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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi identificar desafios e oportunidades da implantação de
um sistema de Gestão Eletrônica de Documentos (GED) na Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ). Aborda os conceitos básicos sobre gestão de documentos e
informação. Faz um histórico das principais políticas do Governo Federal brasileiro
sobre GED e Governo Eletrônico (e-Gov) dos últimos 20 anos e apresenta as duas
iniciativas mais atuais. Recupera o histórico da gestão de documentos da UFRJ e
apresenta sua atual estrutura. Expõe as iniciativas da UFRJ de implantar sistemas
de GED.

Por fim, apresenta resultado de entrevistas realizadas com oito

profissionais que possuem notório saber sobre o tema e/ou a competência para
atuar e fazer a diferença na UFRJ.

Palavras-chave: Gestão Eletrônica de Documentos; Sistema Eletrônico de
Informações; Estratégia de Governança Digital; UFRJ; Gestão Pública.

ABSTRACT

The objective of this work was to identify challenges and opportunities for the
implementation of an Electronic Document Management (EDM) system at the
Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ). It addresses the basic concepts of
document management and information. It gives an overview of the main policies of
the Brazilian Federal Government on EDM and Electronic Government (e-Gov) of the
last 20 years and presents the two most recent initiatives. Retrieves the history of
document management at UFRJ and presents its current structure. It exposes the
initiatives of UFRJ to implement EDM systems. Finally, it presents results of
interviews conducted with eight professionals who have notorious knowledge about
the subject and / or the competence to act and make the difference at UFRJ.

Keywords: Eletronic Document Manegement; Sistema Eletrônico de Informações;
Estratégia de Governança Digital; UFRJ; Public Management.
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1.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objetivo estudar as principais políticas do

Governo Federal brasileiro sobre tecnologias da informação e comunicação
aplicadas ao setor público e identificar quais os principais desafios a serem
enfrentados e também as oportunidades que a implantação de um sistema de
Gestão Eletrônica de Documentos traz para a Universidade Federal do Rio de
Janeiro.
Para isso o trabalho foi dividido em duas partes principais, a primeira sendo o
Marco Teórico, que dá a base para todo esse estudo e a segunda o Marco Empírico
onde é feita uma pesquisa focada apenas na Universidade Federal do Rio de
Janeiro.
O Marco Teórico é dividido em duas seções, na primeira é feita uma revisão
bibliográfica sobre os conceitos básicos sobre o tema tratado e na segunda são
apresentadas as principais políticas de Gestão Eletrônica de Documentos e Governo
Eletrônico do Governo Federal, sendo apresentado primeiro um pequeno histórico
das principais políticas dos últimos 20 anos e após isso são apresentadas as duas
principais e mais atuais: a Estratégia de Governança Digital e a parceria PEN-SEI.
Já o Marco Empírico é totalmente voltado para a Universidade Federal do Rio
de Janeiro e é dividido em cinco seções. A primeira seção faz uma ligeira
apresentação sobre a Universidade. A segunda mostra em detalhes como é
organizada toda a estrutura de gestão de documentos na UFRJ. A terceira
apresenta as principais iniciativas da Universidade de implementação de sistemas
de Gestão Eletrônica de Documentos. Na quarta é apresentada a metodologia de
pesquisa do presente trabalho. E na última são apresentados os resultados das
entrevistas que buscam identificar os problemas enfrentados na implantação do
SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos), assim como
os desafios e oportunidades da atual implantação do SEI (Sistema Eletrônico de
Informações), que foram realizadas com oito pessoas que possuem notório saber
sobre o tema e/ou competência para atuar e fazer a diferença na UFRJ.
Por fim, são apresentadas as considerações finais do autor sobre os
resultados alcançados pela pesquisa, além de uma breve, porém necessária, análise
sobre como é tratado o tema da inovação dentro da Administração Pública de forma
a concluir o presente trabalho.
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1.1. Objeto da Pesquisa
Nos dias de hoje, em muitas organizações, o papel ainda é o principal suporte
da informação. Organizar essa informação em documentos físicos prejudica muito a
agilidade de sua recuperação, tornando mais devagar todo o fluxo de trabalho. Além
disso, a informação que é contida em documentos impressos tem uma flexibilidade
muito menor e traz gastos maiores de manutenção do que quando o
armazenamento da informação é feito eletronicamente.
O problema de o papel ser o suporte da informação não está só no
armazenamento, outra grande dificuldade enfrentada por grande parte de órgãos
públicos espalhados pelo país é por conta da dificuldade e do custo da
movimentação física do papel. Se um papel fosse protocolado no Oiapoque (AP) e
julgado no Chuí (RS), o custo da frota de Boeings necessários para transportar os
processos poderia ser maior que toda a folha de pagamento do órgão (ENAP, 2011).
Assim, se fez necessário que o Estado se atualizasse e passasse a utilizar
ferramentas de Gestão Eletrônica de Documentos. A introdução da imagem digital
como um documento válido em órgãos públicos representou uma grande mudança
cultural, que é capaz de alterar diversos conceitos administrativos e operacionais
conduzindo a relação entre Estado e sociedade civil para um ambiente de maior
interação e democracia, onde o ato administrativo é publicizado em um processo
digital acessível via internet.
O foco deste trabalho será o uso de sistemas de Gestão Eletrônica de
Documentos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro visando a extinção do
papel como suporte principal da informação. Nestes termos, surge o problema da
nossa pesquisa:
QUAIS OS PRINCIPAIS DESAFIOS E OPORTUNIDADES QUE A ADOÇÃO
DE UM SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS TRAZ PARA A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO?
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1.2. Objetivo
O tópico a seguir trás os objetivos proposto neste trabalho. O objetivo geral e
os específicos.

OBJETIVO GERAL
Este trabalho tem como objetivo geral estudar/analisar a Gestão Eletrônica de
Documentos (GED) na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
considerando desenvolver uma cultura de modernização, em prol da celeridade,
transparência e eficiência.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Apresentar um histórico do desenvolvimento do uso das tecnologias de
informação e comunicação dentro da Administração Pública do Brasil.



Apresentar as principais políticas de Gestão Eletrônica de Documentos e
Governo Eletrônico do Governo Federal do Brasil.



Identificar os principais desafios e oportunidades da adoção de um sistema de
Gestão Eletrônica de Documentos na UFRJ.
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1.3. Justificativa
Nas duas últimas décadas, num momento em que a prosperidade do mundo
foi impulsionada pelo aumento da velocidade do fluxo de informações em meio
digital, rompendo as barreiras do papel, o Brasil se tornou um dos países mais
burocratizados. Infelizmente, mesmo com o advento das Tecnologias da Informação
e Comunicação (TIC), algumas estruturas organizacionais do Estado continuam com
a mesma cultura burocrática, refletindo numa administração do papel e da
assinatura.
Mesmo com todos os esforços e recursos alocados na área, os sistemas
eletrônicos atuais não cobrem mais do que 20% da informação disponível nas
organizações, em especial nas organizações públicas, e os outros 80% ainda
permanecem no papel (SILVA, M., 2012).
Apesar de vários sistemas terem sido desenvolvidos e o controle burocrático
das decisões ter sido reduzido dentro de sistemas padronizados de entrada e saída,
grande parte das decisões ainda necessita de papel e caneta para ser homologada.
O ato de substituir um documento papel por um documento imagem implica
em muito mais que uma simples troca de suporte da informação, mas trata de
promover no Estado uma verdadeira reengenharia procedimental e administrativa.
O Estado brasileiro ainda em muitos de seus órgãos e entidades está
acostumado a prestar um serviço público a partir da lógica da oferta, ou seja, o
desenho da forma com que serviço que é prestado é feito do ponto de vista da
burocracia interna, e é necessário que se inverta esse paradigma, é necessário que
se pergunte à sociedade o que ela precisa e o que ela demanda em termos de
serviços e a partir daí fazer todo um redesenho dos processos de trabalho.
Vivemos numa sociedade que reclama uma construção coletiva de políticas
públicas, a nossa sociedade não pode ser apenas um agente passivo das políticas
que são geradas no Estado, é necessário que se use as ferramentas tecnológicas
para propiciar que o cidadão participe da construção das soluções para o
desenvolvimento econômico e social do nosso país.
Já passou da hora de evoluirmos de uma administração que continua
burocrática para uma administração gerencial com foco no processo de trabalho e
nos resultados, tendo como alicerce o princípio da eficiência, sem esquecer-se do
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princípio da moralidade. Além disso, um dos maiores ganhos que podemos alcançar
é passar por uma reformulação da maneira com que o conhecimento é gerido na
administração pública, tendo em mente que uma boa gestão da informação é
requisito fundamental para a transparência e controle social das políticas públicas.
A escolha deste tema, e a elaboração do presente trabalho têm, com principal
finalidade, levantar questões em relação à extinção do uso de papel nos processos
administrativos dentro dos órgãos públicos mediante o uso de sistemas de Processo
Administrativo Digital e outras tecnologias de Gestão Eletrônica de Documentos. E
buscando com isso maiores esclarecimentos que venham contribuir para o
desenvolvimento de uma cultura de modernização do setor público em prol da
eficiência, celeridade e transparência do serviço público.
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2.

MARCO TEÓRICO

2.1. Conceitos básicos
2.1.1.

Informação

Nos dias de hoje, as pessoas costumam usar com frequência a palavra
informação na linguagem cotidiana e a maior parte das pessoas que a usa acredita
que conhece o seu significado. Segundo Rondinelli (2011, p.57), a palavra
informação é geralmente associada a alguma notícia, algum acontecimento ou o
conhecimento sobre determinado assunto. Entretanto, segundo Lancaster (1989,
p.1) “é extremamente difícil definir informação, e até mesmo obter consenso sobre
como deveria ser definida. O fato é naturalmente, que informação significa coisas
diferentes para pessoas diferentes”.
A ciência da informação se baseou, durante muito tempo, em conceitos
ambíguos, polivalentes e de transparência enganosa no que se refere aos termos
informação e conhecimento, segundo Le Coadic (1994, p.4). Assim, a noção de
informação ficou confusa e ambígua. Faz-se necessário aqui, então, definir o
conceito de informação que será utilizado neste trabalho, pois “atualmente, quase
toda disciplina usa o conceito de informação dentro de seu próprio contexto e com
relação a fenômenos específicos” (CAPURRO; HJORLAND, 2007, p.160).
Buscou-se neste trabalho, através de uma revisão de literatura com a
utilização de obras de referência, algumas definições e conceitos de informação,
proporcionando uma base para a compreensão do objeto que se pretendeu analisar,
almejando uma definição que exprima a visão de informação que será desenvolvida
nesta pesquisa.
No

Dicionário Brasileiro de Terminologia

Arquivística (2005, p.107),

informação é “elemento referencial, noção, idéia ou mensagem contidos num
documento”, como a unidade de um registro, independentemente de qual seja o
suporte ou formato.
O Glossary of Archival and Records Terminology define informação como
“uma coleção de dados, ideias, pensamentos ou memórias” ou também “a porção
significante do sinal distinta do barulho” (PEARCE-MOSES, 2005, p.202, tradução
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nossa). É colocado, ainda, que a informação é intangível até que esteja registrada
em alguma mídia e quando registrada pode ser capturada em base de dados,
planilhas eletrônicas, documentos, registros sonoros ou filmes, porém, até mesmo
quando capturada num documento ou numa outra forma, a informação permanece
distinta da mídia.
A Lei nº 12.527 de 18 de novembro 2011, mais conhecida como Lei de
Acesso a Informação, regula o acesso à informação pública, que é previsto na
Constituição da República Federativa do Brasil (1988), e em seu artigo 4º define
informação como “dados, processados ou não, que podem ser utilizados para
produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou
formato”.
Silva e Ribeiro1 (2002 apud OLIVEIRA, C. T., 2014, p.2) afirmam que
informação “é um conjunto estruturado de representações mentais codificadas
(símbolos significantes) socialmente contextualizadas e passíveis de serem
registradas em um suporte material (papel, filme, CDs, etc)”.
Le Coadic (1994) dizia que a ciência não pode se desenvolver e viver sem a
informação, pois esta é o sangue da ciência, sem a qual a pesquisa seria inútil e não
existiria o conhecimento. Le Coadic (1994, p. 5) definiu informação como:
Um conhecimento inscrito (gravado) em forma escrita (impressa ou
numérica), oral ou audiovisual. A informação comporta um elemento de
sentido. É um significado transmitido a um ser consciente por meio de uma
mensagem inscrita em um suporte espacial-temporal: impresso, sinal
elétrico, onda sonora, etc. Essa inscrição é feita graças a um sistema de
signos (a linguagem), signo este que é um elemento da linguagem que
associa um significante a um significado: signo alfabético, palavra sinal de
pontuação.

Oliveira, L. (2006, p.31) entende informação “como recurso para geração de
conhecimento ou para processo de tomada de decisões, podendo ser utilizada por
multiusuários e produzir vários sentidos”.

SILVA, Armando Malheiro da; RIBEIRO, Fernanda. Das “ciências” documentais à ciência da
informação: ensaio epistemológico para um novo modelo curricular. Porto: Edições Afrontamento,
2002.
1
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Para a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP):
A informação, em seu sentido amplo, abrange tudo o que comunica algo,
nesses termos, podemos dizer que tudo o que fazemos, observamos e
discutimos são fontes de informação para nossas vidas. Contudo, quando
queremos nos referir à informação constante em um documento, o conceito
de informação restringir-se-á a ‘todo o conjunto de dados devidamente
ordenados e organizados, de forma a ter um significado.2

Após a leitura dessas diversas obras consultadas, pode-se perceber com
clareza a grande diversidade de noções e definições do termo informação. A
questão é que a ausência de uma precisão acerca desse conceito é um enorme
problema para a maioria dos estudos, pois, “por sua polissemia, é abordado de
distintas maneiras sem que, de fato, seja apresentada pelos seus autores a
definição de informação” (INDOLFO, 2013, p.23).
Dito isto, decidimos adotar para este trabalho, tendo em vista o seu enfoque
na forma como a informação é entendida, tratada e gerenciada dentro da
Administração Pública brasileira, a definição dada pela Lei de Acesso à Informação,
na qual informação são “dados, processados ou não, que podem ser utilizados para
produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou
formato”.
Antigamente, a informação não tinha tanto valor assim como tem hoje, as
organizações nem sempre viram na informação um recurso valioso, que estivesse
no mesmo nível dos recursos financeiros, materiais e humanos.
Foi nas décadas de 1970 e 1980 que a informação veio a se tornar um objeto
de interesse científico, sendo considerada nas políticas nacionais mais abrangentes
associadas à ciência e tecnologia, e somente em meados da década de 1980, quase
trinta anos depois, que o tema de gestão ou gerenciamento da informação ganhou
visibilidade na literatura (MALIN, 2012).
Davenport (1998) relata que foi em 1986 que especulou pela primeira vez
sobre a possibilidade de gerenciar informação em vez de tecnologia após escutar
uma sugestão de uma assinatura de marketing para uma empresa: “consultoria em
administração da informação”.

Informação retirada do material do curso “Gestão da Informação e Documentação” oferecido pela
ENAP.
2
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O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005) define gestão da
informação como a administração do uso e circulação da informação, com base na
teoria ou ciência da informação.
Já a Escola Nacional de Administração Pública, utiliza uma definição mais
completa, dada por Valentim (2004, p. 1), em que gestão da informação é:
Um conjunto de estratégias que visa a identificar as necessidades de
informação, prevendo o mapeamento dos fluxos formais de informação nos
diferentes ambientes da organização, assim como sua coleta, filtragem,
análise, organização, armazenagem e disseminação, com o objetivo de
apoiar o desenvolvimento das atividades cotidianas e a tomada de decisão
no ambiente corporativo.

