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O mundo corporativo está vivendo um momento de mudanças bruscas e freqüentes. Muitas empresas estão 
enfrentando processos de downsizing e rightsizing constantes e, para que possam se adaptar às exigências do 
mercado, estão cortando custos, principalmente por meio de demissão de colaboradores. Nestes termos, a menos 
que o conhecimento destes colaboradores seja capturado, muita informação, que hoje é considerada um bem 
valioso, acaba sendo perdida. Em prol de reverter esta situação, as organizações estão buscando criar processos 
sistematizados de gerência do conhecimento, de modo a motivar a socialização, a externalização, a combinação e 
a internalização do conhecimento individual, para que o conhecimento organizacional seja preservado. Esta 
abordagem advém da Revolução Industrial, quando a experiência foi convertida em conhecimento, o 
aprendizado foi explicitado em livros e os segredos de fabricação foram transformados em metodologia, fazendo 
com que o conhecimento acumulado pudesse ser aplicado nas atividades do dia-a-dia, aumentando a 
produtividade, e também em novas situações, possibilitando a inovação. Os esforços organizacionais em busca 
da gerência plena do conhecimento, abrangem desde a definição de mapas de competências até atividades de 
socialização do conhecimento. Entretanto, pela dificuldade de mensurar e gerir o conhecimento tácito, muitas 
organizações optam por iniciar esta jornada com os projetos de gerência documental, envolvendo para isso, as 
tecnologias, ferramentas e conceitos de GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos), por possibilitar o 
gerenciamento de uma parte importante do conhecimento explícito. Este artigo apresenta uma metodologia 
prática para a implantação de projetos de gerência documental organizacional, com o uso e aplicação das 
ferramentas de GED. A preocupação com o uso de uma metodologia sistematizada, neste caso, justifica-se pela 
ocorrência freqüente de equívocos nas tentativas de implantação da gerência documental, no que tange à 
aquisição do conhecimento, à sua categorização, bem como à sua aderência aos processos organizacionais. 
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INTRODUÇÃO 

Os estudos sobre a gerência da informação têm recebido cada vez mais importância à 

medida que cresce o número de fontes de dados, dificultando a recuperação da informação. 

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. 

Antes do uso da microinformática e das redes locais, toda a documentação manipulada 

nas empresas era em papel. Estes papéis eram armazenados em arquivos de metal, com cerca 

de 10 mil páginas cada um, em bibliotecas departamentais, corporativas e até individuais, com 

prateleiras do piso ao teto, abarrotadas de documentos, projetos e manuais. É muito comum 

funcionários perderem até cinco dias para recuperar um documento armazenado em uma 

empresa de guarda, justamente porque não há nenhum critério de indexação e armazenamento 

(KOCH, 1998; TERRA, 2001). Além disso, é possível perceber a inexistência de 

padronização para a criação de documentos, cópias múltiplas de um mesmo documento, 

controle de documentos operado em sistemas antigos e pouco customizados, além de mão-de-

obra sem qualificação em procedimentos com enfoque na gerência do conhecimento 

(BARRETO, 2004). Esta realidade justifica o fato de que, tipicamente, é necessário dispensar 

um esforço considerável no sentido de sistematizar a gestão documental.  

Acredita-se que a chamada “Era do Conhecimento” chegou e revolucionou toda a 

forma de pensamento no que se refere ao mundo corporativo. Dentro de um enfoque social e 

econômico, esta “nova era” traz informações numa velocidade, às vezes, difícil de 

acompanhar, exigindo tanto da sociedade quanto das organizações de forma geral, uma reação 

com a mesma intensidade. 

 

GERÊNCIA DO CONHECIMENTO 

O conhecimento é considerado a crença verdadeiramente justificada, segundo Platão, 

filósofo da Grécia antiga e um dos primeiros pensadores a sistematizar a criação do 

conhecimento. Os filósofos mais modernos definem o conhecimento como a representação 

elaborada pela inteligência exclusivamente a partir de impressões pessoais. Segundo Nonaka 

e Takeuchi (1995), o conhecimento é um processo humano e dinâmico para justificar a crença 

pessoal com relação à verdade. E ainda, para Sveiby (1998), o conhecimento pode ser 

considerado como a capacidade de agir.  

