garantido a exclusão de alguns problemas 

enfrentados com o tratamento da informação física, de uma forma muito mais prática e 

sustentável. Diversas empresas têm convertido seu acervo documental para o estado 

digital, muitas vezes para garantir a blindagem desta informação, utilizando os métodos 

de criptografia atuais, e também descentralizando o acesso à mesma. Por outro lado, 

uma grande parcela das organizações, parcelas significativas de documentos são 

simplesmente acumuladas, isto é, armazenadas, muitas vezes, sem critérios definidos, 

tais como indexação, classificação, período de retenção, valor de negócio e sigilo, 

sendo sua futura pesquisa e recuperação extremamente difíceis ou mesmo inviáveis. 

A falta de gerência de documentos eletrônicos é um problema que atinge hoje a 

quase totalidade das organizações, com um agravante para o setor público, limitado 
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em seu orçamento para inserir soluções tecnológicas adequadas, em função do alto 

custo para implantação das mesmas. Na crença que a administração pública deve 

encontrar solução para esse problema, defende-se a necessidade de modernização 

tecnológica aliada as técnicas de gestão da informação. 

 

Ações de modernização tecnológica vêm sendo realizadas através da 
implantação de novos modelos de informática pública, apoiados na 
descentralização dos serviços e no uso das tecnologias em favor do 
cidadão. Governos têm utilizado as tecnologias para desenvolver, 
aperfeiçoar e ampliar seus sistemas de informação com vistas a 
melhorar a prestação dos serviços públicos e reduzir os custos da 
administração (Chiavegatto, 1999, p. 7). 

 

A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) tem revolucionado o método 

de coletar, produzir e disseminar a informação, mudando gradativamente a forma como 

as instituições acessam e lidam com a informação. Portanto, dispor da informação não 

é suficiente, é preciso saber organizá-la e utilizá-la da melhor maneira possível. 

No Brasil, a gestão de documentos institucionalizou-se com a aprovação da Lei 

8.159, de 08 de janeiro de 1991, que em seu artigo 3º, define gestão documental como 

sendo “[...] o conjunto de procedimentos e operações técnicas à sua produção, 

tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando à 

sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente”. 

Neste contexto, 

 

As ações da gestão documental [...] objetiva, entre outros, assegurar 
uma documentação adequada, garantir a preservação e o acesso aos 
documentos, permitindo a recuperação das informações de forma ágil e 
eficaz, proporcionar o cuidado adequado e o armazenamento a baixo 
custo, reduzir ao essencial a massa documental produzida, otimizar 
recursos humanos, físicos e materiais (Bartalo; Moreno, 2008, p. 85). 

 

Para gerenciar informações contidas em documentos, este trabalho apresenta o 

Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED): 

 

[...] é um conjunto de tecnologias que permite o gerenciamento de forma 
eletrônica ou digital de documentos. Tais documentos podem ser das mais 
variadas origens e mídias, como papel, microfilme, som, imagem e mesmo 
arquivos já criados na forma digita (Tiago; Reis, 2011, p. 110-111). 
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O GED é uma solução que permite organizar eletronicamente toda uma gama de 

documentos, gerenciar, automatizar e segurar a informação de forma útil e ágil. É uma 

ferramenta tecnológica embarcando um conjunto de funcionalidades que permitem um 

gerenciamento de documentos de forma eletrônica, ou seja, fornece um meio de 

arquivar, consultar, acessar, difundir e recuperar facilmente informações existentes em 

documentos. Os sistemas GED permitem aos usuários acessar os documentos de forma 

ágil e segura, normalmente via Web por meio de uma intranet corporativa. A capacidade 

de gerenciar documentos é uma ferramenta indispensável para a Gestão do 

Conhecimento, estes documentos podem ser de várias origens e mídias, como papel, 

sons, filmes, e arquivos que já foram criados digitalmente e imagens, o GED não tem 

como unicamente o objetivo de armazenar arquivos, mas também tratar das informações 

contidas nele, ou seja, ele evita duplicações de documentos, classificação de 

documentos com critérios cruzados, além de organizar e armazenar através de um 

scanner documentos em papel, ou seja, o GED permite que documentos em papel sejam 

digitalizados assim protegendo o conhecimento da empresa (Machado, 2002, p. 197). 

 

1.2 Justificativa 

 

Nos dias atuais, é pouco provável encontrarmos algum ambiente de trabalho 

que não tenha sido afetado de alguma forma pela tecnologia da computação. Uma das 

consequências, de certa forma imprevista, da proliferação dos computadores pessoais 

foi a corpulência explosiva de papel nos escritórios e instituições. Poucos discordam 

que os computadores e as fotocopiadoras foram grandemente responsáveis pelo 

aumento do total de papel. 

A intenção desse trabalho é apresentar uma proposta de implantação de uma 

solução informatizada de Gerenciamento Eletrônico de Documento (GED), através de 

uma metodologia plausível. A solução de GED contribuirá na administração do parque 

documental existente e futuros de modo que possa facilitar a recuperação e localização 

de documentos para atender as demandas documentais do Departamento, visando 

obter maior eficiência e segurança nos fluxos de processos e combate ao desperdício 

de papel. 
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Ainda, a proposta de tal implantação vem ao encontro do Decreto Nº 85391 de 8 

de outubro de 2015, Presidência da República, Casa Civil que estabelece o uso de 

meio eletrônico para a tramitação de documentos nos órgãos e entidades da 

administração pública direta, autárquica e fundacional. Este instrumento de força de Lei 

aponta para a redução de custos com papel e impressão, sendo que o meio digital 

proporciona transparência, segurança e sustentabilidade ambiental. 

                                            
1 Decreto Nº 8539 08/10/2015. http://www.planejamento.gov.br/assuntos/logistica-e-tecnologia-da-
informacao/noticias/decreto-estabelece-tramitacao-eletronica-de-documentos-como-regra-para-o-
governo-federal. 

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/logistica-e-tecnologia-da-informacao/noticias/decreto-estabelece-tramitacao-eletronica-de-documentos-como-regra-para-o-governo-federal
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/logistica-e-tecnologia-da-informacao/noticias/decreto-estabelece-tramitacao-eletronica-de-documentos-como-regra-para-o-governo-federal
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/logistica-e-tecnologia-da-informacao/noticias/decreto-estabelece-tramitacao-eletronica-de-documentos-como-regra-para-o-governo-federal
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2 OBJETIVOS  

 

Os objetivos devem apontar para a finalidade de um trabalho científico, 

contribuir para alcançar a meta que se pretende com a elaboração da 

pesquisa. Os objetivos são na verdade o propósito, a meta, o que deve 

responder a pergunta: o que se pretende investigar? Os objetivos são verbos 

de ação e não de estado. 

Os autores Fiorentini e Lorenzato (2006: p.91) afirmam que “uma vez 

definida a questão/pergunta da investigação, os objetivos da pesquisa podem 

ser, então, formulados ou revistos, caso já tenham sido inicialmente 

estabelecidos”. Sabendo-se que os objetivos em um projeto de trabalho 

científico é o que corrobora coerência ao plano de ação, e também apresenta o 

objetivo geral onde ressalta onde o estudo pretende chegar, o que se busca, o 

foco do estudo e, também os objetivos específicos, ou seja, as etapas que 

devem ser cumpridas, o passo a passo a ser percorrido para que se possa 

alcançar o objetivo geral. 

Conforme Oliveira (2010, p. 36) “o objetivo geral precisa dar conta da 

totalidade do problema da pesquisa, devendo ser elaborado com um verbo de 

precisão, evitando ao máximo uma possível distorção na interpretação do que 

se pretende pesquisar”. 

Ainda segundo Oliveira (2010, p. 37) “os objetivos específicos fazem o 

detalhamento do objetivo geral e devem ser iniciados com o verbo no infinitivo”. 

 

2.1 Objetivos Gerais 

 

O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia de implantação da 

solução de GED ao Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da 

Unifesp de modo que a implantação da solução possa controlar, armazenar, 

compartilhar e recuperar informações existentes em documentos, seu ciclo de 

vida desde a sua criação até seu arquivamento em formato eletrônico 

contribuindo para a redução de custo com impresso em papel e espaço físico 

para armazenamento dos mesmos. 
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2.2 Objetivos Específicos 

 

 Apresentar os conceitos de GED e suas tecnologias envolvidas 

bem como as contribuições, vantagens e desvantagens da solução;  

 Buscar bases para sugerir a implantação de um sistema de GED 

no Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Unifesp; 

 Analisar e comparar a produção bibliográfica a partir de aportes 

teóricos de autores sobre o GED; 

 Gerar expectativas positivas para uma possível implantação da 

solução de GED no Departamento de Oftalmologia e Ciências 

Visuais da Unifesp; 

 Mostrar que é possível reduzir drasticamente custos com a 

implantação utilizando a infraestrutura de TI existente na Unifesp; 

 Apontar que existem soluções GED, Software Livre (open source) 

disponíveis no mercado, as quais já são utilizadas por outras 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e possibilidades de 

parcerias para distribuição de licenças e capacitação gratuita 

através de Termo de Cooperação entre IFES; 

 Propor uma metodologia de implantação da solução GED ao 

Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Unifesp. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 MARCO REFERENCIAL  

 



 
 

3 MARCO REFERENCIAL 

 

As primeiras iniciativas do sistema de GED como ferramenta de gestão, 

iniciaram-se nos Estados Unidos da América, cuja sociedade acadêmica discutia a 

necessidade de gestão de documentos, e assim surgiram algumas iniciativas 

privadas. Rondinelli (2002) nos fala que, em 1991, a Sociedade de Histórica de 

Minnesota2 (Minnesota Historical Society) realizou um encontro de pesquisa em 

documentos eletrônicos, no qual decidiram realizar uma série de pesquisas sobre o 

assunto, obtendo resultados de aplicações gerais. A primeira entidade acadêmica a 

realizar o projeto neste encontro foi a Escola de Ciências da Universidade de 

Pittsburgh, cuja apresentação foi um projeto de pesquisa que relaciona diversas 

áreas de conhecimento, e então propunha aplicação em três anos. Nasce assim o 

primeiro passo da comunidade acadêmica na questão de gerenciamento eletrônico 

de documentos. Após a conclusão da primeira etapa deste projeto, muitos países, 

em eventos, discutiam suas aplicações e conclusões. Este projeto serviu como base 

para os outros que foram desenvolvidos posteriormente. De acordo com Rondinelli 

(2002), no Brasil, as primeiras iniciativas vieram do Poder Executivo Federal, mas, 

no que diz respeito às tecnologias da informação, ainda não envolvendo o 

gerenciamento arquivístico de documentos eletrônicos, limitando-se simplesmente a 

implantar um sistema de programas, em que o Norte era disponibilizar serviços e 

informações aos cidadãos através, da internet, denominado Programa Sociedade da 

Informação. Entretanto, o Centro Nacional da Gestão da Informação (CENADEM), 

foi o pioneiro sobre o GED. O CENADEM por usa vez, iniciou suas atividades em 

1976, trabalhando com micrografia, e continuou progredindo em seu campo de 

conhecimento com o objetivo de disseminar as novas tecnologias da informação e 

documentação, de forma que realizou pesquisas, projetos e implantou o 

Gerenciamento Eletrônico de Documentos em todo o Brasil. Foi o CENADEM quem 

criou o termo GED e introduziu sua prática no Brasil. Neste sentido o CENADEM 

passou a ser referencial nacional e internacional, abrangendo a classe de 

fornecedores, usuários e profissionais interessados pelos produtos voltados ao 

gerenciamento documental, O Centro é também o pioneiro no de programas de 

treinamento e capacitação, possuindo o maior programa de treinamento em GED 

                                            
2 Minnesota Historical Society. http://www.mnhs.org/. 

http://www.mnhs.org/
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conhecido com CDIA (Certified Document Imaging Architect) sendo que este 

programa foi trazido para o Brasil pelo próprio CENADEM, através de acordo 

internacional com a conceituada entidade americana Rheinner Group, que atua na 

área de pesquisa, ensino e consultoria em Workflow. Pode-se dizer que o 

CENADEM foi o órgão de maior especialidade no assunto, no contexto nacional, e 

embora tenha sido extinto em 2010, existam iniciativas públicas e privadas para 

proteger e implantam sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos. 

No mundo tecnológico atual, em constante transformação e avanços 

significativos, o conceito atual de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED), 

continua expandindo no meio corporativo e ganhando posição como ferramenta de 

apoio aos processos empresariais que demandam tempo. Diante do cenário atual de 

crescentes volumes de informações geradas diariamente, o GED se mostra um 

ferramental útil para facilitar a vida empresarial e das instituições. A solução é a 

composição de uma gama de ferramentas tecnologicas que, independente das 

origens e mídias, permite um completo gerenciamento de documentos. 

Com a explosão dos microcomputadores na década de 80, surgiu a 

necessidade de gerenciar a grande quantidade de documentos armazenada em 

arquivos imensos nas empresas e instituições. Os documentos começaram a ser 

digitalizados e armazenados em sistemas de GED. Hoje, praticamente os 

documentos nascem em ambiente digital e com a evolução das tecnologias 

relacionadas, o foco passa a ser na recuperação destes documentos e na vantagem 

competitiva gerada a partir de uma gestão eficiente. 

Atualmente, a política arquivista nacional vem se ampliando e dando suporte 

para o fortalecimento desta solução tecnológica no mundo empresarial e setores 

públicos. O governo federal tem estabelecido, através do Decreto Nº 8.539 de 08 de 

outubro de 2015, que o meio eletrônico deve ser o ambiente para toda tramitação de 

documentos entre órgãos governamentais, o que naturalmente tem fomentado a 

importância da solução de GED possibilitando a ampliação das melhorias e novas 

funcionalidades nas tecnologias que compõe esta ferramenta. 

Este trabalho, busca neste contexto apresentar a solução de GED, suas 

características tecnológicas, vantagens e desvantagens, e fortalecer a posição de 

que esta ferramenta em muito auxilia a tarefa do tomador de decisão, entretanto 

deve-se ressaltar que os méritos dos bons resultados na utilização do GED são 

creditados ao raciocínio do usuário na parametrização e utilização desta ferramenta. 
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3.1 Aspectos relevantes da solução de GED 

 

É de fundamental importância atuar na gestão de documentos para otimizar e 

transcorrer as funções dos negócios sem grandes dificuldades, ter acesso local à 

informação, poder realizar operações paralelas, reduzir espaços de armazenamento, 

aumentar a velocidade de acesso, aumentar e preservar o valor da informação, 

ganhar tempo em decisões críticas, melhorar a sensibilidade nos negócios e mitigar 

riscos. 

A gerência é feita utilizando produtos de software para gerenciamento de 

documentos que facilitam a organização, controlam e administram documentos 

mantidos em redes. 

Para que esta excelência seja atingida, existem fatores importantes 

relacionados ao gerenciamento eletrônico de documentos, não necessariamente 

tecnológicos, que devem ser considerados, a gestão documental. Estes aspectos 

são abordados neste capítulo. 

 

3.2 Definição do Problema 

 

Antes de se estabelecer a problemática do presente estudo, é importante 

trazer neste momento uma definição sobre o termo documento. Documento é o 

suporte material de uma ideia, de uma informação que vai ser conservada ou 

transmitida, servindo para consulta, estudo ou prova. 

Documentos são considerados como o centro de muitas aplicações porque 

eles carregam inteligência. Documentos são, em geral, pacotes de informação 

desenvolvidos e dirigidos para a compreensão humana. A maior parte dos 

documentos aumenta a compreensão sobre um determinado assunto ou provoca 

uma ação. São todos os papéis contendo informações que ajudem a tomar 

decisões, comuniquem decisões tomadas, registrem assuntos de interesse da 

organização ou do indivíduo. 

Assim documento é qualquer informação escrita, objeto ou fato registrado 

materialmente, susceptível de ser utilizado para estudo, consulta ou prova, sendo o 

registro de uma informação independentemente da natureza do suporte que a contém. 
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Podem ser classificados quanto à procedência (públicos e privados), quanto 

ao valor (administrativos, fiscal, informativo, legal permanente, primário, probatório e 

secundário), quanto à natureza do assunto (ostensivos e sigilosos) e quanto ao 

gênero (textuais, cartográficos, iconográficos, filmo gráficos, sonoros, micro gráficos 

e informativos). 

As empresas que aprenderem como tratar suas informações – e seus 

documentos – terão sem dúvida maior sucesso. 

 

Documento em um sentido muito amplo e genérico é todo registro de 
informação independentemente de seu suporte físico. Abarca tudo o 
que pode transmitir o conhecimento humano: livros, revistas, 
fotografias, filmes, microfilmes [...], mapas [...], fitas gravadas, discos, 
partituras [...], selos, medalhas, cuadros [...] e de maneira geral tudo 
o que tenha um caráter representativo nas três dimensões e que 
esteja submetido à intervenção de uma inteligência ordenadora 

(Herrera, 1991, p. 121). 
 

Assim, podemos pensar que documento é constituído por um suporte ou peça 

e por um conteúdo, ou seja, a informação nele registrada (Rousseau; Couture, 1994). 

De acordo com Koch (1998), documentos são meios formatados para a 

distribuição da informação. Surgiram então expressões como gerenciamento de 

documentos, ou gerenciamento da informação, que podem ser explicadas como 

sendo um conjunto de múltiplas tecnologias capazes de automatizar os processos 

inerentes ao ciclo de vida da informação nas organizações, sob a forma de 

documentos. 

A informação pode ser de muitas formas gerenciadas e uma delas pode ser 

descrita em função do meio físico. As informações estão disponíveis numa imensa 

variedade de mídias e formatos. O quadro 1 elenca alguns dos formatos mais 

conhecidos. 
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Quadro 1. Tipos de arquivos mais comuns  
Fonte: MAROLLA J (2016) 

 

É de se supor que a maioria das pessoas no mundo empresarial cria, modifica 

e/ou visualiza um ou mais desses “documentos” no dia a dia de suas atividades 

diárias. 

Existe, porém uma outra maneira de gerenciar a informação e esta é relativa 

ao seu conteúdo. A partir desta perspectiva, podemos afirmar que existem dois tipos 

básicos de informação: estruturada e não estruturada. A informação estruturada é 

aquela que já foi tratada, classificada, recebeu valor agregado e que obedece a um 

fluxo, pode ser recuperada facilmente, por exemplo, através de um sistema de 

informação. Já a informação não estruturada está solta dentro da organização, seja 

em documentos ou no bate-papo informal entre os funcionários. 

No decorrer dos últimos trinta anos, as empresas de forma geral têm utilizado 

computadores de forma trivial para gerenciar informações estruturadas (codificadas), 

informações que podem ser acessadas em banco de dados, como por exemplo, 

nome, endereço, número da conta corrente, etc. 

Estudos realizados pela FILENET FIRST VIEW EDUCATION (1998) 

demonstraram que a informação estruturada representa apenas 20% da informação 

organizacional utilizada para a condução de um negócio. Para alguns negócios, estes 

20% podem significar a parte mais crítica em termos operacionais. Nenhum negócio 

pode ser dirigido essencialmente com base na informação estruturada. Os 80% 

restantes, as informações não estruturadas, podem ser igualmente necessárias. 

Tipos de arquivos Extensões mais conhecidas 

Documento em Papel  

Microficha  

Vídeo .asf, .avi, .mpg, .mov 

Imagem .jpg, ..bmp, .gif, pic, .png, .tif 

Som .mid, .mp3, .ogg, .rm, .wav 

Fax  

Microfilme  

Processador de texto .txt, .doc, .docx, .odt 

Planilha de texto .xls, .xlsx, .xltm, xlw, .ods  

Apresentação .pps, .ppt, .otp, .odt 

Arquivo lido no programa Acrobat Reader .pdf 

Relatório  

E-mail  

Página WEB .HTML, .PHP,. J2ME, .J2SE,.JMX  

Programa executável .exe (plataforma Windows) 
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A quase totalidade da informação, na maioria das organizações, é 

caracterizada não sedo estruturada e consequentemente é difícil sua gerência 

(acesso) através de uma linha e coluna de um banco de dados. Por causa disto, 

esta informação não gerenciada está gerando um problema administrativo, 

conhecida como a do gerenciamento da informação, pois é frequentemente 

armazenada nos documentos contidos em um computador pessoal ou em algum 

lugar nos servidores de dados, onde sua utilização é essencialmente não controlada 

ou não monitorada em todos os aspectos. Muitas vezes, somente o autor do 

documento conhece sua existência e muitas vezes se esquece do mesmo. Numa 

situação como esta, onde o conteúdo, localização, ou a existência dos documentos 

são desconhecidos pelas empresas e instituições, a informação não tem nenhum 

valor agregado e, portanto, sem sentido para a organização. 

Um fator de grande importância para se comentar é que o aumento 

exponencial da quantidade de informação na realidade não mudou o seu conteúdo. 

Para um exemplo típico e corriqueiro deste fato podemos mencionar o processo de 

criação de um contrato legal, onde em tempos remotos o texto de um contrato era 

datilografado por meio de uma máquina datilográfica manual (máquina de escrever), 

passando em seguida para as famosas máquinas elétricas, e em nossos dias o 

documento é originado a partir de um software processador de texto rodando 

debaixo e uma plataforma Windows, por exemplo, através de um pacote Office 

Microsoft mais conhecido como Suíte de escritório, instalado em um PC, ou mesmo 

em outra plataforma de sistemas operacionais não Windows como Linux ou Mac Os, 

etc. Entretanto, o contrato continua essencialmente o mesmo. 

Nesta senda, percebe-se que a tecnologia simplesmente tornou mais fácil a 

produção em larga escala do conteúdo e ainda que a tecnologia não possa 

efetivamente adicionar valor ao conteúdo da informação por si só, é possível gerar 

importância através da ampliação da usabilidade da informação. Mesmo observando 

os grandes avanços e investimentos contínuos em automação de escritório, e na 

persistente busca do sonho do "escritório sem papel", o volume de papel despendido 

diariamente é realmente gigantesco. Outro viés do problema é que os sistemas de 

informações corporativos, tradicionais tratam de apenas uma pequena parte das 

informações utilizadas nas organizações. Diante disso e das inúmeras inovações 

tecnológicas, a forma de trabalho e de comunicação nas empresas e instituições 

mudaram muito pouco. 
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De fato, uma das grandes problemáticas e desafios para as empresas e 

instituições na atualidade são reaver financeiramente o capital investido, ter o 

retorno de seus investimentos em tecnologia da informação, transformando a sua 

informação em verdadeiro patrimônio, capital intelectual que efetivamente agrega 

valor ao negócio, informação de qualidade que possa realmente suportar o processo 

de tomada de decisão empresarial (Siqueira, 2005). Em outras palavras, 

investimento em capital intelectual significa ampliar a usabilidade e a acessibilidade, 

fazendo com que documento e informação se tornem acessível a qualquer tempo, 

em qualquer lugar e para qualquer pessoa na empresa que necessite de acesso, 

pois segundo o autor (op. cit), o mais importante numa empresa são as pessoas e 

não a tecnologia. 

 

3.3 Vantagens e Desvantagens da solução de GED 

 

Não podemos permanecer resistentes às mudanças que nos são 

apresentadas. É exatamente por meio do uso delas que avançamos em direção às 

facilidades referentes à recuperação, ao acesso, à organização, preservação e ao 

controle do universo documental/informacional. 

Sistemas de informação e ferramentas tecnológicas são desenvolvidos como 

suporte para o tratamento da informação, e as organizações, cada vez mais, 

carecem de adotar políticas de gestão documental. 

 

As facilidades proporcionadas pelos avanços das TICs, tanto em 
relação ao aumento da capacidade de armazenamento, 
processamento e disseminação de grandes volumes de informações, 
cada vez mais, consistentes, seguros e a custos menores, assim 
como em relação ao acesso e a recuperação da informação com 
maior rapidez, confiabilidade e efetividade de resposta, são 
importantes fatores no desenvolvimento dos sistemas informacionais 
(Valentim, 2008, p. 149). 

 

O gerenciamento eletrônico de documento pode otimizar, automatizar e 

acelerar tarefas de processamento da informação em numerosas aplicações. O 

Gerenciamento Eletrônico de Documentos é: 

 

Uma configuração de equipamentos, softwares e, normalmente, de 
recursos de telecomunicação baseada em computador e 
automatizada que armazena e gerencia imagens (e seus índices) 
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que podem ser lidas por máquinas e processadas por computador 
para sua recuperação (Avedon, 2002, p. 11). 

 

Segundo Werlich (2007, p. 17), O GED oferece “uma série de ferramentas 

modernas para o gerenciamento e acesso às informações disponíveis tanto no papel 

como em meio magnético”. O gerenciamento eletrônico de documentos oferece 

algumas vantagens bastante nítidas, em comparação aos enormes arquivos de 

papel. O Quadro 2 relaciona algumas vantagens da solução de GED. 