No início, as práticas da gestão da informação possuíam um enfoque inicial
no controle físico de documentos, com um status organizacional, e que passou para
o suporte de tecnologias eletrônicas e chegou ao enfoque na informação como um
recurso chave, com um status de função estratégica.
A Administração Pública, entretanto, foi pioneira no desenvolvimento de
técnicas de gerenciamento do ciclo da informação, em bibliotecas ou arquivos
nacionais, em um primeiro momento com a gestão de documentos e depois com a
gestão da informação (DAVENPORT, 1998). O autor mostra que, comparada a
Administração

Pública,

as

corporações

privadas

que

trabalham

com

o

gerenciamento da informação são muito recentes.
Os primeiros repositórios sumérios datam de 5000 a. C. A França
estabeleceu um escritório nacional de registros no século XVIII, a Inglaterra
no século XIX e os Estados Unidos, no século XX. O arquivamento de
documentos, no qual funcionários numeram e catalogam entradas e saídas
de papéis, é o principal foco dessas organizações. As corporações
propriamente ditas só começaram a administrar o ciclo de vida completo
dos documentos em meados da década de 40, mas as maiores empresas
ainda

mantêm

em

operação

unidades

para

esse

gerenciamento.

(DAVENPORT, 1998, p.31).

Malin (1995) destaca que antigamente, nas sociedades agroindustriais, o
trabalho social era organizado em torno da produção e movimentação de objetos
físicos que satisfaziam as necessidades humanas, e que quase toda a força de
trabalho estava alocada nesta área. Uma situação que se inverteu, e hoje, na
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chamada sociedade da informação, este tipo de produção ocupa apenas 20% da
força de trabalho em países desenvolvidos. Agora, as atividades produtivas estão
focadas na produção, tratamento e propagação de conhecimento em forma de
informação, que já correspondem à cerca de metade da riqueza e dos postos de
trabalho nos Estados Unidos atualmente.
O Estado sempre teve em sua essência as ações que envolvem produção,
coleta, armazenamento e disseminação de informações, por isso gerenciar a
informação é considerado “uma necessidade recente para tratar de antigas
questões” (MALIN, 2012, p. 177). Dessa forma, a eficácia das políticas públicas é
afetada pela precariedade do ambiente de informação governamental, pois não
levam em consideração os requisitos de informação necessários para sua
formulação e sustentação em direção aos objetivos almejados.

2.1.2.

Documento

O documento, assim como a informação, é um termo muito comum no nosso
cotidiano, sendo usado tanto para definir aquele pedaço de papel que tem um valor
de prova e autenticidade reconhecida quanto os mais recentes arquivos digitais em
seus mais diferentes formatos. Entretanto, documento é um termo rico em
significados e adiante veremos algumas de suas principais definições.
Segundo Sprague Jr. (1995), documento é descrito como uma unidade de
“registro estruturado de informações para consumo humano” desde o tempo da
escrita cuneiforme. Entretanto, é muito comum que documento seja entendido como
“toda informação registrada” e para Rocco (2013) essa é uma definição insuficiente
para conceituar um objeto que apresenta características e utilizações próprias.
O Manual de Gestão Documental do Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade define documento de uma forma ampla como:
Toda informação registrada em um suporte material, suscetível de consulta,
estudo, prova e pesquisa, pois comprova fatos, fenômenos, formas de vida
e pensamentos do homem numa determinada época ou lugar. (ICMBIO,
2010, p.9).
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Entretanto, segundo a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)
quando tratamos de documentos utilizados no trabalho no nosso dia a dia podemos
definir como sendo:
O registro, em meio físico ou digital, que contém informações sobre
assuntos de interesse da organização ou de um indivíduo. Trata-se de
qualquer informação escrita, objeto ou fato registrado materialmente, e que
possa ser utilizado para estudo, consulta ou prova.3

A Lei de Acesso a Informação em seu artigo 4º define documento de uma
forma bem simples e direta como “unidade de registro de informações, qualquer que
seja o suporte ou formato”.
Quem também dá uma definição mais objetiva para documento são Guinchat
e Menou (1994, p. 41) dizendo que o documento é um “objeto que fornece um dado
ou uma informação. É o suporte material do saber e da memória da humanidade”.
Todavia, eles vão além da definição e tratam do objetivo de um documento,
alegando que a razão pela qual um documento é produzido varia muito, podendo:
Servir como prova, ou testemunho, para preparar outro documento, para
expor ideias ou resultados, para o trabalho, para o lazer, para o ensino, para
a publicidade, ou para a divulgação e ainda para garantir os direitos de uma
pessoa ou de uma coletividade. (GUINCHAT E MENOU, 1994, p. 46).

Para Briet4 (1951, p.7 apud BUCKLAND, 2004, p.7) documento é “qualquer
indicação simbólica ou concreta, preservada ou gravada, para reconstrução ou como
prova de um fenômeno, seja ele físico ou mental”. Para o autor, objetos não são
documentos em si, mas se transformam em documentos se forem processados com
a finalidade de fornecer informação. Ele dá o exemplo de que um animal selvagem
não deveria ser considerado um documento, mas quando um novo espécime é
capturado para ser estudado, descrito ou exibido num zoológico ele não só passaria
a ser um documento, mas ele também seria o documento primário e os outros
documentos, como relatórios, seriam secundários e dele derivados.
Não é qualquer um que consideraria um animal como um documento, mas,
segundo Buckland (2004), considerar qualquer coisa tão informativa quanto o
documento é se aproximar mais das origens e o uso da palavra documento, que
Informação retirada do material do curso “Gestão da Informação e Documentação” oferecido pela
ENAP.
4
BRIET, S. Qu'est-ce que la documentation? Paris: Éditions Documentaires Industrielles et Técnicas,
1951.
3
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deriva do verbo em latim docere, com o sufixo “-ment” denotando significado. Assim,
documento originalmente denotava um significado de aprendizagem ou informação,
como uma lição, uma experiência ou um texto e esse entendimento de limitar a
compreensão de documento como “objetos-textos” é um algo posterior. Para o autor,
o que torna algo informativo depende das circunstâncias e “seria imprudente afirmar
que alguma coisa não pode ser informativa, e conseqüentemente informação, em
uma situação concebível” (BUCKLAND, 2004, p.15).
De acordo com Michalski5 (1991 apud SPRAGUE JR., 1995), documento é
uma imagem de um grupo de informações que podem incorporar vários tipos
complexos de informações, existir em vários lugares através de uma rede, depender
de outros documentos, mudar constantemente, conter tipos de dados complexos
como vídeos e anotações de voz (informações geradas de forma verbal), e ser
acessado e modificado por várias pessoas ao mesmo tempo (se elas possuírem
permissão para tanto).
Contudo, é necessário que se faça uma distinção entre dois termos que são
comumente confundidos, documento e suporte. O documento é o registro da
informação nos mais diversos suportes, já o suporte é o material em si na qual são
registradas as informações. O suporte mais conhecido e usado é o papel, mas
existem muitos outros como o pergaminho e o papiro, usados antigamente, e os
mais atuais, como a fita magnética, disco magnético, disco óptico, disquete e filme
de nitrato.
O registro da informação no suporte papel já vem sendo utilizada há séculos.
Foi só nos últimos 70 anos que muitos documentos passaram a ser registrados em
microfilme e há aproximadamente 40 que vem sendo registrados em mídia
magnética, como fitas e discos. Apesar do surgimento de novas tecnologias de
armazenamento da informação, segundo Sprague Jr. (1995) em cada um destes
casos, a nova mídia forneceu mais um método de armazenamento de informação,
sem, no entanto, substituir a anterior.
Rocco (2013, p. 21) afirma que ato de documentar surge “como uma resposta
às necessidades do homem de manter registrados acontecimentos e experiências
vivenciadas”. Rosely Curi Rondinelli em sua tese de Doutorado traz um

5

Michalski, G. P. "The World of Documents." BYTE (April 1991): 159-170.

20

questionamento sobre o que de fato vem a ser um documento, levando em
consideração as mudanças que o conceito sofre frente às novas tecnologias digitais:
O pensamento humano tem sido registrado por meio de sinais gráficos
(alfabeto, número, traço), em diferentes formas (textos avulsos, livros,
fotografias, esculturas, discos) e em vários tipos de suporte (pedra, tecido,
couro, papel, plástico, metal), num processo dinâmico de comunicação de
vivências, fatos e descobertas ao longo das gerações. Em geral, tais
registros são entendidos como documentos, ou, mais recentemente, como
informação. Mas em que base se dá esse entendimento? Afinal, o que vem
a ser um documento? A pergunta se torna ainda mais instigante quando
apresentada a partir do contexto da tecnologia digital. Isto porque a nítida
fisicalidade dos documentos foi substituída por dígitos binários, invisíveis
aos olhos humanos, fixados em bases magnéticas e óticas; a leitura, antes
direta, passou a ser indireta, isto é, dependente de hardware e software; a
visualização simultânea de suporte e informação deixou de existir e, como
se não bastasse, há as bases de dados e os hipertextos, ou seja,
“documentos”

aparentemente ilimitados.

A

pergunta

então

é:

são

documentos? (RONDINELLI, 2011, p.27).

As tentativas de resposta à essa pergunta nos levaram, segundo Buckland
(1998), a definições um tanto metafóricas de documento como “conhecimento
capturado” ou “dados em contexto”. Outra reação também enxergada, segundo o
autor, foi denominar tudo de informação.
Porém, com o advento da tecnologia de documentos eletrônicos, vamos cada
vez mais moldando o conceito de documento à nova realidade, pois com a
tecnologia de processamento de documentos digitais (ou eletrônicos), as
informações que eram antes representadas por texto hoje podem ser também
representadas por símbolos gráficos, imagens, fotografias, áudio, vídeo e
animações, extrapolando os limites dos conceitos que antes eram suficientes.

2.1.3.

Gestão Eletrônica de Documentos

Os documentos são um elemento fundamental em todas as organizações, por
registrar as informações, decisões e atividades por elas executadas. Contudo, se
esses documentos não tiverem uma gestão adequada, com o passar do tempo,
implicará em muitas cópias de documentos de diversas versões, duplicidades,
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provocando

uma

má

utilização

do

espaço

e

custos

desnecessários

no

armazenamento. Para se evitar isso, as organizações devem se conscientizar da
importância que há em considerar uma gestão documental (OLIVEIRA, C., 2014).
A gestão documental trata da formulação e acompanhamento de políticas de
gestão dos documentos pelos órgãos e corporações, visando a integridade dos
documentos, assim como a garantia de acesso ao acervo documental. É definida no
Decreto nº 4.915 de 12 de dezembro de 2003 como “o conjunto de procedimentos e
operações

técnicas

referentes

à

produção,

tramitação,

uso,

avaliação

e

arquivamento dos documentos, em fase corrente e intermediária, independente do
suporte, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente”
Assim como o próprio conceito de documento foi alterado diversas vezes ao
longo da história, de acordo com novos suportes que surgiam e a visão da finalidade
do documento que mudava, o conceito e a forma da gestão desses documentos
também teve de se adaptar aos novos tempos.
O conjunto de transformações que ocorreram no século XX foi fundamental
para o surgimento de uma revolução tecnológica concentrada nas Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação que deram início a mudanças na base
material da sociedade, em um ritmo acelerado, ocasionando “uma nova dinâmica de
produção e disseminação da informação, impulsionada após a Segunda Guerra
Mundial” (CASTELLS6, 2006 apud OLIVEIRA, C., 2014, p. 8).
Em um primeiro momento, a internet tinha seu foco apenas em dispor de
conteúdo estritamente institucional, mas com o passar dos anos, passou a ser vista
como um meio de reduzir custo para prestação de serviços, além de propiciar um
ganho considerável de tempo ao eliminar rotinas procedimentais relacionadas com a
burocracia do papel (SOARES, 2012).
Nesse

contexto,

muitas

organizações

vêm

procurando

soluções

informatizadas para a gestão de seus documentos em busca de um aumento de
produtividade e qualidade. Existe uma grande variedade de ferramentas de software
que podem ser usada para isto, dentre elas pode-se citar os visualizadores,
browsers, ferramentas de autoria e os gerenciadores de documentos (FANTINI,
2001). Devido a essa importância, a preservação, consulta e controle de acesso aos

6

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Tradução: Roneide Venancio Majer. 9 ed. São Paulo:
Paz e Terra, 2006.
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documentos são atividades essenciais a praticamente para qualquer tipo de
organização.
Conforme D’Alleyrand (1995), a agilidade exigida das organizações as obriga
a ações e a tomadas de decisões rápidas e de alta qualidade, para as quais é
obrigatório o acesso à maior quantidade de informações possível, que estão em
geral sob a forma de documentos.
De forma geral, o conjunto de tecnologias que permite a uma empresa
gerenciar seus documentos em forma digital é o que chamamos de Gestão
Eletrônica de Documentos (GED), ou seja, é a somatória de todas as tecnologias e
produtos que visam gerenciar informações de forma eletrônica (KOCK, 1998). Esses
documentos podem ser das mais diversas origens, tais como papel, microfilme,
imagem, som, planilhas eletrônicas, arquivos de texto etc.
Já Avedon (1999) vai definir a GED como uma configuração de equipamento,
software e de recursos de telecomunicações, baseada em computador e
automatizada, que armazena e gerencia imagens de documentos, e seus índices
codificados, que podem ser lidas por máquinas e processadas por computador para
recuperação sob solicitação.
Para Andrade (2002), é ao mesmo tempo um método, um sistema e uma
tecnologia para a conversão e processamento de documentos como informação
eletrônica digital, que promove a automação do ciclo de vida dos documentos,
provendo um repositório comum, que permite a captura, armazenamento, e
indexação de documentos de qualquer formato ou suporte físico. GED significa
possuir, de forma eletrônica, informações sobre os documentos, independentemente
da forma ou suporte em que estes se encontram. (LUCCA; CHARÃO; STEIN, 2006).
Para Miranda e Duarte (1999) os sistemas de GED podem ser definidos como
“um conjunto de métodos, técnicas e ferramentas que tem como objetivo gerenciar o
ciclo de vida dos documentos de uma organização (criação aprovação, revisão,
processamento e arquivamento)”, além de agilizar a pesquisa e distribuição, com
garantia do sigilo e segurança no acesso dos arquivos.
O principal objetivo da GED é reduzir os arquivos de papel, através de
digitalização e gerenciamento eletrônico de documentos e dados. Os documentos
são passados num scanner de alta velocidade e, em seguida, são cadastrados num
software de gerenciamento. O resultado desse trabalho pode ser disponibilizado em
apenas um microcomputador ou em rede (FANTINI, 2001).
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2.1.3.1.

As principais tecnologias relacionadas à GED:

• Capture - Acelera processos de negócio através da captação de documentos e
formulários, transformando em informações confiáveis e recuperáveis, passíveis de
serem integradas a todas as aplicações de negócios.
• Document Imaging (DI) – É a tecnologia de GED que propicia a conversão de
documentos do meio físico para o digital. Trata-se da tecnologia mais difundida do
GED, muito utilizada para conversão de papel em imagem, através de processo de
digitalização com aparelhos scanners.
• Document Management (DM) (Gerenciamento de Documentos) - É a tecnologia
que permite gerenciar com mais eficácia a criação, revisão, aprovação e descarte de
documentos eletrônicos. Dentre as suas principais funcionalidades estão o controle
de informações (autoria, revisão, versão, datas etc.), segurança, busca, check-in /
check-out e versionamento.
• Workflow/BPM – Controla e gerencia processos dentro de uma organização,
garantindo que as tarefas sejam executadas pelas pessoas corretas no tempo
previamente definido. Organiza tarefas, prazos, trâmites, documentos e sincroniza a
ação das pessoas.
• COLD/ERM – Tecnologia que trata páginas de relatórios, incluindo a captura,
indexação, armazenamento, gerenciamento e recuperação de dados. Esta
tecnologia permite que relatórios sejam armazenados de forma otimizada, em meios
de baixo custo, mantendo-se sua forma original.
• Forms Processing (Processamento de Formulários) - Tecnologia que possibilita
reconhecer as informações e relacioná-las com campos em bancos de dados,
automatizando o processo de digitação. Neste sistema são utilizados o ICR
(Inteligent Character Recognition) e OCR (Optical Character Recognition) para o
reconhecimento automático de caracteres.
• Records and Information Management (RIM) - É o gerenciamento do ciclo de
vida de um documento, independente da mídia em que se encontre. Através de um
sistema RIM gerencia-se a criação, armazenamento, processamento, manutenção,
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disponibilização e descarte dos documentos, sob controle de categorização e
tabelas de temporalidade.