Nos últimos anos, tem-se percebido uma preocupação muito grande das empresas em 

reter o conhecimento intelectual de seus colaboradores, dada à nova visão do mercado em 

relação à empregabilidade, onde deixaram de existir relações que avançam décadas entre 
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empregador e empregado (MEISTER, 1999; POLANYI, 2004). Entretanto, transformar o 

conhecimento tácito em explícito, tornando-o reutilizável por outras pessoas, não é uma tarefa 

simples, pois o conhecimento tácito é pessoal e difícil de ser articulado em uma linguagem 

formal, já que envolve fatores intangíveis como as crenças pessoais, as experiências anteriores 

e o sistema de valor (NONAKA, TAKEUCHI, 1995). Normalmente dizemos menos do que 

sabemos e escrevemos menos que dizemos, haja vista Sócrates que é considerado um marco 

da Filosofia antiga, mas nada escreveu. Tudo o que sabemos dele foi escrito por Platão, seu 

discípulo. Sócrates entendia que precisávamos apenas questionar: “só sei que nada sei”, era o 

que dizia. 

Deve-se elucidar que não é apenas nas pessoas que reside o conhecimento, embora 

delas este se origine e dependa para progredir. O conhecimento organizacional, em boa parte 

dos casos, também está distribuído em documentos, procedimentos e políticas, ou seja, está 

explicitado de diversas maneiras. Com o surgimento das primeiras máquinas computacionais 

na década de 1940, as organizações puderam melhor sistematizar o processamento e o 

armazenamento de informações e, com isso, ampliar a geração formal de conhecimento 

organizacional. Mas a tecnologia é suficiente, é necessário também criar uma cultura de 

aprendizado, pois, segundo Drucker (2001), a tecnologia da informação tem atuado mais 

como produtora de dados, e não de informação, e muito menos de novas questões estratégicas. 

Drucker, conclui que a informação é o recurso econômico mais importante do pós-capitalismo 

ou Sociedade do Conhecimento, salientando que este é o único recurso realmente 

significativo. Aliado ao o pensamento de Drucker, Stewart (1998) diz que o conhecimento se 

tornou um recurso econômico proeminente, mais importante que a matéria-prima e mais 

importante, muitas vezes que o capital. Com base neste enfoque, Barroso e Gomes (1999) 

definem gerência do conhecimento como um processo de identificar e mapear os ativos 

intelectuais ligadas à empresa; gerar novos conhecimentos para oferecer vantagens na 

competição do mercado; disponibilizar informações corporativas, quando, onde e como se 

faça necessário, compartilhando as melhores práticas e a tecnologia que torna possível tudo 

isso2. 

 

PROCESSO DE CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO 

A criação do conhecimento é unicamente feita por indivíduos. Sem eles, a empresa 

não pode criá-lo (PRAX, 2004). Todavia, somente a organização pode oferecer a continuidade 

                                                        

2 Outras definições de gerência do conhecimento podem ser encontradas em Davenport e Prusak (1998), O´Leary (1998), Prax (2004) e Barreto (2004). 
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básica de que os trabalhadores do conhecimento precisam, para serem eficazes. Apenas a 

organização pode transformar o conhecimento especializado do trabalhador do conhecimento 

em desempenho (DRUCKER, 2001). Sob a ótica de Stewart (1998), à medida que a 

organização interage com seus ambientes, ela absorve informações e as transforma em 

conhecimento, para então agir com base numa combinação desse conhecimento com suas 

experiências, valores e regras internas. 

Para haver a transformação do conhecimento e, conseqüentemente, a expansão deste, é 

necessário uma interação social entre os conhecimentos tácito e explícito. O conhecimento 

tácito "é pessoal, específico de um contexto e difícil de formalizar e comunicar", já o 

conhecimento explícito ou codificado "se refere ao conhecimento que é transmissível em uma 

linguagem formal e sistemática” (POLANYI, 2004). Segundo Stewart (1998), a maior virtude 

do conhecimento tácito é que ele é automático, exigindo pouco ou nenhum tempo de reflexão. 

Em contrapartida, o conhecimento explícito pode ser facilmente expresso em palavras, 

números, expostos em documentos, e pode ser prontamente transmitido entre pessoas, de 

modo formal e sistemático. Com base nessa relação, postula-se quatro meios de conversão de 

conhecimento, derivados das combinações entre os dois tipos de conhecimento (NONAKA, 

TAKEUCHI, 1995). Segundo os autores, a socialização (tácito para tácito) é a conversão do 

conhecimento pela observação e experiência, não necessariamente pela linguagem falada. 

Isoladamente, a socialização é uma forma um pouco limitada, de criação do conhecimento, 

pois os participantes não agregam qualquer insight sistemático ao conhecimento. A 

externalização (tácito para explícito) possibilita a criação do conhecimento por promover a 

reflexão e interação entre indivíduos sobre o que está formalmente expresso. Já a combinação 

(explícito para explícito), é a geração de novos conhecimentos através das interações entre o 

novo conhecimento e o já incorporado. Por fim, a internalização (explícito para tácito) é a 

transformação do conhecimento já socializado, externalizado e combinado em tácito 

novamente, comprovando a aceitação, a compreensão e a internalização do conhecimento na 

organização.  