 

Vantagens 

 Otimização do tempo de resposta a uma consulta 

 Fim da duplicidade de documentos 

 Segurança do acervo 

 Automatização da manutenção do acervo 

 Aumento da integridade dos arquivos 

 Eliminação de perdas por arquivamento errado 

 Disponibilidade dos documentos para mais de um usuário ao mesmo tempo 

 Consolidação de vários acervos e um só tipo de interface para o usuário 

 Oportunidades para aperfeiçoar o gerenciamento de documentos através da aplicação 
e software de workflow 

 Potencial de aperfeiçoar a legibilidade de documentos deteriorados 

 Conservação dos "originais" 

 Múltipla indexação 

 Acesso à informação por múltiplos usuários simultaneamente 

 Disponibilização instantânea de documentos (sem limitações físicas) 

 Integração com outros sistemas e tecnologias 

 Melhoria no processo de tomada de decisões 

 Evita extravio ou falsificação de documentos 

 Cópias de segurança em Datacenter 

 Padronização de processos 

 Redução dos custos de área utilizada, de cópias e com pessoal 

Quadro 2. Algumas vantagens da solução de GED  
Fonte: MAROLLA J (2016) 

 

Neste contexto,  

 

As ações da gestão documental [...] objetiva, entre outros, assegurar 
uma documentação adequada, garantir a preservação e o acesso 
aos documentos, permitindo a recuperação das informações de 
forma ágil e eficaz, proporcionar o cuidado adequado e o 
armazenamento a baixo custo, reduzir ao essencial a massa 
documental produzida, otimizar recursos humanos, físicos e 
materiais (Bartalo; Moreno, 2008, p. 85). 
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Obviamente que existem alguns fatores que podem ser considerados 

desvantagens à solução GED. O Quadro 3 relaciona alguns pontos relevantes. 

 

Desvantagem 

 Um sistema GED mal planejado pode nunca chegar a funcionar da forma pretendida ou 
imaginada 

 A falta de padrões relacionada aos sistemas GED pode inviabilizar algumas 
funcionalidades necessárias a instituição 

 A tecnologia muda rapidamente sendo necessária customizações tecnológicas 

 Necessidade de infraestrutura de TI (periféricos, memórias, servidores e rede de dados) 

 Parque computacional se torna obsoleto e envelhecido rapidamente 

 Dependência social da informação digital 

Quadro 3. Algumas desvantagens da solução de GED 
Fonte: MAROLLA J (2016) 

 

Ainda considerando as desvantagens da solução de GED, ressalta-se que as 

comunidades de órgãos regulamentadores, fornecedores e usuários ainda estão 

desenvolvendo padrões, o que significa que a viabilidade a longo prazo de alguns 

componentes é questionável. A tecnologia também está mudando rapidamente. Os 

sistemas de gerenciamento eletrônico de documentos instalados há cinco anos são 

menos funcionais do que os atuais e estes provavelmente parecerão superados no 

mesmo espaço de tempo. Assim, o gerenciamento eletrônico de documentos tem 

benefícios e desvantagens. 

De um modo geral, destacam-se as vantagens e benefícios da implantação 

do GED como suporte à gestão documental: otimização das atividades; agilidade no 

processo de disseminação e no acesso à informação; maior confiabilidade e 

eficiência; redução de áreas de arquivamento; redução no tempo de recuperação da 

informação; rapidez para atualização dos dados; acesso múltiplo e simultâneo em 

rede da informação; cópias de segurança; diminuição da circulação do volume 

documental no suporte físico; preservação dos originais; redução de custos com 

cópias; aumento da capacidade e qualidade de armazenagem em microfilme e 

controle da informação. No que diz respeito às desvantagens na solução GED, 

observam-se as constantes mudanças de mídia, aspectos legais dos documentos 

digitais, recursos tecnológicos se tornam rapidamente obsoletos, e obrigatoriedade 

da existência de equipamento e software para a recuperação do dado. 

A resistência dos usuários a implantação de uma tecnologia GED pode ser 

considerada como uma desvantagem, pois é necessário transpor barreiras, mudar a 
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forma de pensar, mudar conceitos, fluxos de trabalho, implementar novas rotinas e 

convencê-los de que a mudança será um avanço para alcançar maior eficácia. Como 

dito anteriormente, as constantes mudanças de mídias, as quais devem ser muito bem 

avaliadas antes da implantação do GED, visto que os custos relacionados podem 

inviabilizar a implantação. “Com a tecnologia que muda constantemente, as mídias 

vão ficando cada vez mais obsoletas, assim o sistema tem que ser adequado às 

mudanças e aberto às adaptações.” (Bahia; Fachin, 2011, p.16). 

 

3.4 Fatores humanos e organizacionais 

 

Em se tratando de uma drástica mudança drástica de comportamento pela 

implantação do Gerenciamento Eletrônico de Documentos, é de se esperar uma 

alteração no clima organizacional afetado pela cultura organizacional no 

Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Unifesp. 

Em se falando de Cultura Organizacional lembramos que os primeiros estudos 

relacionados a este tema se iniciaram por volta dos anos 80 derivados do grande 

desempenho das empresas orientais que tinham a crença de que quanto maior fosse 

o envolvimento dos trabalhadores com a filosofia e os valores da organização maior 

seria o sucesso dessa empresa. Assim, as empresas passaram a incutir nos 

trabalhadores sua cultura, contando que quanto mais ela fosse aceita, maior seria a 

possibilidade de obter um bom desempenho econômico. A partir desses pressupostos 

vários pesquisadores começaram a estudar o assunto e criar suas teorias (Siqueira, 

2008). De acordo com Chiavenato (2010, p. 172) cultura organizacional “é o conjunto 

de hábitos e crenças, estabelecidos por normas, valores, atitudes e expectativas, 

compartilhado por todos os membros da organização”. 

Marras (2009) faz uma definição de cultura organizacional com a citação de 

outro autor, sendo este um dos mais conhecedores sobre o assunto: 

 

Cultura organizacional é o modelo de pressupostos básicos que um 
grupo assimilou na medida em que resolveu os seus problemas de 
adaptação externa e integração interna e que, por ter sido 
suficientemente eficaz, foi considerado válido e repassado (ensinado) 
aos demais (novos) membros como a maneira correta de perceber, 
pensar e sentir em relação àqueles problemas (Schein, 1997 apud 
Marras, 2009, p.290). 
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De acordo com Wagner III e Hollenbeck (2006, p.367) “No cerne da cultura de 

toda organização existe um conjunto de normas e valores fundamentais que moldam 

os comportamentos dos membros e os ajudam a entender a organização”, e muitas 

vezes a resistência a mudança acontece quando justamente são afetadas essas 

normas e valores, cujos colaboradores as têm como fundamentais. Mesmo nessas 

condições e na maioria das vezes as mudanças são necessárias, pois com o passar 

dos anos, e o surgimento de novas tecnologias e outras descobertas, as 

organizações tem que se adaptarem às mudanças para sobreviver ao tempo. 

 

A implantação de novos modelos de gestão, faz-se mister no mundo 
globalizado, pois as organizações buscam através de novas 
alternativas, melhorar seus índices de produtividade e qualidade para 
manterem-se rentáveis aos seus acionistas. Dentro desta 
perspectiva, abrem-se novos caminhos para mudanças culturais, 
necessárias, para adaptação dos colaboradores e da organização, a 
nova gestão (Salles; Villas Boas, 2007, p.1). 

 

Nesta linha de pensamento, ainda com o foco na cultura organizacional, se 

esta for ultrapassada, retrograda, de fato não terá valor nenhum para a organização, 

e assim é necessário que os gestores promovam mudanças organizacionais 

profícuas, de modo a transformar a cultura da empresa. Chiavenato (2010) diz: 

Mudança representa a passagem de um estado para o outro. A mudança está em 

todas as partes, nas organizações, nas escolas, nas cidades, nos produtos e 

serviços, nas pessoas. Quando feita de maneira errada pode arruinar e até mesmo 

causar a falência de uma determinada empresa (Chiavenato, 2010, p.425). 

A implantação do Gerenciamento Eletrônico de Documentos representa 

ameaças e desafios para funcionários e colaboradores de qualquer organização, 

pois mudanças culturais, sejam em processos ou mesmo na estrutura de poder de 

uma empresa, sempre causam resistência e dificuldades. De modo geral as pessoas 

tende a resistirem quando são impulsionadas a saírem da sua zona de conforto. 

Portanto, é de se esperar e é preocupante a implantação de uma solução de 

Gerenciamento Eletrônico de Documentos dentro de uma organização, levando-se 

em conta as restrições humanas, e também fatores de resistência que influenciam 

na implantação de novas políticas. 

Assim, para mitigar o clima organizacional desfavorável no comprometimento 

dos colaboradores na implantação de um GED, é de fundamental importância que 
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os gestores saibam como conduzir uma etapa antecedente a implantação da 

solução que é a gestão de mudanças. Deve ser uma estratégia de planejamento, de 

comunicação clara e pacífica. A gestão de mudança é preponderante para ajudar 

pessoas e organizações a melhor entender e atuar num processo de mudança. 

Nesse contexto, deve ser dada atenção especial ao papel dos líderes, responsáveis 

pelas decisões que afetam esse processo e a vida da organização (Soto, 2008). 

 

3.5 Tecnologias da Informação e Integração com os Sistemas de GED 

 

Vivemos num mundo em constante transformação onde grandes avanços nas 

áreas de cientificas e tecnológicas ocorrem a todo instante. Com o advento da 

Internet, um dos maiores progressos envolve o escopo comunicação, onde a rede 

mundial tem se tornado cada vez mais ampla e mais povoada. A Internet, com suas 

múltiplas oportunidades, é hoje um dos principais veículos de comunicação, 

impactando em novas formas de relacionamentos pessoais e sociais, novas 

oportunidades de aprendizagem, pesquisas, novos tipos de organizações e formas 

de trabalho. Além disso, a rede mundial de computadores (internet) também se 

constitui num novo instrumento para a globalização econômica e cultural, com 

consequências positivas e negativas em diversas áreas (Moraes, 2003) 

Em se falando em gestão de documentos, a Internet é hoje uma plataforma 

tecnológica que tem impulsionado o mercado de GED, pois permitiu que 

documentos passassem a ser disponibilizados em qualquer parte do mundo. 

Evidentemente que disponibilizar um documento através da Internet não é algo 

novo. Em 1990 os primeiros fornecedores iniciaram a oferta de soluções para tal, mas a 

capacidade de transmissão era precária. Há muito tempo podem-se buscar documentos 

através da WEB. Desde 1996, com o surgimento da banda larga bem como os modems 

de 56 Kbps3. Desde então foram desenvolvidos novos algoritmos de compressão, os 

recursos de segurança foram potencializados e a infraestrutura mundial evoluiu. 

Atualmente vivemos o momento da Internet Móvel, a qual é utilizada pelos 

artefatos computacionais portáteis, como Notebook, Palmtop, Smartphone e Tablet. 

                                            
3 Kbps e Mbps, assim como Gbps são unidades binárias para medir a velocidade da internet. Kbps é 
abreviação para kilobit por segundo que equivale a 1000 bits por segundo. Mbps é abreviação para 
megabit por segundo que equivale a 1000 Kbps ou 1.000.000 de bits por segundo. 
Fonte: http://www.rjnet.com.br/1comofunciona.php e 
http://www.netdigit.com.br/do/Servicos/126/internet_banda_larga 

http://www.rjnet.com.br/1comofunciona.php
http://www.netdigit.com.br/do/Servicos/126/internet_banda_larga
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No mundo corporativo das empresas e instituições, a informação e o 

conhecimento adquirido tornam-se cada vez mais uma nova espécie de patrimônio, 

intangível, estabelecendo novas oportunidades, gerando divisas e novas 

perspectivas. No que tange ao uso estratégico deste novo patrimônio, as instituições 

vêm enfrentando um desafio diário no gerenciamento das informações, pesquisando 

alternativas que possam atender às suas demandas e necessidades, seja na 

criação, distribuição, consulta e recuperação. 

Antes de pensar num projeto de GED, como será sua implementação e 

compliance, é fundamental que primeiramente se conheça os processos de 

negócios, as diversas tecnologias, plataformas e o computacional existente, cuja 

importância é essencial para construção dos requisitos necessários para um projeto 

de GED. Conforme reflexão de Manzi e Coimbra (2010, p. 2), compliance é um 

termo da língua inglesa que sugere a ideia de observância, conformação, o dever de 

cumprir e estar em conformidade com as normas e regulamentos, tanto internos 

quanto externos a uma instituição. 

A Unifesp possui um Datacenter projetado para concentrar seus servidores rack 

(de dados, aplicação e rede) agora substituídos por servidores do tipo Blade, os quais 

se ajustam a um único chassi semelhante a livros em prateleiras. Este Datacenter 

ainda possui equipamentos de processamento de dados, Storages, ativos de rede 

(Switch, Roteadores, Hubs, etc.) além de abrigar vários Bancos de Dados, 

principalmente o Banco de Dados institucional, Oracle. Possui ainda acondicionamento 

e suporte elétrico adequado com no-breaks e geradores de potência. 

 

Para efeito didático, os DATACENTERS podem ser divididos em três 
grandes blocos: Instalações (inclui instalações físicas, equipamentos 
de energia e refrigeração), gerenciamento e TI (Veras, 2013, p. 44). 

 

Também tem o papel de garantir diversos serviços como, por exemplo, o 

funcionamento dos mais diversos sistemas e aplicativos que processam os dados da 

Universidade (administrativos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, Telefonia 

digital e outros). Este Datacenter antes de mais nada possui uma estrutura 

apropriada de rede que interagem o tráfego IP e outros protocolos de comunicação 

(Internet e Intranet). Ainda conforme Veras (2011), “Um Datacenter (ou Data Center) 

é um conjunto integrado de componentes de alta tecnologia que permitem fornecer 
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serviços de infraestrutura de TI de valor agregado, tipicamente processamento e 

armazenamento de dados, em larga escala, para qualquer tipo de organização”. 

Um Datacenter é um ambiente projetado para abrigar servidores de dados e 

outros componentes como sistemas de armazenamento de dados (storages) e 

ativos de rede (switches, roteadores etc.). E um serviço de grande valor agregado 

que oferece recursos informacionais em processamento e armazenagem de dados 

em larga escala, obedecendo as boas práticas e normas de segurança 

estabelecidas e flexibilidade ao que se refere a hardware e software na 

armazenagem de informações (Pinheiro, 2004). 

Para gerenciar o Datacenter com todo seu aparato de software e hardware, a 

Universidade Federal de São Paulo possui um Departamento de Tecnologia da 

Informação e Comunicação que possui um corpo de profissionais especializados em 

TI para atuar nas áreas pertinentes, desde a governança, planejamento e 

desenvolvimento das ações de TI. 

 

A Tecnologia da Informação (TI) é a tecnologia que suporta a 
informação, seu processamento e armazenamento, utilizada para 
objetos diversos. Acredita-se que a TI é fundamental para a melhoria 
da competitividade de uma organização (Veras, 2011, p 5). 

 

Além do ambiente computacional desejável que a Unifesp possui, a 

implantação de um Projeto GED necessita que componentes específicos associados 

à tecnologia GED, possam operar sob a infraestrutura computacional de um 

Datacenter. Neste cenário computacional disponível e favorável, para garantir as 

funcionalidades de processamento e gerenciamento de documentos, o GED 

processa algumas tecnologias próprias como o Document Imaging, Document 

Management, Workflow, COLD/ERM e Forms Processing, que serão detalhadas 

mais frente no capítulo 3 “As Tecnologias do Gerenciamento de Documentos”.       

Conforme Andrade (2002), o processamento GED operacionaliza ações sobre 

o ciclo de vida do documento (captura/criação, armazenamento/organização, 

consulta/recuperação, transmissão, visualização e impressão) e o gerenciamento 

propriamente dito, expressa os objetivos da solução (velocidade e precisão na 

localização dos documentos, redução de custos com papel, melhor aproveitamento 

do espaço físico, entre outros). Assim, o sistema de GED é a alternativa tecnológica 

para o tratamento das informações não-estruturadas, ou seja, informações que não 



Marco Referencial     26 

 

estão cadastradas em bancos de dados formais ou corporativos. Para o perfeito 

funcionamento de um sistema de GED é necessário que seja suportado por uma 

infraestrutura computacional segura e flexível. 

 A Unifesp possui esta infraestrutura computacional segura por meio de seu 

Datacenter, rede de dados, fibra óptica, antena de rádio frequência, serviço de e-mail 

institucional e uma equipe de profissionais especializados que atuam nas diversas 

áreas da tecnologia da Informação (Secretaria, Banco de dados, Central de Serviços 

de TI, Setor de Administração de Redes e Serviços, Planejamento, telefonia digital e 

Departamento de Sistemas de Informação). Esta infraestrutura está disponível, sem 

custos, a todos os departamentos, disciplinas e setores da Universidade Federal de 

São Paulo. Neste cenário propício, um sistema GED trabalharia em condições 

favoráveis não só para planejar e gerenciar o acervo documental digital do 

Departamento de Oftalmologia bem como de toda a instituição Unifesp. 

 

3.6 Aspectos legais 

 

Nos primórdios da evolução tecnológica, os computadores eram grandes 

máquinas de fazer cálculos. A partir da década de 1940, os computadores 

mecânicos rudimentares foram substituídos pelos computadores de uso geral, que já 

usavam algoritmos simples para perfurar cartões e entregar resultados de cálculos 

complexos aos seus operadores. Desde sua invenção, a sua utilidade era restrita ao 

suporte a operações militares, cujas dimensões eram espantosas, chegando a pesar 

30 toneladas, media 5,50 m de altura por 25 m de comprimento e ocupava 

aproximadamente 180 m² de área construída. 

Nos últimos vinte anos o computador evoluiu de forma surpreendente desde os 

famosos Personal Computer (desktop), Netbook, Notebook, Ultrabook, Tablete, e a 

evolução para um híbrido entre celular e computador, os smartphones, e 

definitivamente tornou-se uma necessidade na vida de grande parte da população 

mundial. 

Devido a estes grandes avanços tecnológicos, na década de 1980 

começaram a surgir conflitos de interesses no campo comercial, e pelo prisma do 

sistema jurídico, os magistrados começaram a enxergar o produto computador como 

uma simples tecnologia, um conjunto de componentes físicos como disco rígido 

(HD), processador, placa mãe, placa de vídeo, placa de rede, placa de som, 
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memória e dispositivos de entrada e saída, ao passo que maximizou a ênfase à 

proteção aos hardwares e o softwares pela legislação referente à propriedade 

intelectual, e a demanda envolvendo computador e seus acessórios restringia-se a 

esfera dos direitos de patentes e autoral (Fantini, 2001). 

Verdade é que a evolução da informática e o uso exponencial da Internet, 

impulsionou profundas reflexões e reformulações em entidades jurídicas para 

ajustarem-se ao mercado moderno, e neste caminho uma das mais importantes 

transformações se deu na conceituação de Documento. A expressão "documento" 

está conectada a ideia de um escrito oficial que identifica uma pessoa e isto é 

perfeitamente notório no cenário jurídico, onde o documento, a escrita, representa 

uma ação que confere fé daquilo que atesta, de sorte a representar em juízo a prova 

da alegação pretendida pelo litigante. Na prática, percebe-se que a ideia de 

documento sempre esteve associada a imagem de algo escrito, com a perfeita 

identificação da pessoa, ou no caso de um acordo, contrato, dos contratantes. 

 

Os registros documentais representam um tipo de conhecimento 
único: produzido ou recebido durante as atividades pessoais ou 
institucionais. Os documentos são os instrumentos e subprodutos e 
as provas fundamentais para conclusões e inferências sobre aquelas 
atividades (Duranti, 1994, p. 50-51). 

 

Em consequência desta rápida aceleração e progresso da rede mundial de 

computadores, a Internet, o conceito de documento foi submetido a uma 

transformação, possibilitando sua aplicação no meio virtual, alcançando quase que 

totalmente os mesmos objetivos já consolidados no meio tradicional. Surgi assim a 

conceituação do Documento Eletrônico, onde as principais características do 

documento tradicional são mantidas, excetuando-se o meio no qual residem (papeis 

ou bits), sendo desta forma a representação não material de um fato e tendente a 

alcançar a segurança jurídica. 

Nesta senda, a tendência em alcançar a segurança jurídica conseguiu 

respaldo no Projeto de Lei Nº 11 de 2007, do Senado Federal, o qual foi aprovado 

no Senado e na Câmara dos Deputados, concedia a paridade entre o documento 

digitalizado e o documento original, de acordo com os Artigos 2º, 5º e 7º: 

“Art. 2º É autorizado o armazenamento, em meio eletrônico, óptico ou 

equivalente, de documentos públicos e privados, sejam eles compostos por dados 
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ou imagens, observadas as disposições constantes desta Lei e da regulamentação 

específica. 

§ 1º Após a digitalização, constatada a integridade do documento digital, o 

original poderá ser destruído ressalvado os documentos de valor histórico, cuja 

preservação deverá observar a legislação pertinente. 

§ 2º O documento digital e a sua reprodução, em qualquer meio, procedida de 

acordo com o disposto nesta Lei terão o mesmo valor probatório do documento 

original, para todos os fins de direito. 

“Art. 5º Decorridos os respectivos prazos de decadência ou prescrição, os 

documentos armazenados em meio eletrônico, óptico ou equivalente poderão ser 

eliminados.” 

“Art. 7º Os documentos digitalizados nos termos desta Lei terão o mesmo 

efeito jurídico conferido aos documentos microfilmados, consoante a Lei no 5.433, 

de 8 de maio de 1968, e regulamentação posterior.” 

Após isto a Lei 12.682/2012 tratou sobre a digitalização de documentos, mas 

incluiu a certificação digital, desta forma o maior objetivo seria dar subsídio à 

segurança jurídica aos documentos que fossem digitalizados com a certificação 

digital no procedimento de digitalização. Assim, este projeto de Lei estava 

preocupado em dar a mesma paridade aos documentos digitalizados com 

certificação digital comparado aos documentos originais, de forma a mitigar recursos 

orçamentários e espaço físico. Contudo, este dispositivo de Lei foi vetado pela 

Presidência da República e consequentemente os documentos digitalizados, mesmo 

com certificação digital, não obtiveram a mesma paridade aos documentos originais, 

mas por sua vez não seria autorizado o descarte destes com a digitalização. 

Este dispositivo de Lei não avançou naquilo que se esperava obter, ou seja, 

garantir maior segurança jurídica aos documentos digitalizados e dispensar a guarda 

dos documentos originais após certo período de tempo, mas se o documento fosse 

originado na forma eletrônica, incluindo assinaturas digitais em ambas partes então 

preconizava que não seria necessário a guarda do documento físico, pois em 

essência o documento era totalmente eletrônico. É o que se encontra em vigor na 

atualidade. 
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3.7 A solução de GED 

 

3.7.1 Apresentação 

 

Esta seção tem a finalidade de expor as tecnologias fundamentais que estão 

embarcadas em um sistema de GED. Isso representa planejamento e gestão 

documental: 

 

As ações da gestão documental [...] objetiva, entre outros, assegurar 
uma documentação adequada, garantir a preservação e o acesso 
aos documentos permitindo a recuperação das informações de forma 
ágil e eficaz, proporcionar o cuidado adequado e o armazenamento a 
baixo custo, reduzir ao essencial a massa documental produzida, 
otimizar recursos humanos, físicos e materiais (Borlato; Moreno, 
2008, p.85).  
 
evita a duplicação de documentos; permite classificar segundo 
diversos critérios cruzados; autoriza o acesso a informações e 
conhecimentos pertinentes; conter dados não vinculados por papel, 
como vídeo-som; acabar com o problema de tempo e lugar; 
implementa novos modos de navegação não-linear; permite e 
melhora a segurança e a perenidade dos arquivos (Duarte, 2006, 
p.137).  

 

De acordo com Júnior (2005, p. 101) o sistema de GED em sua essência 

deve disponibilizar os serviços básicos de: “capturar documentos em formato 

eletrônico, armazená-los e garantir sua segurança, oferecer ferramentas para 

recuperá-los e permitir a manipulação desses documentos”. 

Vale lembrar que antes da tecnologia de GED ou EDM (Eletronic Document 

Management) o processo de microfilmagem era a tecnologia utilizada para 

armazenamento eletrônico. Ainda hoje esta tecnologia é utilizada principalmente 

pelas instituições financeiras. 

 

Antes da introdução do conceito de GED, os bancos utilizavam a 
tecnologia do microfilme para armazenar eletronicamente (na 
verdade, magneticamente) seus diversos documentos (faturas, 
cheques, boletos bancários etc.). Muitos bancos empregam, até os 
dias de hoje, essa tecnologia, principalmente devido a alta 
resistência do tempo ao microfilme (Caiçara Junior, 2008, p. 177). 
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Essencialmente uma solução de GED é composta por Hardware, Software e é 

claro, recursos humanos. No contexto de Hardware podemos apontar os elementos 

de características físicas como microcomputadores, scanners, impressoras, 

unidades de armazenamento (Disco-Rígido, CD-ROM, DVD, Blue-Ray) etc. Com 

relação ao quesito Software, o GED possui sistema operacional (ex.: Windows, 

Linux, etc.), Aplicativos (ex.: processadores de texto) e Softwares do GED 

(Document Management, Document Imaging, etc.). 

No contexto dos softwares de GED, suas tecnologias, e segundo Pereira et al. 

(2002), para caracterizar o GED é possível pensar que o ciclo de vida das 

informações e dos conhecimentos é gerenciado por dois grandes grupos de soluções 

que compõe sua macro de tecnologia: o grande grupo chamado de Document 

Management (gerenciamento de documentos) e outro grande grupo chamado de 

Document Imaging (gerenciamento de imagens de documentos). No primeiro, as 

informações e conhecimentos estão uma espécie de estado dinâmico, pois é uma 

solução que tange ao ciclo de criação/revisão dos documentos envolvendo questões 

sobre número da versão, data de criação, expiração, autor etc., estão sendo tratadas. 