2.1.3.2.

Documento Digital x Documento Digitalizado

Os documentos digitais são documentos que possuem a especificidade de
serem produzidos em dígitos binários, tramitados e armazenados em meio digital.
A Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CONARQ, 2009, p.13) define
documento digital como “informação registrada, codificada em dígitos binários,
acessível e interpretável por meio de sistema computacional”, porém ao se tratar de
terminologia no âmbito das Tecnologias da Informação, a diferença entre documento
digital e documento digitalizado às vezes pode parecer bem sutil.
O documento digital é aquele gerado, desde sua origem, por um dispositivo
eletrônico, como por exemplo, um documento de texto ou uma fotografia obtida por
uma câmera digital. Já o documento digitalizado é aquele cuja origem não está
relacionada a um dispositivo eletrônico, mas que depois de obtido pode ser
transportado para o meio digital através de um scanner, como uma fotografia de
papel, uma escritura de uma casa ou um contrato assinado.
Existem, porém, duas diferentes formas de se transportar um documento
físico para o meio digital, a digitalização e a virtualização.
A digitalização é apenas o processo de transferência da imagem ou dos
dados para o meio magnético, para o computador. Esse processo não demanda o
desenvolvimento de nenhum programa complementar, bastando aqueles que já
existem nos aparelhos adquiridos. Embora a digitalização elimine o uso do papel, os
dados continuam sendo processados da mesma forma, ou seja, o usuário continua
responsável por todas as atividades, apenas passa a usar o teclado e mouse no
lugar do papel e caneta.
Já virtualização é mais complexa e não implica apenas na eliminação do
papel, mas também em fazer uma revolução no processo de trabalho, atribuindo ao
computador todas as funções repetitivas que antes eram executadas pelos usuários,
o computador passa a trabalhar para o homem, deixando para o usuário apenas as
atividades criativas e que são mais elaboradas.
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2.1.4.

Arquivo

Arquivo é um termo polissêmico. O Dicionário Brasileiro de Terminologia
Arquivística dá quatro definições distintas:
1- Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade
coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas
atividades, independentemente da natureza do suporte.
2- Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento
técnico, a conservação e o acesso a documentos.
3- Instalações onde funcionam arquivos.
4- Móvel destinado à guarda de documentos. (ARQUIVO NACIONAL, 2005,
p.27)

Nos dias de hoje, porém, com a sociedade cada vez mais digital, quando
falamos em arquivo é comum que o primeiro pensamento de alguém seja em um
arquivo que não está entre essas quatro definições acima, que é o arquivo digital. O
Glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE) do Conselho
Nacional de Arquivos (CONARQ) define arquivo digital como “conjunto de bits que
formam uma unidade lógica interpretável por um programa de computador e
armazenada em suporte apropriado” (CONARQ, 2009, p.4).
Já quando pensamos no arquivo como instituição, estamos pensando no que
o Arquivo Nacional chama de arquivo central e que é definido como:
Arquivo responsável pela normalização dos procedimentos técnicos
aplicados aos arquivos de uma administração, podendo ou não assumir a
centralização do armazenamento. Também chamado arquivo geral. Em
alguns países, a expressão designa o arquivo nacional. (ARQUIVO
NACIONAL, 2005, p.28)

Por fim, além da definição de arquivo como o móvel ou as instalações de
guarda dos documentos, que funcionam como um guardião das informações
existentes, podemos também nos referir a arquivo como o conjunto dos documentos
que, nesse caso, é definido pela Lei nº 8.159 de janeiro de 1991 como:
Os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos,
instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do
exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer
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que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos (BRASIL.
Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991).

Nesse último caso, eles podem ser divididos em três tipos diferentes e para
isso existe um processo avaliativo para fazer essa distinção. Esse processo tem
como objetivo determinar o tempo necessário de permanência de um documento
nos arquivos, até que seja dada sua destinação final, podendo ser sua eliminação ou
sua guarda permanente. É chamada de teoria das três idades, que define o valor
temporal de um documento, ou seja, a necessidade de mantê-lo em virtude de sua
importância no tempo. A diferença entre cada uma das três idades dessa teoria está
explicitada na figura 1.
Figura 1 – Teoria das três idades

Conjunto de documentos vinculados
aos fins imediatos para os quais foram
produzidos ou recebidos e que,
1ª IDADE

ARQUIVO CORRENTE

mesmo cessada sua tramitação,
conservam-se junto aos órgãos
produtores em razão da frequência
com que são consultados.

Conjunto de documentos originários de
2ª IDADE

ARQUIVO INTERMEDIÁRIO

arquivos correntes, com uso pouco
frequente, que aguardam sua
destinação final.

Conjunto de documentos preservados
3ª IDADE

ARQUIVO PERMANENTE

em caráter definitivo, em função do
seu valor, como prova, garantia de
direitos ou fonte de pesquisa.

Fonte: ENAP7/Elaborado pelo Autor

Informação retirada do material do curso “Gestão da Informação e Documentação” oferecido pela
ENAP.
7
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Os arquivos abarcam a memória política, econômica, social e cultural de um
país, e sua função deve ser não só de preservação, mas também a prestação de um
serviço público, disponibilizando informação a todos aqueles que solicitarem.
Apesar disso, segundo a coordenadora da Seção de Arquivo da Universidade
Federal do Ceará (UFC), Cacilene Toscano de Oliveira, que é Especialista em
Gestão de Documentos e Informações, nos arquivos brasileiros, poucos são os
casos em que a documentação está bem estruturada e organizada de forma a
proporcionar a localização rápida de seu conteúdo (OLIVEIRA, C., 2014).

2.2. Política de Gestão Eletrônica de Documentos e
Governo Eletrônico no Governo Federal
“É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a
documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao
desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação.” É o que diz o
primeiro artigo da Lei 8.159 de 8 de janeiro de 1991. Entretanto, o interesse do
Poder Público sobre a gestão dos documentos não é algo recente.
Com a finalidade de guardar os documentos públicos, no ainda Império do
Brasil, foi criado, no ano de 1838, o Archivo Público do Império, conforme previsão
na Constituição de 1824. Em 1893, seu nome mudou para Arquivo Público Nacional
e apenas em 1911 seu nome foi mudado para Arquivo Nacional, como conhecemos
atualmente (ARQUIVO NACIONAL, 2001).
Ele foi transformado em órgão autônomo da administração direta do Ministério
da Justiça em 1983 e após um novo Plano de Segurança Pública do governo federal
no ano de 2000, passou a ficar subordinado à Casa Civil da Presidência da
República. Em 2011, através do Decreto nº 7.430, o Arquivo Nacional voltou a
integrar a estrutura do Ministério da Justiça e assim segue até hoje (ARQUIVO
NACIONAL, 2001).
A finalidade do Arquivo Nacional é implementar a política nacional de
arquivos, que é definida pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), de forma a
apoiar as decisões governamentais de caráter político-administrativo e também
incentivar a produção de conhecimento científico e cultural. Além disso, o Arquivo
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Nacional é o órgão central do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo da
Administração Pública Federal, o SIGA, criado em 2003.
O SIGA é um sistema que compreende as atividades de gestão de
documentos no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal
(APF). É integrado pelo Arquivo Nacional como órgão central, por órgãos setoriais,
que são as unidades responsáveis pela coordenação das atividades de gestão de
documentos de arquivo nos Ministérios e órgãos equivalentes, e por órgãos
seccionais, que são as unidades vinculadas aos Ministérios e órgãos equivalentes.
O Decreto nº 4.915 de 12 de dezembro de 2003, que instituiu o SIGA, em seu
artigo 2º estabelece suas finalidades como:
I - garantir ao cidadão e aos órgãos e entidades da administração pública
federal, de forma ágil e segura, o acesso aos documentos de arquivo e às
informações neles contidas, resguardados os aspectos de sigilo e as
restrições administrativas ou legais;
II - integrar e coordenar as atividades de gestão de documentos de arquivo
desenvolvidas pelos órgãos setoriais e seccionais que o integram;
III - disseminar normas relativas à gestão de documentos de arquivo;
IV - racionalizar a produção da documentação arquivística pública;
V - racionalizar e reduzir os custos operacionais e de armazenagem da
documentação arquivística pública;
VI - preservar o patrimônio documental arquivístico da administração pública
federal;
VII - articular-se com os demais sistemas que atuam direta ou indiretamente
na gestão da informação pública federal.

O Arquivo Nacional, como órgão central do SIGA, tem entre suas principais
atribuições acompanhar e orientar a aplicação das normas relacionadas à gestão de
documentos de arquivos aprovadas pelo Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, promover e manter intercâmbio de cooperação técnica com instituições e
sistemas afins, tanto nacionais como internacionais, e estimular e promover a
capacitação, o aperfeiçoamento, o treinamento e a reciclagem dos servidores que
atuam nesta área de gestão de documentos de arquivo.
Todavia, o foco deste trabalho está nas atuais políticas sobre Gestão
Eletrônica de Documentos e Governo Eletrônico do Ministério do Planejamento,
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Desenvolvimento e Gestão (MPDG)8, que é responsável pela política de gestão do
governo federal. O MPDG atua nesta área através da Secretaria de Gestão Pública
(SEGEP), que foi criada em 2012 e que tem entre suas competências a formulação
de políticas e diretrizes para a gestão pública na área de projetos e ações
estratégicos de inovação e aperfeiçoamento da gestão pública.
Este capítulo tem como objetivo apresentar algumas das principais e mais
atuais políticas de inovação tecnológica do Governo Federal para a Administração
Pública, que são a Estratégia de Governança Digital e a parceria do Processo
Eletrônico Nacional e o Sistema Eletrônico de Informações (PEN-SEI), e fazer um
pequeno histórico das principais iniciativas de uso das Tecnologias da Informação e
Comunicação no setor público e sua evolução.

2.2.1.

Histórico

Antes de apresentarmos de fato as atuais políticas de Gestão Eletrônica de
Documentos (GED) e de Governo Eletrônico (e-Gov) do Governo Federal, faremos
um breve histórico de algumas das principais iniciativas nesse âmbito no Brasil, para
mostrar como se deu a evolução do uso das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) dentro do setor público.
Apenas para que fique aqui registrado, vale mencionar a Lei 7.232 de 1984
que por muitos é considerada um pontapé inicial no campo da legislação sobre a
informática no Brasil. Foi esta lei que instituiu o Conselho Nacional de Informática e
Automação, dispôs sobre a Secretaria Especial de Informática, autorizou a criação
da Fundação Centro Tecnológico para Informática, além de estabelecer princípios,
objetivos e diretrizes da Política Nacional de Informática, com o objetivo de
incentivar o desenvolvimento de tecnologias nacionais para concorrer com empresas
estrangeiras.
A primeira iniciativa a ser aqui mencionada é o Receitanet, um programa,
criado em 1997, específico para que as declarações do Imposto de Renda
pudessem ser transmitidas através da internet. Vale notar que alguns anos antes,

8

O Antigo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) foi transformado, em maio de
2016, em Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) através da Medida Provisória
nº 726, assinada pelo então Presidente Interino Michel Temer.
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em 1991, passou a ser permitida a entrega da declaração anual do Imposto de
Renda através do uso de disquetes.
O Receitanet é um serviço eletrônico do Governo Brasileiro que valida e
transmite, via Internet, a declaração não só do Imposto de Renda, mas também de
outros impostos e contribuições federais de pessoas físicas e jurídicas. O serviço
proporciona mais segurança, facilidade e praticidade de uso, além de uma redução
dos custos, devido ao tempo de processamento de todas as informações, já que os
servidores da Receita não precisavam mais copiar todos os dados de um formulário
de papel para o computador, com a transmissão de declarações diretamente para a
Base de Dados da Receita Federal Brasileira, além de facilitar o controle e a
fiscalização.
Além disso, o Receitanet passou a evitar o deslocamento de uma enorme
quantidade de cidadãos até uma unidade da Receita Federal, já que desde 1979 o
Imposto de Renda é o tributo número um em arrecadação (RECEITA FEDERAL,
2015). A transmissão das declarações pode ser feita a partir de qualquer
computador e, se a pessoa não tiver acesso a um computador, através de uma das
estações de autoatendimento na Receita Federal Brasileira ou bancos conveniados
de acordo com a legislação.
Naquela

época,

vários

países

já

permitiam

que

os

contribuintes

preenchessem suas declarações de Imposto de Renda eletronicamente, entretanto,
o Brasil foi o primeiro país capaz de processar essas declarações em larga escala
via internet (TEMA, 2016).
Naquele ano, a Receita Federal registrou a entrega pela Internet de 469 mil
Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física. Dois anos depois, em 1999, o
número pulou para 5,9 milhões e em 2001 foram registradas 13 milhões de
declarações entregues via Receitanet, cerca de 92% do montante total. Hoje, em
2016, o número de declarações recebidas via Receitanet foi de 27,9 milhões (sendo
102 mil dessas realizadas por dispositivos móveis).
Outra coisa que evoluiu em largos passos foi o tempo de início do
processamento das declarações que em 2008 levou 53 dias após o início da
recepção das informações, em 2015, 11 dias e em 2016 foram apenas 4 dias.
A segunda iniciativa que faz parte desse histórico é a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2
em 24 de agosto de 2001. A ICP-Brasil é responsável por garantir a autenticidade, a
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integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações
de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, assim como
a realização de transações eletrônicas seguras.
Dessa forma o Brasil passou a possuir uma infraestrutura pública só para
isso, adotando um modelo de certificação com raiz única, mantida e auditada por um
órgão público, no caso, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), que
desempenha o papel de primeira autoridade da cadeia de certificação, ou Autoridade
Certificadora Raiz (AC-Raiz) e também credencia e descredencia os demais
participantes da cadeia hierárquica, supervisionando e fazendo auditoria dos
processos.
O ITI é uma autarquia federal vinculada à Casa Civil da Presidência da
República, cujo objetivo é manter a ICP-Brasil. O Instituto segue regras de
funcionamento estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, cujos membros,
representantes dos poderes públicos, sociedade civil organizada e pesquisa
acadêmica, são nomeados pela Presidência da República.
Outro fato que merece o registro neste histórico se deu em 28 de julho de
2003, quando tivemos nossa primeira experiência de processo eletrônico no nosso
país. Neste dia foi implantado no Juizado Especial Federal Cível de Rio Grande do
Sul o sistema de processo eletrônico e-Proc e no mesmo dia foi julgada, em apenas
quatro horas, a primeira ação protocolada no município através da nova modalidade,
onde todos os atos processuais foram realizados em meio digital, desde a petição
inicial até o arquivamento. Até o final daquele ano, o sistema e-Proc ainda foi
implantado em mais três cidades: Londrina (PR), Florianópolis e Blumenau (SC).
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), responsável pelo
julgamento dos processos em grau de recurso e gestor nos estados do Rio Grande
do Sul, Paraná e Santa Catarina, foi pioneiro na virtualização dos processos com a
criação do processo eletrônico, tanto judicial (e-Proc) quanto administrativo (SEI, o
Sistema Eletrônico de Informações, que viria a ser criado alguns anos mais tarde).
Esse pioneirismo reflete nos dias de hoje, e o TRF4 é, reconhecidamente, um dos
TRFs que cumpre com mais eficiência as metas do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) e ostenta a menor taxa de congestionamento entre os cinco TRFs do país,
segundo o Anuário da Justiça Federal de 2012.
Em 11 de março de 2004, O TRF4 ainda autorizou, através da Resolução nº
13, a implantação do processo eletrônico nos Juizados Especiais Federais da 4ª
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Região, Turmas Recursais dos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa
Catarina e na Turma Regional de Uniformização da 4ª Região. Ficaram também
limitados, a partir de sua implantação, o ingresso e postulação apenas pelo sistema
eletrônico.
Em novembro de 2004 foi criado o Portal da Transparência do Governo
Federal uma iniciativa da extinta9 Controladoria-Geral da União (CGU) visando dar
mais transparência à administração, e permitindo que o cidadão possa acompanhar
a execução dos programas e ações do Governo Federal para assegurar a correta
aplicação dos recursos públicos.
O objetivo era aumentar a transparência da gestão pública, permitindo que
qualquer pessoa possa acompanhar como o dinheiro público está sendo utilizado.
Assim, cada cidadão pode ser um fiscal da correta aplicação dos recursos públicos,
sobretudo no que diz respeito às ações destinadas à sua comunidade, já que com o
portal o cidadão passou a ter acesso irrestrito a todos os dados da execução
financeiras dos programas do Governo Federal.
Com um governo mais transparente, pretendia-se não apenas compartilhar
com a sociedade todas essas informações sobre as destinações dos recursos
públicos, mas também estimular a participação e o controle social sobre a aplicação
desses recursos (ENAP, 2008).
O Portal da Transparência conquistou, em 2008, o 5º lugar do 12º Concurso
de Inovação na Gestão Pública Federal, que é promovido anualmente pela Escola
Nacional de Administração Pública (ENAP) em parceria com o Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG).
Segundo a ENAP, esta premiação tem como objetivo valorizar equipes de
servidores públicos engajados com a busca de melhores resultados e que se
dedicam em gerar uma melhoria na gestão das organizações e políticas públicas,
por meio de inovações, pequenas ou grandes, que contribuam para o aumento da
qualidade dos serviços prestados à população, tornando mais eficientes as
respostas do Estado diante das demandas da sociedade.
Foi em 23 de fevereiro de 2005, através do Decreto Nº 5.378, que foi
instituído o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública)
9