A partir daí, o conhecimento individual acumulado precisará ser socializado 

novamente de forma a gerar novos conceitos, quando aplicado a novas necessidades. Dessa 

forma, entende-se que a criação do conhecimento é um processo em espiral com iteração 

dinâmica, que requer a atuação tanto individualmente, quanto no âmbito organizacional. Mas, 

para isso, é necessário uma motivação intrínseca, para que o processo flua a contento, e não 

havendo esta, a organização deve criar o devido incentivo, criando um ambiente favorável 

para que haja a almejada criação do conhecimento. Além da intenção, os indivíduos precisam 
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ter autonomia para agir, de forma que a geração do conhecimento venha das interações entre 

indivíduos e também da internalização do conhecimento de cada um individualmente. Assim, 

os desafios, as dificuldades e os momentos de caos devem ser vistos como estímulos para a 

movimentação contínua da espiral do conhecimento3. 

 

GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS 

Apenas recentemente, os computadores se transformaram em ferramentas eficazes na 

administração do conhecimento, principalmente devido a novos softwares capazes de lidar 

com textos estruturados, discussões, imagens ou vídeo (DAVENPORT, PRUSAK, 1998). Na 

visão do Rheinner Group, a gerência do conhecimento nas organizações pode ser realizada 

com o apoio de alguns processos e abordagens, entre eles, a gestão de competências4, a gestão 

de conteúdo, a aprendizagem organizacional5, a inteligência competitiva6, a educação 

corporativa7 e a gestão por processos8. Neste contexto, o GED (Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos) vem dar apoio à gestão de conteúdo (TERRA, 2001).  

Segundo Nonaka e Takeuchi (1995), os indivíduos trocam e combinam conhecimentos 

através de diversos meios, entre eles os documentos, o que faz com que o GED possibilite 

combinar diversas fontes de conhecimento. A re-estruturação das informações existentes 

através da classificação, do acréscimo, da combinação e da categorização do conhecimento 

explícito pode levar a novos conhecimentos. 

O Cenadem9 define o GED como um conjunto de tecnologias que permite o 

gerenciamento de documentos de forma digital. O AIIM10 o define como o conjunto de 

tecnologias, ferramentas e métodos utilizados para capturar, gerenciar, armazenar e distribuir 

conteúdo e documentos relacionados aos processos organizacionais, além de agilizar a 

pesquisa e distribuição, com garantia do sigilo e segurança (AVENDON, 2002; KOCH, 1998; 

MIRANDA, DUARTE, 1999; RHEINNER GROUP, 2004c). 

Davenport e Prusak (1998) caracterizam os sistemas de GED como repositórios do 

conhecimento explícito. Estes sistemas são simplesmente sistemas de gerenciamento de 

arquivos. Além de armazenar os arquivos e garantir segurança no seu acesso, o GED 

                                                        

3 Cf. Davenport e Prusak (1998), Ferreira e Carvalho (2001), Kezner (2000), Leffingwell e Widrig (2000), e Terra (2001).  
4 Cf. Laubmeyer Filho (2003). 
5 Cf. Senge (1990), Garvin (1993) e Terra (2001). 
6 Cf. Souza (2000) e Cardoso Junior (2003). 
7 Cf. Meister (1999). 
8 Cf. Souza, C. e Zwicker (2000), Souza (2000) e Cruz (2001). 
9 O Cenadem (www.cenadem.com.br) introduziu o GED no Brasil, como parceiro do Rheinner Group (www.rheinner.com), entidade que 
atua na área de pesquisa, ensino e consultoria em DI, DM e Workflow. São responsáveis pelo programa de treinamento e certificação nas 
tecnologias de GED, denominado CDIA (Certified Document Imaging Architect). 
10 O AIIM é uma autoridade internacional em ECM (Enterprise Content Management), tendo sido fundada em 1943 (www.aiim.org). 
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implementa a taxonomia dos documentos, uso de thesaurus, controle de temporalidade e 

ações de distribuição, utilizando o roteamento e o workflow. 

 

APLICAÇÃO DO GED COMO FERRAMENTA DE PRODUÇÃO 

Stewart (1998) diz que cada um de nós, trabalhadores do conhecimento, passa o 

equivalente até três semanas por ano em busca de informações que os outros já têm, o que 

justifica o uso do GED no ambiente corporativo. Contudo, ainda há muitos equívocos na 

elaboração das soluções implantadas. Como com toda tecnologia, isso depende 

essencialmente de processo, que, se não for bem definido, não propicia o êxito de sua 

implantação. Miranda e Duarte (1999) declaram que as tecnologias disponíveis fornecem 

suporte para muitas das atividades relacionadas ao gerenciamento do conhecimento, em 

particular àquelas relacionadas com pesquisa e análise de informação, mas o mesmo não 

acontece com as atividades de manutenção das fontes de conhecimento.  