Por isso é um processo dinâmico, ainda está esfera do processo de alteração. Na 

verdade, o Document Management gerencia arquivos decorrentes de editores de 

texto, planilhas, e outras formas de documento que não sejam necessariamente 

imagens. Já o segundo grupo, seria um tipo de estado estático, pelo fato de converter 

arquivos físicos em formato digital. 

 
Figura 1. Duas grandes macros da tecnologia de GED 
Fonte: Baldam et al., (2002, p.58) 
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Como mostra a figura 1, o conjunto de operações básicas, criação, revisão, 

processamento e arquivo, são características presentes tanto no mundo analógico 

quanto no mundo digital, porém é possível existir uma situação de interseção, onde 

um documento possa ser criado e revisado em um computador, impresso e arquivado 

em papel, e outro documento ser criado e revisado em papel, sofrer um processo de 

digitalização e indexação, ou seja, ser processado e arquivado em meio digital. 

O GED é um conjunto de tecnologias e nasceu para gerenciar documentos 

em forma digital, sendo que inicialmente sua tarefa se limitava a digitalização de 

documentos em papel de modo a disponibilizar o documento em uma rede de 

computadores. Com a evolução da tecnologia, hoje seu uso é quase ilimitado com 

relação a natureza dos documentos, de diversas origens e mídias, podendo ser 

desde papel, imagem, microfilme, áudio, vídeo etc. 

As principais tecnologias ligadas a solução de GED seguem conforme o 

Quadro 4 e serão explicadas mais adiante. 
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Terminologia Tradução p/ Português Descrição da tecnologia 

Records and Information 
Management (RIM) 

Gerência da Informação 
e das Gravações 

Gerenciamento do Ciclo de Vida do 
Documento Eletrônico. A base do RIM são 
as Tabelas de Temporalidade Documental 

(TTD). 

Document Imaging (DI) Gerenciamento 
Eletrônico de Imagens 

Gerencia conversão de documentos em 
meios analógicos, como papel e microfilme, 

para o meio digital. O processo de conversão 
compõe as fases de preparação do 

documento, digitalização, indexação e 
arquivo. 

Document Management 
(DM) 

Gerenciamento de 
Documentos Digitais 

Gerenciamento de documentos eletrônicos, 
disponibilizando funcionalidades como 
controle das versões, datas, autores. 

Disponibiliza usabilidade para organizar 
documentos das mais variadas formas, além 
de entregar a indexação para possibilitar a 
procura e recuperação dos documentos e 
ainda permite avançados mecanismos de 

busca. 

Engeneering Document 
Management System 

(EDMS) 

Gerenciamento 
Eletrônico de 

Documentos Técnicos 

Gerenciamento de documentos técnicos de 
uma empresa durante todo o Ciclo de Vida, 
seja na fase de implantação, ou no decorrer 

da vida útil do negócio em que os 
documentos fazem parte. 

Image Enable Disponibilização de 
Imagens 

Permite que ambientes de diferentes 
sistemas de informação, das mais variadas 
plataformas, que não são relacionados ao 

GED sejam acessados. 

Workflow Fluxo de Trabalho 
 

Tecnologia que está relacionada à 
automação de processos de negócios, onde 

estão presentes os documentos, as 
informações e as tarefas que circulam na 

instituição, seguindo uma determinada 
hierarquia que obedece a uma gama de 

regras pré-estabelecidas. 

COLD/Enterprise Report 
Management (ERM) 

Gerenciamento de Dados 
para Relatórios 

A tecnologia COLD/ERM possibilita que 
relatórios sejam gerados e gerenciados na 
forma digital. Podem ser feitas anotações 
sobre o relatório sem afetar o documento 

original. 

Forms Processing Processamento 
Eletrônico de Formulários 

Tecnologia que permite reconhecer as 
informações nos formulários e relacioná-las 

com campos das tabelas dos bancos de 
dados. 

Quadro 4. Principais tecnologias envolvidas com o GED 
Fonte: MAROLLA J (2016) 
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3.7.2 Etapas no processo de GED 

 

A Figura 2 nos mostra que muitas são as formas de entradas e controles de 

documentos num ambiente de GED e por isso a importância das ferramentas 

tecnológicas mencionadas se integrando e interagindo neste contexto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Figura 2. Fontes de conteúdo variadas gerenciadas pelo GED 
Fonte: Doc Film Digitalização http://docfilm.com.br/d_ged/ 

 

A Figura 3, exemplifica as etapas básicas para uma boa utilização da 

tecnologia de GED, a qual perpassa pelas seguintes etapas: Preparação do 

documento, Digitalização (captura da Imagem), Conferência para assegurar a boa 

qualidade da imagem, a Indexação (procedimento de identificação da imagem) 

Processamento de Imagem, Organização da Informação, Armazenamento e 

Disponibilização. 
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Figura 3. Exemplo dos passos necessários da estrutura de GED 
Fonte: Arquivo Digital – http://www.swged.com/1/?page_id=1291 

 

Na preparação dos documentos a tarefa operacional é trivial, porém 

importante, pois se trata de alguns ajustes físicos no documento, os quais podem 

comprometer a digitalização (remoção de objetos como grampos, clips etc.) 

causando obstrução no equipamento de scanner (desfazer dobras, restaurar 

documentos danificados, identificar os documentos com legibilidade comprometida), 

e ainda colocar um separador entre os diferentes tipos de documentos. 

Na Digitalização (captura da imagem), os documentos são passados pelos 

scanners, e os arquivos são gerados em formato eletrônico, nos formatos PDF, JPG, 

DOC, PNG, TIFF, GIF, TXT, etc. A respeito da digitalização: 

 

A digitalização é uma ferramenta fundamental para o amplo acesso 
aos documentos. E não só de forma presencial, mas também pela 
contínua oferta por meio de seu portal na internet. Ao evitar o 
manuseio direto com o documento se contribui significativamente 
para a conservação e segurança dos mesmos (Silva, 2011, p. 3). 

 

Em relação ao processo de conferência as imagens devem ser revisadas para 

identificar possíveis falhas, antes de serem armazenadas, para garantir a qualidade 

especificada. 
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Figura 4. Exemplo de revisão de imagem gerada pelo scanner 
Fonte: Relatório EMAE / ImageOne 

 

Com relação à Indexação, o processo refere-se à identificação da pasta e 

arquivos capturados, com atributos de pesquisa ou campos indexados, que 

permitem o acesso posterior a imagem, podendo ser considerado como um recurso 

de reconhecimento automático de caracteres (OCR) para documentos digitados, ou 

(ICR) no caso de documentos escritos à mão; 

Por fim, a Entrega dos Documentos, última etapa do GED, relaciona-se as 

imagens armazenadas e disponibilizadas para pesquisa na rede de computadores 

da empresa ou na Internet. 

 

3.7.3 Ferramentas embarcadas na solução de GED 

 

3.7.3.1 Records and Information Management (RIM) 

 

A tecnologia Records and Information Management (RIM), em tradução livre, 

Gerência da Informação e das Gravações é a responsável pelo Gerenciamento do 

Ciclo de Vida do Documento Eletrônico. Esta gestão, independente da mídia em que 

se encontra, reduz a quantidade de arquivos armazenados. Por esta razão, atua na 

criação, armazenamento, processamento, manutenção, disponibilização, e também, 

no descarte dos documentos, sob a função de controle por categorização e tabelas 

de temporalidade. O documento, após ter cumprido sua missão básica, ou seja, 

registrar a informação, deverá ser descartado, de modo a otimizar o armazenamento 

de dados. 
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A tecnologia RIM utiliza recursos que lhe são pertinentes para o devido 

funcionamento, apropriando-se das Tabelas de Temporalidade Documental (TTD). 

As mesmas possuem informações sobre o ciclo de vida de todas as espécies 

documentais utilizadas na instituição. Estas tabelas alertam o tempo que um 

documento permanecerá em determinado local da organização, para onde irá após 

este período e, finalmente, por quanto tempo ficará arquivado em sua forma 

analógica e digital. Desta forma, para a elaboração de uma TTD, consideram-se dois 

fatores: legais e culturais. 

 

3.7.3.2 Document Imaging (DI) 

 

A tecnologia de Gerenciamento Eletrônico de Imagens (Document Imaging – 

DI), também pode ser chamada de Gerenciamento de Imagens de Documentos, 

digitalização de documentos, ou ainda como Document Capture. A DI permite a 

conversão de documentos em meios analógicos, como papel e microfilme, para o meio 

digital. O processo de conversão compõe as fases de preparação do documento, 

digitalização, indexação e arquivo. A tecnologia de microfilmagem, por exemplo, foi a 

que antecedeu a DI e por sinal ainda é utilizada por muitas empresas. 

A DI, sendo um sistema de processamento de imagens de documentos 

contém técnicas específicas para tratamento de imagens, de modo a melhorar a 

qualidade de uma imagem capturada (possibilita retirada de manchas no papel, 

resolução de sobreposição de textos do verso e da frente do papel, resolução de 

diferenças de iluminação). Também contribui para a conversão da imagem para 

outro padrão de cores ou até mesmo a conversão da imagem do documento para 

um texto que possa ser editado. Além disso, esta tecnologia pode ainda ter 

diferentes aplicações como por exemplo: Recuperação de Imagens de Documentos 

(DIR, do inglês, Document Image Retrieval) onde uma determinada imagem de 

referência pode ser utilizada numa busca em uma base de dados por outras 

imagens similares, restauração de Imagens antigas, como por exemplo, fotografias 

ou cartões postais (Roe; Mello, 2012); Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) 

cuja função é permitir a conversão da imagem do documento em texto que possa 

ser editado, facilitando, por exemplo, a busca por palavras-chaves (Mello; Oliveira; 

Santos, 2012). 
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Resumindo, o Document Imaging é uma tecnologia que agiliza, maximiza a 

gerencia em captar, armazenar e buscar os documentos, independente do formato 

digital, da forma de consulta e distribuição das informações. Portanto, é de 

fundamental importância saber diferenciar um documento que se obteve por meio da 

digitalização, ou do proveniente da digitação. Importante lembrar que o tamanho de 

um documento, formato imagem, são da ordem de dez vezes maiores que os de 

formato textual. 

 

3.7.3.3 Document Management (DM) 

 

A tecnologia de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (Document 

Management) ou ainda gerenciamento de documentos digitais, permite o 

gerenciamento de documentos eletrônicos, disponibilizando funcionalidades 

pertinentes à segurança (aprovação e descarte de documentos eletrônicos), ao 

gerenciamento de versão (controle das versões, datas, autores) e a usabilidade, de 

forma a permitir a organização de documentos pelas mais variadas formas, o uso da 

indexação para possibilitar a procura e recuperação dos documentos, além de 

permitir avançados mecanismos de busca (Lindvall et al., 2003). 

No contexto documental de uma instituição, todos os documentos criados 

eletronicamente necessitam ser acompanhados, gerenciados, principalmente no que 

tange aos que são submetidos a uma grande quantidade de revisão, afirmam 

Santos, Charão e Flores (2003). O DM controla o acesso físico aos documentos, 

possibilitando melhor segurança e atribuindo link a localizadores lógicos, com a 

indexação. Essencialmente o DM controla as versões, datas das alterações feitas 

pelos respectivos usuários, efetivamente é o histórico da vida do documento. 

Esta solução de tecnologia ainda se propõe a trabalhar na conversão de formato 

do documento eletrônico auxiliando na publicação do objeto formatado. Aqui também 

são gerenciados os documentos provenientes de ferramentas de processamento de 

texto, planilhas eletrônicas, softwares de apresentação, entre outros. 

Nesta ferramenta, os documentos que possuem intensa quantidade de revisão 

passam a ter maior controle (organização e segurança), de modo a serem criados os 

localizadores lógicos, como indexação, favorecendo a busca dos mesmos. 
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Para Santos (2010), o Document Management (DM) é uma das tecnologias 

utilizadas nos sistemas de ECM4 (ambiente sistêmico voltada à gestão de 

relacionamentos com clientes) para gerenciar documentos que podem ter sido 

criados ou transformados para o formato digital. O objetivo principal dessas 

funcionalidades é controlar o ciclo de vida do documento e propor uma forma de 

organizá-lo a fim de facilitar a distribuição e a recuperação da informação. 

 

 
Figura 5. Interação da tecnologia de GED com o Gerenciador de Conteúdos 
Fonte: MAROLLA J (2016) 

 

3.7.3.4 Engeneering Document Management System (EDMS) 

 

A tecnologia de Gerenciamento Eletrônico de Documentos Técnicos 

(Engeneering Document Management System – EDMS) tem a finalidade de gerenciar 

documentos técnicos de uma empresa durante todo o Ciclo de Vida, seja na fase de 

implantação, ou no decorrer da vida útil do negócio em que os documentos fazem 

parte. Em essência, um EDMS é um DM mas com características adicionais para 

trabalhar com documentos mais ligados a área técnica como também permitir a 

integração com outros sistemas técnicos como por exemplo o CAD (Computer-Aided 

Design) que é uma tecnologia computadorizada com foco no desenho do produto e na 

documentação da fase de projeto, durante o processo de engenharia. 

 

                                            
4 ECM (Eletronic Content Management) possui um conceito muito semelhante ao GED. Enquanto 
GED trata dos documentos da empresa, ECM trata de todo o conteúdo eletrônico dela, ou seja, o 
ECM é uma evolução do GED. Fonte: http://www.ged.net.br/ecm.html 

http://www.ged.net.br/ecm.html


Marco Referencial     39 

 

Portanto, por ser, o EDMS, um Document Management, possui a capacidade 

de gerenciar os mais diversos documentos técnicos como por exemplo, normas 

técnicas, plantas em geral, escadas, desenhos de planta baixa e corte, desenho 

civil, mecânica, industrial, especificações de fachadas e esquadrias, manuais e etc. 

Assim, o conceito de EDMS é “[...] é gerenciar durante todo o Ciclo de Vida, 

documentos técnicos da empresa, seja na fase da implantação, seja durante a vida 

útil do empreendimento” (Baldam; Valle; Cavalcanti, 2002, p. 65). 

 

3.7.3.5 Image Enable 

 

De modo geral as organizações e empresas possuem diversos sistemas para 

controlar suas operações ◦ Sistemas Integrados de Gestão; Sistemas de Controle de 

Processos; Sistemas de Recursos Humanos; Contabilidade; Orçamentário; 

Financeiro; Patrimônio; CRM; etc. A maioria desses sistemas estão conectados a 

bancos de dados (Oracle, Sybase, Informix, SQL Server, etc.), contemplados em 

qualquer plataforma, seja Mainframe, Cliente-Servidor, Banco de Dados 

Distribuídos, centralizada ou até um único PC (Personal Computer). Estes diversos 

sistemas de informação, que podem trabalhar debaixo de vários sistemas 

operacionais (UNIX, LINUX, Microsoft, WEB, etc.), em tese não possuem expertise 

para gerenciar documentos relacionados aos processos da organização, e por 

vezes, fazem apenas referências a documentos, sendo necessário deslocar-se até o 

arquivo para encontrar o documento que complementa ou valida a informação que 

está na tela do computador. 

A tecnologia de Disponibilização de Imagens (Image Enable) tem como 

objetivo permitir que ambientes que não são relacionados ao GED sejam acessados. 

Deste modo os documentos necessários espalhados pelos variados sistemas 

institucionais possam ser consultados pela tecnologia Image Enable. Isto é possível 

graças a sua capacidade em criar programas que se relacionem (links) aos dados do 

sistema diretamente com a imagem ou ainda se integrando com a tecnologia 

Document Imaging ou Document Management. É um ambiente amigável que 

permite facilmente a visualização dos documentos associados ao dado procurado. 
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• Criando artifícios de programação que façam links (ligações) dos 

dados de aplicação diretamente com a imagem; 

• Fazendo integração com um ambiente de Document Imaging ou 

Document Management (Baldam; Valle; Cavalcanti, 2002, p. 77). 

 

3.7.3.6 Forms Processing 

 

A tecnologia de Processamento Eletrônico de Formulários (Forms 

Processing), como o nome sugere, permite reconhecer as informações nos 

formulários e relacioná-las com campos das tabelas dos bancos de dados. Exemple 

prático desta aplicabilidade é o processamento dos formulários abertura de contas e 

concessão de créditos no sistema bancário, de modo a agilizar a prestação do 

serviço com agilidade e segurança. Esta tecnologia utiliza o reconhecimento 

automático de caracteres e para isto lança mão da ferramenta OCR (Optical 

Character Recognition) e do ICR da língua inglesa, Intelligent Character Recognition 

(Santos, Charão, Flores, 2003). 

Esta tecnologia se utiliza da digitalização para converter imagens de 

documentos para o mundo digital. Após isto, ela opera na transformação dessa 

imagem em dados processáveis por um sistema de computação. A Forms 

Processing permite o reconhecimento das informações nos formulários e os 

relaciona com campos de tabelas em bancos de dados. Este processamento 

eletrônico de formulários vem a cada dia ganhando espaço na automatização de 

muitas instituições e empresas, com destaque às instituições financeiras como 

bancos, os quais estão agilizando o processo dos formulários de abertura de contas. 

Um outro exemplo grande aplicabilidade desta tecnologia foi a utilização do IBGE – 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no censo de 2000 em todo o Brasil 

através do reconhecimento de todos os formulários manuscritos (Fantini, 2001). 

Assim, o processamento eletrônico de formulários que além de um formulário 

digitalizado (tornou-se uma imagem) em dados que podem ser reconhecidos pelo 

sistema, também permite a extração de dados de linhas e campos. Quando se trata 

de reconhecimento de caracteres padronizados como letras e números, esta 

tecnologia lança a mão de outra tecnologia, a OCR (Optical Character Recognition 

ou reconhecimento óptico de caracteres), mas quando se trata de reconhecimento 

de textos manuscritos, não existindo uma padronização definida, então outra 

tecnologia é utilizada, a ICR (Intelligent Character Recognition). 
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3.7.3.7 COLD/Enterprise Report Management (ERM) 

 

A tecnologia COLD (Computer Output to Laser Disc), vem gradativamente 

sendo substituída pelo termo ERM (Enterprise Report Management), adaptando-se 

ao moderno aspecto que este sistema possui, sendo uma evolução do termo COLD. 

Segundo Chaves et al. (2014), o COLD/ERM é uma tecnologia de 

gerenciamento corporativo para relatórios, seu objetivo é em suma armazenar e 

indexar dados originários de um sistema de informação administrativo da empresa 

ou de qualquer outra forma de processamento eletrônico. 

O propósito da tecnologia COLD fundamentalmente é de fato gerenciar 

relatórios procedentes dos mais variados sistemas legados da instituição, aplicações 

modernas ou outra forma de processamento eletrônico, até mesmo as mais antigas, 

como por exemplo, as informações contidas em um 5Mainframe. 

De forma geral, a tecnologia COLD gerencia relatórios de grande porte, 

extensos, mas são processados como sendo um documento apenas. Exemplo desta 

usabilidade são os relatórios que compõe os extratos bancários, faturas de 

operadoras de telefonia, assinatura TV a cabo, água, energia elétrica etc. Além 

disso, esta tecnologia foi projetada para ser capaz de permitir a recuperação 

otimizada de informações e apresentar sua publicação numa forma agradável, 

amigável (user-friendly). 

Estas informações são armazenadas em discos ópticos ou fitas magnéticas 

para serem acessadas, visualizadas, transmitidas (FAX ou Internet) e impressas, 

sendo que ainda permite que ainda se façam correções e anotações nos relatórios. 

 

3.7.3.8 Workflow 

 

É a tecnologia que possibilita automatizar processos, racionalizando-os e 

potencializando-os por meio de dois componentes implícitos: organização e 

tecnologia. Relacionado a tramitação de documentos dentro da organização. 

O termo Workflow significa fluxo de trabalho, e como dito é um tipo de 

tecnologia para automação do fluxo de atividades de um processo. Na prática, esta 

                                            
5Mainframe são computadores de grande porte criados pela IBM há 50 anos e são o padrão para as 
empresas que necessitam gerenciar grandes volumes de informação com alto nível de segurança. 
Bancos, grandes redes de varejo, operadoras de telefonia e órgãos públicos em geral. Fonte: 
http://ult.com.br/mainframe/ 

http://ult.com.br/mainframe/
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tecnologia está relacionada à automação de processos de negócio, onde estão 

presentes os documentos, as informações e as tarefas que circulam na instituição, 

seguindo uma determinada hierarquia que obedece a uma gama de regras pré-

estabelecidas. É uma ferramenta tecnológica que possibilita a automatização dos 

processos por meio da tecnologia e da organização. Determina a tramitação dos 

documentos, das informações e das tarefas em um processo, passados de um 

participante para outro através de um conjunto de regras. 

Trabalhando com uma ferramenta de workflow, é possível gerenciar a 

execução de um processo de negócio através da execução ordenada de tarefas, as 

quais podem ser de responsabilidade de pessoas ou de sistemas. Em tese, essa 

gestão poder ser organizada de forma manual, mas atualmente a maior parte do 

workflow é sistematizada no contexto das tecnologias de informação e sua presença 

é de grande importância no diz respeito aos procedimentos executados pelos 

profissionais que atuam com documentos digitais. 

Segundo Wmc, Workflow Management Coalition (Wmc, 1996 apud Cruz, 

2001, p. 66), “workflow consiste em um facilitador computadorizado ou automático 

de um processo de negócio, em parte ou no todo. Sendo assim, pode-se definir 

workflow como automatização de processos”. 

De acordo com Lampert e Flores (2010, p.219), “o workflow tem por finalidade 

aumentar a produtividade do trabalho cooperativo, ou seja, é todo e qualquer 

sistema computadorizado que permita que grupos de pessoas trabalhem de forma 

cooperativa a fim de atingir um objetivo comum”. O objetivo do workflow é o 

processo e assim, a identificação das diferentes estruturas de processos permitirá a 

escolha de um modelo mais adequado a ser implantado. Neste contexto, Lampert e 

Flores (2010, p.219) afirmam que, 

 

é preciso implementar uma técnica de modelagem que melhor se 
adapte ao processo. Nesse contexto, as diferentes estruturas de 
processos encontrados na prática fazem com que alguns modelos de 
workflow apresentem características que os distinguem entre si. A 
identificação dos diferentes tipos permitirá a escolha do modelo mais 
adequado para representação do processo a ser implantado 
(Lampert; Flores, 2010, p.219). 

 

O GED é na verdade a combinação de várias ferramentas tecnológicas, com o 

objetivo de capturar, armazenar, indexar e localizar imagens digitalizadas ou imagens 
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eletrônicas, permitindo entre outras funções, disponibilizar de forma segura o mesmo 

documento para vários usuários de forma simultânea, e o Workflow é a principal de 

GED, pois cria um ambiente de trabalho totalmente virtual, sendo uma ferramenta 

tecnológica que possibilita automatizar processos, de forma segura, racional. 

Workflow é uma ”ferramenta que tem por finalidade automatizar processos, 

racionalizando-os e, consequentemente, aumentando a produtividade por meio de 

dois componentes implícitos: organização e tecnologia. Workflow, do inglês Fluxo de 

Trabalho, faz a informação necessária para cada atividade percorrer o processo 

previamente mapeado. Workflow é essencialmente dinâmico” (Cruz, 2000, p.75). 

 

3.7.4 Proposta de uma Metodologia para Implantação do GED 

 

Esta parte do trabalho possui a intenção de propor uma metodologia de 

implantação de solução de Gerenciamento Eletrônico de Documentos. Esta proposta 

sugere uma sequência lógica de desenvolvimento acompanhado por um projeto de 

GED, cujas etapas, desde as mais triviais serão apresentadas com as definições os 

objetivos iniciais até os processos de tomada de decisão, seguindo pelas etapas de 

treinamento ao monitoramento do sistema. Deste ponto a frente sugere-se o 

procede ao acompanhamento do projeto, verificando possíveis desvios e operando 

as devidas correções, e é claro, monitorando os resultados para constatar se os 

objetivos iniciais estão sendo alcançados. 

Qualquer que seja a metodologia a ser implementada é necessário que 

algumas condições sejam plenamente atendidas para o sucesso da implantação da 

Solução GED, ou seja, é necessário que: 

a) Exista o apoio dos gestores do Departamento de Oftalmologia da Unifesp; 

b) Haja comunicação e colaboração de todos os membros do projeto; 

c) Os usuários finais do GED sejam conscientizados sobre a importância da 

solução; 

d) Exista infraestrutura de Hardware e rede adequadas para o 

funcionamento da solução de GED. 