A antiga Controladoria-Geral da União (CGU) foi extinta. Desvinculada da Presidência da República
passou a ser subordinada ao recém criado Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle
(MTFC), em maio de 2016, através da Medida Provisória nº 726, assinada pelo então Presidente
Interino Michel Temer.
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com a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos
prestados aos cidadãos e para o aumento da competitividade do País. O GesPública
age por meio do Comitê Gestor e disponibiliza aos órgãos e entidades públicas
tecnologias de gestão que são capazes de estimular e promover uma contínua
melhoria de processos gerenciais e de resultados. Alguns desses métodos e
soluções ofertados estão o Guia de Gestão de Processos, o Guia “d” Simplificação e
o Guia Metodológico – Carta de Serviços ao Cidadão. Além disso o GesPública
oferece dois instrumentos de indicadores de gestão, que é o Guia Referencial para
Medição do Desempenho na Administração Pública e o Manual ara Construção de
Indicadores.
Uma iniciativa que merece destaque no que se refere à informatização do
serviço público é o Pregão Eletrônico. O Pregão Presencial foi instituído em 2002,
através da Lei 10.520, conhecida como Lei do Pregão, mas foi apenas em 31 de
maio de 2005 que tivemos o Decreto nº 5.450 regulamentando o Pregão na forma
eletrônica, para aquisições de bens e serviços comuns.
Com a utilização do Pregão Eletrônico o governo apresentou uma redução de
25% nos valores pagos pela aquisição de bens e serviços e uma redução de mais
de 50% do tempo necessário para selecionar o contratado, segundo o Ministério do
Planejamento (MPDG).
Além da redução de custos e tempo, o Pregão Eletrônico permitia a
elaboração de orçamentos mais precisos e adequados, uma maior segurança de
recebimento dos pagamentos pelos fornecedores, já que o contratante é obrigado a
depositar o valor estimado do contrato no Banco do Brasil antes do Pregão começar
e uma maior transparência, pois todas as fases estão disponíveis na internet. Além
disso, por passarem a ser publicados na internet, se obtém uma publicidade muito
maior, sendo assim muito mais difícil beneficiar determinado licitante.
O Pregão Eletrônico também ajuda a Administração Pública a ter um maior
controle sobre os preços pagos por cada tipo de produto, podendo fazer um
orçamento de forma mais precisa, evitando a falta de produtos essenciais à
prestação de um serviço público de qualidade.
Por último, mas não menos importante, o Pregão Eletrônico também reduz a
corrupção nas compras do setor público, pois a automação diminui bastante os
espaços para a prática de atos corruptos em licitações, porque limita a
discricionariedade no procedimento e aumenta a publicidade dos editais de
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convocação, e também torna mais evidente os desvios de preços e quantidades fora
do normal (BANDEIRA, 2005).
Com o passar dos anos, a quantidade de dados cresceu muito e a sociedade
se tornou cada vez mais dependente de sistemas de informação (MPOG, 2015).
Nesse cenário, a falta de interoperabilidade entre diferentes órgãos do governo
tornou-se ainda mais crítica, considerando a necessidade de uma operação
integrada entre equipamentos, programas e sistemas de informática, no âmbito da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
Com o objetivo de atenuar esse problema, a Secretaria de Tecnologia da
Informação (STI, antiga SLTI) começou a investir em iniciativas de interoperabilidade
baseada em padrões abertos, e através da Portaria nº 05 de 14 de julho de 2005,
criou a Arquitetura e-PING, que são os Padrões de Interoperabilidade de Governo
Eletrônico,

que

especificações

definem um
técnicas

que

conjunto

mínimo

regulamentam

a

de

premissas,

utilização

das

políticas

e

TICs

na

interoperabilidade de serviços de Governo Eletrônico, estabelecendo condições de
interação com os demais Poderes e esferas de governo e com a sociedade em
geral.
A arquitetura e-PING é aplicada aos órgãos e entidades integrantes do
Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP),
visando o pleno aproveitamento dos potenciais de intercâmbio de dados e
informações, o avanço na constituição da infraestrutura para o desenvolvimento do
Governo Eletrônico e a racionalização de custos em investimentos em TIC, por meio
do compartilhamento, reuso e intercâmbio de recursos tecnológicos.
Ainda em 2004, quando o e-PING era apenas um projeto, o mesmo foi o
vencedor das categorias “Melhoria da Gestão Interna – Modalidade: Projetos” e
“Projeto do Ano” do VII Prêmio CONIP (Congresso de Informática e Inovação na
Gestão Pública), além de ser considerado o destaque do ano.
O ano de 2006 foi um marco para o processo eletrônico no Brasil, pois no dia
19 de dezembro foi instituída a Lei 11.419 que previu a informatização completa do
processo judicial em todo o território nacional, constituindo um avanço nos tribunais
brasileiros e impulsionando o desenvolvimento da informatização dos serviços
públicos como um todo.
Em relação ao processo judicial brasileiro, antes desta lei só haviam
legislações espalhadas que permitiam o uso de recursos tecnológicos e de
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informática nos tribunais, mas foi a partir dela que tivemos uma mudança radical no
modo de se operar o processo judicial, que passou a ser totalmente virtual, desde a
petição inicial até o provimento jurisdicional, inclusive com a comunicação eletrônica
dos atos processuais.
Em 2007, com base na Lei 11.419 de 2006, o Conselho Nacional de Justiça
disponibilizou para os tribunais do país o PROJUDI, um software de tramitação,
armazenamento e manipulação de processos em meio digital, que reproduz todo o
procedimento judicial em meio eletrônico. Em 2009, 26 dos 27 estados brasileiros
haviam aderido ao PROJUDI.
Segundo o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (SIAFI) a Administração Pública Federal teve, entre 2003 e 2009, um
aumento de 227% com a aquisição de softwares, sendo uma média anual de
32,43%.
Assim, com o objetivo de reduzir custos com aquisição e manutenção de
softwares, aprimorar os aplicativos disponibilizados e, consequentemente, melhorar
o atendimento à população, no dia 12 de abril de 2007, durante o 8º Fórum
Internacional de Software Livre de Porto Alegre, foi lançado o Portal do Software
Público Brasileiro, que é um modelo de disponibilização e gestão das soluções
desenvolvidas na própria Administração Pública e em sua rede de parceiros, onde
as mais diversas ferramentas são disponibilizadas aos mais diferentes órgãos
públicos e também à sociedade.
Com o portal há o aproveitamento de códigos estáveis já existentes,
economizando tempo de produção e reduzindo esforços de desenvolvimento de
novos softwares, consequentemente, reduzindo os custos, que foi um dos principais
motivos que levou a Administração Pública Federal a compartilhar esses sistemas
através do modelo do Software Público Brasileiro. Além disso, existe um forte
compartilhamento de conhecimento através das comunidades que se criam em torno
de um software público.
Contudo, o Software Público não colabora apenas para a redução de custos,
mas também para o aumento da qualidade e agilidade no processo de resolução de
problemas dos softwares, pois quando um grande número de indivíduos trabalham
juntos para o desenvolvimento de um software, muito tempo é economizado e o seu
uso, modificação e distribuição são otimizados. (FREITAS; MEFFE, 2016)
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O Portal do Software Público Brasileiro conquistou, em 2011, o 2º lugar do 16º
Concurso de Inovação na Gestão Pública Federal, promovido pela ENAP.
Também vale mencionar aqui a iniciativa que levou o 1º lugar da premiação
da ENAP em 2011, o e-Processo da Receita Federal, que àquela altura já havia sido
implantado em todas as unidades e para todas as áreas de negócios, inclusive a
área de pessoal e logística da Receita Federal, totalizando 700 unidades
administrativas em todo o território nacional, com digitalização do estoque das 17
delegacias da Receita Federal de Julgamento. O e-Processo também foi a
referência chave do Processo Eletrônico Nacional (PEN) que viria a ser criado
alguns anos mais tarde.
No dia 1º de agosto de 2011, o Porto de Santos passou a operar com o
Projeto Porto Sem Papel, desenvolvido para facilitar a análise e a liberação de
mercadorias, assim, desburocratizando a estadia dos navios nos portos brasileiros.
Com ele, diversos formulários que antes eram em papel foram convertidos em um
único documento eletrônico contendo todas as informações necessárias, o
Documento Único Virtual (DUV). Ao final de 2013, o Projeto já havia sido implantado
em todos os portos do país.
O Projeto Porto Sem Papel conquistou, em 2012, o 4º lugar do 17º Concurso
de Inovação na Gestão Pública Federal, promovido pela ENAP.
Em 20 de setembro de 2011, o Brasil foi membro co-fundador da Parceria de
Governo Aberto (OGP na sigla em inglês para Open Government Partnership). Esta
é uma iniciativa internacional que tem como objetivo difundir e incentivar
mundialmente práticas governamentais relacionadas à transparência dos governos,
ao acesso à informação pública e também à participação social.
A parceria teve oito países fundadores e, além do Brasil, África do Sul,
Estados Unidos, Filipinas, Indonésia, México, Noruega e Reino Unido também
assinaram a Declaração de Governo Aberto e apresentaram seus Planos de Ação.
Atualmente, 65 países integram a Parceria.
No mesmo dia em que assinou a parceria, o Brasil lançou o seu Plano de
Ação de Governo Aberto, que já havia sido instituído no Decreto sem número de 15
de setembro de 2011. O Plano de Ação visa promover ações e medidas que visem
ao incremento da transparência e do acesso à informação pública, à melhoria na
prestação de serviços públicos e ao fortalecimento da integridade pública, e para
isso foram assumidos 32 compromissos por cinco órgãos do Governo Federal. Um
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desses compromissos foi criar um portal para centralizar a busca e o acesso dos
dados e informações públicas.
Em decorrência da Lei de Acesos à Informação (LAI) que passou a incentivar
a Administração Pública a publicar os dados governamentais na internet em
formatos abertos e processáveis por máquinas, segundo os preceitos de dados
abertos definidos pelas organizações internacionais, se iniciou em 2011, o processo
de criação de um portal com o objetivo de ser o ponto central para a busca, o acesso
e uso desses dados governamentais.
Em maio de 2012, foi lançado oficialmente o Portal Brasileiro de Dados
Abertos, um site de referência para a busca e acesso aos dados públicos, seus
metadados, informações, aplicativos e serviços relacionados. O Portal foi a
ferramenta disponibilizada pelo governo para que todos possam utilizar os dados e
as informações públicas, em uma plataforma em que todos os dados estão em
formato aberto, aumentando a transparência na gestão pública.
Segundo dados do próprio portal, em julho de 2015, houve um aumento de
359% na média diária de sessões de usuários, 1.243% na quantidade de conjunto
de dados e 799% na quantidade de recursos (BRASIL, 2016).
Mais tarde, em dezembro de 2015, o Portal Brasileiro de Dados Abertos foi
premiado no 3º Concurso de Boas Práticas da extinta9 Controladoria-Geral da União
(CGU) na categoria de Aprimoramento das Atividades de Ouvidoria.
Em 16 de maio de 2012, na mesma data em que a Lei de Acesso à
Informação entrou em vigor, tivemos outra iniciativa decorrente dela, pois a LAI criou
certas obrigações de transparência passiva, ou seja, o atendimento de pedidos
específicos de informações por qualquer cidadão, sem que este precise dar algum
motivo para o seu pedido.
Assim, a lei definiu determinados procedimentos para possibilitar esta
solicitação de informação e estabeleceu prazos máximos para o atendimento dela, e
também criou mecanismos de recurso para o caso de a solicitação a determinada
informação fosse negada.
Foi instituído ainda pela lei, como um dever dos órgãos e entidades públicas,
que se criasse um ponto de contato entre a sociedade e o setor público, que é o
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), para que a sociedade pudesse ter acesso
àquelas informações que não são divulgadas proativamente.
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Dessa forma, para desburocratizar e facilitar o envio destas solicitações e de
suas respostas no âmbito da LAI, era necessário que se desenvolvesse um sistema
único, disponível na internet e de fácil acesso ao cidadão, assim a CGU desenvolveu
o e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão), que funciona
como uma porta de entrada, no âmbito do Poder Executivo Federal, para os pedidos
de acesso à informação.
Segundo dados da extinta9 CGU, o sistema do e-SIC, até 2011, já havia
registrado mais de 100.000 pedidos de acesso à informação que foram direcionados
a 281 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal (ENAP, 2011).
O e-SIC permite que todo o ciclo do acesso à informação, da entrada da
demanda até a saída da resposta, seja realizado pelo sistema, inteiramente pela
internet, sendo assim, um importante exemplo de inovação na prestação eletrônica e
automatizada de serviços públicos.
No ano seguinte, o e-SIC conquistou o primeiro lugar do 18º Concurso de
Inovação na Gestão Pública Federal, promovido pelo ENAP.
Em 2013, tivemos o nascimento de uma das maiores iniciativas de GED do
Governo Federal, o Processo Nacional Eletrônico (PEN), que juntamente com o
Sistema Eletrônico de Informações (SEI), que em dezembro de 2014 foi instituído
como modelo de governança no âmbito do PEN, formam a parceria PEN-SEI.
Ambos também serão abordados com maiores detalhes mais adiante neste capítulo.
No dia 30 de dezembro de 2014, foram publicadas duas portarias
interministeriais importantes para a GED pública no Brasil. A primeira, de nº 2.320,
assinada pelos Ministros da Justiça e do Planejamento, instituiu o Sistema Protocolo
Integrado, de forma obrigatória para os órgãos e entidades da Administração Pública
Federal e facultativa para as empresas estatais federais, com o objetivo de
disponibilizar para a sociedade um acesso mais ágil e transparente às informações
sobre a tramitação de documentos, avulsos ou processos, nos órgãos públicos.
O Sistema Protocolo Integrado não tem a intenção de substituir os sistemas
de protocolo já utilizados pelos órgãos, mas de integrar toda a informação desses
sistemas menores, sendo estes responsáveis por fazer toda a adaptação necessária
para interoperar com aquele.
O Protocolo Integrado é uma das três entregas realizadas pelo PEN, além
disso, são incorporados a ele todos os dados sobre os documentos tramitados no
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SEI, tanto os processos gerados pelos cidadãos quanto os gerados pelo órgão
público.
A segunda portaria é a de nº 2.321, também assinada pelos Ministros da
Justiça e do Planejamento, que estabeleceu um novo sistema de padronização na
gestão documental e definiu os procedimentos relativos à utilização do Número
Único de Protocolo (NUP) no âmbito dos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal. O NUP é o padrão oficial de numeração que será utilizado pelos
órgãos e entidades da Administração Pública Federal para controle de seus
documentos, avulsos ou processos, através do Protocolo Integrado.
Com a publicação desta portaria, os órgãos e entidades terão um período
para se organizarem, a fim de iniciarem, todos simultaneamente, a implantação da
nova sistemática de utilização do NUP, em substituição à sistemática definida
anteriormente na Portaria SLTI/MP n° 03, de 16 de maio 200310.
Outro marco que vale o registro aqui, pelo qual tivemos outro avanço em
relação à informatização dos serviços públicos, é o Decreto nº 8.539 de 8 de outubro
de 2015, que dispôs sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo
administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional.
Este Decreto foi um grande passo em direção a uma administração pública
mais moderna, pois determinou que os órgãos e entidades devem apresentar à
Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) num prazo de seis meses, a partir da
data de sua publicação, um cronograma de implementação do uso do meio
eletrônico para realização do processo administrativo. O Decreto também estabelece
um prazo de dois anos para a completa adesão ao novo modelo de processo
administrativo eletrônico e para os órgãos que já utilizavam algum sistema de
processo administrativo eletrônico um prazo de três anos para adaptar-se ao
disposto no Decreto.
Dentre os 224 órgãos que compõem o Sistema de Administração dos
Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), 139 órgãos estão no processo de
adesão do SEI, dos quais 59 estão na fase de implantação e 29 já o utilizam
10