Considerando os projetos de GED, armazenar e controlar toda e qualquer informação 

não é uma tarefa fácil, e muito menos, uma estratégia adequada, pois impacta num alto custo 

com armazenamento, classificação e controle, muitas vezes desnecessário. Além de desviar 

atenção para aquilo que não é importante, os usuários podem ter dificuldade de encontrar o 

que é realmente valioso (DAVENPORT, PRUSAK, 1998). Um estudo da Reuters identificou 

alguns problemas associados ao excesso de informação, como: inabilidade de tomar decisões, 

irritabilidade, dores musculares e estomacais, sentimentos constantes de desespero e perda de 

energia e entusiasmo para as atividades de lazer (DAVENPORT apud TERRA, 2001). 

A gestão documental, em especial, em relação à documentação eletrônica, é uma das 

grandes preocupações das corporações nos dias atuais, consoante é o incrível crescimento das 

informações disponíveis on-line, promovido pelo advento da microinformática (MIRANDA, 

DUARTE, 1999). Com isso, segundo o Gartner Group, o número de documentos eletrônicos, 

e em papel, vem crescendo vertiginosamente, e de forma desordenada. Este cenário não 

facilita a execução de tarefas pertinentes à gestão documental, como o controle de acesso, a 

indexação e busca de documentos, sendo necessária uma ferramenta que apóie o controle. 

Quando as pessoas encontram, de forma rápida e fácil, os documentos de que 

precisam, otimizam o seu tempo, investindo-o em trabalho efetivo, ao invés de dispensar 

recurso na tentativa de encontrar o que deseja. Igualmente, pode-se perceber um ganho na 

segurança da tomada de decisão: com informações confiáveis e sempre à mão, evita-se a 

referência cruzada com outras informações e as conferências manuais (FERREIRA, 

CARVALHO, 2001). 
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ADERÊNCIA DO GED AOS PROCESSOS DE CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Informações baseadas em documentos, como textos, planilhas, imagens, vídeos, 

faturas, contratos e documentos em papel digitalizados, representam grande parte das 

informações das organizações atualmente (RHEINNER GROUP, 2004c).  

Os sistemas de GED, além de serem repositórios do conhecimento explícito 

organizacional, contribuem fortemente para os processos de gerência do conhecimento 

(DAVENPORT, PRUSAK, 1998; LINDVALL, RUS, SINHA, 2002). A captação do 

conhecimento num repositório externo para criar documentos, relacionando informações de 

acordo com alguma estrutura de classificação ou taxonomia, pode ser considerada uma 

externalização do conhecimento. Enquanto o primeiro procura descobrir a existência de 

objetos semelhantes dentro do repositório, a combinação no GED procura emparelhá-los com 

a necessidade específica de informação de um utilizador, através ferramentas avançadas para 

recuperação de documentos. Mas, enquanto a internalização incide na transferência de 

conhecimento explícito, a socialização faz a “corretagem” do conhecimento tácito, ou seja, da 

experiência da organização. Os softwares de GED podem contribuir nesta atividade na 

captura de logs de acesso aos documentos. Por fim, a internalização facilita a tomada de 

decisões com base no conhecimento disponível, utilizando-o em novas situações, ou seja, 

procurando acoplar o conhecimento com o processo, com identificação de novos padrões nos 

dados, o que torna a tomada de decisões mais eficaz (MIRANDA, DUARTE, 1999). 

 

TIPOS DE DOCUMENTOS ORGANIZACIONAIS 

O documento pode assumir diversas concepções, de acordo com a sua aplicação e em 

qual domínio de conhecimento é tratado. Koch (2004) diz que os documentos podem ser de 

dois tipos, basicamente: documento analógico, também chamado de documento físico, 

originado em mídias analógicas, tais como papel e microfilme e documento eletrônico, 

originado a partir de sistemas informáticos, tal como arquivo oriundo de editores de texto, 

ferramentas de desenhos técnicos ou planilhas eletrônicas. 

De modo genérico, o documento pode ser definido como qualquer base de 

conhecimento, fixada materialmente para que se possa utilizar para consulta, estudo, prova, 

etc. No âmbito do direito, pode ser considerado como uma declaração escrita, revestida de 

forma padronizada, sobre fatos ou acontecimentos de natureza jurídica. 

