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1 
• Identifique os processos organizacionais. 

2 

• Elabore um Plano de Arquivo e uma Tabela de Temporalidade 
Documental. 

3 

• Considere os seguintes itens: segurança, simplicidade, precisão, 
flexibilidade e manutenção constante. 

4 
• Estabeleça indicadores de acompanhamento e análise. 

PASSOS IMPORTANTES EM GESTÃO DOCUMENTAL 



1. IDENTIFIQUE OS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 

     Para facilitar, você pode: 

 

 

 

verificar quais são os fluxos de informação adotados; 

atribuir função e valor aos seus documentos. Eles são históricos, 
probatórios?  

examinar o tempo legal de guarda dos documentos. Assim você otimiza a 
utilização de espaço físico para o arquivamento; 

eliminar documentos, desde que você tenha proteção legal para fazer isso.  



EXEMPLO 
 

A falta de procedimentos definidos para arquivamento dos documentos pode 
ocasionar problemas na recuperação de informações necessárias para a 
execução de atividades. Pode haver gasto de tempo desnecessário na 
localização, concentração de documentos essenciais a diversas áreas em 
somente uma, ou ainda perda de documentos. 

DICAS 
 

Processos de captura, organização, armazenamento, disponibilização, 
distribuição e compartilhamento da informação devem ser observados com 
bastante atenção e critério, para serem implantados de forma sistêmica. 
Assim, cada processo será capaz de fundamentar o desenvolvimento da 
próxima etapa. 
 

1. IDENTIFIQUE OS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 



2. ELABORE UM PLANO DE CLASSIFICAÇÃO PARA OS ARQUIVOS 

Plano de classificação e 
procedimentos para 

arquivamento de 
documentos físicos e 

eletrônicos. 

Tabela de Temporalidade 
Documental (TTD), 

considerando a legislação 
vigente e aderente as 

atividades da sua empresa. 

Políticas de permissão de 
acesso para assegurar o 
sigilo e a proteção das 

informações.  

Atenção para as 
especificidades de 

preservação, a fim de não 
perder a informação no 

decorrer do tempo. 

Disseminação das 
informações para a equipe, 

treinamento das pessoas 
envolvidas. 

É necessário elaborar e definir: 



EXEMPLO 
 

A não padronização na nomeação das pastas físicas e eletrônicas, geralmente 
utilizando  apelidos, nomes próprios ou termos que não refletem a realidade 
da operação ou da tipologia documental, faz com que os documentos fiquem 
disponíveis apenas a pessoa responsável pelo “arquivamento”, pois só ela será 
capaz de encontrar a informação. 

DICA 
 

Planeje uma estrutura informacional e elabore um procedimento para 
arquivamento de documentos que seja simples e de fácil aplicação. Isso 
garantirá agilidade na localização de documentos. O ideal é localizar e ter a 
informação necessária em alguns minutos. 
 

2. ELABORE UM PLANO DE CLASSIFICAÇÃO PARA OS ARQUIVOS 



3. CONSIDERE OS SEGUINTES ITENS: 

 Segurança: prevenção contra incêndio, roubo ou deterioração. 
Manter o sigilo do que é confidencial. 

 

 Simplicidade: facilidade de entendimento, funcionalidade, redução da 
probabilidade de erros. 

 

 Precisão: garantia de que um documento necessário seja encontrado 
rápida e corretamente. 

 

 Flexibilidade: adaptação ao desenvolvimento da empresa, prevendo 
aumento de volume e/ou de complexidade dos itens. 

 

 Manutenção constante: renovação mediante atualizações na 
legislação e na própria empresa. 

 



3. CONSIDERE OS SEGUINTES ITENS: 

EXEMPLO 

Quando o viaduto na Marginal Pinheiros, em São Paulo, cedeu, foi 
evidente a negligência do poder público em relação aos seus 
documentos, pois foram necessários dias para localizar um documento 
essencial para consertar o estrago: o projeto original do viaduto. 

 

 DICA 
 

Armazene documentos cuja guarda seja determinada pela legislação 
vigente, por procedimentos internos da instituição ou aquilo que constituir 
sua memória, que conte a história de seus produtos e serviços. 
 



4. ESTABELEÇA INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO E 
ANÁLISE 

 Monitore o custo com terceirizados. 
 

 Meça o tempo levado para fazer análise documental com e sem a 
ajuda de um especialista em gestão da informação. 
 

 Controle o registro de ocorrências em relação a utilização do arquivo: 
extravio, itens guardados em pastas incorretas, solicitações não 
atendidas. 
 

 Averigue o volume de consultas ou solicitações, empréstimos 
realizados por determinados períodos. 
 

 Cheque o tempo de resposta para a recuperação de documentos e 
informações. 



4. ESTABELEÇA INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO E 
ANÁLISE 

EXEMPLO 
 

Embora sejam vitais para qualquer organização, os arquivos podem se “alienar” 
no contexto corporativo, ficando esquecidos. Medir a eficiência dessa área é 
importante para destacar às instâncias superiores o quanto o acervo é 
determinante no cotidiano do negócio para se conseguirem soluções e se 
assegurarem práticas eficazes.   

 

  DICA 
 

Ao fixar critérios para medir o desempenho do arquivo do seu negócio, 
tenha em mente também os objetivos globais da empresa. Isso significa 
considerar não só a eficácia do acervo em si, mas o quanto ele se alinha às 
metas da companhia. 
 



DEBATE – ESTUDO DE CASOS 

 
• Mariza Cardoso     

http://www.redata.com.br  
mariza@redata.com.br 
(11) 3399-2188 

 
• Elaine Restier  

http://www.organizator.com.br  
erestier@organizator.com.br 
(11) 3057-2010 

 
• Patrícia Fernandes  

patricia.fernandes@nexaresources.com 
 
 

• Roseli Miranda  
roseli.miranda@edpbr.com.br 
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OBRIGADA! 