O NUP entraria em vigor, inicialmente, em junho de 2015, porém, a data de vigência desta portaria
foi prorrogada pela Portaria Interministerial MJ/MP nº 2.162, de 24 de dezembro de 2015 para 1º de
janeiro de 2018, devido às atuais limitações orçamentárias sobre as possibilidades de gasto público
impostas pelo cenário econômico do país, que impossibilita os custos necessários de adaptação dos
diversos sistemas utilizados pela Administração Pública, para que se efetivem as inovações previstas
na norma.
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(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2015). Todos os órgãos deverão usar o meio
eletrônico para a realização de seus processos administrativos até outubro de 2017.
Em janeiro de 2016 foi criada a Estratégia de Governança Digital (EGD), que
define conceitos, desafios, oportunidades, objetivos estratégicos, as metas, os
indicadores e as iniciativas para implementar a Política de Governança Digital e,
assim com a GesPública e a parceria PEN-SEI, será melhor apresentada nas
próximas seções deste capítulo.
Este histórico teve o objetivo de apresentar apenas de maneira introdutória
algumas das iniciativas passadas, sendo grande parte delas ainda vigente, do
governo brasileiro em relação à gestão eletrônica de documentos e ao governo
eletrônico, para se ter um melhor entendimento do contexto em que ocorrem as
atuais e também futuras políticas públicas.

2.2.2.

Estratégia de Governança Digital

No dia 15 de janeiro de 2016, por meio do Decreto Nº 8.638, foi instituída para
os 224 órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de
Tecnologias da Informação (SISP) a Política de Governança Digital, com o propósito
de gerar benefícios para sociedade através das TIC’s na prestação do serviço
público e estimular a participação social na formulação, implementação e avaliação
das políticas públicas e dos serviços públicos prestados em meio digital.
Com base nessa política, ainda em janeiro de 2016 foi criada a Estratégia de
Governança Digital (EGD), com vigência para os próximos quatro anos (2016 2019), que define conceitos, desafios, oportunidades, objetivos estratégicos, metas,
indicadores e as iniciativas para implementar a Política de Governança Digital.
O objetivo maior da EGD é orientar e integrar todas as iniciativas da
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal que
sejam relacionadas à governança digital, agregando os esforços de infraestruturas,
sistemas e serviços dos órgãos que compõem o SISP com as iniciativas de governo
digital, buscando ao mesmo tempo sensibilizar os gestores do Governo Federal
sobre a importância da governança digital para o Estado brasileiro.
Dessa forma, a EGD busca promover uma transformação nas organizações
que torne a prestação dos serviços públicos algo mais simples e ágil e que busque
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uma melhora da eficiência da gestão pública, em conformidade com o Decreto nº
8.414, de 26 de fevereiro de 2015, que instituiu o Programa Bem Mais Simples
Brasil, contribuindo assim para aumentar a efetividade da geração de benefícios
para a sociedade.
Na realidade, a EGD é uma nova versão de um documento chamado
Estratégia Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação (EGTIC) que era
publicado pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) desde 2009 para todas
as unidades que integram o SISP que servia como um referencial estratégico
matricial para os órgãos. O que foi feito nessa nova versão foi reposicionar esta
estratégia, que até então era uma estratégia construída pela TI para a TI.
Nesse sentido, a EGD procura aproximar a TI da política pública finalística
dos seus órgãos. Assim, foram trazidos elementos muito mais voltados à prestação
de serviços e ao relacionamento com a sociedade, ou seja, com o público que é o
cliente final do órgão, para que a TI passe a se enxergar cada vez mais como um
provedor de soluções para o melhor desempenho da política pública do órgão.
A EGD definiu nove princípios que devem orientar as atividades de
governança digital na Administração Pública Federal, que são: Foco nas
necessidades da sociedade; Abertura e transparência; Compartilhamento da
capacidade

de

serviço;

Simplicidade;

Priorização

de

serviços

públicos

disponibilizados em meio digital; Segurança e privacidade; Participação e controle
social; Governo como plataforma; e Inovação (MPOG, 2016).
Segundo Cristiano Heckert11, Secretário de Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, o primeiro passo significativo da EGD foi subir o nível de
enforcement da estratégia, pois até então ela era publicada por meio de uma
portaria do Secretário de TI da STI. Para gerar uma vinculação maior ela foi elevada
dois níveis, sendo publicada por meio de um Decreto Presidencial, que traz os
princípios e as diretrizes fundamentais, e que depois são detalhadas em uma
portaria do Ministro do Planejamento, onde estão as metas, os indicadores e as
iniciativas que serão cumpridas.
No ano de 2014, foi lançado o Portal servicos.gov.br, que foi criado para ser
um consolidador da visão onde todos os serviços que são prestados pelo governo
federal ao cidadão são reunidos em apenas um lugar.
11

Em entrevista cedida ao portal Convergência Digital em 22 de março de 2016, disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=8xuKBjN6VIg
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O Ministério do Planejamento fez um mapeamento desses serviços e concluiu
que todos os 597 serviços são prestados por apenas 16 órgãos, de um total de 224,
ou seja, há um potencial enorme de crescimento desse catálogo, na medida em que
os órgãos passarem a disponibilizar a informações sobre seus serviços no Portal.
O segundo passo da EGD foi fazer um levantamento de quantos desses 597
serviços mapeados no portal servicos.gov.br são prestados de fato em meio digital,
pois uma parcela significativa ainda é prestada em meio presencial na sua totalidade
ou parcialmente.
O objetivo é a partir dessa identificação ir rapidamente migrando esses
serviços para os canais digitais deixando para o atendimento presencial só o que for
realmente necessário. O Ministério do Planejamento espera completar esse
levantamento em seis meses, e até 2017 migrar pelo menos 50% daquilo que é
passível de ser levado para o mundo digital.
Em paralelo a isso, nos meses de janeiro e fevereiro de 2016, o Ministério do
Planejamento realizou também um processo de contratualização de metas com os
órgãos. Nesse processo foram acordados um total de 28 planos de trabalho,
assinados com os secretários executivos dos ministérios. Esses planos de trabalho
trazem cronogramas, não só para os respectivos ministérios, mas também para as
todas as autarquias e fundações que forem vinculadas a eles.
No que tange ao provimento das soluções de TI aos órgãos existem dois
caminhos possíveis para estes optarem, sendo o primeiro o mais recomendado e
incentivado pelo MPDG.
O primeiro caminho é aquele onde as soluções de TI serão providas, de forma
transversal para os órgãos, pela STI, como órgão central, como, por exemplo, o
Processo Eletrônico Nacional (PEN), que o MPDG disponibiliza como uma única
solução que está sendo implantada pela maioria dos órgãos do SISP e, segundo
Heckert, já se prospecta outras soluções nessa linha, principalmente quando se olha
para a área meio do setor público, em que as atividades são comuns aos mais
diversos órgãos.
O segundo caminho é a utilização de soluções que já estão em
desenvolvimento nos órgãos, combinando tanto mão de obra própria quanto
contratação de fornecedores, sejam empresas públicas ou empresas privadas que
vão suprir essas necessidades.
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Todavia, a EGD traz não só atribuições para as áreas de TI, mas também
para as áreas finalísticas dos órgãos que precisam se envolver nesse processo, uma
vez que o objetivo é exatamente usar a tecnologia como uma plataforma para o
cumprimento de três pilares principais, que são os seus objetivos estratégicos:


Prestação de Serviços, buscando uma melhoria de serviços públicos digitais,
através do maior investimento em toda a infraestrutura de TI;



Acesso à informação, sendo o acesso a informação visto tanto como um
instrumento de transparência quanto um instrumento de desenvolvimento
econômico e social;



Participação social, usando os canais digitais para que o cidadão participe cada
vez mais de todo o ciclo da política pública.
Um dos destaques da EGD, segundo Heckert, são as soluções móveis, que

segundo ele, é uma tendência que vai crescer muito nos próximo meses, pois nos
últimos anos o grande instrumento de inclusão digital tem sido o smartphone, dessa
forma, a EGD é clara no sentido de caminhar para uma oferta cada vez maior de
serviços prestados por meios móveis.
Algumas soluções já foram disponibilizadas, como por exemplo, o aplicativo
do Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal (SIGEPE), lançado em
novembro de 2015, que é usado pelos servidores públicos para acessar seus dados
pessoais e financeiros e dessa forma acompanharem sua vida funcional, e o
aplicativo Pessoa Física da Receita Federal, no qual é possível emitir um
comprovante de inscrição no CPF, além de permitir ao contribuinte receber alertas
sobre o processamento da declaração do IRPF e ser notificado também quando da
liberação do pagamento da sua restituição do imposto de renda.
De acordo com a Receita Federal, ocorrem, todos os dias, 9 milhões de
acessos à consulta pública do CPF e calcula que aproximadamente 155 milhões de
pessoas possam ser beneficiadas com este novo serviço.
A EGD é ainda muito recente, sendo 2016 o seu primeiro ano de validade,
mas já se mostra um avanço importante no desenvolvimento de uma nova cultura
dentro do setor público, em que o serviço final prestado à sociedade é o foco,
buscando aproximar os setores de tecnologia da informação e comunicação ao final
do processo de prestação de serviço, os reconhecendo como provedores das
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soluções que irão influenciar totalmente o desempenho das políticas públicas dos
órgãos.

2.2.3.

PEN-SEI

Algumas das iniciativas já tratadas neste trabalho possuem um foco maior em
Governo Eletrônico, como a Estratégia de Governança Digital, mas quando tratamos
especificamente de Gestão Eletrônica de Documentos, a maior iniciativa do Governo
Federal, através do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG),
é a parceria PEN-SEI, que é a junção do Processo Eletrônico Nacional (PEN) e o
Sistema Eletrônico de Informações (SEI).
O PEN-SEI é que o que há de mais atual no governo federal no âmbito das
políticas voltadas para desburocratização da gestão pública, tendo como base, a
utilização das mais diversas tecnologias da informação e comunicação para
redesenhar toda a forma como o serviço público é feito e, principalmente, pensado.
Essa parceria nasceu em junho de 2013, quando o ainda Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG, atual MPDG), a Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e o
Governo do Distrito Federal (GDF) assinaram um Acordo de Cooperação Técnica
celebrando sua união que tinha como objetivo construir um sistema de processos
administrativos eletrônicos para uso e trâmite entre qualquer órgão público e que
possibilitasse sua interação com a sociedade.
A construção de um sistema, a partir do zero, que atendesse esses requisitos,
entretanto, não foi necessária, pois nessa época já havia um sistema cuja eficiência
estava sendo reconhecida vastamente no setor público, principalmente entre
tribunais e outros órgãos do Judiciário. Este sistema era o SEI, desenvolvido ainda
em 2009 pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), pioneiro em criação
de soluções de tecnologia de informação, e que foi o responsável pela primeira
experiência do Brasil em processo judicial eletrônico, o e-Proc, ainda no ano de
2003.
O reconhecimento do SEI se mostrava através dos diversos pedidos que o
TRF4 recebia de outros órgãos para que pudessem usar o sistema, que até junho de
2013 já tinha sido cedido para 17 instituições em todo o Brasil, entre elas a
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Prefeitura de Porto Alegre, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) e a
Defensoria Pública da União (DPU).
Assim, ainda em junho de 2013, o MPDG assinou um outro Acordo de
Cooperação Técnica, agora com o TRF4, que cedeu gratuitamente o SEI para que
este fosse utilizado no âmbito do PEN. Dessa forma, o SEI, que antes era apenas
um sistema administrativo eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região, passou a um
patamar de projeto estratégico para toda a administração pública.

2.2.3.1.