Tomando como base a definição básica da palavra, a princípio, todo e qualquer 

arquivo ou papel utilizado dentro da organização poderia ser considerado um documento 
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(RHEINNER GROUP, 2004c). No entanto, considerar tudo que possui algo escrito, desde um 

bilhete a um contrato, seja em formato físico ou digital, como documento, remete-nos a um 

problema com dimensões intratáveis. 

 

CICLO DE VIDA DOCUMENTAL 

O ciclo de vida de um documento percorre desde a sua criação, passando pela 

aprovação, inúmeras revisões, arquivamento, recuperação e descarte (KOCH, 1998; 

RHEINNER GROUP, 2004c). As fases do ciclo de vida de um documento podem variar 

conforme a situação, o negócio da empresa ou o tipo de documento. As mais comuns estão 

mostradas na figura abaixo e detalhadas no quadro que se segue: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ciclo de vida do documento11 

 

Quadro 1: Fases do ciclo de vida do documento 

Fase Atividades 
Criação Criação do documento a partir de uma aplicação (eg. editor de textos), captura através de 

digitalização ou importação de legado, classificação da informação por categoria ou tipo, 
indexação e definição do critério de segurança (AVENDON, 2002). 

Alteração Controle de versão durante o ciclo de vida documental, implicando em: publicar somente a 
versão mais recente, permitir o acesso às versões anteriores apenas com devida autorização, 
comparar diferentes versões do mesmo documento, criar automaticamente novas versões, com 
codificação própria em diversos níveis, e ainda, criar histórico de referência para auditoria. 

Roteamento Re-direcionamento do documento a um outro usuário ou grupo, antes de publicá-lo. 

Aprovação Disponibilização do documento para reutilização. 

Recuperação Pesquisa do documento, permitindo a sua reutilização.Geralmente, é feita através de atributos 
(também chamados de propriedades ou índices) do documento, utilizando uma linguagem de 
consulta (ANDRADE, 2002). Há ainda outras técnicas de recuperação de documentos, como: 
texto integral (Full-text Retrieval), por proximidade semântica, por fragmento de texto, por 
fonética e por enciclopédia (Thesaurus

12) (MIRANDA, DUARTE, 1999). 

Arquivamento Pode ser feito totalmente on-line, near-line, off-line, utilizando múltiplas mídias como os 
discos óticos, CD, DVD, fitas, discos magnéticos e até os formatos analógicos como o 

                                                        

11 Fonte: Adaptado de Souto apud Baldam, Valle e Cavalcanti, 2002. 
12 Thesaurus é um vocabulário controlado de termos, uma extensão da taxonomia que inclui regras de uso do vocabulário. Pode, também, ser 
compreendido como um repertório alfabético de termos utilizados na indexação e classificação de documentos; ou ainda como um 
vocabulário de um ramo do saber (domínio), que descreve sem ambigüidade os conceitos a ele atinentes.  

     Reutilização 

Armazenamento       Criação Aprovação 

Segurança 

Roteamento  Alteração  Recuperação 
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microfilme e o papel (RHEINNER GROUP, 2004b). 

Descarte Quando o documento deixa de ser necessário, tornando-se obsoleto, deve ser descartado de 
acordo com uma tabela de temporalidade, pré-estabelecida. 

Segurança Controle do acesso em vários níveis como leitura, edição, etc.. 

 

APLICAÇÕES PARA O GED 

Na visão do AIIM, as aplicações de GED podem ser classificadas sob as seguintes 

categorias: captura, gerenciamento, armazenamento, distribuição e conservação (RHEINNER 

GROUP, 2004a, 2004b, 2004c, 2004d, 2004e). 

A captura ou criação do documento é responsável pela geração do mesmo. Nos 

analógicos, este processo se dá com a transcrição das informações para a mídia papel, 

conhecido como Document Imaging (DI), ou simplesmente, digitalização. Nos documentos 

eletrônicos, a criação já acontece no formato digital, com o uso de editores de texto, planilhas, 

ferramentas gráficas, etc., dispensando a atividade de captura. Além das atividades previstas 

num GED típico, o AIIM sugere o acréscimo de atividades de preparação, descarte prévio e 

categorização dos documentos a serem digitalizados. Avendon (2002) salienta que o controle 

de qualidade é imprescindível para garantia da confiabilidade das informações capturadas. 

O DI é utilizado nos casos em que os documentos possuem pouca ou nenhuma 

alteração ao longo do seu ciclo de vida, como processos jurídicos e dossiês de empregados. 