 

O Quadro 5 elucida os passos a serem seguidos para alcançar o sucesso na 

implantação da solução de GED. 
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Fase do Projeto Atividades Resultados 

Planejamento do Projeto - Levantar os recursos 
disponíveis 

- Sensibilizar a alta direção 
do Departamento 

- Sensibilizar profissionais  
 

- Definição e documentação 
clara do projeto 

- Definição da equipe de 
Profissionais 

Modelo da estrutura 
funcional do Departamento 

- Entrevistas com 
colaboradores 

- Entrevistas com a alta 
gestão 

- Elaboração do modelo de 
Negócio 
 

- Construção do Documento 
do Modelo funcional 

Direcionamento - Identificação de problemas 
em Processos 

- Apontar possibilidades de 
melhorias 

- Levantar recursos 
necessários 
 

- Construir o documento da 
especificação necessária 
para o sistema 

Escolha da solução de GED - Análise de custos 
- Estudo da adaptação à nova 

Tecnologia 
 

- Documento de definição do 
sistema de GED mais 
adequado 

Implantação da solução de 
GED 

- Treinamento dos 
colaboradores 

- Configuração do sistema 
escolhido 

- Equipe de profissionais 
treinados 

- Sistema escolhido 
configurado 
 

Manutenção e suporte - Melhorias continuas 
 

- Sugerir customização 

Quadro 5. Etapas do gerenciamento do projeto de implantação da solução de GED 
Fonte: MAROLLA J (2016) 

 

Estas fases do projeto irão contribuir para a preparação de alguns 

documentos que serão essenciais para apoiar a decisão de implementar ou não uma 

solução tão importante quanto é o GED. Destacamos os documentos que seguem. 

A análise ou levantamento de requisitos do projeto é a parte fundamental na 

definição do escopo no gerenciamento de projeto (PMBOK6, 2008), cujo objetivo é 

garantir que todos os processos necessários em um projeto estejam devidamente 

conhecidos, mapeados e documentados. Seu objetivo principal é estipular o que 

está e o que não está incluso no projeto, alinhando assim expectativas e permitindo 

um planejamento e acompanhamento funcionais do projeto. É importante que o 

                                            
6 O Project Management Body of Knowledge, é conhecido como PMBOK, que é na verdade um 
conjunto de práticas em gerência de projetos levantado pelo Project Management Institute (PMI) e 
constituem a base da metodologia de gerência de projetos do PMI. Estas práticas são compiladas na 
forma de um guia, chamado de Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos, 
ou Guia PMBOK. 
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gerente do projeto se envolva ou designe alguém capacitado para a realização da 

gestão de escopo do projeto. O escopo é aquilo que deve ser feito/entregue/criado. 

O escopo do projeto é a descrição do que se espera que o projeto faça, já os 

requisitos definem os detalhes relativos ao escopo. Na construção dos requisitos 

estão presentes, o caminho a ser tomado, as especificidades de qualidade e 

desempenho, as funcionalidades, os detalhes e tudo aquilo que devem (ou não) 

estar presentes no produto final. 

A análise ou levantamento de requisitos do sistema é uma especificação de certa 

característica ou propriedade que determinado sistema deve possuir ou fazer, assim 

como sua restrição de operação. Referentes aos requisitos, estes são geralmente 

classificados em dois grupos: Especificação de Requisitos e Gestão de Requisitos. Na 

especificação de requisitos estão presentes todas as atividades realizadas para 

identificar, analisar, especificar e definir as necessidades de negócio que uma solução 

de TI deve prover para a finalidade desejada. Estes requisitos que não refletem as reais 

necessidades dos usuários, e na maioria das vezes apresentam dificuldades para se 

chegar a um acordo entre profissionais de TI e usuários, sendo este o maior problema 

enfrentado no grupo de atividades de especificação de requisitos. 

Os requisitos técnicos descrevem as características técnicas da solução, dados 

importantes com a linguagem de programação, se certas funcionalidades estarão 

presentes ou não, tamanho do arquivo final, formas de acesso ao banco de dados, etc. 

Os requisitos funcionais descrevem certas características quanto a plataforma 

que o aplicativo rodará (sistema operacional), que tipo de interface estará disponível 

aos usuários (interface 3D ou não). 

Os requisitos de qualidade descrevem o tipo de “nível de eficiência de 6 

Sigma”, que a solução deverá cumprir. Seis Sigma é uma estratégia gerencial é um 

programa constituído por um conjunto de técnicas e ferramentas que permitem a 

empresa ter benefícios de otimização em seus processos. O principal objetivo do 

Seis Sigma (Six Sigma) é mensurar os resultados e analisá-los estatisticamente para 

tomar decisões e gerar resultados. “Para nós, Seis Sigma é mais do que uma 

metodologia e um conjunto de ferramentas. É também um modo de pensar que 

possibilita-nos mudar o modo de trabalho para torná-lo mais dirigido aos dados. Seis 

Sigma afasta-nos da decisão baseada na intuição” (Motwani et al., 2004). 

A Gestão de requisitos por sua vez preocupa-se com a documentação, 

versionamento, controle de mudanças e qualidade dos requisitos levantados na fase 
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de especificação de requisitos. Todo requisito apresenta um ciclo de vida único que 

acompanha a dinâmica dos negócios associados. Assim sendo, não se pode 

esperar que um requisito seja imutável ao longo do tempo, uma vez que o negócio 

do qual o requisito se desprende é dinâmico. 

Após o levantamento dos requisitos do sistema, é preciso que outras análises 

e levantamentos sejam conhecidos e documentados. 

A etapa de análise da viabilidade econômica do projeto inicia-se durante as 

fases preliminares do projeto, que consiste em julgar se os possíveis benefícios da 

implantação da solução tecnológica são ou não vantajosos. Tão logo os requisitos 

específicos e soluções sejam identificados, são considerados os custos e benefícios 

de cada alternativa, ou seja, a análise de custo-benefício. 

No que tange a levantamento dos custos de desenvolvimento de sistemas, é a 

fase onde as perguntas básicas devem ser respondidas e documentadas, quem 

constrói o sistema (internamente ou contratado no mercado)? software que será 

utilizado (comprado, construído, doado, open source)? hardware (o que comprar, 

compra/aluguel, utilização do Datacenter institucional)? Facilidades (lugar, 

comunicações, poder...). Ainda é preciso levantar os requisitos sobre os custos de 

instalação, suporte e manutenção, elencando questões sobre a instalação do sistema, 

capacitação/treinamento do pessoal, conversão de arquivo, banco de dados, etc. 

O levantamento dos custos operacionais (contínuo) é a fase em que são 

observadas questões como hardware onde são levantados quesitos de: manutenção, 

aluguel, materiais, etc. No que tange à software, é preciso focar questões de 

pagamento para manutenção, customização, contratos, licenças, etc.; facilidades 

Pessoal: operação, manutenção interna na instituição, serviços de TI, etc.; 

Na fase de levantamento dos custos fixos, são sinalizados os custos que 

ocorrem em intervalos regulares, mas com taxas relativamente fixas, como 

pagamentos de aluguel, licenças, salários dos operadores de sistemas de informação 

e do pessoal de suporte. 

No que se referem a levantamento dos custos variáveis, os que ocorrem em 

proporção por algum fator habitual, cita-se, por exemplo, os custos de uso de 

computador (tempo de CPU, tempo de conexão de um terminal, armazenamento) os 

quais variam com a carga do trabalho. Ainda é possível citar os custos com 

suprimentos (formulários, papel da impressora, disquetes, fitas magnéticas), que 
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também variam com a carga do trabalho. Outros custos podem ser relacionados 

como custos adicionais, por exemplo, telefone, energia elétrica, água, etc. 

Ainda assim, é importante se ter a dimensão dos benefícios oferecidos pela 

solução tecnológica no que se refere a benefícios tangíveis e Intangíveis de modo a 

fortalecer ou não a escolha pela aquisição da tecnologia. Graeml (2003) ressalta que 

os benefícios intangíveis, embora com maior dificuldade na avaliação, são os que 

verdadeiramente justificam o investimento em sistemas. Estes benefícios estão 

diretamente interligados à estratégia empresarial, sendo capazes de assegurar 

maior agilidade e flexibilidade nos processos, e ainda aumentar os níveis de 

integração dentro da empresa, com clientes e fornecedores. 

Os benefícios tangíveis são aqueles que se podem facilmente ser 

quantificados, usualmente medidos em termos de economia mensal ou anual ou de 

vantagens para quem deseja a solução. Já os benefícios intangíveis são difíceis ou 

por vezes impossíveis de serem quantificados. Exemplos: melhoria da satisfação do 

cliente e melhoria da moral do empregado. 

No processo de planejamento do projeto, é fundamental documentar as 

obrigações que são pertinentes aos compliances, que é o ato de cumprir, de estar 

em conformidade e executar regulamentos internos e externos, políticas e 

procedimentos, visando mitigar os riscos inerentes às atividades da Instituição. Com 

a observação deste quesito é possível reduzir e monitorar a exposição do projeto a 

riscos de comportamentos ilegais por parte de funcionários em suas interações com 

órgãos governamentais, tanto no país como no exterior. 

 

é um conjunto de regras, padrões, procedimentos éticos e legais, 
que, uma vez definido e implantado, será a linha mestra que 
orientará o comportamento da instituição no mercado em que atua, 
bem como a atitude dos seus funcionários (Candeloro; Rizzo; Pinho, 
2012, p. 30). 

 

No campo de compliance, é importante ressaltar que a Universidade Federal 

de São Paulo, assim como outra Instituição federal de ensino superior ou órgão 

integrante do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação e 

Informática (SISP) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, atualmente 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, devem e são subordinadas às 

regras estabelecidas pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) 
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que é um órgão central do SISP. A INSTRUÇÃO NORMATIVA7 N° 4, de 11 de 

setembro de 2014, é um dispositivo para satisfazer os preceitos contidos nas Leis de 

licitação, especificamente a Lei 8.666/1993, de forma que esta Normativa rege as 

doutrinas para aquisição e contratação de serviços de TI pelas quais os integrantes 

do SISP são disciplinados. De acordo com Brasil (2006, p.16), “licitação é o 

procedimento administrativo formal em que a Administração Pública convoca, 

mediante condições estabelecidas em ato próprio (edital ou convite), empresas 

interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços. 

 

A licitação objetiva garantir a observância do princípio constitucional 
da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os 
interessados e possibilitar o comparecimento ao certame do maior 
número possível de concorrentes A Lei nº 8.666, de 1993, ao 
regulamentar o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
estabeleceu normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 
pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios (Brasil, 2006, p.16). 

 

Nesta linha, qualquer departamento ou setor pertencente a Unifesp ao se 

interessar por uma contratação ou aquisição de produto de TI precisa 

necessariamente ter o crivo e o acompanhamento da TI da Unifesp para nortear o 

pretendido dentro das normativas exigidas pela SLTI. Assim, é preciso que o 

requisitante da solução pretendida esteja em sintonia com o representante da área 

de tecnologia da informação da Unifesp bem como o representante da 

Administração e equipe de planejamento da contratação da solução tecnológica. 

Uma das premissas para que uma solicitação de contratação de serviços ou 

aquisição de TI seja liberada para as demais etapas de aprovação é que a 

solicitação pela solução de TI esteja contemplada no Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação (PDTI), que é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos 

recursos e processos de Tecnologia da Informação, o qual visa atender às 

necessidades tecnológicas e de informação de um órgão ou entidade para um 

determinado período. De forma geral esta análise é feita através do documento 

chamado DOD – Documento de Oficialização da Demanda. Importante salientar que 

todos os documentos anteriores apresentados são de extrema significância para 

                                            
7 INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 4, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014 
http://www.governoeletronico.gov.br/documentos-e-arquivos/1%20-%20IN%204%20%2011-9-14.pdf. 

http://www.governoeletronico.gov.br/documentos-e-arquivos/1%20-%20IN%204%20%2011-9-14.pdf
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compor os documentos necessários ao processo de planejamento. O Art. 9º da 

Instrução Normativa Nº 4 de 11 de setembro de 2014, relaciona as exigências da 

SLTI, a qual dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da 

Informação pelos órgãos integrantes do sistema de Administração dos Recursos de 

Tecnologia da Informação (SISP). O quadro 6 pontua os passos que devem ser 

seguidos no processo de planejamento da contratação de soluções e serviços de TI. 

 

Seção I – Planejamento da Contratação 

Art. 9º – Etapas da fase do planejamento 

I. Instituição da Equipe de Planejamento da Contratação 

II. Estudo Técnico Preliminar da Contratação 

III. Análise de Riscos 

IV. Termo de Referência ou Projeto Básico 

Quadro 6. Fases de planejamento da contratação de recursos de TI 
Fonte: Instrução Normativa N° 4 de 11/09/2014 (compilada) 
http://www.governoeletronico.gov.br/documentos-e-arquivos/1%20-%20IN%204%20%2011-9-14.pdf 

 

3.7.4.1 Definição do projeto e distribuição de responsabilidades 

 

Merece atenção aqui ressaltar, que ao se falar em implantação de projeto, 

essencialmente, nos referimos a um processo único com data de validade, ou seja, 

início e fim, envolvendo uma gama de atividades que deverão ser coordenadas, 

havendo um objetivo a ser perseguido e alcançado, de modo que serão empregados 

esforços e recursos para tal conquista, explicitando elementos fundamentais para o 

sucesso da empreitada. Deve-se levar em consideração os fatores limitações de 

tempo, custos e recursos. 

 

[Projeto] consiste em uma combinação de recursos organizacionais 
para se criar algo que não existia anteriormente e que irá fornecer 
uma melhora na capacidade de desempenho, tanto no desenho 
quanto na execução de estratégias organizacionais (Cleland; Ireland, 
2002, p.10). 

 

Para se alcançar a excelência e usufruir ao máximo as facilidades que uma 

solução de GED pode oferecer é muito importante que se faça um estudo detalhado 

sobre o Departamento de Oftalmologia e Ciências da Unifesp, abrangendo as reais 

necessidades e a escolha da melhor solução de GED. 

http://www.governoeletronico.gov.br/documentos-e-arquivos/1%20-%20IN%204%20%2011-9-14.pdf
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Nesta linha de pensamento, é de suma importância a presença de uma 

equipe de profissionais que, além de conhecer sobre a solução de GED, de modo 

que esta pessoa ou equipe possa interagir com os colaboradores designados, de 

forma a conduzir os negócios pertinentes ao departamento no processo de 

implantação, pois é certo que haverá impacto sobre a rotina do Departamento de 

Oftalmologia. 

Não existindo a equipe de profissionais qualificados nestas tarefas, que 

possuam conhecimentos e experiência em gestão de projetos, ferramentas de GED, 

é possível que o Departamento de Oftalmologia sugira a direção do Campus São 

Paulo a contratação destes serviços através de licitação por meio de pregão 

eletrônico, de modo que, além de implantar a solução de GED ainda seja capaz de 

formar competências técnicas nos colaboradores envolvidos, sejam agentes do 

próprio departamento de Oftalmologia ou técnicos de TI do departamento de 

tecnologia da informação da Unifesp. Esta capacitação em teste, fará com que estes 

atores se comprometam com os negócios do departamento de Oftalmologia, 

funcionando como fator motivacional. É perfeitamente possível ajudar o colaborador 

a construir sua própria competência, da mesma forma que se constrói 

conhecimento, pois o capital humano é de fundamental importância as aspirações 

organizacionais. Neste sentido, os pesquisadores Silveira, Sbragia e Kruglianskas 

(2013) concordam que “A abordagem humana inclui não somente os recursos 

responsáveis pela entrega dos resultados, mas também o conhecimento e a 

experiência que os participantes, como equipe, agregam” (p.578). 

Para Maximiano (2004) “As competências influenciam os interesses, as escolhas 

e, consequentemente, o desempenho [...] a direção, a intensidade e [por outro lado] a 

permanência da motivação são determinadas pelas competências” (p. 273). 

Seguindo o raciocínio dos ilustres autores citados, as pessoas precisam se 

sentirem integrantes e importantes no processo de mudança cultural e profissional 

diante de uma nova tecnologia para desempenharem suas funções e tarefas. Diante 

da teoria das necessidades de Abraham Maslow, a qual perpassa pelo campo das 

necessidades sociais, que uma vez saciadas, abrem espaço para as necessidades de 

autoestima, enfatiza que o ser humano para se sentir motivado ao realizar 

determinada tarefa, ele deve ter suas necessidades supridas. Para Gil (2006) “a teoria 

de Maslow é particularmente importante no ambiente de trabalho, porque ressalta que 
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as pessoas não necessitam apenas de recompensas financeiras, mas também de 

respeito e atenção dos outros” (p 206). 

A implantação de uma solução de GED envolve questões muito particulares 

de cada empresa devendo atender a situações e problemas inerentes a cada uma 

delas. Por esta razão, o processo de implantação da solução de GED deve-se 

construir um planejamento justificado através da previsão dos benefícios 

proporcionados pela ferramenta desejada. 

No contexto das fases do projeto para implantação da solução de GED, vale 

lembrar que como pré-requisito à implantação deve-se elaborar um diagnóstico da 

situação do departamento antes do início de qualquer atividade, de modo a permitir 

a identificação dos diferentes processos do negócio e da dinâmica dos mesmos. 

Fato é que se possuir uma solução de GED, não significa necessariamente apenas 

guardar papéis em arquivos eletrônicos, ou reduzir custos com papeis e espaço 

físico, mas significa ter nas mãos a possibilidade de gerenciar todo o capital 

intelectual do departamento. 

 

3.7.4.2 Modelo da estrutura funcional do Departamento 

 

Quando pensamos na vida de uma instituição, uma das suas forças naturais 

são o fluxo, a organização e o desfecho dos resultados de cada processo, pois 

constelam em torno da geração de valor ao negócio da instituição. De forma bem 

singela é possível entender que processo é a transformação, com agregação de 

valor, de esforços e recursos em torno de um objetivo esperado. Neste caminho o 

Mapeamento de Processos orienta a instituição de forma que analise os fluxos de 

trabalho partindo dos processos mais macroscópicos em direção aos menores. Com 

isto é perfeitamente possível identificar os macros, os subprocessos e as atividades 

envolvidas em todo o fluxo. 

 

[...] o conhecimento e a análise dos processos e seu relacionamento 
com os dados, estruturados em uma visão top down, até o nível que 
permita sua perfeita compreensão e obtenção satisfatória dos 
produtos e serviços, objetivos e resultados dos processos 
(Maranhão; Macieira, 2004, p. 53). 

 

A implantação de uma solução de GED, onde os resultados da aplicação e 

utilização deste sistema impactarão em todas as áreas do departamento de 
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oftalmologia da Unifesp, exigirá antes de tudo que seja levantado as condições do 

atual modelo ou organograma funcional, o qual é um diagrama onde estão 

estabelecidas e organizadas as relações dentro de uma organização empresarial, 

com a correta distribuição de setores e funções, dividindo as atividades de cada 

setor e atribuindo-se suas competências. Este diagrama deverá ser elaborado de 

forma que possa ser facilmente interpretado e ainda se mostre flexível às mudanças. 

É importante que todos os profissionais sejam ouvidos e uma análise comparativa 

dos depoimentos deve ser elaborada, já que existirá interação entre as atividades 

dos diferentes profissionais, e nisto também a visão dos gestores diretores deve ser 

confrontada com a dos profissionais colaboradores para que seja verificado o que 

realmente está sendo feito, se condiz com as expectativas dos dirigentes e quais os 

pontos de melhoria nos processos. 

Ao final desta etapa de levantamento do modelo da estrutura funcional, um 

documento deverá ser elaborado de modo a permitir a orientação do projeto onde 

serão percebidos processos ineficientes e, portanto, uma oportunidade de melhoria 

nos processos atuais. Isto pode acontecer, por exemplo, utilizando o Mapeamento de 

Processos, cujo objetivo é a produção de resultados como documentação, 

organização e padronização dos processos e a integração dos processos de modo a 

simplificar as rotinas, reformulação dos mesmos, reduzindo custos, através da 

eliminação de retrabalhos e de atividades que não agregam valor ao resultado 

esperado. De acordo com Mello et al. (2002), “o principal benefício obtido pelo 

mapeamento [...] é o surgimento de uma visão e do entendimento de um processo 

compartilhado por todos os envolvidos” (Apud Barbedo, Ribeiro, Marcelino, 2009, p.3). 

Ressalta-se a importância de se estabelecer um cronograma de encontros 

periódicos para que a cada encontro se apresente a evolução do projeto, de forma a 

manter a equipe informada e motivada. Nesta linha de pensamento é importante 

enaltecer o papel de uma comunicação eficaz e estratégica que auxiliará 

positivamente no processo de redução da incerteza que faz parte do cenário de 

mudanças. Assim, neste processo de transformação: 

 

A comunicação eficaz acerca das razões da mudança e suas reais 
necessidades são fundamentais e indispensáveis. As pessoas mais 
bem informadas poderão contribuir significativamente no processo, 
uma vez que são elas que executam as operações, que tomam as 
decisões e por fim são as pessoas quem se comunicam e interagem  
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entre si e com a organização, fortalecendo a cultura organizacional. 
Para que as pessoas aceitem as mudanças, estas precisam 
conhecer exatamente as suas razões, a fim de que não se sintam 
ameaçadas, e prejudicadas pela mudança (Sales; Silva 2007, p. 5). 

 

Nesta proposta de implementação de implantação da solução de GED, é 

importante que seja observado que para uma saudável comunicação interna, os 

objetivos e metas das fases do projeto sejam claros. A comunicação é uma ligação 

entre as pessoas. Segundo Davis e Newstrom (2001 apud ALBERTON, 2002, 

p.149), “é a transferência de informação e compreensão de uma pessoa para a 

outra. É a forma de atingir os outros com ideias, fatos, pensamentos, sentimentos e 

valores. É uma ponte de sentido entre as pessoas”. Ainda, para que um funcionário 

se comprometa com um projeto ou uma simples tarefa é necessário que este 

conheça sua finalidade e objetivos. 

 

Se os níveis menores desconhecem os objetivos que dão orientação 
à empresa, esses níveis não podem integrar-se nos seus propósitos 
e, sem saber para onde vão [...], encontram dificuldades em cooperar 
conscientemente (“Cooperar” quer dizer “operar em conjunto, co-
laborar”) (Souza, 1999, p.70). 

 

3.7.4.3 Direcionamento do projeto 

 

Em cada etapa do processo da proposta metodológica para implantação do GED 

deve haver uma linha de direção de modo que os objetivos a serem a alcançados com 

uma solução de GED se mostrem claros, amplamente divulgados e conhecidos. Os 

trabalhos devem ser orientados e conduzidos pela definição dos objetivos e norteados 

pelos resultados esperados com os benefícios da solução, pois a partir destes objetivos 

bem estabelecidos é que se irá chegar as propostas de quais tecnologias de GED 

poderão ser empregadas e quais recursos tecnológicos e conceituais deverão estar 

presentes. No caso do Departamento de Oftalmologia da Unifesp, a implantação de 

uma solução de GED seria muito facilitada pelo fato da Unifesp possuir toda uma 

infraestrutura e recursos computacionais necessários e disponíveis, através de seu 

Datacenter institucional, interligando todos departamentos, disciplinas e setores 

acadêmicos e administrativos, por fibra óptica, com boa rede de dados, Internet, Intranet 

e uma Banco de Dados Institucional de excelente qualidade como é o caso do Oracle, 

um banco robusto, confiável, seguro e extensível. Além disso, a Unifesp possui um 
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Departamento de Tecnologia da Informação com profissionais capacitados para dar 

todo o suporte técnico necessário à implantação de uma solução de GED. Obviamente 

que a ausência desta infraestrutura representaria um grande obstáculo no que diz 

respeito a custos de aquisição da solução de GED. Portanto, é de fundamental 

importância identificar todos os documentos que devem ser gerenciados, como uma 

forma de justificar a aquisição de uma solução de GED, além de maximizar os as 

vantagens e resultados que o GED disponibiliza, justificando o investimento. Destaca-se 

também que é oportuno utilizar o material documental a ser construído para analisar os 

impactos da implantação do sistema, tais como custos, propriamente dito, tempo de 

implantação e fundamentalmente a necessidade de treinamento e capacitação. 

Nesta linha de pensamento, é de fundamental importância a preparação de 

um 8Businnes Case para justificar o investimento na tecnologia GED. 

 

O Businnes Case deve resumir os custos derivados do plano de 
projeto combinado com as premissas nos quais se baseiam. Os 
custos devem incluir também os detalhes das operações em 
andamento, custos de manutenção e suas formas de financiamento 
(Office Of Government Commerce, 2011, p.27). 