Processo Eletrônico Nacional (PEN)

Com o objetivo de desenvolver uma infraestrutura de processo eletrônico
administrativo, surgiu no Poder Executivo Federal, em 2012, o projeto do Processo
Eletrônico Nacional (PEN). Este projeto teria como carro-chefe a entrega de um
software de processo eletrônico que pudesse atender as necessidades dos órgãos e
entidades das três esferas da federação e também dos outros poderes.
O PEN é coordenado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão (MPDG), porém é uma iniciativa conjunta e o resultado da junção de
diversos esforços que já estavam em curso no âmbito do governo federal. É um
projeto de gestão pública que tem como maior objetivo a melhoria no desempenho
dos processos da administração pública, com ganhos em agilidade, produtividade,
satisfação do público usuário e a redução de custos (ENAP, 2015).
O projeto só veio a ser formalizado, entretanto, no ano seguinte, de forma
colaborativa, através do Acordo de Cooperação Técnica nº 02/2013, que foi
celebrado entre o MPDG, a Empresa de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), a
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Governo do Distrito Federal (GDF).
O desenvolvimento de uma infraestrutura para a comunicação entre sistemas
de processo eletrônico foi motivado também pela necessidade que os órgãos
possuíam no momento de tramitar um documento ou processo para outros órgãos.
Um órgão que já possuía um sistema de processo eletrônico ainda tinha de imprimir
esses documentos ou processos na hora de tramitar para os outros órgãos e,
quando estes os recebiam fisicamente em papel, o tramitavam internamente de
forma convencional ou o convertiam novamente para o formato eletrônico.
Assim, um dos objetivos principais do PEN foi a construção de uma solução
de processo eletrônico única, que pudesse ser utilizada por qualquer ente da
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federação, órgão ou entidade pública, não importando sua área de atuação
específica, e que permitisse a livre tramitação totalmente eletrônica de processos
entre esses órgãos.
A referência-chave do PEN para isso foi a iniciativa e-Processo, da Receita
Federal do Brasil (RFB), que no ano de 2011 havia apresentado ótimos resultados.
Segundo a Receita Federal, até aquele momento já haviam sido criados mais de
dois milhões de processos eletrônicos e o tempo de trâmite do processo fiscal havia
sido reduzido em 40%. Além disso, a Receita mostrou uma economia anual de mais
de 200 milhões de reais e notou um expressivo aumento na produtividade dos
servidores. Todos esses fatores levaram o e-Processo a vencer o 16º Concurso
Inovação na Gestão Pública Federal, promovido pela Escola Nacional de
Administração Pública (ENAP).
Para se chegar nessa solução de processo eletrônico desejada o PEN
estabeleceu algumas diretrizes que deveriam obrigatoriamente ser atendidas. Era
necessário que a solução permitisse uma implantação em larga escala a custos
baixos, com a utilização de softwares livres, por exemplo, e que permitisse que a
administração pública possuísse o domínio legal e tecnológico total da solução.
Também era primordial que a administração pública tivesse total liberdade de
adaptação da solução e de escolha da sua forma de hospedagem, para que
pudesse moldá-la melhor às suas necessidades e, por último, que ela fosse
disponibilizada de forma pública, através do Portal do Software Público Brasileiro.
Todavia, antes de começar a desenvolver esta solução tecnológica, foi feita
uma consulta pública que procurava identificar potenciais sistemas informatizados já
existentes que atendessem as diretrizes estabelecidas pelo PEN. O MPDG estava
disposto a pagar até 10 milhões de reais e diversos órgãos enviaram contribuições
indicando seus sistemas, entre eles o próprio e-Processo da Receita Federal, assim
como os sistemas utilizados pelo STF, MAPA, SERPRO e outros. Após ampla
pesquisa de soluções e experiências de processo eletrônico, o SEI foi avaliado como
a solução mais adequada aos objetivos do PEN (ENAP, 2015).
Segundo o Ministério do Planejamento, com a implantação da solução de
processo eletrônico podem se esperar os seguintes benefícios:


Redução de custos financeiros e ambientais associados à impressão

(impressoras, toner, papel, contratos de impressão);
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Redução de custos operacionais relacionados à entrega e ao

armazenamento de documentos e processos;


Redução do tempo gasto na abertura, manipulação, localização e

tramitação de documentos e processos;


Eliminação

de

perdas,

extravios

e

destruições

indevidos

de

documentos e processos;


Compartilhamento simultâneo de documentos e processos, para fins de

contribuição, acompanhamento da tramitação ou simples consulta;


Auxílio aos servidores em sua rotina, com a disponibilização de

modelos e orientações sobre como proceder em situações específicas;


Incremento na publicidade dos processos, tornando mais fácil seu

acompanhamento por servidores e por administrados, e o seu controle interno e
pela sociedade;


Ampliação da gestão do conhecimento e da possibilidade de melhoria

de processos, em razão da criação de uma plataforma única que permitirá a
análise de fluxos de processos, sua comparação entre órgãos distintos e a
melhoria baseada em experiências de sucesso;


Aumento da possibilidade de definição, coleta e utilização direta e

cruzada de dados e indicadores, em razão da criação de um conjunto de bases
de dados de mesma natureza.
O Ministério do Planejamento designou a Assessoria Especial para
Modernização da Gestão (ASEGE) como responsável pela implantação do PEN,
cabendo a ela apoiar os órgãos e instituições interessados em implantar a solução
tecnológica e os orientar quanto aos procedimentos necessários para a formalização
da adesão ao PEN e recebimento do código-fonte do SEI.
O PEN reúne ferramentas, metodologias e instrumentos normativos que
permitem a adoção do processo eletrônico por qualquer órgão ou entidade pública e
além do SEI, o projeto possui mais duas entregas, o Sistema Protocolo Integrado e o
Barramento PEN de integração do SEI com outras soluções.
Dentro da Administração Pública Federal existem diversos sistemas de
protocolo utilizados pelos órgãos para registrar todo o trâmite dos documentos,
assim como diferentes serviços de consulta a essas informações.
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Assim, o Protocolo Integrado é criado para consolidar uma base de dados
com as informações sobre esses documentos, sejam avulsos ou processos, que
foram criados a partir de janeiro de 2015. A integração vale também para os
documentos que não foram arquivados antes dessa data.
Seu principal objetivo é disponibilizar para a sociedade um acesso mais ágil e
transparente às informações sobre a tramitação de documentos, avulsos ou
processos, nos órgãos públicos, além de serviços como o envio de informes sobre a
movimentação de documentos via e-mail.
O Sistema Protocolo Integrado disponibiliza informações sobre processos e
documentos que atendam aos formatos listados na figura 2.
Figura 2 – Padrão de números de protocolo para o NUP

00000.000000/00

13 dígitos

00000.000000/00-0

13 dígitos + 1 Dígito Verificador

00000.000000/00-00

13 dígitos + 2 dígitos verificadores

00000.000000/00-DV

13 dígitos + letras “D” e “V”

00000.000000/0000-00

15 dígitos + 2 dígitos verificadores

00000.000000/0000-DV

15 dígitos + letras “D” e “V”

0000000.00000000/0000-00

19 + 2 dígitos verificadores

Fonte: Protocolo Integrado / Elaborado pelo Autor

Os principais benefícios deste sistema para a sociedade são a facilidade de
acesso às informações do trâmite dos processos, a redução no tempo de
atendimento, a diminuição nos deslocamentos feitos para acompanhar o andamento
dos processos e a possibilidade de manter o cidadão informado sobre a
movimentação do seu processo ou documento através de mensagens automáticas
para o seu e-mail.
Já para os órgãos e entidades da Administração Pública Federal os principais
benefícios são a promoção da transparência ativa, conforme determina a Lei nº
12.527/2011, a simplificação do atendimento ao cidadão, possibilitando assim a
ampliação dos serviços eletrônicos prestados pelos órgãos, a redução de custos já
que a demanda de atendimento pessoal também é reduzida e a padronização das
informações sobre protocolo.
O Sistema Protocolo Integrado, porém, não tem a intenção de substituir os
sistemas de protocolo já utilizados pelos órgãos, mas de integrar toda a informação
desses sistemas menores, sendo estes responsáveis por fazer toda a adaptação
necessária para interoperar com aquele.
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O Sistema Protocolo Integrado, através da Portaria Interministerial nº 2.320 de
30 de dezembro de 2014, ficou instituído de forma obrigatória para os órgãos e
entidades da Administração Pública Federal e facultativa para as empresas estatais
federais.
Já o Barramento PEN é um conjunto de serviços eletrônicos que permitirão a
intercomunicação entre diferentes órgãos que utilizam o SEI ou outras soluções de
processo eletrônico, e está com o lançamento previsto ainda para 2016 e será
entregue no modelo de computação em nuvem.
O trâmite totalmente eletrônico de processos e documentos administrativos
entre diferentes órgãos está entre estes serviços disponibilizados. Pretende-se que
futuramente, o ato de enviar um processo ou documento para outro órgão seja tão
simples e prático quanto tramitar um processo internamente, para outra área do
mesmo órgão.
Além disso, esse trâmite será possível mesmo que as organizações públicas
não sejam usuárias do SEI, mas de algum outro software de processo eletrônico,
devido à definição e ao estabelecimento de um protocolo comum de trâmite de
processos eletrônicos.
Até o presente momento, 88 instituições federais já aderiram ao PEN, sendo
que 29 dessas já estão utilizando o sistema e 59 estão em fase de implantação, e
um total de 167 órgãos e entidades já entraram em contato com o MPDG
demonstrando interesse desde o início do projeto.
A participação formal no PEN ocorre por meio da assinatura de Termo de
Adesão ao Acordo de Cooperação Técnica n° 02/2013. Primeiramente, deve ser
enviado um ofício ao MPDG, através de seu Ministro, Secretario-Executivo ou
equivalente, manifestando formalmente o desejo de participar do projeto PEN e
obter o direito de usar o SEI.
É necessário também que seja apontado um gestor do acordo, que será a
pessoa encarregada de fazer o acompanhamento mais próximo do projeto, sendo
responsável pela sua gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação. E por
último, a assinatura do Acordo, que é o termo de cessão do SEI, junto com o plano
de trabalho, onde é definido o planejamento inicial para a implantação do SEI no
órgão, elaborado pelo MPDG. No fim, ambos serão assinados de forma eletrônica
através do sistema SEI, para formalizar o ato da cessão do seu direito de uso.
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2.2.3.2.

Sistema Eletrônico de Informações (SEI)

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) foi o pioneiro no Brasil no
uso de um sistema de processo eletrônico judicial, quando no ano de 2002 começou
a desenvolver um sistema próprio, de forma que não ficasse refém de nenhuma
empresa e seus softwares de código fechado. A ideia, a programação e todo o
desenvolvimento do sistema foram feitos pelos próprios servidores do tribunal.
Este sistema de processo eletrônico foi chamado de e-Proc e ficou pronto no
ano seguinte, sendo implantado primeiramente no Juizado Especial Federal Cível do
Rio Grande (RS) e logo em seguida nas cidades de Londrina (PR), Florianópolis e
Blumenau (SC). Já em 2007, o e-Proc já era utilizado por todos os Juizados
Especiais Federais, Turmas Recursais e Turma Regional de Uniformização da 4ª
Região.
Apesar desse avanço do Poder Judiciário na execução de suas atividades fim
por meios eletrônicos, as atividades meio, fundamentais para a sustentação de
qualquer organização, ainda não contavam com um sistema informatizado que as
auxiliasse.
No segundo semestre de 2009, o Desembargador Vilson Darós assumiu a
presidência do TRF4 e colocou como grande desafio para ele e sua equipe a
informatização do tribunal. Ele queria que o e-Proc fosse utilizado por toda a 4ª
Região e também que fosse desenvolvido e implantado um novo sistema eletrônico,
mas dessa vez para os processos administrativos, para cobrir a necessidade que
existia de um sistema eletrônico que atuasse na execução de atividades
administrativas dos órgãos daquela região. Segundo ele, a criação deste sistema
visava primordialmente “dar transparência total a todas as ações administrativas do
tribunal e do primeiro grau” 12.
Assim começou o processo de desenvolvimento deste sistema em
colaboração entre o pessoal de Tecnologia da Informação e os outros servidores
que seriam os seus usuários finais. Segundo Mairon Guerra Bathaglini

12

, Gerente

de Desenvolvimento do sistema, este processo de desenvolvimento foi diferente,
pois normalmente o pessoal de TI tem de correr atrás do usuário e tentar extrair o
12

Em vídeo produzido pelo Tribunal Regional Federal
https://www.youtube.com/watch?v=8c1RdDzpeTw

da 4ª

Região disponível

em:
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que ele deseja, mas dessa vez o usuário já trouxe o que ele queria de forma
“mastigada”, já desenhando como as telas do sistema deveriam ser e com as
funcionalidades dos campos já descritas.
Isso mostra como o sistema preza pela usabilidade, pois ele é bastante
intuitivo para o usuário e fácil de usar, pois as ideias não vieram do pessoal de TI,
mas partiram quase todas dos usuários.
Assim em dezembro de 2009, ficou pronto este sistema, o Sistema Eletrônico
de Informações (SEI), que naquele mesmo mês já estava implantado e funcionando
dentro do TRF4. Além disso, no ano seguinte, todos os processos judiciais, criminais
ou cíveis, da 4ª região já estavam sendo criados de forma totalmente eletrônica,
através do e-Proc.
O SEI, que acabava de ser criado, permitia transferir toda a gestão de
processos administrativos para o meio eletrônico, com ele a tramitação de
expedientes, desde a criação, edição, assinatura, até o armazenamento era
realizada de maneira totalmente virtual, se libertando assim, do paradigma do papel
como suporte físico para os documentos institucionais. Dessa forma, deu mais
agilidade a todos os trâmites administrativos e também transparência, já que os
processos podiam ser visualizados simultaneamente em diferentes setores
interessados.
Porém, o SEI não era apenas uma solução de processo eletrônico
administrativo, mas também englobava módulos de inspeção administrativa, gestão
do conhecimento, gestão documental, ouvidoria, gestão estratégica e julgamento,
fazendo dele um sistema completo.
Assim, o SEI começou a se destacar, pois apresentava as seguintes
características e facilidades:


Portabilidade: O sistema é 100% Web e pode ser acessado em

qualquer lugar através dos principais navegadores do mercado como Internet
Explorer, Firefox e Google Chrome;


Acesso Remoto: Ele pode ser acessado remotamente por diversos

tipos de equipamentos, como computadores, notebooks, tablets e smartphones
de vários sistemas operacionais (Windows, Linux, IOS e Android). Isto possibilita
que os usuários trabalhem a distância;
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Acesso de usuários externos: Ele gerencia o acesso de usuários

externos aos expedientes administrativos que lhes digam respeito, permitindo
que tomem conhecimento do teor do processo e, por exemplo, assinem
remotamente contratos e outros tipos de documentos;


Controle de nível de acesso: Ele gerencia a criação e o trâmite de

processos e documentos restritos e sigilosos, permitindo o acesso somente às
unidades envolvidas ou a usuários específicos;


Tramitação em múltiplas unidades:

Com ele, várias unidades

podem ser demandadas simultaneamente a tomar providências e manifestar-se
no mesmo expediente administrativo, sempre que os atos sejam autônomos
entre si; rompendo assim com a tradicional tramitação linear, inerente à limitação
física do papel.