Anterior à digitalização, foi largamente utilizada a microfilmagem. Este recurso ainda é muito 

utilizado nos casos em que a legislação13 exige uma cópia física. Quanto a este aspecto, a 

legislação brasileira vem avançando bastante neste sentido, regulamentando o uso e critérios 

de armazenamento de alguns documentos, como é o caso das faturas de cartões de crédito, dos 

prontuários médicos, contas telefônicas, fichas de abertura de firma em cartório e documentos 

escolares. Marcacini (1999) afirma que diversos meios eletrônicos de comunicação e 

documentação já se incorporaram às rotinas e procedimentos judiciais, apresentando-se como 

instrumentos facilitadores do acesso à jurisdição14. 

A captura de informações contidas nos documentos, em situações mais específicas, 

ainda podem ser utilizadas outras tecnologias como Cold, Forms Processing, OCR (Optical 

Character Recognition) e ICR (Intelligent Character Recognition) (ANDRADE, 2002; 

BALDAM, VALLE, CAVALCANTI, 2002; MITEK SYSTEMS, 1999). 

                                                        

13 Atualmente existem alguns projetos de lei em trâmite na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, como é o caso do CD – no 3.173/97 
que dispõe sobre produção e armazenamento de documentos, e dá outras providências (POWER IMAGING, 2005). 
14 A Universidade Federal de Santa Catarina, através do LINJUR (Laboratório de Informática Jurídica), mantém pesquisa profunda na área, 
com publicação de vários artigos, dissertações, teses e livro sobre o assunto. 
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Após a inserção do documento na base da aplicação de GED, é feito o controle de todo 

o seu ciclo de vida, através de atividade de gerenciamento. O documento pode passar por 

processos de revisão de conteúdo, sofrendo alterações nas informações registradas neste, de 

forma manual ou eletrônica. Para isso, conta com o suporte de tecnologias de EDM 

(Electronic Document Management), groupware e workflow. O EDM permite o controle do 

documento desde a sua criação até o seu descarte. O objetivo é controlar todo documento, 

físico ou digital, dos mais variados tipos e fontes, e que esteja vinculado aos processos de 

negócio da empresa, num único ambiente tecnológico. Por isso, as empresas optam por 

implantar paulatinamente os projetos de EDM, começando pelas áreas técnicas. Para estes 

casos, existem aplicações específicas, como é o caso do EDMS (Engineering Document 

Management System). É uma variante do EDM, com funcionalidades para o tratamento 

adequado de documentos técnicos, como plantas e especificações, portanto é essencial que o 

sistema possua algumas funcionalidades específicas, além daquelas previstas num ambiente 

de EDM, tais como: manipulação de desenhos técnicos de grandes dimensões, comparação de 

versões de documentos, visualização com recursos de separação em níveis e em blocos de 

objetos, possibilidade de relacionar diferentes documentos (eg. o projeto conceitual de uma 

planta de fábrica com a planilha de orçamento), e criação de guias de remessa de documentos. 

O workflow faz a informação necessária para cada atividade percorrer o processo 

previamente mapeado, criando um ciclo dinâmico (CRUZ, 2001). Para os processos não-

mapeados, no momento em que surgem, são atribuídas: tarefas, prazos e os respectivos 

responsáveis, exceção denominada de workflow ad-hoc. O workflow, ainda, pode ser 

entendido como uma ferramenta utilizada para criar padrões de processos, bem como fazer a 

análise, compreensão e monitoramento das atividades de negócios, possibilitando à gerência 

documental, uma melhoria da produtividade e eficiência dos processos envolvidos, 

combinando conhecimento através do fluxo de informações existentes. Sua utilização 

assegura que as atividades previstas serão realizadas, assim que possível, por uma pessoa 

previamente estabelecida e numa seqüência pré-definida. 

Após o processamento, o documento precisa ser armazenado para posterior acesso. O 

armazenamento pode ser feito em mídias ópticas como o CD-R, DVD-R ou o disco Worm 

(Write Once, Read Many), para os casos quando não são necessárias alterações de conteúdo, 

sendo gerenciados por um dispositivo tipo jukebox, que permite a captura da informação, 

mesmo esta estando off-line, através da troca dos discos inseridos na jukebox. Nos casos em 

que o conteúdo precisa ser alterado, o documento pode ser armazenado em mídias 

magnéticas, gerenciadas por dispositivos NAS (Network Attached Storage). 
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A fim de democratizar o acesso ao documento, a quem realmente tenha direito de 

acesso a ele, a distribuição do documento pode ser feita através do seu formato original ou 

em um formato padronizado (eg. PDF, XML e HTML). Para um maior controle na 

distribuição do documento, é possível utilizar tecnologias como assinatura digital, PKI 

(Public Key Infrastructured) e compressão de dados, além do workflow. 