 

3.7.4.4 Escolha da solução de GED 

 

No assunto anterior apresentou-se a necessidade de uma documentação clara, 

definindo todos os objetivos a serem alcançados, e a partir destas especificações de 

recursos necessários é possível analisar quais seriam as soluções de mercado que 

poderiam atender ao projeto ou ainda trabalhar um 9benchmarking sobre o sucesso de 

implantação construídos em outras IFES (Instituições Federais de Ensino Superior) no 

país. Para adquirir uma solução de GED é possível pensar em muitas alternativas, 

desde a compra direta de um pacote pronto com uma licença específica, ou pelo 

desenvolvimento e suporte sob encomenda de uma solução própria no mercado, ou 

através de uma Ata de Registro de Preços proveniente de uma licitação, ou mesmo 

pelo desenvolvimento caseiro na própria instituição pelo pessoal de TI da Unifesp, ou 

                                            
8 Business Case é segundo o Guia PMBOK®, o business case, ou documento semelhante, fornece 
informações necessárias do ponto de vista de um negócio, para determinar se o projeto justifica ou 
não o investimento. Fonte: http://escritoriodeprojetos.com.br/business-case.aspx 
9 Bechmarking é “processo contínuo e sistemático que permite a comparação das performances das 
organizações e respetivas funções ou processos face ao que é considerado ‘o melhor nível’, visando 
não apenas a equiparação dos níveis de performance, mas também a sua ultrapassagem.” 
Fonte: http://www.iapmei.pt/iapmei-bmkartigo-01.php?temaid=2 

http://escritoriodeprojetos.com.br/business-case.aspx
http://www.iapmei.pt/iapmei-bmkartigo-01.php?temaid=2
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ainda a aquisição do produto através celebração de um convênio por um Acordo de 

Cooperação Técnica, ou seja, uma parceria entre as Instituições Federais de Ensino 

Superior ou de outro órgão do poder executivo, legislativo ou judiciário, Autarquias 

Federais, etc. Dentre as alternativas apresentadas para aquisição da tecnologia GED, 

este trabalho destaca e fortalece a ideia do Acordo de Cooperação Técnica entra 

Instituições Federais de Ensino Superior que já utilizam a tecnologia GED para 

tratamento e gestão de seu parque documental com ferramentas Open Source 

(Código Aberto) ou Software Livre, reduzindo exponencialmente o custo da licença 

distribuída em relação a softwares proprietários. De acordo com Hexsel (2002, p. 4) 

software livre é um “software disponível com a permissão para uso, cópia e 

distribuição, seja na sua forma original ou com modificações, seja gratuitamente ou 

com custo”. Já o software comercial “é um software desenvolvido por uma empresa 

com objetivo de lucrar com sua utilização” (Hexsel, 2002, p. 6). Ainda de acordo com 

Hexsel (2002), o software comercial pode ser proprietário, ou seja, sua cópia e 

distribuição são proibidas de alguma forma pelo proprietário. 

No contexto do Termo de Cooperação Técnica entre as IFES, é previsto que 

seja formatado um plano de trabalho, com previsões de gastos com diárias e 

passagens dos servidores públicos federais que se deslocariam à Unifesp para 

capacitar e implantar a solução no Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais 

com o acompanhamento e suporte do Departamento de Tecnologia da Informação 

(DTI) da Unifesp, uma vez que o Projeto tenha sido discutido e aprovado junto a este 

departamento para que a infraestrutura de TI da Unifesp possa liberar os recursos 

de TI necessários para o projeto (Storage, virtualização de servidores, rede de 

dados, backup e manutenção dos dados). 

Assim, é importante uma análise e estudo das melhores opções sob o prisma 

da relação custo e benefício. Sendo assim, é de boa regra e prática que o 

documento de especificações de recursos e necessidades esteja bem elaborado e 

detalhado para realmente facilitar e respaldar a justificativa de implantação da 

solução junto aos gestores da instituição (por exemplo, Diretoria do Departamento 

de Oftalmologia e Ciências Visuais da Unifesp, Diretoria do Campus São Paulo e 

Diretoria de Tecnologia da Informação da Unifesp), por meio de uma planilha que 

permita entender os dados através do cruzamento da análise de requisitos, custos e 

o nível de prioridade cada requisito. 
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Este documento de especificações ou também chamado de análise de 

requisitos serve como um meio de comunicação entre o usuário da solução 

tecnológica, no caso o GED, o analista desenvolvedor da ferramenta, sendo este um 

profissional da própria instituição ou de fornecedores que desenvolvem softwares no 

mercado. Este documento de requisitos servirá como base, como “acordo” 

estabelecido acerca da tecnologia pretendida. 

A escolha da solução deverá conter alguns modelos de qualidade externa e 

interna e satisfazer alguns atributos que serão elencados na análise de requisitos as 

quais deverão estar previstas na norma NBR ISO/IEC 9126-1. Esta define seis 

características de qualidade de software que devem ser avaliadas e também propõe 

algumas subcaracterísticas: Funcionalidade, Usabilidade, Confiabilidade, Eficiência, 

Manutenibilidade e Portabilidade. A Figura 6 mostra estes atributos que devem 

atender as especificações da norma citada no que se refere ao modelo de qualidade 

externa e interna da ferramenta pretendida. 
 

 

Figura 6. Modelo de qualidade para construção e comércio de softwares 
Fonte: Norma NBR ISSO/IEC 9126-1 

 

Esta norma técnica define os atributos do Modelo de qualidade, ou seja: 

 

Funcionalidade: Capacidade do produto de software de prover 
funções que atendam às necessidades explícitas e implícitas, 
quando o software estiver sendo utilizado sob condições 
especificadas. 
Confiabilidade: Capacidade do produto de software de manter um 
nível de desempenho especificado, quando usado em condições 
especificadas. 
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Usabilidade: Capacidade do produto de software de ser 
compreendido, aprendido, operado e atraente ao usuário, quando 
usado sob condições especificadas. 
Eficiência: Capacidade do produto de software de apresentar 
desempenho apropriado, relativo à quantidade de recursos usados, 
sob condições especificadas. 
Manutenibilidade: Capacidade do produto de software de ser 
modificado. As modificações podem incluir correções, melhorias ou 
adaptações do software devido a mudanças no ambiente e nos seus 
requisitos ou especificações funcionais. 
Portabilidade: Capacidade do produto de software de ser transferido 
de um ambiente para outro (NBR ISSO/IEC 9126-, 2003, p. 8-10). 

 

3.7.4.5 Implantação da solução de GED 

 

Para que todos os objetivos do projeto sejam alcançados e que a ferramenta 

de GED contribua efetivamente com seu desempenho e benefícios, é importante 

que o quesito segurança seja devidamente contemplado. Para isto é necessária uma 

política de uso adequado, onde se assegure o controle de acesso, a fim de que seja 

garantida a disponibilização de documentos e recursos onde for necessário, 

proporcionando integridade e correto fluxo da informação. 

O controle de acesso, no contexto de segurança da informação, está 

intrinsecamente relacionado a três grandes frentes de segurança que são a 

autenticação, a autorização e a auditoria. 

O processo de autenticação é uma trava de segurança encapsulada em 

sistemas de informação para garantir a veracidade da identidade garantindo acesso, 

alteração e liberação apenas ao usuário devidamente autorizado. Já no escopo do 

processo de autorização garante que determinado individuo, ou até mesmo outro 

software ou dispositivo, tenha acesso a algum dado, programa ou serviço pelo 

sistema. Usuários anônimos, convidados ou visitantes (guests) não necessitam ser 

submetidos ao crivo do processo de autenticação, pois via de regras possuem 

poucas permissões no sistema não oferendo riscos de segurança às informações. 

O processo de auditoria está relacionado com as precauções e providências 

especiais para evitar as possíveis vulnerabilidades no sistema. Este conjunto de 

medidas desempenha uma função essencial na segurança sistêmica e qualidade da 

informação de modo a garantir que possíveis e indesejáveis problemas de falha 

humana ocorram. 
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No tema anterior sobre a escolha da solução de GED, foi comentado sobre o 

atributo usabilidade, onde é uma característica do produto de software, e em se 

tratando de um ferramental sistêmico, o GED, a facilidade de uso e compreensão do 

sistema de ser permanente, e portanto, ser um ambiente agradável e atraente ao 

usuário no uso das condições específicas. Assim o sistema de GED deve ser 

configurado obedecendo rigorosamente o diagnóstico da empresa, pois isto irá 

contribuir na aceitação e agradabilidade por parte do usuário satisfazendo as 

expectativas e tornando o trabalho o mais natural possível. 

Outra maneira de implantar uma solução de GED é iniciando o projeto através 

de uma escolha de um setor para isto, um piloto de implantação de modo a facilitar o 

aprendizado, sedimentando as melhores práticas de usos, configurar os padrões de 

acesso e segurança e ainda permitir a correção do que for necessário na medida em 

que este piloto vai se tornando maduro, e assim contribuir como um multiplicador 

para o restante da empresa. 

Na implantação da solução de GED, propriamente dita, o quesito treinamento 

e capacitação dos usuários são indispensáveis para serem menosprezados. As 

dificuldades de uso não tratadas e não sanadas podem contribuir exponencialmente 

para o desinteresse e abandono da solução, o que consequentemente não produzirá 

os resultados esperados pelos gestores e usuários. 

Ao adotar uma ferramenta computacional como é o GED, o primeiro objetivo, 

talvez o mais importante, não é tão somente colocar o software em produção, mas 

concluir que esta tecnologia possa ser um agente de melhoria dos processos de 

negócios utilizando uma tecnologia da informação. Segundo Barbosa e Almeida 

(2002), os sistemas de informação são tecnologias voltadas para apoiar os 

processos de negócios de uma organização, produzindo gestão, controle, tomada de 

decisão e a obtenção de conhecimento nas empresas. Para Kamaruddin, Razali e 

Deraman (2011) aprimorar as tomadas de decisão, as quais utilizam várias 

informações como suporte, são a prioridade dos sistemas de informação. 

Levando-se em conta a importância do crescimento do conhecimento e 

melhoria dos processos empresariais através da adoção de uma ferramenta 

tecnológica adequada, é imprescindível a importância e dedicação que deva ser 

dado ao período de implantação da ferramenta. Rezende e Abreu (2003) elencam 

quatro fatores a serem tratados com total atenção no período da implantação de 

uma solução tecnologia para que se alcance uma gestão efetiva: 
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 Respeito à legislação vigente; 

 Estabelecimento de um plano de necessidades e de contingência para 

contornar a eventuais deficiências do sistema; 

 Mais ênfase a inteligência empresarial, geração de conhecimento e não 

apenas focar a tecnologia;  

 Elaboração de um plano de gestão de mudanças decorrente do novo 

elemento tecnológico no cenário organizacional. 

 

Em se tratando de uma implantação de nova tecnologia é de se esperar que 

aconteçam resistências às mudanças diante deste novo modo de trabalhar que será 

reorganizado dentro da ferramenta computacional. Esta resistência se apresenta 

como uma barreira ao sucesso na implantação de sistemas de informação, pois lida 

com aspectos muitas vezes imprevisíveis do comportamento humano. Tendo em 

vista que as pessoas são parte integrante dos sistemas, é essencial que esse fator 

seja estudado previamente e levado em consideração no que tange a implantação 

de sistemas (Bortolotti; Souza; Andrade, 2012). 

 

3.7.4.6 Capacitação e treinamento 

 

Importante perceber a tênue diferença entre os dois verbos, capacitar e 

treinar. De forma geral, capacitar é a ação de aprender tudo sobre algo a ser 

executado, e em contrapartida, treinar está relacionado ao exercício da melhoria, no 

desenvolvimento dos conhecimentos que a capacitação proporcionou, ou daquilo 

que já se sabe. 

No contexto da implantação de um sistema de GED, não se deve desprezar a 

importância da capacitação dos usuários do sistema de GED, uma nova ferramenta 

de trabalho e sua manipulação através do treinamento. 

As empresas e corporações procuram profissionais competentes, eficientes e 

efetivamente envolvidos com os objetivos das mesmas. Levando-se em conta o fator 

humano, e sendo este o principal insumo responsável pela competência e sucesso 

das empresas e corporações, torna-se imprescindível entender, conhecer e saber 

como extrair dos funcionários seus mais altos níveis de criatividade, inovação, 

participação e engajamento. Dentre estas muitas habilidades e características 
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pertinentes ao ser humano, o comprometimento é um destes elementos nos quais as 

empresas observam e se preocupam, tendo em conta que atualmente o mercado de 

trabalho vem buscando muito mais do que funcionários com conhecimento técnico, 

prático ou teórico. É preciso que eles também tenham habilidades e atitudes, como é 

o caso do comprometimento, que faz com que o funcionário considere a organização 

como sua, extensão de sua própria casa e trabalhe com afinco para o sucesso da 

mesma. Pessoas com disposição a se entregarem ao trabalho, comprometidas, 

buscam se engajar em determinadas tarefas, projetos, processos ou simples 

atividades e isso permite que elas criem vínculos com a organização. Para Zanelli, 

Andrade e Bastos (2004, p.313) o termo comprometimento “refere-se ao 

relacionamento de uma pessoa com outra, com um grupo ou organização”. 

Nesta linha de pensamento, para que uma empresa consiga extrair o melhor de 

seus colaboradores é preciso atentar para questões essencialmente importantes 

como é o caso da motivação profissional. A motivação dos seres humanos não está 

relacionada unicamente as suas atividades particulares, mesmo que estas sejam de 

grande influência em sua vida, o desenvolvimento de cada colaborador dentro da 

organização demonstra o grau de entusiasmo como as atividades são desenvolvidas. 

Uma das formas de contribuir para a motivação dos colaboradores é justamente 

envolver o profissional em um processo de contínua capacitação e treinamento. 

O treinamento é um processo educacional para gerar crescimento e 

mudanças, melhorando assim seu espírito de equipe, integração e criatividade. Isto 

é imprescindível, pois é o que determina os principais valores, permitindo analisar as 

possíveis particularidades de cada funcionário, gerando assim um melhor 

aproveitamento para com a empresa. 

 

Treinamento é um processo de assimilação cultural a curto prazo, 
que objetiva repassar ou reciclar conhecimento, habilidades ou 
atitudes relacionadas diretamente à execução de tarefas ou à sua 
otimização no trabalho (Marras 2001, p. 145). 

 

No processo de treinamento é possível buscar a mudança de percepção, que 

resultam em benefícios para a empresa e aos próprios colaboradores, tais como: 

redução da rotatividade, redução do absenteísmo, aumento da eficiência individual e 

habilidades das pessoas, elevação dos conhecimentos, mudanças de atitudes e 
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comportamentos, entre outras situações que não estavam interiorizadas na vida 

profissional dos colaboradores. 

 

O treinamento de pessoas na organização deve ser uma atividade 
continua constante e ininterrupta. Mesmo quando as pessoas 
apresentam excelente desempenho, alguma orientação e melhoria 
das habilidades sempre devem ser introduzidas ou incentivadas 
(Chiavenato, 2004, p.334). 

 

Nesse sentido, a implantação de um sistema de GED vai requerer o 

engajamento, comprometimento de todos os funcionários colaboradores, 

principalmente os gestores e chefias com as novas práticas de tratar o parque 

documental, a divulgação deste novo modelo, e é claro, o treinamento cuidadoso e 

cadenciado, não demorado, mas suficientemente gradativo aumentando a 

participação de todos na empresa, em todas as fases de implantação e etapas deste 

processo de capacitação e treinamento, pois o sucesso ou fracasso está 

intimamente ligado ao envolvimento das pessoas no planejamento e nas diversas 

fases de implantação do sistema em questão. 

É importante ressaltar que capacitar com treinamento envolve as questões e 

faculdades humanas, e por natureza própria, o ser humano possui uma grande 

vocação para aprender coisas novas, mas também possui muita ansiedade e 

curiosidade. Dessa forma, o treinamento não deve ser muito demorado, pois pode 

gerar o desinteresse, fazendo com que o colaborador perca o entusiasmo e se 

desmotive, gerando um fracasso no processo de aprendizagem. Por esta razão o 

treinamento capacitivo deve valorizar o conhecimento do negócio da empresa, deve 

estar centrado na necessidade do colaborador e não focado estritamente na 

capacidade e funcionalidades da ferramenta computacional. 

Assim o projeto de capacitação e treinamento deve ser rigorosamente 

estudado de forma a gerar um cronograma cujas atividades de treinamento, aliadas 

a um bom controle, possam assegurar ao máximo a sua eficiência. 

 

No que concerne aos controles de treinamento, esta é uma fase em 
que são estabelecidos os vários instrumentos de controle da 
atividade de formação, e cuja finalidade e verificar se o plano de 
treinamento está caminhando em direção aos objetivos (Carvalho, 
1999, p. 177). 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 MÉTODO  

 
 



 
 

4 MÉTODO 

 

Este trabalho está alicerçado na revisão bibliográfica baseada na 

literatura especializada através da seleção de anais, periódicos, livros e artigos, 

de fontes científicas confiáveis em conformidade com o assunto proposto pela 

pesquisa. As consultas foram selecionadas por meio de pesquisas aos 

periódicos/publicações: Scielo, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da 

Universidade de São Paulo (USP), Biblioteca Digital da Universidade Estadual 

de Campinas (UNICAMP) e Google Acadêmico, onde baseou-se na busca por 

contribuições científicas com o objetivo de recolher, selecionar, analisar e 

interpretar as contribuições teóricas sobre o tema desta pesquisa. 

Para a realização deste estudo foram selecionadas publicações desde 1994 

a 2016, em sua maioria em língua portuguesa, algumas em língua inglesa e 

poucas em espanhola. As consultas foram focadas nos assuntos que permearam 

os conceitos de documento arquivístico, gerenciamento de documento, 

gerenciamento de projeto, gestão, tecnologia da informação, tecnologias do GED, 

administração, comportamento humano, metodologia científica, normas e lei 

utilizando descritores como GED, ECM, workflow, sistemas integrados, datacenter, 

cultura organizacional e arquivologia. Destas publicações foram consultados: 

 Vinte e sete artigos, dos quais 14 foram selecionados; 

 Sete textos científicos decorrente de Simpósios, seminários, 

conferências e congressos, os quais foram selecionados; 

 Cinquenta e oito livros, sendo selecionados cinquenta e quatro e 

distribuídos da seguinte forma: 

o Metodologia científica: nove; 

o GED: doze; 

o Arquivologia: quatro; 

o Regras/Normas Técnicas: dois; 

o Tecnologia da Informação: seis; 

o Recursos Humanos: onze; 

o Gerência de Projetos: dois; 

o Marketing: um; 

o Administração: sete. 
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 Cinco Dissertações de Mestrado sendo selecionadas quatro; 

 Duas monografias selecionadas e  

 Dois sites de pesquisa para Lei e Instrução Normativa. 

 

A observação científica tem por característica a busca pela exatidão, a 

objetividade, a precisão e o método. 

O método científico pode ser definido como uma somatória de regras 

básicas para realizar uma experiência, de modo a produzir novo conhecimento, 

e ainda corrigir e integrar conhecimentos pré-existentes (Vianna, 2001). É um 

instrumento empregado pela Ciência na percepção e investigação da realidade, 

é um ferramental importante para apontar o caminho a ser perseguido com 

base nas teorias e das técnicas a serem empregadas na busca do 

conhecimento. Agrega, portanto elementos teóricos e práticos com a finalidade 

de indicar a direção certa para desvendar as respostas para as inquietações e 

perguntas relativas ao objeto da pesquisa. 

Segundo Fachin (2006), estudiosa da Metodologia Cientifica, é possível 

dividir o Método Científico em dois grandes eixos, ou seja, de raciocínio ou 

geral e de procedimentos ou específicos (Fachin, 2006). Segundo a autora (op. 

cit.), os métodos de raciocínio são os que consideram os fundamentos e a 

lógica de entender e pensar sobre o objeto em estudo, os quais estão 

interligados ao plano geral da pesquisa. Os métodos de procedimentos ou 

específicos estão relacionados a aplicabilidade prática escolhida no estudo e 

pesquisa do objeto, e são concernentes às etapas mais tangível da pesquisa. 

Neste viés, o método é a orientação básica para se alcançar o 

pretendido, o que por analogia poderíamos entender como a estratégia para se 

atingir determinado fim, e por sua vez a técnica como a aplicação do método, 

comparando-se a tática empregada. De modo geral, o método perpassa a 

simplicidade de cumprir as regras explícitas, adentra ao campo do 

subjetivismo, é mais implícito no modo de pensar científico. Geralmente 

engloba algumas etapas importantes como a observação, a formulação de uma 

hipótese, a experimentação, a interpretação dos resultados e finalmente a 

conclusão, embora não exista necessariamente. É a lógica aplicada à ciência. 

O método científico persegue o caminho da dúvida sistemática, não é de 

caráter intuitivo e sim metódico, sequencial, ordenado, organizado, buscando 
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sempre a solução possível. Nesta direção, parte da evidencia de que toda 

investigação se origina de algum problema observado e ainda se utiliza da 

observação, análise e síntese, e ainda dos processos mentais que envolvem a 

indução e dedução que é comum a qualquer tipo de investigação, seja 

experimental ou racional (Cervo, Bervian, Silva, 2007). 

Nesta linha, de acordo com Rampazzo (2005) o método experimental se 

utiliza de algumas etapas: 

 a observação e a coleta de dados; 

 a hipótese, a qual procura explicar todas as observações de forma 

inicial ainda não definitivas; 

 a experimentação, mecanismo para testar a validade da hipótese; 

 a indução da lei de forma a inserir o assunto do estudo num 

contexto mais geral. 

 

O método experimental aproveita ainda a análise e a síntese, 
os processos mentais da dedução e da indução, comuns a todo 
tipo de investigação, quer experimental, quer racional. 
O método racional é assim chamado porque os assuntos a que 
se aplica não são realidades, fatos ou fenômenos suscetíveis 
de comprovação experimental (Rampazzo, 2005, p.34). 

 

4.1 Tipo de Pesquisa 

 

Quanto ao Tipo de Pesquisa ela é descritiva, pois o estudo é empírico, 

com objetivo de conferir hipóteses, analisar um fato onde busca descrever uma 

realidade, ou seja, a existência de uma solução. Não há a intenção do 

pesquisador de interferir na observação, procurando apenas perceber, com o 

necessário cuidado, a frequência com que o fenômeno acontece. De acordo 

com Nóbrega (2007) a pesquisa descritiva registra, analisa e correlaciona fatos 

ou fenômenos (variáveis) sem interferir, sem manipulá-los. Ainda procura 

descobrir com a maior precisão possível, a frequência que um fenômeno 

ocorre, sua relação com outros, sua natureza e suas características. 

Quanto à natureza da pesquisa ela é qualitativa, pois não procura extrair 

provisões nem Leis que possam ser extrapoladas para outros fenômenos 

diferentes do pesquisado, pois o pesquisador apenas se limitou à descrição 

factual do evento ignorando a complexidade da realidade social. 
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Quanto a Finalidade da Pesquisa ela é básica pois não busca interesses 

comerciais. 

Em relação aos meios de investigação, esta pesquisa é exploratória, 

pois teve a finalidade de aprofundar o conhecimento no assunto estudado com 

vistas a facilitar a confecção de um meio de coletar dados no Departamento de 

Oftalmologia e Ciências Visuais da Unifesp tendo como norte uma futura 

pesquisa com a efetiva implantação do objeto analisado para estudo de caso 

(Mattar, 1996). 

Quanto aos meios de investigação, a pesquisa é de campo consistindo 

na observação dos fatos como ocorrem na coleta de dados com a técnica 

utilizada e registro de variáveis relevantes para análise posterior (Ruiz, 2006). 

Quanto a temporalidade este trabalho segue a pesquisa transversal. 

 

4.2 Etapas do Estudo 

 

No que se refere às etapas do projeto de estudo, Fachin (2002) enumera 

as seguintes: assunto, tema, formulação do problema (delimitação do 

problema), objetivos, justificativa, hipóteses (variáveis), metodologia 

[procedimentos metodológicos, definições de conceitos, delimitação do 

universo, pressupostos, anexos (cronograma da pesquisa) e referência 

bibliográfica]. De acordo com Appolinário (2006) o desenvolvimento do trabalho 

científico pode ser direcionado a oito etapas: 

1. Determinar o tema e o problema da pesquisa; 

2. Determinar os objetivos e as hipóteses de pesquisa; 

3. Determinar o tipo de pesquisa; 

4. Construir a revisão da literatura; 

5. Escolher os sujeitos de pesquisa; 

6. Determinar os instrumentos e procedimentos de coletas da 

informação; 

7. Transcrever e analisar os dados; 

8. Discutir os resultados e concluir. 
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Para a etapa de número 1, definição do tema e o problema de 

pesquisa constatou-se que o local de estudo possui um expressivo parque 

documental com considerável número de pessoas espalhados no local de 

estudo. Observando o local de estudo, o dia a dia de trabalho, as 

necessidades documentais, o trâmite e relacionamento das pessoas com o 

ente documento, algumas indagações surgiram e foram sendo ampliadas na 

medida em que se aprofundava nas observações. Seguem os quesitos que 

induziram a escolha do tema: 

 Volume de pesquisa do parque documental; 

 Quantidade de pessoas no local de estudo; 

 Distribuição geográfica das pessoas que irão realizar pesquisa 

desses documentos; 

 Ganhos que podem ser alcançados pela agilidade na consulta dos 

documentos (organização, produtividade, qualidade, segurança, 

controle, satisfação etc.); 

 Riscos no caso de perda desses documentos; 

 Espaço físico que a armazenagem dos documentos demanda; 

 Riscos físicos e saúde com grande quantidade de papéis 

armazenados; 

 Custos associados ao número de cópias, ao retrabalho, prazos 

etc.; 

 Tempo despendido pelos dos colaboradores para localizar e 

recuperar os documentos; 

 Impossibilidade de acesso remoto desses documentos. 

 

Para a etapa de número 2, objetivos e hipóteses de pesquisa, este 

trabalho pautou a questão do tempo e os recursos disponíveis para a realização 

da pesquisa, e a própria experiência do investigador. Deste modo foram 

divididos os objetivos em dois níveis distintos: geral e específico. Os objetivos 

foram construídos de modo a conecta-los ao ponto central do problema da 

pesquisa, de forma articulada, sendo um investimento rico para o investigador no 

que se garantiu a tranquilidade para o desenvolvimento do trabalho posterior. No 

que concerne a hipótese da pesquisa, esta foi desenhada inicialmente de forma 
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provisória levando-se em considerações as indagações, inquietações sobre o 

problema, e sendo um elemento vital para a pesquisa, foi pensada e formulada 

cuidadosamente e de forma precisa. De acordo com Rudio (1999) sugere que as 

hipóteses devem possuir características fundamentais em tono de sua 

construção seguindo o bom senso de serem plausíveis, consistentes, 

específicas, verificáveis, claras, simples e explicativas. 