Funcionalidades específicas: Possui controle de prazos, ouvidoria,

estatísticas da unidade, tempo do processo, base de conhecimento, pesquisa em
todo teor, acompanhamento especial, inspeção administrativa, modelos de
documentos, textos padrão, sobrestamento de processos, assinatura em bloco,
organização de processos em bloco, acesso externo, entre outros;


Sistema

intuitivo: É

estruturado

com

boa

navegabilidade

e

usabilidade.
Devido a essas características inovadoras do SEI, outros órgãos e entidades
públicas passaram a pedir ao TRF4 que também pudessem utilizar o sistema, e este
passou a cedê-lo para os órgãos interessados sem nenhum custo e até junho de
2013 o SEI já havia sido cedido para 17 instituições em todo o Brasil, entre elas a
Prefeitura de Porto Alegre, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) e a
Defensoria Pública da União (DPU).
Com o SEI sendo cedido gratuitamente, houve uma enorme economia do
dinheiro público, já que estes órgãos deixaram de comprar alguma solução do
mercado que podia chegar à casa dos milhões de dólares e que, às vezes, não
solucionavam suas demandas.
Isso é uma inovação resultado de uma cultura de socialização do
conhecimento e colaborativismo desenvolvido pela administração pública com os
outros entes que a compõem, que deve ser mantida para uma melhor gestão do
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orçamento público, pois quando há opções gratuitas disponíveis dentro da própria
administração pública não existe espaço para compras milionárias de soluções.
No ano de 2013 surgiu o Processo Eletrônico Nacional (PEN), com o intuito
de construir uma infraestrutura pública de processos e documentos administrativos
eletrônicos e precisando de uma solução, após consulta pública, escolheu o SEI
levando em consideração, entre outros motivos, o fato dele ser gratuito, possuir uma
arquitetura de software bem definida e um histórico de implantações bem sucedidas
em outros órgãos, além der ser propriedade pública.
Assim, o TRF4 assinou com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão (MPDG), coordenador do PEN, um acordo de cooperação técnica, cedendo
gratuitamente o SEI para ser utilizado por qualquer órgão da federação, dentro do
PEN. Com isso, o SEI transcendeu para uma posição de projeto estratégico para
toda administração pública, amparado em premissas muito atuais e relevantes como
a inovação, a economia do dinheiro público, a transparência administrativa, o
compartilhamento do conhecimento produzido e a sustentabilidade.
Considerando essa transformação do SEI para um projeto estratégico, o
grande número de instituições públicas federais que adotam o SEI, a rede
colaborativa entre esses órgãos e entidades participantes do PEN e a necessidade
de se definir um modelo de gestão evolutiva do SEI dentro do PEN, para garantir
uma atualização de todos os produtos de forma coordenada, colaborativa e
permanente, acompanhando as inovações gerenciais, jurídicas e tecnológicas
relacionadas para evitar a obsolescência da solução, foi instituído através da
Portaria Conjunta nº 3 de 16 de dezembro de 2014 o modelo de governança do SEI,
no âmbito do PEN.
Esta portaria permite a coordenação compartilhada da plataforma PEN-SEI
entre o MPDG e o TRF4 e estabelece toda a estrutura deste modelo de governança,
que é formado pelo Comitê Gestor, a Coordenação Executiva, a Câmara Técnica, a
Comunidade de Negócio e a Comunidade Técnica.
O Comitê Gestor é a autoridade máxima no modelo de governança do SEI no
âmbito do PEN e é composto por dois representantes do MPDG e dois
representantes do TRF4. Dentre suas atribuições estão aprovar o seu Regimento
Interno, estabelecer as diretrizes estratégicas para a evolução do SEI, designar os
membros da Coordenação Executiva e da Câmara Técnica e aprovar o plano de
ação relativo ao SEI, proposto pela Coordenação Executiva.
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A Coordenação Executiva é responsável pela operacionalização do modelo
de governança do SEI e é composta por servidores do MPDG. Suas principais
atribuições são elaborar e propor os planos de ação relativos ao SEI, organizar as
evoluções a serem implementados no SEI e submetê-las ao Comitê Gestor e
promover eventos e capacitações de gestores sobre o SEI.
A Câmara Técnica é a instância responsável por aspectos de tecnologia da
informação do SEI e é composta por representantes do MPDG e do TRF4 que são
designados pelo Comitê Gestor. Algumas de suas atribuições são definir as formas e
regras de distribuição do SEI, definir, coordenar e monitorar o processo de
desenvolvimento colaborativo do SEI e capacitar os membros da Comunidade
Técnica no desenvolvimento do SEI.
A Comunidade de Negócio é composta por gestores de negócio nos órgãos
que tenham o SEI implantado e em utilização ou que estejam em processo de
implantação e suas atribuições são apresentar à Coordenação Executiva
necessidades e sugestões de evolução do SEI, reportar os defeitos identificados no
sistema e compartilhar boas práticas de implantação e uso do SEI com a
Coordenação Executiva e com os demais membros da Comunidade de Negócio.
A Comunidade Técnica é composta por servidores do MPDG, do TRF4 e dos
demais órgãos usuários do SEI envolvidos na implantação do SEI e na
implementação de evoluções no sistema. Dentre suas atribuições estão implementar
melhorias e correções no SEI distribuídas pela Câmara Técnica, conforme
planejamento e priorização definidos pelo Comitê Gestor, apresentar à Câmara
Técnica necessidades e sugestões de evolução técnica do SEI e colaborar no
processo de homologação de novas versões do SEI, conforme orientações da
Câmara Técnica.
Atualmente, 31 instituições da Administração Pública Federal Direta,
Autárquica ou Fundacional já estão utilizando o SEI, listadas na figura 3 e outras 62
instituições estão em fase de implantação, listadas na figura 4.
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Figura 3 - SEI em produção na APF Direta, Autárquica e Fundacional

SEI em produção na Administração Pública Federal Direta, Autárquica e
Fundacional
1.

Agência Nacional de Aviação Civil

ANAC

2.

Agência Nacional de Saúde Suplementar

ANS

3.

Agência Nacional de Telecomunicações

ANATEL

4.

Agência Nacional de Transportes Aquaviários

ANTAQ

5.

Agência Nacional do Cinema

ANCINE

6.

Comissão de Valores Mobiliários

CVM

7.

Conselho Administrativo de Defesa Econômica

CADE

8.

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

CAPES

9.

Departamento Nacional de Produção Mineral

DNPM

10.

Fundação Escola Nacional de Administração Pública

ENAP

11.

Fundação Universidade de Brasília

FUB/UnB

12.

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

FNDE

13.

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República

GSI-PR

14.

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

ICMBio

15.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

IFBA

16.

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

MAPA

17.

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações

MCTIC

18.

Ministério da Cultura

MinC

19.

Ministério da Defesa

MD

20.

Ministério da Educação

MEC

21.

Ministério da Integração Nacional

MI

22.

Ministério da Justiça e Cidadania

MJC

23.

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle

MTFC

24.

Ministério das Cidades

MCidades

25.

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário

MDSA

26.

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

MPDG

27.

Ministério do Turismo

MTUR

28.

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

MTPA

29.

Secretaria de Governo da Presidência da República

SEGOV/PR

30.

Superintendência de Seguros Privados

SUSEP

31.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

UFRGS

Fonte: Ministério do Planejamento / Elaborado pelo autor
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Figura 4 - SEI em implantação na APF Direta, Autárquica e Fundacional

SEI em implantação na Administração Pública Federal Direta, Autárquica e
Fundacional
1.

Agência Espacial Brasileira

AEB

2.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

ANVISA

3.

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

ANP

4.

Comissão Nacional de Energia Nuclear

CNEN

5.

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

DNIT

6.

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

DNOCS

7.

Fundação Alexandre Gusmão

FUNAG

8.

Fundação Biblioteca Nacional

FBN

9.

Fundação Casa de Rui Barbosa

FCRB

10.

Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho

FUNDACENTRO

11.

Fundação Nacional de Saúde

FUNASA

12.

Fundação Nacional do Índio

FUNAI

13.

Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

UFCSPA

14.

Fundação Universidade Federal de Ouro Preto

UFOP

15.

Fundação Universidade Federal de Pelotas

UFPel

16.

Fundação Universidade Federal de Rondônia

UNIR

17.

Fundação Universidade Federal do Mato Grosso

UFMT

18.

Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

UFMS

19.

Fundação Universidade Federal do Pampa

UNIPAMPA

20.

Instituto Brasileiro de Turismo

EMBRATUR

21.

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

JBRJ

22.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

IF Baiano

23.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

IFB

24.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

IFMT

25.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

IFRO

26.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Tocantins

IFTO

27.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais

IFNMG

28.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

IFRS

29.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano

IFGoiano

30.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

INPI

31.

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

INCRA
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32.

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

INEP

33.

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

ITI

34.

Ministério da Fazenda

MF

35.

Ministério da Indústria, Comércio e Serviços

MICE

36.

Ministério da Saúde

MS

37.

Ministério de Minas e Energia

MME

38.

Ministério do Esporte

ME

39.

Ministério do Meio Ambiente

MMA

40.

Ministério do Trabalho

MTB

41.

Superintendência da Zona Franca de Manaus

SUFRAMA

42.

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia

SUDAM

43.

Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste

SUDECO

44.

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

SUDENE

45.

Superintendência Nacional de Previdência Complementar

PREVIC

46.

Universidade Federal da Integração Latino-Americana

UNILA

47.

Universidade Federal de Alfenas

UNIFAL-MG

48.

Universidade Federal de Campina Grande

UFCG

49.

Universidade Federal de Goiás

UFG

50.

Universidade Federal de Minas Gerais

UFMG

51.

Universidade Federal de Santa Maria

UFSM

52.

Universidade Federal de São Paulo

UNIFESP

53.

Universidade Federal de Uberlândia

UFU

54.

Universidade Federal de Viçosa

UFV

55.

Universidade Federal do Espírito Santo

UFES

56.

Universidade Federal do Paraná

UFPR

57.

Universidade Federal do Rio de Janeiro

UFRJ

58.

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

UFRN

59.

Universidade Federal do Triângulo Mineiro

UFTM

60.

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

UFVJM

61.

Universidade Federal Rural de Pernambuco

UFRPE

62.

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

UTFPR

Fonte: Ministério do Planejamento / Elaborado pelo autor
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Na figura 5 estão listados os órgãos que não fazem parte da APF Direta,
Autárquica e Fundacional, mas que também estão utilizando o SEI.
Figura 5 - Órgãos que utilizam o SEI em acordo direto com o TRF4

Órgãos que utilizam o SEI em acordo direto com o TRF4
1.

Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do

AGERGS

2.

Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul

ALRS

3.

Câmara Municipal de Maringá

CMJU

4.

Conselho Nacional de Justiça

CNJ

5.

Defensoria Pública da União

DPU

6.

Defensoria Pública do Estado do Tocantins

DPTO

7.

Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre

TRENSURB

8.

Justiça Militar do Estado de Minas Gerais

JMMG

9.

Justiça Militar do Estado de São Paulo

JMSP

10.

Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul

JMRS

11.

Ministério Público do Estado do Amazonas

MPAM

12.

Ministério Público do Trabalho

MPT

13.

Ministério Público Federal

MPF

14.

Ministério Público Militar

MPM

15.

Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul

OAB-RS

16.

Prefeitura Municipal de São Paulo

PMSP

17.

Prefeitura Municipal de Campinas

PMCA

18.

Prefeitura Municipal de Joinville

PMJO

19.

Prefeitura Municipal de Jundiaí

PMJU

20.

Prefeitura Municipal de Londrina

PMLO

21.

Prefeitura Municipal de Porto Alegre

PMPA

22.

Procuradoria Geral da República

PGR

23.

Superior Tribunal de Justiça

STJ

24.

Superior Tribunal Militar

STM

25.

Supremo Tribunal Federal

STF

26.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

TCE-TO

27.

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

TJDFT

28.

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

TJMG

29.

Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco

TJ-PE

30.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

TJRO
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31.

Tribunal de Justiça do Estado do Acre

TJAC

32.

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santos

TJES

33.

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

TJPR

34.

Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

TJPI

35.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

TJ-RS

36.

Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe

TJSE

37.

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins

TJTO

38.

Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região

TRT10

39.

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal

TRE-DF

40.

Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Paraíba

TRE-PB

41.

Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas

TRE-AL

42.

Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Pernambuco

TRE-PE

43.

Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia

TRE-RO

44.

Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Roraima

TRE-RR

45.

Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Sergipe

TRE-SE

46.

Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre

TRE-AC

47.

Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amapá

TRE-AP

48.

Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo

TRE-ES

49.

Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Mato Grosso do Sul

TRE-MS

50.

Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará

TRE-PA

51.

Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins

TRE-TO

52.

Tribunal Regional Federal da 1ª Região

TRF1

53.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região

TRF3

54.

Tribunal Regional Federal da 5ª Região

TRF5

55.

Tribunal Superior Eleitoral

TSE

13

Fonte: TRF4 / Elaborado pelo autor
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Bons resultados do SEI

O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) em seis
meses de uso pleno do SEI, reduziu em 56% as despesas de postagem. Em
junho de 2014, quando o ministério ainda não utilizava o SEI, se investiu R$
393.816,04 nesses serviços, já em junho de 2015, após a implantação do

Informação conseguida através de troca de e-mails com Patrícia Valentina Ribeiro, atual Diretora
da Divisão de Gestão do SEI – TRF4.
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sistema foram gastos R$ 171.364,97. No mesmo período, houve uma economia
nos contratos de serviços de impressão de R$ 112.512,72 em junho de 2014
para R$ 96.607,00 em junho de 2015, uma redução 14%14.


No Ministério da Integração, de junho a setembro de 2015, a pasta reduziu em
60% o volume comprado de resmas de papel, 40% em canetas, 66% em
etiquetas e 36% em clipes15.



O uso do SEI já gerou uma economia de 46% nos contratos de papel,
outsourcing, material de escritório e serviço de postagem do MPDG, do Ministério
da Justiça (MJ), do antigo Ministério das Comunicações (Atual MCITIC) e
também do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Os dados
comparam os gastos dos quatro órgãos públicos entre janeiro e junho dos dois
últimos anos16.



Além da redução de R$ 2,2 milhões aos cofres públicos, o uso do SEI diminuiu,
em média, a tramitação dos documentos de 77 dias para 31 no MPOG 16.



Após a implantação do SEI, o antigo Ministério das Comunicações (Atual
MCITIC), o MJ, o MPDG, e o CADE tiveram o tempo para tramitação da
solicitação de aposentadoria reduzido de 32 para 10 dias, em média, para os
servidores públicos destes órgãos. A redução foi verificada no primeiro semestre
de 2015 em relação ao mesmo período de 2014. Além disso, o tempo médio de
trâmite passou de 18 para 4 dias para a alteração de pedidos de férias e de 45
para 5 dias para alterações na folha de pagamento. Uma redução de 88% neste
último caso 17.



A adoção do SEI pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA) já gerou uma economia de R$ 6 milhões aos cofres da instituição 18.



O uso do SEI no MJ gerou redução de R$ 2 milhões nos gastos do órgão em
2015. A economia foi calculada a partir da diminuição dos valores nos contratos
para aquisição de papel, serviço de postagem, impressão e transporte 19.

14

Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br >

15

Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br >

16

Disponível em: <http://sempapel.cade.gov.br>

17

Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br >

18

Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/ >

19

Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br >
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No antigo Ministério das Comunicações (Atual MCITIC) os pedidos de licença de
servidores para cursos no Brasil levavam, em média, dois anos para serem
concluídos, e após a implantação do SEI o prazo caiu para apenas 22 dias. Além
disso, em um ano, a economia no ministério foi de um milhão de folhas de
papel20.



A Prefeitura de Campinas gastaria cerca de R$ 20 milhões para desenvolver um
sistema como o SEI, mas o teve sem custo nenhum21.



Em 2014, somente em projeto piloto no antigo Ministério das Comunicações
(Atual MCITIC) o SEI trouxe uma economia de mais de R$ 500 mil reais nos
gastos com impressão. A duração Média da tramitação de um processo no órgão
passou de 199 dias para 25. Estimasse que a economia de pessoal,
equipamentos e papel gire em torno de R$ 1 bilhão no primeiro ano de
implantação22.



No antigo Ministério das Comunicações (Atual MCITIC) após a implantação do
SEI, nos gastos com insumos, como papel e tinta, foram poupados 68% dos
recursos, e o tempo de trâmite dos processos sofreu redução de 87% 23.

20

Disponível em: <http://www.mcti.gov.br >

21

Disponível em: <http://www2.trf4.jus.br>

22

Disponível em: <http://www2.trf4.jus.br>

23

Disponível em: <http://www2.trf4.jus.br>

62

3. MARCO EMPÍRICO
No dia 7 de setembro do ano de 1920, foi assinado o Decreto nº 14.343,
através do qual foi criada a primeira universidade do nosso país, a Universidade do
Rio de Janeiro (URJ). A URJ se constituiu da união de três escolas tradicionais da
época: a Escola de Engenharia, que foi criada a partir da Academia Real Militar, em
1810; a Faculdade de Medicina, antigo Colégio dos Jesuítas; e a Faculdade de
Direito, que foi criada em 1891 a partir da fusão da Faculdade de Ciências Jurídicas
e Sociais e a Faculdade Livre de Direito da Capital Federal (OLIVEIRA, A., 2008).
Quase duas décadas depois, no mesmo ano de início do Estado Novo de
Vargas, a URJ foi reorganizada e transformada na Universidade do Brasil (UB),
através da Lei nº 452 de 5 de julho de 1937. Foram incorporadas à universidade
várias unidades e institutos já existentes das áreas de química, filosofia, ciências e
letras, metalurgia, música, além do Museu Nacional. A Universidade do Brasil foi
criada para “ser perfeita”, segundo as palavras de Gustavo Capanema, então
Ministro da Educação e Saúde Pública (FAVERO, 2004). Todas as unidades que
passaram a integrar a UB ganharam o adjetivo “Nacional” à frente do nome, para
marcar sua vinculação ao governo federal e suas políticas de centralização
(OLIVEIRA, A., 2008).
Foi durante a Ditadura Militar, porém que a universidade ganhou o nome que
carrega até hoje. Em 1965, o governo sancionou a Lei nº 4.759 que dispunha em
seu artigo primeiro a seguinte redação:
Art. 1º As Universidades e as Escolas Técnicas da União, vinculadas ao
Ministério da Educação e Cultura, sediadas nas capitais dos Estados serão
qualificadas de federais e terão a denominação do respectivo Estado.