Após o processamento, o documento pode ser descartado ou arquivado em um 

dispositivo off-line, com menor custo de manutenção, para eventuais consultas futuras. Sua 

conservação pode ser feita em diversas mídias: microfilme, disco óptico, CAS (Content 

Addressed Storage), ou em sua mídia original. 

 

PRINCIPAIS REQUISITOS DO GED 

Para que um sistema possa gerenciar o documento contemplando todo o seu ciclo de 

vida, é necessário que o mesmo contemple algumas funcionalidades (ANDRADE, 2002; 

BALDAM, VALLE, CAVALCANTI, 2002; RHEINNER GROUP, 2005c): 

Quadro 2: Requisitos de funcionalidades do GED 

Funcionalidade Descrição 
Padrão ODMA Integração com sistemas de automação de escritório, que possibilitam o acesso a documentos 

do repositório central, permitindo executar ações sobre o documento. 

Controle de 
versão 

Controle do histórico de versões do documento, notificando o sistema a cada criação de um 
novo documento ou alteração nos já existentes, com informações de quem gerou, do que foi 
modificado e quando ocorreu a nova versão. 

Check-in / 
Check-out 

Controle de integridade, concorrência e segurança durante a edição dos documentos. 

Segurança Controle de acesso através de regras, baseadas em níveis hierárquicos de segurança. 

Auditoria Relatórios administrativos que visam controlar o repositório de documentos, através da 
gravação de logs, que monitoram quaisquer ações dos usuários. 

WCM (Web 

Content 

Management) 

Controle de documentos da Intranet, Extranet e Internet, de forma automática, sem haver 
necessidade de programação, que flexibiliza a realização de alterações das páginas 
disponíveis nestes ambientes. 

Compatibilidade 
com banco de 
dados relacional 

Os banco de dados, num sistema de GED, armazenam os metadados (atributos), que são 
utilizados na recuperação da informação gerenciada. Além disso, o banco de dados 
relacional permite que seja feita a modelagem da taxonomia dos documentos. 

Interface de 
pesquisa 

Recuperação do documento, por atributos, por fragmento de texto, fonética e por 
proximidade semântica, sem a necessidade de codificação em linguagem de consulta.. 

Arquivamento 
sistemático 

Controle de temporalidade, com transferência de documentos pouco utilizados para uma 
mídia mais barata ou descarte quando este for considerado sem necessidade. 

Templates Utilização de templates (modelos), com fins de padronização de documentos. 

Rendition Geração de cópia do documento, em outro formato (ex: PDF, HTML, etc.). 

Interface Web Acesso aos documentos, através de um browser, inclusive via Extranet. 

Integração com 
correio 
eletrônico 

Envio e recebimento de e-mail de notificação de uma nova tarefa (ex: revisão, aprovação, 
etc.) ou novo evento ocorrido com um dado documento, reduzindo o tráfego na rede interna. 
É possível armazenar e-mails e seus anexos, como qualquer documento. 

Cadastro de 
usuários 

Utilização de usuário e senha já utilizados na intranet para acesso ao sistema de GED, que 
minimiza o impacto na implantação. 
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Visualização de 
documentos 

A maioria dos sistemas de GED disponíveis no mercado possibilita a vizualização de mais 
de 250 formatos15. No entanto, o fato de um sistema de GED reconhecer um dado formato, 
não o impede de executar ações de gerência documental sobre estes. 

Anotações Criação e gerência de anotações, com fins de revisões no documento, baseando-se nas 
observações feitas nestas, sem alterar o documento fisicamente (MACKRELL, 2001). 

 

INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS LEGADOS 

O atual panorama corporativo é composto de sistemas que são o resultado da evolução 

dos negócios e da tecnologia com o passar dos anos (CUMMINS, 2002). Não é possível 

compreender o impacto da nova tecnologia, sem levar em conta os sistemas legados. Neste 

sentido, o GED deve permitir a visualização e manipulação dos documentos por ele 

gerenciados, a partir da interface destes sistemas, característica denominada Image Enable. 

Esta funcionalidade promove o aumento da produtividade dos trabalhadores do conhecimento, 

além de reduzir custos com recursos humanos para o gerenciamento e operação do ambiente e 

possibilitar balanceamento de carga da infra-estrutura técnica. Numa situação ideal, a partir de 

um único ponto de acesso, deve ser possível acessar dados provenientes de sistemas 

transacionais e documentos relacionados a estes dados (AVENDON, 2002). 

Entre as aplicações típicas de integração do GED com os sistemas legados, estão: 

especificação de produtos/serviços disponibilizados em módulos de compra de ERP16, notas 

fiscais em sistemas de contabilidade e finanças, desenhos técnicos em sistemas de 

manutenção e planejamento, pedido ou reclamação de cliente em sistemas de CRM17. 