Para a etapa de número 3, o tipo da pesquisa foi estabelecido de acordo 

com a formulação do problema. Algumas considerações foram levantadas para 

se chegar ao mais adequado para este estudo: 

 Qual será a predominância da natureza da pesquisa: qualitativa ou 

quantitativa? 

 Quanto ao tipo da pesquisa ela será descritiva ou experimental? 

 A pesquisa terá estratégia documental, de campo ou laboratório? 

 Como será a temporalidade do estudo, longitudinal ou transversal? 

 Finalidade da pesquisa, estratégia, coleta de dados, etc. 

 

Para a etapa número 4, a revisão da literatura, foi o momento do 

arcabouço teórico da construção da pesquisa, onde se deu uma extensa e 

detalhada busca e investigação acerca das ideias que orientaram o estudo. 

Nesta etapa foram feitos os levantamentos bibliográficos nas fontes científicas 

confiáveis de forma a construir um texto explicativo ao leitor com todo o 

histórico do problema em estudo. 

Para a etapa número 5, escolhendo o sujeito da pesquisa, procurou-se 

estabelecer o objeto da investigação, a unidade funcional daquilo que se 

propunha a ser pesquisado e, portanto, duas questões básicas precisaram ser 

pensadas e ponderadas: 

 Para inclusão do sujeito na amostra, quais critérios serão adotados? 

 Como serão selecionados para participar da amostra? 

 

A etapa número 6, sobre os instrumentos e procedimentos de coleta da 

informação, onde já se tinha uma noção precisa de quais seriam os sujeitos a 

participar do estudo, foi o momento da decisão de como os dados seriam 

tabulados, após sua extração, qual tipo de método melhor poderia dar suporte 
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à extração dos dados, entrevista, questionário, etc. Como este método seria 

aplicado, se manualmente ou eletronicamente. Aqui se estabeleceu o limite de 

tempo para a aplicação do instrumento, e a adoção da ferramenta tecnológica 

para a acomodação dos dados para posterior análise. 

A etapa de número 7, transcrevendo e analisando os dados, organizou 

os dados coletados, se utilizou das planilhas de cálculo, ou seja, foi a fase da 

tabulação dos dados. Deste momento em diante foi possível proceder a análise 

estatística descritiva, onde envolveu a organização, resumo e representação 

dos dados. As ferramentas utilizadas para isso foram tabelas de frequência; 

gráficos; cálculo de medidas de tendência central como média mediana e moda 

e cálculo de medidas de variação como variância e desvio padrão. Este estudo 

não se preocupou com a análise da estatística inferencial, uma vez que não se 

interessou em utilizar as informações de uma amostra para chegar a 

conclusões sobre um grupo maior. 

Neste estudo, a etapa de número 8, discussão, resultados e conclusão, 

se preocuparam em apresentar os dados tabulados de forma mais inteligível e 

visualmente adequado para que o leitor deste estudo. Os dados brutos foram 

trabalhados para apresentar em forma de gráfico e tabelas. Através do 

processo de revisão de literatura, este estudo discutiu os resultados de fora a 

sugerir uma resposta conclusiva ao problema formulado no primeiro passo. 

Com isso foi possível ao pesquisador ratificar a hipótese levantada 

inicialmente, no segundo passo. 

Para o pesquisador deste estudo, o processo de produção da pesquisa 

cientifica e deste estudo em questão, se seguidas pelos menos estes 8 passos 

de etapas bem-definidas, e seguidas fielmente, surtirão resultados positivos, 

favoráveis e satisfatórios condizentes com as exigências metodológicas 

clássicas, convencionadas e referenciadas pela comunidade científica atual. 

 

4.2.1 Sujeitos do Estudo 

 

Em relação ao sujeito do estudo, levou-se em consideração a população 

dos colaboradores do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da 

Unifesp. 
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4.2.2 Local de Estudo 

 

O local do estudo deste trabalho foi uma instituição de ensino superior 

denominada Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), mais 

especificamente no Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais, cujo 

departamento pertencente ao Campus São Paulo desta universidade, ambos 

localizados na região de São Paulo Capital. Este departamento de oftalmologia, 

além do atendimento diário de rotinas, desenvolve campanhas comunitárias 

através de ações preventivas e terapêuticas, focando atenção especial aos 

segmentos sociais mais vulneráveis às doenças oculares e cegueira, as 

crianças e idosos, com programas de sucesso que vão desde o exame dos 

recém-nascidos prematuros até pacientes centenários. 

O Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Unifesp atua nas 

seguintes áreas, conforme Quadro 7: 

 

Ensino 
Graduação em Medicina e Tecnologia 

Oftálmica 

Pesquisa Cursos de extensão, especialização, 

aperfeiçoamento, mestrado, doutorado. Os 

cursos de pós-graduação são abrangentes e 

multidisciplinares envolvendo médicos, 

tecnólogos, psicólogos, biólogos, enfermeiros, 

veterinários, e outros profissionais de atividades 

da saúde ocular e visual. 

Laboratório Laboratórios na área da Oftalmologia, 

Eletrofisiologia Visual, HIV/AIDS, Células-

Tronco, Bioengenharia Óptica, Microbiologia, 

Citologia, Técnica Cirúrgica, Patologia e 

Teleconferência. 

Setor de Pesquisa Clínica em 

Oftalmologia 

Parceria com instituições nacionais e 

internacionais onde desenvolve e lidera 

protocolos de pesquisa clínica e cirúrgica para 

desenvolvimento e aprovação de novas 

terapias e medicamentos. 

Quadro 7. Áreas de atuação do Departamento de Oftalmologia 
Fonte: Secretaria geral do departamento de oftalmologia da Unifesp 
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O Quadro 8 relaciona os setores do Departamento de Oftalmologia e 

Ciências Visuais da Unifesp. 

 

Setores 

Anestesia 

Banco de Olhos 

Bioengenharia Ocular 

Catarata 

Centro Cirúrgico 

Centro de Diagnóstico 

Centro de Referência Secundária em Oftalmo (CERESO) 

Centro de Treinamento de Pesquisa Cirúrgica 

Cirurgia Refrativa 

Doenças Externas e Córnea 

Eletrofisiologia 

Enfermaria Oftalmológicas 

Estrabismo 

Farmacologia 

Genética Ocular 

Glaucoma 

Glaucoma Congênito 

Laboratório de Citologia e Microbiologia 

Lente de Contato e Refração 

Neuroftalmologia 

Núcleo de Catarata Congênita 

Oftalmopediatria | Motilidade Extrínseca 

Oncologia 

Órbita 

Pesquisa Clínica 

Plástica Ocular 

Pronto Socorro 

Psicologia | Psicoterapia 

Reabilitação Visual e Visão Subnormal 

Retina e Vítreo 

Trauma Ocular 

Ultrassom 

Úvea e AIDS 

Vias Lacrimais 

Quadro 8. Setores da Oftalmologia 
Fonte: www.oftalmounifesp.com.br/setores-2/ 

 

http://www.oftalmounifesp.com.br/setores-2/
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4.2.3 Coleta de Dados 

 

A técnica de investigação utilizada neste trabalho foi um questionário 

eletrônico confeccionado pelo pesquisador através do produto “Formulário” da 

solução Google Drive, o qual é disponibilizado gratuitamente pela empresa 

multinacional americana de serviços online e software, Google. Outras formas de 

formulários eletrônicos poderiam ter sido utilizadas como por exemplo Survio Brasil, 

SurveyMonkey ou Opinion Box, mas preferiu-se o formulário eletrônico da empresa 

Google pela facilidade com senso mais comum das pessoas com o universo 

Google e por ser software livre sem custos com licença. A empresa disponibiliza 

softwares de produtividade online, como o Gmail, e redes sociais, como o Google+ 

e ainda possui produtos como o navegador Google Chrome, o programa de 

organização de edição de fotografias Picasa, o Google Tradutor e o aplicativo de 

mensagens instantâneas Google Talk, além de liderar o desenvolvimento do 

sistema operacional móvel para smartphones Android, usado em celulares. 

O questionário constou de dezenove (19) questões escritas com 

possibilidade de respostas em texto livre, múltipla escolha e única escolha. Tal 

formulário eletrônico foi inicialmente compartilhado a todos os colaboradores do 

Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Unifesp através de uma 

lista geral de e-mails de todos os colaboradores fornecida pela secretaria do 

departamento. Houve duas datas de envio do questionário solicitando a 

colaboração de preenchimento em duas etapas. Na primeira etapa foi solicitado 

o prazo de resposta para a data 10/07/2016, ou seja, dezoito (18) dias para 

resposta, e na segunda etapa o período foi 26/07/2016 a 29/07/2016. 

Para o tratamento dos dados dos dados coletados utilizou-se 

processador de texto, editor de planilha de cálculo e o Programa R (R Core 

Team, 2016) para a exploração estatística. 

 

4.2.4 Análise de Dados 

 

Para o tratamento dos dados dos dados coletados através do 

questionário aplicados aos colaboradores do departamento em questão, três 

processos diferentes foram utilizados: 
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 Formatação do questionário oriundo do formulário do ambiente 

Google Drive; 

 Análise das objetivas onde o pesquisado interpretou a pergunta 

entra as opções optou por uma ou mais questões, sendo algumas 

questões de múltipla escolha e outras de única escolha; 

 Elaboração de gráficos que retrataram os resultados obtidos por 

meio das perguntas objetivas do questionário. O ambiente 

computacional utilizado foi um desktop com sistema operacional 

Windows 10, e a suíte de aplicativos para escritório, Microsoft 

Office 2010, utilizando processador de texto Word e editor de 

planilha de cálculo, Excel. 

 

Através do aplicativo Excel, gerou-se um banco de dados que 

possibilitou a classificação dos dados gerando outras planilhas de modo a 

permitir a estruturação, compreensão, impressão e análise estatística.  

 

4.3 Aspectos Éticos 

 

Este estudo seguiu os princípios básicos contidos na Declaração de 

Helsinque e foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital São Paulo/Universidade Federal de São Paulo sob o número CAAE 

39554914900005505.  

Após a submissão e aprovação do Comitê de ética em Pesquisa foi 

emitido o Parecer Consubstanciado, conforme Anexo 1, onde permitiu que esta 

pesquisa se tornasse apta a iniciar a coleta de dados. Também foi 

providenciado pelo chefe do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais 

da Unifesp o documento de Autorização de Acesso a Arquivo, de modo que 

pudéssemos prosseguir com nosso trabalho de investigação documental no 

referido departamento, conforme Anexo 2. 
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A estratégia de pesquisa foi a aplicação de um questionário eletrônico de 

dezenove (19) questões preparadas no aplicativo Formulários do serviço de 

disco virtual Google Drive (disponibilizado gratuitamente na Internet) da 

empresa Google Inc., conforme o Anexo 3. A escolha deste método foi em 

função de algumas facilidades que o formulário do serviço Google Drive 

oferece, como por exemplo a facilidade e rapidez para elaborar um 

questionário, o qual pode ficar disponível na Web através de um link que é 

gerado pelo próprio serviço Google Drive, o qual pode ser enviado aos 

respondentes por e-mail, ou se desejar fixar o formulário em uma página Web. 

Outra facilidade que ajudou na escolha do serviço Google Drive foi o fato dos 

dados informados pelos respondentes serem armazenados em uma planilha do 

serviço Google Drive e a qualquer momento serem migrados para outra base 

como para a planilha Microsoft, por exemplo. É um recurso em que o 

documento fica salvo na nuvem, portanto acessível por meio de qualquer 

navegador de internet, sem a necessidade de instalação de programas. Isto 

também foi um diferencial para a escolha deste serviço na medida em torna 

possível o acesso do formulário de qualquer lugar por meio de um computador, 

smartphone ou tablete com aceso a Internet. Além disso, esta ferramenta 

privilegia a privacidade e comodidade para responder quando for o momento 

mais confortável. Porém existem algumas desvantagens neste serviço, as 

quais foram analisadas. Uma delas seria o baixo retorno dos respondentes, ou 

seja, este serviço não oferece garantia de que a maioria das pessoas devolvam 

o formulário completamente preenchido ou ainda poderia excluir pessoas que 

teriam dificuldades em utilizar esta tecnologia. 

A despeito das desvantagens, com vista as facilidades oferecidas, 

optou-se por este serviço, onde o formulário eletrônico foi compartilhado com 

os colaboradores do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da 

Unifesp através de uma lista de e-mails fornecida pela secretaria do 

departamento, conforme o Anexo 4. O questionário foi aplicado por duas vezes 

com o objetivo de alcançar o máximo de pessoas possível. A primeira emissão 

foi em 21/06/2016 com prazo solicitado de devolução em 10/07/2016. Pelo fato 
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de se ter poucos respondentes ao formulário uma segunda emissão foi 

necessária em 26/07/2016. 

A aplicação do formulário do serviço Google teve a pretensão de se 

medir aspectos como atitudes ou opiniões do público-alvo com questões 

abertas, única escolha e múltipla escolha. 

As informações coletadas no aplicativo formulário do serviço Google 

Drive foram migradas para o aplicativo conhecido por planilha Google, o qual 

pertence ao serviço Google Drive e posteriormente migrados para um banco de 

dados no formato .csv10 (valores separados por vírgula). A partir disso foi 

utilizado o aplicativo R (Project for Statistical Computing), conhecido como R, 

para acessar e explorar o banco de dados no formato .csv. O R é um software 

livre, um ambiente de desenvolvimento integrado para cálculos estatísticos e 

construção de gráficos e pode ser baixado gratuitamente da internet11. O R 

compila e roda em uma ampla variedade de plataformas UNIX, Windows e 

MacOS, e no caso deste estudo foi utilizada a plataforma Windows. 

A fim de facilitar a escrita e leitura chamaremos “questão” apenas pela 

letra “Q”. Assim a questão de número um (“Questão 1”) será chamada de “Q1”, 

a questão número dois (“Questão 2”) de “Q2” e assim sucessivamente. 

De cada questão foram extraídas variáveis de interesse no estudo, isto 

é, as respostas de cada questão foram quantificadas ou categorizadas 

(Monteiro, 2014) de modo a propiciar a análise. 

Sendo assim, de Q1 [“Você tem alguma atividade profissional no 

Departamento de Oftalmologia da Unifesp? Quais? (Se não houver responda 

apenas “nenhuma”] foi criada a variável “Classe”, cujo sumário encontra-se na 

Tabela 1. 

 

  

                                            
10 Arquivo .cvs é um arquivo separado por vírgulas 
http://www.microsoft.com/online/help/pt-br/helphowto/a1a9a76e-e897-4fcc-8567-
56455a5507fb.htm 
https://support.office.com/pt-br/article/Importar-ou-exportar-arquivos-de-texto-txt-ou-csv-
5250ac4c-663c-47ce-937b-339e391393ba 
11 https://cran.r-project.org/ 

http://www.microsoft.com/online/help/pt-br/helphowto/a1a9a76e-e897-4fcc-8567-56455a5507fb.htm
http://www.microsoft.com/online/help/pt-br/helphowto/a1a9a76e-e897-4fcc-8567-56455a5507fb.htm
https://support.office.com/pt-br/article/Importar-ou-exportar-arquivos-de-texto-txt-ou-csv-5250ac4c-663c-47ce-937b-339e391393ba
https://support.office.com/pt-br/article/Importar-ou-exportar-arquivos-de-texto-txt-ou-csv-5250ac4c-663c-47ce-937b-339e391393ba
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Tabela 1. Classe das atividades declaradas pelos respondentes 

 
N Percentual (%) 

Aluno 24 29,63 

Docente 10 12,35 

Não informada 6 7,41 

Residente 7 8,64 

Sem vínculo 13 16,05 

Técnico Administrativo 18 22,22 

Voluntário 3 3,70 

Total 81 100,00 

Fonte: MAROLLA J (2016) 
 

Devido à natureza das atividades declaradas pelos voluntários, estes 

foram incorporados à categoria “Técnico Administrativo”. 

Por ser de interesse apenas às pessoas que declararam desenvolver 

alguma atividade no Departamento de Oftalmologia, o tratamento seguiu sem 

os que não informaram a atividade e sem aqueles que declararam não ter 

vínculo com o departamento (Tabela 2). Para efeito de facilidade chamaremos 

a Tabela 2 de classe das atividades com vínculo. 

 
Tabela 2. Classe das atividades declaradas pelos respondentes com vínculo com o 

Departamento de Oftalmologia 

 N Percentual (%) 

Aluno 24 38,71 

Docente 10 16,13 

Residente 7 11,29 

Técnico Administrativo 21 33,87 

Total 62 100,00 

Fonte: MAROLLA J (2016) 

 

De Q2 [Quais tipos de soluções tecnológicas você utiliza para 

documentos? Marque todas que se aplicam.] foram criadas as variáveis: 

• “Papel”: Usa papel? (0:Não; 1:Sim) 

• “Computador”: Usa Computador? (0:Não; 1:Sim) 

• “CD_DVD”: Usa CD e/ou DVD (imagem, áudio e vídeo)? (0:Não; 

1:Sim) 
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• “Pendrive”: Usa Pendrive? (0:Não; 1:Sim) 

• “email”: Usa email? (0:Não; 1:Sim) 

• “SMS”: Usa SMS/WhatsApp (short Message Service. Por exemplo, 

pode ser enviado por VoIP, WEB, Celular)? (0:Não; 1:Sim) 

• “FAX”: Usa FAX? (0:Não; 1:Sim) 

• “WeTransfer”: Usa WeTransfer ? (0:Não; 1:Sim) 

 

O resumo destas oito variáveis criadas a partir de Q2 encontra-se na 

Tabela 3: 

 

Tabela 3. Tipos de soluções tecnológicas utilizadas 

 Não Sim Total 

 N % N % N % 

Computador 1 2,00 6 98,00 62 100,00 

Email 6 10,00 56 90,00 62 100,00 

Papel 9 15,00 53 85,00 62 100,00 

Pendrive 9 15,00 53 85,00 62 100,00 

SMS 37 60,00 25 40,00 62 100,00 

CD_DVD 43 69,00 19 31,00 62 100,00 

FAX 58 94,00 4 6,50 62 100,00 

WebTransfer 61 98,00 1 1,60 62 100,00 

Fonte: MAROLLA J (2016) 

 

De Q3 [Assinale os formatos (tipos de arquivos) que fazem parte dos 

documentos que você envia e/ou recebe? Marque todas que se aplicam 

] foram criadas dez variáveis cujo sumário encontra-se na Tabela 4: 

• Imagem: Usa Formato de imagens (Jpeg/Jpg, Gif, Png, Bitmap, 

Tiff, etc.)? (0:Não; 1:Sim) 

• Vídeo: Usa Formato de Vídeo (Mp3, Mp4, Avi, Mkv, adobe Flash 

Player, etc.)? (0:Não; 1:Sim) 

• TXT: Usa TXT (Exemplo: Bloco de Notas do Windows, Microsoft 

MS-DOS, etc.)? (0:Não; 1:Sim) 

• ZIP: Usa ZIP (arquivo compactado com outros arquivos e pastas)? 

(0:Não; 1:Sim) 
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• PDF: Usa PDF (formato de arquivo padrão da empresa Adobe 

Systems)? (0:Não; 1:Sim) 

• DOC: Usa DOC e/ou DOCX (arquivo texto do ambiente Microsoft 

Office ou similar, exemplo BrOffice) ? (0:Não; 1:Sim) 

• XLS: Usa XLS e/ou XLSX (arquivo de planilha eletrônica do 

ambiente Microsoft ou similar)? (0:Não; 1:Sim) 

• PPT: Usa PPT? (0:Não; 1:Sim) 

• PPS: Usa PPS (arquivo de apresentação de slides do ambiente 

Microsoft ou similar)? (0:Não; 1:Sim) 

• HTML: Usa HTML (Hypertext Markup Language. Linguagem de 

marcação utilizada para construção de páginas WEB)? (0:Não; 

1:Sim) 

 

Tabela 4. Formatos de arquivos utilizados 

 Não  Sim  Total 

 N % N % N % 

Imagem 3 5,00 59 95,00 62 100,00 

PDF 3 5,00 59 95,00 62 100,00 

DOC 7 11,00 55 89,00 62 100,00 

PPT 21 34,00 41 66,00 62 100,00 

PPS 21 34,00 41 66,00 62 100,00 

Vídeo 28 45,00 34 55,00 62 100,00 

XLS 29 47,00 33 53,00 62 100,00 

ZIP 35 56,00 27 44,00 62 100,00 

TXT 45 73,00 17 27,00 62 100,00 

HTML 53 85,00 9 15,00 62 100,00 

Fonte: MAROLLA J (2016) 
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De Q6 [Com relação à natureza dos documentos que você manuseia no 

desempenho de suas atividades profissionais, eles são: Marque todas 

que se aplicam] foram criadas duas variáveis “Ostensivos” e “Sigilosos” 

(Tabela 5): 

• Ostensivos: Manuseia documentos ostensivos (liberada sua 

divulgação)? (0:Não; 1:Sim) 

• Sigilosos: Manuseia documentos sigilosos (divulgação restrita, ou 

seja, secretos, ultrassecretos, confidenciais e reservados)? (0:Não; 

1:Sim) 

 

Tabela 5. Natureza dos documentos utilizados 

 
Não  Sim  Total 

 
N % N % N % 

Sigilosos 27 44,00 35 56,00 62 100,00 

Ostensivos 29 47,00 33 53,00 62 100,00 

Fonte: MAROLLA J (2016) 
 

De Q9 [Você tem algum conhecimento sobre o GED (Gerenciamento 

Eletrônico de Documentos)? Marque apenas uma resposta] e Q10 [Caso 

a resposta anterior tenha sido afirmativa, que nível considera este 

conhecimento? Marque apenas uma resposta] foi criada a variável “Nível 

de conhecimento sobre GED”, Tabela 6:  

 

Tabela 6. Nível de conhecimento sobre o GED 

 N % 

Mínimo/Superficial 10 9,68 

Médio 6 16,13 

Nenhum 46 74,19 

Total 62 100,00 

Fonte: MAROLLA J (2016) 
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De Q4 [Alguma vez, já perdeu mais tempo procurando um documento do 

que levou para criá-lo] foi gerada a Tabela 7: 

 

Tabela 7. Alguma vez, já perdeu mais tempo procurando um documento do que levou 
para criá-lo? 

 
Frequentemente Nunca Raramente 

Total 
 

N % N % N % 

Aluno 7 29,17 1 4,17 16 66,67 24 

Docente 3 30,00 1 10,00 6 60,00 10 

Residente 2 28,57 1 14,28 4 57,14 7 

Tec. Admin. 7 33,33 0 0 14 66,67 21 

Total 19 30,64 3 4,84 40 64,52 62 (100%) 

Fonte: MAROLLA J (2016) 

 

De Q5 [De forma geral, o estado de conservação dos documentos e 

suas condições de manuseio pode ser considerado: Marque apenas uma 

resposta] foi gerada a Tabela 8: 

 

Tabela 8. Percepção quanto ao estado de conservação dos documentos e suas 
condições de manuseio 

 Insatisfatório Regular Satisfatório  

 
N % N % N % Total 

Aluno 
4 16,67 9 37,50 11 45,83 24 

Docente 
1 10,00 4 40,00 5 50,00 10 

Residente 
0 0,00 4 57,14 3 42,86 7 

Tec. Administrativo 
3 14,29 8 38,10 10 47,62 21 

Total 
8 12,90 25 40,32 29 46,77 62 

Fonte: MAROLLA J (2016) 
 

  



Resultados     82 

 

 

De Q7 [Você já teve alguma experiência com automação de arquivo 

(inventário, catalogação, técnicas de arquivamento, disponibilização, 

conservação, segurança, legislação, etc.)? Marque apenas uma 

resposta] foi gerada a tabela 9: 

 

Tabela 9. Você já teve alguma experiência com automação de arquivo (inventário, 
catalogação, técnicas de arquivamento, disponibilização, conservação, 
segurança, legislação, etc.)? 

 
Não Sim 

Total 
 

N % N % 

Aluno 16 66,67 8 33,33 24 

Docente 6 60,00 4 40,00 10 

Residente 5 71,43 2 28,57 7 

Tec. Administrativo 17 80,95 4 19,05 21 

Total 44 70,97 18 29,03 62 

Fonte: MAROLLA J (2016) 

 

De Q8 [Você já teve alguma experiência com arquivos Informatizados 

(inventário, classificação, indexação, backup, normas, etc.? Marque 

apenas uma resposta] foi gerada a tabela 10: 

 

Tabela 10. Você já teve alguma experiência com arquivos Informatizados (inventário, 
classificação, indexação, backup, normas, etc.)? 

 
Não Sim Total 

 N % N % N % 

Aluno 10 42,00 14 37,00 24 39,00 

Docente 4 17,00 6 16,00 10 16,00 

Residente 2 8,00 5 13,00 7 11,00 

Tec. Administrativo 8 33,00 13 34,00 21 34,00 

Total 24 100,00 38 100,00 62 100,00 

Fonte: MAROLLA J (2016) 
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De Q9 [Você tem algum conhecimento sobre o GED (Gerenciamento 

Eletrônico de Documentos)?], de Q10 [que nível considera este 

conhecimento?] e de Q11 [Você participaria de um curso de treinamento 

para a implantação de GED no Departamento de Oftalmologia?] foi 

gerada a Tabela 11: 

 

Tabela 11. Você participaria de um curso de treinamento para a implantação de GED no 
Departamento de Oftalmologia? 

 Não Sem opinião Talvez Sim 
Total 

 N % N % N % N % 

Aluno 3 33,333 1 25,00 1* 25,00 19 42,21 24 

Docente 2 22,222 0 0,00 1** 25,00 7 15,56 10 

Residente 0 0,000 0 0,00 0 0,00 7 15,56 7 

Tec. Administrativo 4 44,444 3 75,00 2 50,00 12 26,67 21 

Total 9 100,00 4 100,00 4 100,00 45 100,00 62 

* Faria o curso se este fosse dado à distância 
** Faria o curso se estivesse em São Paulo na época 
Fonte: MAROLLA J (2016) 

 

De Q18 [Tem interesse em trabalhar com a ferramenta?] foi gerada a 

Tabela 12: 

Tabela 12. Tem interesse em trabalhar com a ferramenta de GED 

 Não Sem opinião Sim   

 N % N % N % Total 

Aluno 1 50,00 3 33,333 20 39,00 24 

Docente 1 50,00 1 11,111 8 16,00 10 

Residente 0 0,00 1 11,111 6 12,00 7 

Tec. Administrativo 0 0,00 4 44,444 17 33,00 21 

Total 2 100,00 9 100,00 51 100,00 62 

Fonte: MAROLLA J (2016) 

 

Quanto aos itens que procuraram verificar a percepção dos respondentes 

quanto aos possíveis benefícios e/ou dificuldades advindas da implantação do 

GED (Q12 a Q17), uma vez que um respondente docente comentou “Todas as 

perguntas induzem a uma resposta positiva em relação ao GED...”, cabe aqui 

explicitar o tratamento dado ao assunto, isto é, analisar sua validade. 
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Em amplo sentido, qualquer dispositivo de medição é válido se 

ele faz aquilo que se propõe a fazer. A ideia subjacente é a 

adequação entre fenômeno estudo e o conceito teórico a ser 

medido (Monteiro, 2014). 

 

Vale ressaltar que se trata de pesquisa piloto de caráter descritivo-

exploratório, sem pretensão de inferências, e o que se buscou nesta pesquisa 

foi alcançar os colaboradores do Departamento de Oftalmologia e Ciências 

Visuais da Unifesp de forma a se ter uma avaliação do questionário vinda de 

diferentes pessoas, oriundas de diferentes. Neste piloto, a análise dos dados e 

as contribuições dessa primeira testagem para as decisões sobre a pesquisa, 

tem um objetivo de se fazer uma coleta inicial de dados para validar ou não as 

hipóteses da pesquisa futura. Também, uma vez que o respectivo instrumento 

(questionário) continha uma questão aberta a comentários (Q19), foi possível 

analisar o entendimento e autonomia dos respondentes, o que culminou na 

eliminação da uma questão (Q17), não tendo ficado explícito qualquer envieses 

das respostas. Logo, não foi constatada evidências de que tais itens não 

sirvam aos propósitos da pesquisa. 
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Conforme Tabela 1, ao total, 81 (oitenta e um) indivíduos responderam 

ao questionário, sendo que dentre estes, 6 (7,41%) não informaram qual 

vínculo mantinha com o Departamento de Oftalmologia e 13 (16,05%) 

declararam explicitamente não desenvolver atividade profissional no referido 

departamento, evidenciando que a listagem de e-mails informada pela 

secretaria do departamento estava desatualizada. Através de busca feita pela 

Intranet da Unifesp foi possível verificar que na listagem constava 

servidor/funcionário de outro setor. Houve um indivíduo que alegou apenas 

"Frequento ambulatório Uveítes". Este é um exemplo típico em que um 

Gerenciamento eletrônico de Documentos (GED) implantado e integrado com 

os sistemas de informação institucional da Unifesp poderia organizar de forma 

eletrônica todo o fluxo de documentos, prontuários de funcionários ativos e 

inativos ampliando o controle e atualização das informações de modo a facilitar 

a consulta com segurança e confiabilidade. De fato, são desafios a serem 

superados pelos profissionais de qualquer área empresarial, especialmente os 

de Recursos Humanos (RH) (como é o caso da secretaria da oftalmologia em 

questão), no que se refere a gestão das informações e dos documentos sejam 

eles produzidos no dia a dia como também os chamados legados. 

Conforme os dados coletados no Departamento de Oftalmologia e 

Ciências Visuais da Unifesp, expressos na Tabela 2, classe das atividades com 

vínculo, 38,81% dos respondentes são alunos, 16,13% são docentes, 11,29% 

são residentes e 33,87% são técnicos administrativos. 

No que tange aos alunos (pós-graduação, fellow, estágios, etc.) nota-se o 

que dentre os respondentes representa a maior proporção. Isto nos leva a refletir 

que a falta de uma tecnologia de apoio e suporte seja necessária. O GED 

poderia ser uma solução de integração com um portal do aluno, o qual poderia 

gerir assuntos relacionados a comunicação entre alunos, professores e 

administração, de modo que esta tríade se inter-relacionasse de forma rápida e 

segura com os devidos níveis de acesso pré-definidos pelos gestores 

responsáveis nas devidas instâncias das funcionalidades do GED. Exemplos a 

isto poderiam estar relacionados a solicitações on-line, notas, datas importantes, 

créditos, questões ligadas ao estudante militar, portadores de problemas de 
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saúde, transferência interna e externa, desistência/cancelamento/trancamento 

de matrículas, direitos e deveres do aluno, intercâmbios, projetos sociais, 

relacionamento direto com os colegas alunos e mesmo uma interação com os 

orientadores, coorientadores, etc. 

Segundo Werlich (2007, p. 17), o sistema GED disponibiliza ”uma serie 

de ferramentas modernas para o gerenciamento e acesso às informações 

disponíveis tanto no papel como em meio eletrônico”. 

Interessante observar a segunda maior proporção são os técnico-

administrativos do departamento de oftalmologia, que nos permite interpretar 

que existe o interesse pelo tema na medida em que a implantação de uma 

ferramenta GED, poderia ajudar na gerencia documental, por exemplo prover o 

controle e registro acadêmico, controles administrativos por parte dos técnicos 

que atuam nos mais variados setores do Departamento de Oftalmologia e 

Ciências Visuais da Unifesp. A solução de GED poderia ser útil nas questões 

como pedidos de compra, acompanhamento de licitações, pregões eletrônicos, 

prestação de contas, fiscalização de contratos, de forma que o GED poderia 

ser um canal de integração com os sistemas de informação institucional, 

administrativos e acadêmicos. Ainda poderíamos citar os assuntos 

relacionados ao atendimento a pacientes. 

Um dos respondentes fez um comentário dentro do contexto 

administrativo: “Este sistema contribuirá para aumentar a conexão entre os 

diversos setores da oftalmologia e diminuirá o tempo e o custo das 

documentações”. 

Outro respondente fez o seguinte comentário, no que tange às questões 

administrativas envolvendo paciente: “Todo o processo precisa ser 

informatizado e simplificado. Desde a admissão, atendimento, gerar receitas e 

pedidos de exames. Dessa forma, o médico não poderia nem iniciar o 

atendimento sem antes abrir em seu nome. Da maneira atual, mista, com uso 

do prontuário eletrônico e ao mesmo tempo, diversos procedimentos sendo 

realizados no papel, pouca coisa é salva e perdemos informações valiosas. 

Prejuízo para o médico e principalmente para o paciente”. 
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Ainda outro comentário: “Acredito que se esse sistema pode se integrar 

com o pep12 e armazenar dados pode ser uma ferramenta útil em diversos 

ambulatórios. Um grande problema encontrado no atendimento é que o paciente 

se esquece ou mesmo perde seus exames, e isso é bem comum. Acredito que 

nos (sic) gastamos muito mais do que o necessário já que temos que resolicitar 

(sic) diversos exames por este problema e algumas vezes o paciente até nos 

acusa de ter perdido o exame dele, sendo que se fosse possível acessar de forma 

simples e imprimir novamente os exames isso se tornaria muito mais simples”. 

O terceiro maior grupo de maior expressão foi a classe docente do 

departamento de oftalmologia. É quase unânime o entendimento que o docente 

precisa ter um papel ativo e de dedicação prioritária à Universidade, sendo 

necessário estimulá-lo a permanecer voltado para os interesses da própria 

Universidade, sendo que seu envolvimento abarca as dimensões do ensino, 

prestação de serviços à comunidade e a pesquisa. Atualmente, além do citado 

tripé que o posiciona no centro da universidade, ainda é imposto aos docentes 

várias funções administrativas, que perpassam pela coordenação e gerencia de 

atividades no campo da administração. Os departamentos passaram a gerar e 

a gerir seus próprios recursos, fundamentais para o desenvolvimento de todas 

as suas atividades. O docente deve contribuir para tal processo, facilitando a 

criação de infraestrutura que inclua capacidade contábil, de administração de 

despesas e de recursos além da prestação de contas. 

É possível supor que este grupo, ao responder o questionário possa ter 

se motivado quanto a um ferramental tecnológico, como o GED, no que tange a 

auxiliar, dar segurança e respaldo às suas ações e responsabilidades 

profissionais. 

“As organizações bem-sucedidas são aquelas que sabem conquistar e 

motivar as pessoas para que elas aprendam e apliquem seus conhecimentos 

na solução dos problemas e na busca da inovação rumo a excelência” 

(Koulopoulos, 1997 apud Chiavenato, 2009, p.134). 

O Gráfico 1, gerado pelo aplicativo R Project for Statistical Computing, 

apresenta algumas informações concernentes a resposta da questão que trata 

sobre o tempo desperdiçado pelo respondente na busca de um determinado 

                                            
12 PEP: Prontuário Eletrônico do Paciente.  
Fonte: www.cremesp.org.br/pps/eventos/Prontuario%20Eletronico.pptx 
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documento, e que poderia ser mais útil a recriação em detrimento do tempo 

perdido. O Gráfico 2 é uma apresentação mais clara e visualmente mais 

agradável dos dados a partir do Gráfico 1. 

Gráfico 1. Comparativo da Natureza de atividades pela temporalidade na procura de 
Documentos 

Fonte: aplicativo R Project for Statistical Computing 
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Gráfico 2. Frequência com que procura documentos que levou mais tempo para criar 
Fonte: aplicativo R Project for Statistical Computing 

 

Observar-se que dentre os respondentes, 30,6 % (Tabela 7) perdem 

documentos frequentemente, sendo os alunos e os técnicos administrativos as 

maiores proporções dentre estes, seguidos dos docentes. Entende-se aqui que 

de fato um controle eletrônico de documentos poderia agilizar uma busca 

proporcionando velocidade as ações e tarefas, promovendo mais eficácia na 

produção de trabalho. Observa-se ainda que a opção “raramente” é a de maior 

ocorrência entre as três (3) mesmas classes, e mesmo sendo uma opção que 

forneça uma ideia de que não corra tal fenômeno com frequência, ainda assim 

permite a possibilidade de existir em algum momento a falha, a perda, e sendo 

o assunto documento um tema de grande relevância é preciso mitigar este 

risco, pois documento ou, ainda, a informação registrada, sempre foi o 

instrumento de base do registro das ações de todas as administrações, e 

portanto é de considerável importância uma gestão segura e confiável para dar 

atenção e suporte necessários garantindo a satisfação e eficiência no processo 

e fluxos de trabalho. Observa-se ainda que as percentagens das classes que 

nunca perdem tempo procurando um documento em detrimento do tempo de 

recria-lo é bem pequena reforçando mais a hipótese de um controle e gestão 

documental. 
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Considerando a satisfação dos respondentes em relação ao estado de 

conservação dos documentos, em contrapartida houve um pouco mais de 

insatisfação por parte dos residentes (4.8% mostraram-se satisfeitos e 6.5% 

entenderam o estado regular dos documentos manuseados). É de se supor que 

os residentes tenham maior dificuldade em relação aos documentos 

apresentados por seus pacientes, o que nos leva a intuir que estes documentos 

sejam mais suscetíveis às condições precárias uma vez que podem ser mais 

expostos às intempéries que causam deterioração (temperatura, luminosidade, 

umidade, bolor, poluentes atmosféricos, insetos roedores, alisamento do papel 

dobrado ou enrolado, etc.), o que possibilitaria a perda da qualidade em relação 

ao estado original, comprometendo ou dificultando a leitura e compreensão. É 

possível que isso demonstre a necessidade de maiores investimentos em âmbito 

nacional no que tange ao formato eletrônico de dados de pacientes para oferecer 

maior efetividade, segurança e agilidade para com a integração prontuário 

eletrônico, talvez uma posição de liderança do Sistema Único de Saúde (SUS) 

nessa questão seria importante para garantir o uso integrado dos PEPs no futuro 

próximo. Um sistema de GED poderia ser integrado ao sistema de Prontuário 

Eletrônico do Paciente, e por exemplo uma simples utilização de uma leitora de 

código de barras proporcionaria rapidez e confiabilidade na alimentação das 

informações do paciente no atendimento médico. 

O prontuário, eletrônico ou em papel, é um documento de fundamental 

importância no tratamento do paciente, seu preenchimento remete ao histórico 

clínico e pessoal do paciente. O Conselho Federal de Medicina (CFM), em seu 

Artigo 1º da Resolução de nº 1.638/2002, define o Prontuário do Paciente como 

sendo um único documento da seguinte forma: 

 

Um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, 
geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a 
saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter 
legal, sigiloso e científico, utilizado para possibilitar a 
comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a 
continuidade da assistência prestada ao indivíduo (BRASIL. 
CFM). 
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Em relação aos que se mostraram satisfeitos com as condições de 

estado de conservação dos documentos, conforme Gráfico 3, nota-se que o 

momento é ideal para operacionalizar a digitalização destes documentos uma 

vez que a perda da qualidade do papel vai se comprometendo com o passar do 

tempo além do ganho em manter o documento original preservado e seguro. 

Gráfico 3. Percepção quanto ao estado de conservação dos documentos e suas 
condições de manuseio 

Fonte: Aplicativo R Project for Statistical Computing 

 

Em relação ao processo de automação, embora a ideia genérica de 

esteja diretamente ligada à das maquinas, maquinas simples ou compostas 

que poupam ou agilizam uma tarefa, com o advento da revolução industrial, na 

Inglaterra, esta ideia ganhou força e se espalhou a todos os países, resultando 

num movimento de grande impacto em todo o planeta. Pode-se dizer que 

automação (mecanismos que controlam seu próprio funcionamento) é realizada 

por meio da ideia de controle, onde o controlador não é humano. É um sistema 

que faz uso de técnicas computadorizadas ou mecânicas com o objetivo de 

dinamizar e otimizar todos os processos produtivos dos mais diversos setores 

da economia. No processo de automação está presente o conceito de 

catalogação onde se requer criar instrumentos de controle e monitoramento do 
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armazenamento e tráfego de documentos. Catalogação envolve organização, 

planejamento, estabelecimento de palavras-chave para busca da recuperação 

de assuntos. Por vezes, é considerada uma atividade puramente técnica, mas 

verdade é que está muito mais associada ao processo intelectual do que ao 

técnico. É importante refletir para catalogar. O termo automação de arquivos 

está intimamente relacionado a organização física adequada de arquivos, 

sistema de identificação, padronização dos métodos de arquivamento, redução 

de custos com a administração e manutenção do acervo, comodidade e 

agilidade nas consultas aos documentos, sigilo das informações, segurança e 

preservação dos documentos e rastreabilidade de informações e documentos 

independentes se estarão ou não em meio digital. 

O Gráfico 4 apresenta uma visão sobre utilização ou experiência 

profissional com automação de arquivo. No que tange aos técnicos 

administrativos, podemos notar que 27.4% dos respondentes não possuem 

contato com ferramentas e técnicas de planejamento documental, o que seria 

muito eficaz e produtivo para funções no âmbito administrativo. Em 

contrapartida 6.5% dos técnico-administrativos já tiveram experiências com o 

processo de automação de arquivos. É perceptível que este padrão de 

desigualdade se estende para as outras classes. A existência desta diferença 

entre os respondentes pode ser um elemento importante para contribuir na 

multiplicação de conhecimento quando na fase de construção, organização e 

padronização dos catálogos e administração dos acervos para uma 

implantação da solução de GED. De modo geral, no contexto do ambiente das 

empresas, os fatores humanos e organizacionais, além dos aspectos relativos 

a cultura empresarial exerce forte influência sobre os resultados desejados 

sobre um projeto a ser alcançado, mesmo que este projeto seja a 

implementação de uma ferramenta tecnológica como o GED. Positivamente, 

isso implicaria na necessidade de se trabalhar de forma mais efetiva os 

processos de aculturamento e capacitação profissional.  
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Gráfico 4. Experiências com automação de arquivos 
Fonte: aplicativo R Project for Statistical Computing 

 

Para tratar da discussão sobre arquivos informatizados é necessário a 

priori fazer menção da diferença entre os conceitos e termos pertinentes. 

Embora os termos sistemas de informação e sistemas informatizados possam 

parecer semelhantes, é preciso aqui fazer uma diferenciação dos mesmos. 

Quando se utiliza o termo sistema de informação, via de regra, este não 

tem relação nenhuma com a informática, apesar do termo sugerir. Na verdade, 

esses sistemas nada mais são do que os processos existentes na corporação, 

que constituem seu funcionamento e levam esse nome, porque o resultado 

deles converge para isso, ou seja, informação. Por exemplo, se pensarmos em 

determinado sistema empresarial, sistema de recursos humanos, por exemplo, 

este traz como resultado uma série de relatórios, regras, normas, leis, 

direcionados a etapas específicas dentro do processo funcional da corporação. 

Desta forma, este sistema ou processos de RH são simplesmente a maneira de 

coletar, organizar e administrar, prestar contas e distribuir informações. 

Interessante ressaltar que muito antes do surgimento do computador, os 

sistemas de informações já se baseavam em técnicas de registros, onde os 

eram submetidos à catalogação, organizados e arquivados com a finalidade que 
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pudessem ser recuperados. Na figura do “arquivista” estavam estas atribuições, 

as quais aparentemente simples, mas que exigia um grande esforço humano 

para manter os dados atualizados e organizados para que pudessem ser 

recuperá-los. Isso sem mencionar no grau de dificuldade para efetuar o 

cruzamento de dados e análises das informações (BELLOTTO, 2004). 

Ao se referir a análise de sistemas, neste caso será analisado qual o 

melhor software a ser adquirido ou desenvolvido para atender a este sistema 

de informação ou processo dentro da empresa, como este software ( aplicativo 

ou ferramenta) estará integrado a outros processos, e assim por diante. 

Ao se falar em informatização, essencialmente, estamos nos referindo a 

sistemas informatizados, e esta palavra nos remete a uma fase posterior, ou 

seja, só é pensada, desenvolvida, implantada após o Sistema de Informação 

estar previamente definido. A razão principal da informatização é possibilitar 

sua utilização para proporcionar agilidade e segurança na utilização de 

ferramentas tecnológicas na manipulação desse sistema. 

Os sistemas de informação são objeto de estudo constante dos 

profissionais da administração, afinal, a empresa tem que se adaptar as 

diversas situações impostas pela constante evolução do mercado (clientes, 

concorrentes, fornecedores, governo, etc.). Sistemas de Informação estão 

diretamente relacionados a planejamento e governança. A tecnologia existe 

para dar suporte, velocidade com maior segurança reduzir custos, otimizar o 

fluxo de informação de modo a potencializar os processos ou sistemas de 

informação da empresa. 

Portanto, a informática é um meio, uma forma, um ferramental 

tecnológico, utilizado para auxiliar nas atividades empresariais. A informação é 

a base para tomada de decisão, agregando valor ao negócio. 

Nesta senda, ao se falar em arquivos informatizados o contexto aqui em 

foco é a interação entre hardware e software, principalmente a transferência de 

informações entre a memória e os dispositivos de entrada e saída. Basicamente 

um arquivo informatizado (arquivo de computador ou ainda arquivo digital) é um 

recurso para armazenamento de informação, que está disponível a um programa 

de computador e é normalmente baseado em algum tipo de armazenamento 

durável. Um arquivo é durável no sentido que permanece disponível para 

utilização após o programa em execução ter sido finalizado. Arquivos 
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informatizados podem ser considerados como o equivalente moderno dos 

documentos em papel que tradicionalmente são armazenados em arquivos de 

escritórios e bibliotecas. 

Existem muitas formas de armazenar arquivos informatizados. As unidades 

de armazenamento, das quais podemos citar, por exemplo, os discos rígidos. 

Os arquivos podem conter dados estruturados ou não. Os arquivos não 

estruturados possuem uma sequência de bytes, já os estruturados podem vir 

organizados em registros ou em árvore (estrutura de dados). A implementação 

do sistema de arquivos, incluindo o formato de arquivo, é de responsabilidade do 

sistema operacional, ou seja, cada arquivo depende da decisão do projetista. 

Alguns sistemas operacionais como o UNIX13 não se preocupam com a 

extensão do arquivo ou sua estrutura interna, simplesmente trata cada arquivo 

como uma sequência de bytes não estruturados, deixando a responsabilidade de 

interpretar seu significado ao programa que o abriu. Já a plataforma Windows 

diferencia seus arquivos através de extensões específicas para cada finalidade. 

Os arquivos podem ser de diferentes tipos, que são tratados, 

processados, ou como se diz no mundo da informática, são suportados por 

diferentes aplicativos ou softwares específicos. Estes arquivos podem ser 

arquivos de texto, arquivos de imagem, arquivos de som, arquivos de vídeo, 

arquivos compactados, bancos de dados, arquivos executáveis, etc. Algumas 

grandes empresas como Microsoft, Adobe, IBM, Oracle dentre outras, criaram 

alguns tipos de arquivos que se estabeleceram e se tornaram padrão no 

mercado, por exemplo: 

 arquivo com extensão .XLS - planilhas do Microsoft Excel 

 arquivo com extensão .DBF - Bancos de dados Dbase 

 arquivo com extensão .MDB - Bancos de dados Access 

 arquivo com extensão .DOC - Documento de texto do Microsoft Word 

 arquivo com extensão .PDF - Documentos Acrobat Adobe 

 arquivo com extensão .TXT - Arquivos Texto comum 

 arquivo com extensão .PPTX - Apresentação do Microsoft Powerpoint 

                                            
13 Unix é um sistema operativo portável, multitarefa e multiutilizador originalmente criado por 
Ken Thompson, Dennis Ritchie, Douglas McIlroy e Peter Weiner, que trabalhavam nos 
Laboratórios Bell (Bell Labs) da AT&T. A marca UNIX é uma propriedade do The Open Group, 
uma companhia formada por empresas de informática. 
http://www.dsc.ufcg.edu.br/~pet/jornal/setembro2014/materias/historia_da_computacao.html 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBM
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bancos_de_dados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dbase
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bancos_de_dados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acrobat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe
http://www.dsc.ufcg.edu.br/~pet/jornal/setembro2014/materias/historia_da_computacao.html
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O Gráfico 5 apresenta as percentagens de utilização de vários tipos de 

extensão de arquivos por parte dos respondentes bem como as tecnologias 

mais utilizadas para tratamento destas extensões, tanto para documentos 

sigilosos quanto para ostensivos. Isto demonstra que uma solução como o 

GED seria útil para o gerenciamento destes arquivos. 
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Gráfico 5. Proporção de respondentes, por classe de função-atividade, que faz uso da 
solução tecnológica 

Fonte: Aplicativo R Project for Statistical Computing 

 

  



Discussão     99 

 

 

Quando os respondentes foram questionados sobre a experiência com 

arquivos informatizados, o propósito era justamente entender se os mesmos 

possuíam algum conhecimento com sistemas informatizados e arquivos 

informatizados, como já exemplificado, e também sobre o tratamento destes 

arquivos por meio de periféricos conhecidos (CD-ROM, DVD, compatíveis com 

USB, fitas magnéticas, etc.) bem como a manutenção dos mesmos através de 

backup. Além disso na pergunta também estava explicito algum tipo de 

experiência em planejar o armazenamento/busca destes arquivos. Assim a 

pergunta sobre o assunto envolveu experiência, trato com um universo maior 

do que simplesmente trabalhar com um arquivo Word num ambiente Microsoft 

Word para gerar algum documento, por exemplo. 

O Gráfico 6 apresenta que a maioria dos respondentes, em todas as 

classes de atividades com vínculo possuem experiências com o assunto 

arquivos informatizados. 

Gráfico 6. Experiências com arquivos informatizados 
Fonte: R Core Team 

 

A simples observância das maiores percentagens sobre a experiência 

com arquivos informatizados, mostra que uma implantação de uma solução de 

GED poderia ser útil pelo fato de haver grande interação por parte dos 
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respondentes com o meio digital. Interessante notar que os maiores valores 

percentuais estão entre os alunos e técnico-administrativos, portanto, um público 

altamente exigido dentro da produção operacional no que tange a confecção e 

tratamento de arquivos no dia a dia de suas funções. É de se esperar que este 

público deseje o manuseio de uma solução de informática que seja segura e 

confortável. Assim é de se acreditar que esperem estas qualidades da solução 

de GED, na medida que são conhecedores da estrutura que envolve sistema 

informatizado e vivencia com arquivos digitais, pois poderiam facilmente 

trabalhar com arquivos informatizados provenientes do ambiente GED ou não. 