 

METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE GED 

Em função da multidisciplinariedade envolvida nos projetos de GED, torna-se 

imprescindível a definição de uma metodologia clara e sistemática para evitar problemas no 

decorrer do projeto. Segundo Baldam, Valle e Cavalcanti (2002), uma metodologia bem 

elaborada, pode trazer benefícios em todas as fases, desde o planejamento para aquisição da 

solução até a sua implantação, seguida de sua operacionalização. Com o uso de metodologia, 

é possível representar de modo fiel a real necessidade do usuário, controlar de modo efetivo o 

escopo do projeto e o seu fluxo de caixa, bem como a identificação de novas oportunidades. 

A definição da melhor metodologia tem sido uma das grandes preocupações dos 

projetistas de GED. De todas as metodologias conhecidas de desenvolvimento de projetos de 

sistemas, nenhuma delas se ajusta completamente aos requisitos de GED. Por isso, não há um 

                                                        

15 Fonte: Gartner Group. 
16 Cf. SOUZA e ZWICKER (2000). 
17 Cf. PEPERS & ROGERS (1997). 
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consenso sobre qual metodologia específica utilizar. Este trabalho propõe a junção de algumas 

metodologias, com ajustes para adequar às especificidades de um projeto de GED, conforme é 

visto a seguir: 

Quadro 3: Metodologia de implantação para um projeto de GED 

Etapa Atividades 
Diagnóstico da 
situação 

Estudo de viabilidade, elaboração de um ROI (Return of Investment), definição do escopo, 
levantamento da infra-estrutura atual, identificação dos processos organizacionais, 
identificação do fluxo informacional e documental, e por fim, a elaboração do projeto 
conceitual (CUMMINS, 2002; KEZNER, 2000; LEFFINGWELL, WIDRIG, 2000). 

Levantamento de 
requisitos 

Elaboração e execução de uma campanha de endomarketing, identificação da infra-
estrutura necessária e os impactos sobre os sistemas legados, levantamento dos requisitos 
de funcionalidades, análise dos processos organizacionais, levantamento dos documentos 
inerentes a estes processos, criação de thesaurus e taxonomia destes documentos, 
identificação do relacionamento entre estes documentos e, por fim, a elaboração do 
processo de gerência documental requerido (BARRETO, 2004; LEFFINGWELL, 
WIDRIG, 2000). 

Desenho da 
solução 

Modelagem da ontologia, elaboração do projeto físico para distribuição de carga de 
processamento, comunicação e armazenamento (CUMMINS, 2002). 

Construção Desenvolvimento de funcionalidades customizadas e integração com sistemas legados. 

Implantação Instalação, configuração, parametrização, testes finais, migração da documentação legada, 
treinamento da equipe técnica e treinamento dos usuários finais (AVENDON, 2002; 
BALDAM, VALLE, CAVALCANTI, 2002). 

Acompanhamento Operação assistida, revisão periódica, manutenção e suporte, contemplando: busca de 
informações que auxiliem na investigação e solução dos requerimentos, definição de plano 
de ação, com prazos acordados; identificação do grau de severidade dos problemas, 
documentação e administração dos requerimentos; reprodução do erro reportado pelo 
usuário, em laboratório; e atendimento on-site, quando necessário. 

 

CONCLUSÃO 

Toda a celeuma em torno da concepção de um projeto de GED se dá pelo fato de, 

necessariamente, influenciar no modus operandi dos trabalhadores do conhecimento. Montes 

de informações que podem ser utilizadas em uma eventualidade podem ser tão paralisantes 

quanto pilhas de peças em estoque, além de não garantir a retenção do conhecimento 

organizacional. O diferencial apresentado pelas organizações do conhecimento é a habilidade 

de discernir entre o conhecimento útil e o que pode (e deve) ser descartado. 

Conforme exposto, há muitas alternativas tecnológicas para a implementação da 

gerência documental. Por isso, os projetos de GED precisam contemplar o estudo dos 

requisitos de hardware, de requisitos de software e de integração com sistemas legados. Mas, 

a questão técnica não é o maior problema neste caso. Os aspectos metodológicos, conceituais 

e comportamentais é que consomem mais energia e horas de discussão em infindáveis 

reuniões. Por isso, a análise de processos organizacionais e a correta identificação dos 

requisitos dos usuários é que podem garantir uma aderência completa aos requisitos dos 
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usuários. Somente com isso, é possível dentre tantas opções, identificar uma que se ajuste 

melhor ao caso analisado. 
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