Uma solução de GED não seria um empecilho a este público. 

Outro dado interessante de se observar ainda no Gráfico 6 é a diferença 

das percentagens entre os que tiveram experiência com arquivos 

informatizados e os que não tiveram essa experiência dentro de cada natureza 

de atividades, conforme a tabela que segue. 

 

Tabela 13. Diferença percentual entre os respondentes “com” e “sem” experiência em 
arquivos informatizados 

Classe das atividades 
com vínculo 

Possui experiência 
Não possui 
experiência 

Diferença 

Aluno 22,60% 16,10% 6,50% 

Docente 9,70% 6,50% 3,20% 

Residente 8,10% 3,20% 4,90% 

Tec. Administrativo 21,00% 12,90% 8,10% 

Fonte: MAROLLA J (2016) 

 

Observando os valores percentuais, a maior diferença entre as “Possui 

experiência” e “Não possui experiência” está na classe de atividades com 

vínculo técnico administrativo (8,10%). É possível conjecturar que os técnicos 

administrativos possuem maior número de pessoas familiarizadas com o 

mundo da informática, o que realmente é um quesito favorável e muito 

importante para os trabalhadores da área administrativa. Neste sentido a 

implantação de um sistema de GED poderia contribuir ainda mais para a 

homogeneização e padronização das tarefas, possibilitando uma excelência 

administrativa, pois os técnicos administrativos poderiam diminuir seus 
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controles pessoais na produção de arquivos digitais tendo em vista que a 

ferramenta de GED uniformizaria os processos administrativos. 

Semelhantemente percebemos que a diferença é relativamente alta para os a 

classe de atividades com vínculo, alunos. Esta classe de atividades com 

vínculo, compreendendo um público aluno, maioria jovem, é mais propícia a ter 

uma inclinação, gosto pela utilização de tecnologias relacionadas ao mundo da 

informática, fazendo parte da geração Y. Em termos de tecnologia, a internet 

criou um novo modo de vermos as coisas, não estamos mais presos a 

bibliotecas e livros, espaços físicos, mesmo ao tempo, temos uma fonte de 

informação colaborativa na rede mundial, web. De acordo com Melo & Souza 

(2012, p. 55), a geração Y, conhecida como geração milênio, geração Google, 

são pessoas nascidas em uma época marcada pela estabilização econômica, 

pela globalização e pela internet, é representada por pessoas bem informadas 

e acostumadas com novidades em relação à tecnologia, além de estarem 

preocupados com as questões relacionadas ao meio ambiente e direitos 

humanos. Têm tendência a fazer várias coisas simultaneamente, assim como a 

apreciar variedades, desafios e oportunidades. 

Conforme Santos Neto e Franco (2010), os indivíduos pertencentes à 

geração Y estão na faixa de idade entre 22 e 35 anos. 

Neste sentido, nosso público em foco, maioria geração Y, deve possuir 

características que os façam serem atraídos pelas questões tecnológicas e 

informacionais possibilitando uma aproximação com o ambiente digital, isso 

pode ser um fator preponderante e favorável à aceitação de uma tecnologia de 

gestão como o GED que possibilite maior interação e intercambio de ações e 

produção de documentos, sejam por demandas administrativas ou acadêmicas. 

Ainda observando a Tabela 13, podemos que a diferença se torna 

pequena entre as classes de atividades com vínculo, docentes e residentes, 

mas independente destas duas classes possuírem mais experiências com o 

mundo digital, ainda se torna importante uma solução como o GED para 

padronizar as atividades e processos do Departamento de Oftalmologia e 

Ciências Visuais da Unifesp. É de se esperar que estas duas classes de 

atividades com vínculo (docentes e residentes) não encontrem problemas ou 

objeções à implantação de uma ferramenta de gestão documental. Pelo fato do 

docente estar interligado e inserido em uma dimensão produtiva e também 
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cientifica, isto o leva a busca pelo conhecimento, dos porquês, das causas e da 

linha de produção, ou seja, é o próprio conhecimento. Percebe-se, portanto, 

que a tecnologia está muito próxima, estreitamente vinculada ao sistema 

produtivo, que tem como objetivo principal alcançar maior produtividade 

(Bertoldo, 2004). Nesta linha, a tecnologia visa garantir essa produtividade. 

É de se esperar que para as classes de atividade com vínculo docentes 

e residentes a produção e consumo de seus próprios arquivos digitais 

continuem sendo tratados de forma isolada ou mesmo dentro do arcabouço do 

GED, se necessário, e neste sentido o GED traria mais facilidades e soluções 

do que empecilhos. 

Os Gráficos 7 e 8 foram gerados a partir da extração de dados 

relacionados a questão aplicada aos respondentes sobre o nível de 

conhecimento da solução de GED e desejo em participar de um curso sobre a 

mesma. 

Gráfico 7. Nível de conhecimento do GED 
Fonte: aplicativo R Project for Statistical Computing 

 



Discussão     103 

 

 

 

Gráfico 8. Participação em curso sobre GED por natureza das atividades 

Fonte: aplicativo R Project for Statistical Computing 

 

Observando o Gráfico 6, nota-se que para toda classe de atividades com 

vínculo (aluno, docente, residente e técnico administrativo), o nível de 

conhecimento sobre a solução de GED é desconhecido, ou seja, não ouviram 

falar sobre ou não sabem do que se trata. Percebe-se que a natureza alunos, 

embora em tese mais aproximada às questões de tecnologia, desconhecem 

ferramentas tecnológicas no contexto administrativo. Espera-se que este 

desconhecimento não crie barreiras culturais opositoras à proposta de 

implantação da solução de GED, muito pelo contrário, que sejam aliados e prontos 

para utilizar a solução proposta. Em contrapartida, na observação da classe de 

atividade com vínculo, técnico administrativo, fica claro que não existe um padrão 

documental, um método de planejamento nas ações administrativas pertinentes a 

arquivos digitais, fluxo documental e gestão sobre os documentos produzidos no 

dia a dia de suas rotinas. Isso fica evidente quando olhamos para o Gráfico 7 e 

verificamos o interesse da classe de atividade com vínculo, técnico administrativo, 

onde 19,40% dos respondentes desejariam participar de um curso, de um 

treinamento na ferramenta de GED. Observa-se ainda que a percentagem dos 

que não desejariam participar de um curso sobre o GED apresentou maior valor 
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dentre as percentagens de “talvez” e “sem opinião”. Nota-se que esta rejeição não 

está ligada ao conhecimento da ferramenta de GED, como comentado 

anteriormente discorrido sobre o Gráfico 5 e Tabela 13, mas que neste caso esteja 

relacionado ao sentimento de medo frente ao desconhecido ou a cultura 

organizacional, onde a zona de conforto estaria em xeque. A implantação da 

solução de GED seria um aprimoramento nos processos e métodos de trabalho 

que, implicaria na melhoria e elevação da produtividade, além da redução de 

custos. Entretanto, qualquer melhoria deve estar balizada com as práticas 

legitimadas no ambiente, de forma que as pessoas possam aceitar e que, de 

alguma forma, sentirão o efeito dos novos exercícios, independentemente de sua 

eficácia, isso é o que se entende por barreiras corporativas. 

Segundo Herzog, para superar a questão do medo frente ao novo ou ainda 

ser confrontado quanto ao desafio em sair da zona de conforto é um processo que 

demanda mudanças no contexto humano, trabalhar e fortalecendo a missão, a 

visão e os valores da empresa. Em relação a isso, Herzog define que: 

 

A mudança no contexto organizacional engloba alterações 
fundamentais no comportamento humano, dos padrões de 
trabalho e nos valores em resposta a modificações ou 
antecipando alterações estratégicas, de recursos ou de 
tecnologia. Considera que a chave para enfrentar com sucesso o 
processo de mudança é o gerenciamento das pessoas, 
mantendo alto nível de motivação e evitando desapontamentos. 
O grande desafio não é mudança tecnológica, mas mudar 
pessoas e a cultura organizacional, renovando os valores para 
ganhar vantagem competitiva (Herzog apud Rossi, 2000, p. 36). 

 

Ainda, de acordo com segundo Kurt Lewin o conceito de mudança 

organizacional frente a novos paradigmas é que as organizações são sistemas 

em equilíbrio quase estacionário sujeito a forças opostas de mesma 

intensidade que os mantém em estado de equilíbrio. Para o autor, as tentativas 

de mudança geralmente se desenvolvem em um campo de forças que atuam 

em vários sentidos, de modo que estas forças podem estar linhadas no sentido 

favorável à mudança ou contrariamente gerar resistências, ou seja: 

 

As mudanças ocorreriam quando uma das forças superasse a 
outra em intensidade, deslocando o equilíbrio para um novo 
patamar. Assim a resistência à mudança seria o resultado da 
tendência de um indivíduo ou de um grupo a se opor às forças 



Discussão     105 

 

 

sociais que objetivam conduzir o sistema para um novo 
patamar de equilíbrio (Lewin apud Hernandez e Caldas, 2001, 
p. 33). 

 

Para Cruz (2000), mudanças, em geral, são percebidas de forma 

negativa, pois é necessário que a pessoa deixe sua zona de conforto, local 

este onde ela se sente protegida, onde tudo é conhecido e de certa forma 

dominado, migrando para uma nova posição, nova zona onde tudo, ou parte, é 

desconhecida. Esta saída da zona de conforto impõe uma nova adaptação 

gerando com isso um total desconforto. 

O Gráfico 9, apresenta o questionamento feito aos respondentes 

pertinente a sensação dos mesmos quanto ao quesito segurança das 

informações gerenciadas pela solução de GED. 

Gráfico 9. Percepção, por classe de atividade, de que o GED poderia ser uma 
ferramenta útil para o acesso, controlado e seguro das informações no 
trâmite documental interno de seus colaboradores quanto ao público 
externo 

Fonte: aplicativo R Project for Statistical Computing 
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Observa-se ainda no Gráfico 9 que em toda a classe de atividades com 

vínculo (aluno, docente, residente e técnico administrativo), a percepção de 

segurança em relação ao gerenciamento das informações na solução de GED 

foi notoriamente positiva, com números percentuais elevados. Sugere-se que a 

sensação de confiabilidade na ferramenta tecnológica se mostrou forte, atrativa, 

especialmente para a classe de atividades com vínculo, aluno, vindo de encontro 

ao que fora anteriormente discutido em relação a tendência da aproximação às 

tecnologias informatizadas pela geração Y. Mesmo havendo um pequeno grupo 

de respondentes que se mostraram sem opinião a respeito do assunto, não 

havendo nenhuma resposta negativa. A mesma situação ocorreu quando 

observada a classe de atividades com vínculo docente, embora com pequena 

diferença entre as percentagens de “sim” e “Sem opinião” mas não havendo 

respostas negativas. 

Ainda considerando o Gráfico 7, para a classe de atividades com vínculo 

técnicos administrativos, apresentou-se uma percentagem de apenas 6,50% 

contrários a uma participação em um curso de GED e comparado ao Gráfico 10 

a percentagem observada foi de 1,60%, no que tange a percepção negativa na 

confiabilidade da ferramenta. Isto demonstra que embora recusassem a 

participação no curso de GED, a percepção de insegurança das informações na 

solução mostra-se menos negativa, possivelmente devido a uma resistência à 

mudança organizacional. A área da administração, Gerenciamento de Projetos, 

quando na implantação da solução de GED em um trabalho futuro de pesquisa 

poderá articular muito bem este assunto por meio da promoção da motivação no 

aspecto gerenciamento de pessoas. Kerzner (2003) define gerenciamento de 

projetos sendo os procedimentos e ações que envolvem planejar, programar e 

controlar uma série de tarefas integradas a fim de atingir os objetivos desejados 

com êxito para os envolvidos no projeto. 

Nota-se ainda que a larga maioria dos técnicos administrativos está 

interessada em se capacitar em um ambiente gerencial utilizando uma 

ferramenta de GED. 

Ainda em relação à questão da segurança das informações que o GED 

pode proporcionar para os usuários de documentos sigilosos e não sigilosos, o 

Gráfico 10 representou a percepção dos respondentes. 
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Gráfico 10. Percepção, entre usuários de documentos sigilosos, de que o GED poderá 
contribuir para um melhor planejamento e gestão do parque documental 
proporcionando maior controle, confiabilidade, níveis de acesso, segurança, 
redução de custos e ainda proporcionar velocidade no processo de tomada 
de decisão por parte dos gestores. 

Fonte: aplicativo R Project for Statistical Computing 

 

A primeira observação imediata que o Gráfico 10 apresenta é que a 

maioria dos usuários apresentam percepção de confiabilidade positiva em 

relação a solução de GED, sendo que esta tecnologia transmite a sensação de 

segurança das informações tanto para os que trabalham com documentos 

sigilosos, 38,70% como também para os que trabalham com documentos não 

sigilosos, 37,10%. A ideia de segurança da informação está intrinsecamente 

ligada ao contexto da proteção de um grupo de informações onde a essência é 

realmente preservar o valor que elas possuem para uma organização ou para 

um ou mais indivíduos. A segurança da informação perpassa a ideia simples de 

proteger o dado, mas vai mais, além disso, envolvendo a confidencialidade 

(informação será divulgada a quem possui autorização para tal), integridade 

(informações corretas, íntegras), disponibilidade (a informação estará 

disponível o máximo de tempo possível) e autenticidade (informação 

proveniente de fonte segura que não sofrerá mutações ao longo do processo). 
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Interessante observar que por de trás da palavra segurança da 

informação está embarcado de forma sútil a percepção que as pessoas 

possuem sobre sofrer menos riscos possíveis dentro de um determinado 

processo. É bem verdade que existem muitas expertises e tecnologias 

relacionadas a este tema, e por sua vez a gestão de risco, essencial para 

sustentar o funcionamento de toda a estrutura tecnológica da corporação, 

engloba a Segurança da Informação, levando em conta que nos dias atuais a 

quantidade de vulnerabilidades e riscos podem seriamente comprometer as 

informações das empresas. De acordo com o PMBoK (2008), risco é um 

evento ou condição incerta em que ocorrendo impactará em pelos menos um 

objetivo do projeto. Assim, a gestão de riscos busca mitigar sua ocorrência por 

meio de sua identificação e análise. 

 

Identificar os riscos é o processo de determinação dos riscos 
que podem afetar o projeto e de documentação de suas 
características (PMBOK, 2008, p. 282). 

 

Ainda dentro da questão da segurança das informações, o Gráfico 11 

reproduz o que os respondentes e usuários de documentos ostensivos do 

Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Unifesp percebem em 

relação à administração destes documentos pela solução de GED. 
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Gráfico 11. Percepção, por nível de conhecimento sobre GED, de que este poderá 
contribuir para a redução de custos com papel e espaço físico para 
armazenamento  

Fonte: aplicativo R Project for Statistical Computing 

 

Semelhantemente ao Gráfico 9, o Gráfico 10 também demonstra uma 

primeira observação que a maioria dos respondentes possuem a percepção de 

confiabilidade positiva em relação a solução de GED, de forma idêntica, também 

existe a percepção de segurança das informações tanto para os que trabalham 

com documentos ostensivos, 43,50% como também para os que não trabalham 

com documentos ostensivos, 32,30%. Observa-se que o público usuário de 

documentos sigilosos são 38,70% e neste caso os que utilizam documentos 

ostensivos são 43,50%, ou seja, 4,80% a mais utilizam documentos que não 

requer um tratamento especial, pois pode ser publicitado, mas em contrapartida 

estão preocupados com a segurança da informação. Isto leva a deduzir que de 

fato as pessoas estão preocupadas com a segurança da informação e isso 

remete novamente ao tema redução de riscos. Outro dado que ratifica esta tese 

é que dentre os usuários que utilizam documentos ostensivos, nenhum deles 

deixou de ter a percepção de segurança em relação ao GED. 
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As tabelas 14 e 15 cruzam informações interessantes, a partir dos 

Gráficos 9 e 10 quanto a possuir e não possuir percepção de maior segurança 

em relação a utilização do uso da solução de GED. 

 
Tabela 14. Possui percepção de maior segurança em razão do uso da ferramenta de GED  

Gráfico Tipo de documentos SIM NÃO SEM OPINIÃO 

11 Utilizam documentos sigilosos 38,70% 3,20% 14,50% 

12 Utilizam documentos ostensivos 43,50% 0,00% 9,70% 

 Diferença percentual 4,80% 3,20% 4,80% 

 

Tabela 15. Não possui percepção de maior segurança em razão do uso da ferramenta 
de GED 

Gráfico Tipo de documentos SIM NÃO SEM OPINIÃO 

11 Não utilizam documentos sigilosos 37,10% 0,00% 6,50% 

12 Não utilizam documentos ostensivos 32,30% 11,30% 3,20% 

 Diferença percentual 4,80% 11,30% 4,80% 

 

Em relação às duas tabelas, 14 e 15, podemos perceber que os que se 

percebem a maior segurança com o uso da ferramenta de GED a diferença 

percentual é a mesma (4,80%), o que leva a conclusão que seja o usuário 

pertencente a qualquer uma da classe de atividades com vínculo (aluno, docente, 

residente ou técnico administrativo), que utilize ou não arquivos sigilosos ou 

ostensivos, implicitamente estão preocupados com a segurança da informação. Já 

os usuários de qualquer tipo de documentos (sigilosos ou ostensivos) que não 

percebem a segurança com a utilização da ferramenta de GED apresentam uma 

divergência de 3,20% e 11,30%. Provavelmente isso se deva ao fato de não haver 

uma real certeza em relação à sua percepção quanto ao GED não prover efetiva 

garantia de segurança para o gerenciamento de seus documentos. O grupo que 

não apresenta opinião sobre a percepção de segurança se manteve em coerência 

através das porcentagens de 4,80% na Tabela 14 e 15. 

O Gráfico 12 reflete a percepção dos respondentes sobre os benefícios 

e/ou dificuldades em relação a implantação de uma solução de GED no 

Departamento de Oftalmologia da Unifesp. Pode-se notar que a percepção 

concordante (“Sim”) com a implantação do GED é muito superior aos que não 
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acreditam que a solução de GED possa trazer benefícios positivos aos 

Departamento. Interessante observar que a medida em que as perguntas vão se 

seguindo, aumenta-se o sensação da importância da ferramenta em relação a 

tríade utilidade/custos/segurança e é notório que isso é realmente importante 

para as pessoas que responderam afirmativamente (“Sim”), pois percebe-se 

claramente que a medida que as percentagens da resposta “Sim” vão 

diminuindo, proporcionalmente as percentagens das respostas “Sem opinião” 

vão aumentando, ou seja, os que responderam “Sim” migram para a resposta 

“Sem opinião”, pois vão percebendo que além da utilidade e agilidade que a 

ferramenta pode proporcionar, é necessário redução de custos e confiabilidade 

no controle e gerenciamento das informações. A percentagem dos que 

responderam “Não” mantem-se constantes, ou seja, a migração ocorreu da 

resposta “Sim” para a resposta “Sem opinião”. Isso nos leva a inferir que mesmo 

percebendo as facilidades e benefícios da solução de GED, nos respondentes 

está internalizado que a ferramenta deva ser segura o suficiente para garantir o 

acesso seguro e controlado e ainda proporcionar redução de custos com a 

impressão em papel e redução no espaço físico com armazenamento. 

Gráfico 12. Percepção dos respondentes quanto aos possíveis benefícios e/ou 
dificuldades advindas da implantação do GED no Departamento de 
Oftalmologia 

Fonte: R Core Team. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O documento tem um papel indiscutível na história e são a base do 

conhecimento das organizações, sejam eles de forma estruturadas ou não. 

Com o advento da informática, por meio de novos softwares e internet a 

informação circula de forma instantânea e simplificada aumentando a cada dia a 

demanda e consumo de informações e por consequência disso está cada vez 

mais fácil obter informações sobre qualquer assunto que se imagine. A grande 

benfeitora, sem dúvida, é a Internet. No mundo corporativo, a Internet é também 

uma aliada. Tecnologias da informação baseadas nessa plataforma são capazes 

de levar ao profissional uma visão ampla das informações dentro de sua 

empresa, possibilitando análises estratégicas para a tomada de decisão. 

Novas formas de pensar em informações têm sido cada vez mais 

estudadas e implantadas pelas organizações, seja na coleta, armazenamento e 

disponibilização das informações, objetivando essencialmente otimizar seus 

processos de negócio e alcançar os objetivos planejados. Neste sentido, vem 

despontando a gestão do conhecimento como um processo fundamental não 

só para inovação, mas também como uma ferramenta que permite às 

organizações alcançar vantagem competitiva, onde se pode dirimir ou reduzir 

gastos desnecessários, investir em capital intelectual, o que, geralmente, tem 

um melhor custo-benefício, através da criação, identificação, integração, 

recuperação, compartilhamento e utilização do conhecimento dentro da 

organização. Contribuindo na Gestão do Conhecimento, o Gerenciamento 

Eletrônico de Documentos pode ser entendido como uma importante 

ferramenta de suporte, uma vez que possibilita organizar de forma sistemática, 

ágil e com baixo custo documentos que contêm informações vitais à 

organização, qualquer que seja sua atividade-fim. Nesta linha de pensamento, 

a Gestão de Documentos e informação, segundo Ribeiro (2010) é própria 

sobrevivência de uma instituição. 
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A gestão documental significa a sobrevivência, competitividade 
de uma instituição. Conduz à transparência das atividades, 
possibilitando a governança e o controle das informações; 
documenta as atividades de pesquisa, desenvolvimento, 
assegura, 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 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, 2010, p. 4).  

 

À visto disso, cada vez mais se torna importante que os tomadores de 

decisões incluam as tecnologias de apoio para o tratamento de todo o ciclo de 

vida de informações, documentos e conteúdos em seus orçamentos e, além 

disso, que essas tecnologias sejam parte da estratégia das empresas. Nesta 

visão, este trabalho apresenta o Gerenciamento Eletrônico de Documentos 

como alternativa viável ao Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da 

Unifesp, mais especificamente como um importante aliado na gerência da 

produção e manutenção do parque documental. Considerando a seriedade e 

importância deste assunto, não é viável que toda informação relacionada ao 

Departamento de Oftalmologia seja tratada em formato impresso, no qual as 

informações muitas vezes são de difícil recuperação e, em certos casos, até 

ilegíveis, possibilitando uma situação de prejuízos imensuráveis. Tais prejuízos 

podem ocorrer em qualquer tipo de organização que tenha a gestão de seus 

documentos baseada em papéis ou mesmos arquivos eletrônicos sem o devido 

planejamento e gerencia sobre eles.  

O GED, como qualquer tecnologia, não eliminará todos os problemas do 

Departamento de Oftalmologia, mas a principal mudança será a criação de 

novos procedimentos, rompimento de barreiras culturais e psicológicas. 

Este trabalho, portanto, cumpre com seu propósito ao apresentar o GED 

como uma tecnologia viável que pode, além de melhorar a gestão do 

conhecimento, promover a inovação no Departamento de Oftalmologia e 

Ciências Visuais da Unifesp, fazendo com que este produza uma documentação 

adequada, segura, controlada, sejam elas das mais variadas origens e mídias, 

como áudio, papel, microfilme, imagem e outros, até mesmo arquivos já criados 

na forma digital, garantindo a preservação e o acesso aos mesmos, permitindo a 
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recuperação das informações de forma ágil e eficaz, priorizando o 

armazenamento a baixo custo. 

Os benefícios da solução de GED são também intangíveis, pois se 

relaciona com aumento de produtividade, eliminação de fraudes e burocracia, 

melhor atendimento ao cidadão, agilidade e modernidade. As tecnologias de 

GED são a base para o estabelecimento de soluções de Gerenciamento do 

Conhecimento, a qual é o processo de obter, gerenciar e compartilhar a 

experiência e especialização dos funcionários, com o objetivo de se ter acesso 

à melhor informação no tempo certo, utilizando-se de tecnologias de forma 

corporativa. 

Sugere-se, portanto, a implantação de uma solução de GED no 

Departamento de Oftalmologia da Unifesp, pois nada adiantaria estudar o 

controle de acesso, objetivando proteger as informações, levantar e mitigar os 

riscos, se preocupar com os sistemas de informação institucionais ou não, os 

equipamentos e o próprio ambiente corporativo, se as informações documentais 

não estiverem sendo gerenciadas de forma eficiente, e é claro, segura. 

Este trabalho foi uma pesquisa piloto tendo a finalidade de ser um 

instrumento capaz de reproduzir, em escala reduzida parte significativa dos 

meios que serão encontrados pelo pesquisador no momento definitivo de 

coleta de dados, numa pesquisa futura, tendo como proposição conseguir 

prever as mudanças e antecipar-se a elas de modo que se torne uma forma de 

planejar os cenários, mitigar as incertezas e definir os obstáculos. De acordo 

com Coral (2009, p. 108), “um cenário é a construção de uma situação futura e 

dos acontecimentos que a definem a partir do quadro atual”. 

Como sugestão para um estudo futuro é indicado uma investigação 

comparativa de diferentes Instituições Federais de Ensino Superior, analisando 

as mudanças organizacionais e processuais que aconteceram antes, durante e 

depois da implantação da solução GED. 
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