Dessa forma, a antiga Universidade do Brasil foi transformada em
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A UFRJ também foi reorganizada,
as unidades vincularam-se em Centros que a compõem até hoje. Estes são o Centro
de Ciências da Saúde (CCS), Centro de Letras e Artes (CLA), Centro de Filosofia e
Ciências Humanas (CFCH), Centro de Ciências da Matemática e da Natureza
(CCMN), Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) e o Centro de
Tecnologia (CT).
Hoje, a estrutura administrativa e acadêmica da UFRJ é definida por cinco
conselhos superiores: o Conselho Universitário (CONSUNI), o Conselho de
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Curadores, o Conselho de Ensino de Graduação (CEG), o Conselho de Ensino e
Pesquisa para Graduados (CEPG) e o Conselho Superior de Coordenação
Executiva (CSCE)
O CONSUNI é o órgão máximo da instituição, de função normativa,
deliberativa e de planejamento da Universidade. É ele quem delibera em última
instância sobre questões como criação e mudança de cursos e também aprova a
nomeação dos pró-reitores. O Conselho dos Curadores é o órgão deliberativo para
os assuntos de patrimônio da UFRJ e controla o movimento financeiro e patrimonial
da universidade. O CEG é um órgão colegiado, formado por professores e alunos da
graduação, que define a política acadêmica dos cursos de graduação e as normas
para o vestibular, e o CEPG para a pós-graduação. Por último, o CSCE é o órgão de
coordenação da estrutura superior de toda a Universidade.
A Reitoria da universidade, além de suas funções administrativas, é
responsável por firmar convênios e parcerias com o objetivo de projetar e ampliar as
atividades científicas e tecnológicas da universidade no Brasil e exterior. E para
coordenar e dirigir as ações administrativas existem as Pró-Reitorias, que são seis:
Pró-Reitoria de Graduação (PR1), Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PR2),
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (PR3), Pró-Reitoria de Pessoal
(PR4), Pró-Reitoria de Extensão (PR5) e Pró-Reitoria de Gestão e Governança
(PR6).
Hoje a UFRJ possui 55.227 alunos nos seus cursos de graduação presencial,
12.149 na pós-graduação, 4.840 professores e 9.385 técnico-administrativos24. No
vestibular de 2016 a UFRJ ofereceu 9.379 vagas, distribuídas em 5.377 vagas para
1º período letivo do ano e 4.002 vagas para o 2º período (UFRJ, 2015).
Sem sombra de dúvidas, a UFRJ é uma das principais instituições de ensino
superior do país, destacando-se pela excelência de seus cursos de graduação e
pós-graduação, tendo sido apontada no Ranking Universitário Folha de 2016 como a
melhor universidade do Brasil (UFRJ, 2016).

24

Informação obtida através da Lei de Acesso à Informação à UFRJ pelo e-SIC em 06/10/2016.
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3.1. Metodologia
O presente trabalho foi realizado através de uma pesquisa empírica de
caráter exploratório e descritivo. Do ponto de vista de seus objetivos, a pesquisa é
considerada aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática,
dirigidos à solução de problemas específicos.
Na primeira parte, é feita uma descrição do histórico das iniciativas, das
estruturas e procedimentos que envolvem a Gestão Eletrônica de Documentos na
UFRJ, resultado de uma pesquisa documental realizada pelo autor, no correr de
2016, no site da DGDI e que se utilizou principalmente dos documentos “Histórico
DGDI” (DGDI, 2015), “Relatório de Gestão 2015” (DGD, 2016) e da Portaria da
UFRJ nº 2.726, de 29 de março de 2016 (UFRJ, 2016b), que institui o SIARQ. Além
disso, foram realizadas entrevistas não estruturadas com diversos servidores
administrativos da DGDI.
Na segunda parte, apresenta-se a pesquisa exploratória, de caráter
qualitativo-quantitativo, realizada entre os dias 26 de setembro e 03 de outubro de
2016 através de entrevistas baseadas em questionário estruturado, com perguntas
pré-formuladas, visando identificar os desafios e as oportunidades da implantação
de um sistema de Gestão Eletrônica de Documentos para a Universidade. O
questionário foi aplicado em oito profissionais que possuem notório saber sobre o
tema e/ou a competência para atuar e fazer a diferença na Universidade Federal do
Rio de Janeiro.
Foram entrevistados:


Ivan Ferreira Carmo, Pró-Reitor de Gestão e Governança (PR-6) da UFRJ. (ver
apêndice A)



Agnaldo Fernandes, Chefe de Gabinete da Reitoria da UFRJ e integrante do
Comitê Gestor do GT-SEI/UFRJ. (ver apêndice B)



Silvia Lhamas de Mello, Diretora da Divisão de Arquivos (DIARQ), Coordenadora
do sistema de Arquivos da UFRJ (SIARQ) e Coordenadora do GT-SEI/UFRJ. (ver
apêndice C)



Fábio Barros da Silva, Diretor da Divisão de Gestão Documental e da Informação
(DGDI) e Coordenador do GT-SEI/UFRJ. (ver apêndice D)
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Florinda Mangeroti Zaniboni Duarte, Chefe da Seção de Gestão Eletrônica de
Documentos e integrante da equipe de execução do GT-SEI/UFRJ. (ver apêndice
E)



Monique Martins da Silva, Chefe do Protocolo Central e integrante da equipe de
execução do GT-SEI/UFRJ. (ver apêndice F)



Luís Carlos Baptista, Analista de Sistema da Superintendência de Tecnologia de
Informação e Comunicação (SUPERTIC) e integrante da equipe de execução do
GT-SEI/UFRJ. (ver apêndice G)



Ana Maria de Almeida Ribeiro, Técnica em Assuntos Educacionais, que está
ajudando a UFRJ com sua experiência neste processo, pois trabalhou na
implantação do SEI nos Correios de Brasília. (ver apêndice H)

Seis entrevistas foram realizadas de forma presencial e duas delas (Silvia
Lhamas e Ana Ribeiro) foram respondidas através de questionário online.
Observando cada questão individualmente foram utilizados gráficos para melhor
interpretação dos dados.

3.2. Gestão de Documentos na UFRJ
3.2.1.

Histórico

As informações apresentadas nesta seção foram extraídas do documento
Histórico DGDI (DGDI, 2015). A Divisão de Gestão Documental e da Informação
(DGDI) nasceu do antigo Serviço de Comunicações (SECOM) que integrava a
Universidade do Brasil, e que era, na época, a responsável pela guarda de todos os
documentos da universidade. No ano de 1964, a Reitoria e toda a administração
central da Universidade do Brasil foram transferidas do campus da Praia Vermelha
para o prédio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), que fica na Cidade
Universitária, na Ilha do Fundão, e também o SECOM, que fazia parte deste
conjunto administrativo.

66

Foi em 1988 que o SECOM se transformou na DICOM (Divisão de
Comunicação), numa busca de modernizar os serviços prestados e em 2005, foi
reestruturada e se tornou a atual Divisão de Gestão Documental e da Informação
(DGDI), que nasceu “com o propósito de se obter a excelência em gestão da
informação voltada para a documentação administrativa da UFRJ.” (DGDI, 2015). A
DGDI era composta por quatro seções, conforme mostra figura 6.

Figura 6 – Estrutura DGDI antes de 2013.

Fonte: CARVALHO, 2016 / Elaborado pelo autor.

Entre as principais atribuições da DGDI (DGDI, 2014) estão:


Gerir a documentação e a informação administrativa da UFRJ;



Elaborar políticas/normas de padronização dos procedimentos gerais de
Protocolo e Gestão da Informação;



Propor e executar projetos de GED (Gestão Eletrônica de Documentos)



Planejamento

Estratégico

e

Indicadores

de

Desempenho

(relatórios

gerenciais);


Propor inovações tecnológicas e segurança na gestão da informação;



Contribuir para as decisões estratégicas da instituição e desburocratização;



Modernização dos processos de trabalho através de TI (Tecnologia da
Informação);



Capacitar e treinar os servidores da UFRJ;



Fazer a Manutenção dos sistemas SAP e SIGAD.
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Oito anos depois, em 2013, a DGDI passou por uma nova reestruturação para
atender os novos desafios que surgiram na UFRJ e foi criada a Divisão de Arquivos
(DIARQ) que tinha como foco as melhorias necessárias para a questão dos arquivos
na universidade. A DGDI, que antes era vinculada à Pró-Reitoria de Gestão e
Governança (PR-6), com a reestruturação, passou a ser vinculada, juntamente com
a DIARQ, ao Gabinete do Reitor. A DIARQ ficou estruturada conforme mostra a
figura 7 e a DGDI conforme a figura 8:

Figura 7 – Estrutura DIARQ

Fonte: CARVALHO, 2016 / Elaborado pelo autor.

Figura 8 – Estrutura DGDI

Fonte: CARVALHO, 2016 / Elaborado pelo autor.
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3.2.2.

Projetos de Gestão Documental

As informações apresentadas nesta seção foram obtidas através de entrevista
não estruturada realizada com o chefe do Setor de Projetos da DIARQ, Elson Nalon
Lopes, no dia 26 de setembro de 2016.
A DIARQ faz hoje, através do Setor de Projetos, um trabalho de Gestão de
Documentos nas unidades da UFRJ. A unidade interessada deve enviar um
memorando para a DIARQ solicitando uma visita técnica, depois disso, servidores
do Setor de Projetos vão até a unidade e conferem se a unidade tem condições de
receber o projeto, como disponibilidade de material e espaço para receber a equipe.
Caso a unidade possa receber o projeto, são feitas então avaliação e
mensuração do acervo e com base nisso elabora-se um diagnóstico. O trabalho é
concentrado no arquivo principal da unidade e depois vai para o restante dos
setores, onde sempre há uma documentação acumulada, que é então transferida
para o arquivo. Primeiramente, é feita uma classificação para descobrir os
documentos que já podem ser eliminados e após isso o restante é classificado
quanto à sua temporalidade. Nas unidades que não tem condições de receber o
projeto é dado treinamento aos servidores para que possam fazer a própria gestão
dos seus documentos.
O servidor que trabalha nos projetos é lotado na DIARQ, mas fica exercendo
as atividades temporariamente nas unidades. Atualmente, o Setor de Projetos
possui uma equipe de 6 servidores e 14 bolsistas trabalhando nas unidades, ficando
pelo menos um servidor por projeto. Assim, hoje o Setor de Projetos possui 6
projetos em andamento, conforme mostra figura 9.
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Figura 9 – Projetos em andamento

Fonte: LOPES, 2016 / Elaborado pelo Autor

Além desses, já foram concluídos outros quatro projetos, conforme mostra
figura 10, e três treinamentos, no Hospital Universitário, no Polo de Macaé e na
Prefeitura Universitária.
Figura 10 – Projetos Concluídos

Fonte: LOPES, 2016 / Elaborado pelo Autor

3.2.3.

Arquivo Central

Todos os dados desta seção são de Abril de 2016 e foram fornecidos por
Marcelo Vasconcelos D’Almeida, Chefe da Seção de Arquivo Corrente e
Intermediário da DIARQ.
Hoje, o Arquivo Central da UFRJ, localizado no Prédio da Reitoria, possui
duas salas destinadas ao arquivo. A primeira sala (Arquivo 1) possui hoje 15.240
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caixas de arquivo, o equivalente a 1.981 metros lineares, e a outra sala (Arquivo 2)
possui 2.976 caixas de arquivo, equivalente a 386 metros lineares, totalizando
18.216 caixas de arquivo, ou 2.367 metros lineares. Para uma melhor noção do
espaço que isso ocupa, uma estante de arquivo tem capacidade para 48 caixas.
Foi realizado um estudo, pelo próprio Marcelo, para medir a total capacidade
do Arquivo Central e em quanto tempo essa capacidade seria esgotada. O estudo
verificou que existem cerca de 20 estantes que poderiam ainda ser ocupadas e foi
calculada uma taxa de ocupação de uma estante por mês. Para tentar amenizar este
problema de limitação de espaço físico a DIARQ começou a realizar um trabalho de
reclassificação arquivística destes documentos que nunca passaram por um trabalho
de gestão documental adequado. Das 15.240 caixas do Arquivo 1, 6.876 já
passaram pela reclassificação e das 2.976 caixas do Arquivo 2, passaram pela
reclassificação

854

caixas.

Após

passar

pela

reclassificação

quanto

à

temporalidade, uma média de 30% dos documentos pôde ser eliminada, por já ter
expirado o prazo de guarda. O processo de reclassificação, entretanto, é lento, pois
disputa o tempo dos servidores com o trabalho normal de arquivamento dos
processos atuais, que são prioridades.
O cálculo das 20 estantes que ainda poderiam ser ocupadas, mostrado
acima, não significa que existem hoje 20 estantes vazias, mas leva em consideração
também o espaço que é liberado através do trabalho de reclassificação, além dos
documentos que são eliminados devido à expiração do prazo de guarda. Assim,
mantendo essa taxa de ocupação e desocupação, estima-se um prazo de cerca de
um ano e meio até que o Arquivo fique completamente lotado. O controle dos
processos que já podem ser eliminados é feito através do SIGAD (Sistema
Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos), mas o controle dos espaços
vazios do arquivo ainda é feitos manualmente.
O Plano Diretor UFRJ 2020 prevê a construção de um arquivo central para
universidade, com toda a infraestrutura necessária (UFRJ, 2011, p. 52), pois o
arquivo atual, além de estar chegando perto de sua capacidade máxima, não tem
uma boa estrutura, o que prejudica o armazenamento. O piso está afundando, as
salas possuem rachaduras, não tem circulação de ar adequada, as estantes não são
adequadamente dispostas, devido ao espaço limitado, dificultando o trabalho do
próprio servidor.
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3.2.4.

Sistema de Arquivos da UFRJ

No dia 29 de março de 2016, a UFRJ publicou a Portaria Nº 2.726 que cria o
Sistema de Arquivos (SIARQ) no âmbito da UFRJ, subordinado ao Gabinete do
Reitor. O SIARQ foi criado para exercer a administração do Arquivo Central e
também prestar apoio técnico a todos os Arquivos, Centros de Memória e Centros
de Pesquisa da UFRJ, em matéria arquivística. O SIARQ tem como principais
objetivos:


Elaborar a política arquivística que assegure a integridade do patrimônio
documental arquivístico da UFRJ e promover sua gestão, preservação,
valorização, difusão e acesso;



Implantar e promover, em colaboração com as Pró-Reitorias e demais órgãos
responsáveis pela administração universitária, a política arquivística da UFRJ,
planos, projetos e ações que assegure a integração das fases corrente,
intermediária e permanente;



Assegurar na UFRJ o cumprimento da legislação arquivística em vigor no Brasil;



Promover a melhor capacitação profissional e a valorização do pessoal a serviço
do SIARQ/UFRJ;



Promover a classificação da documentação arquivística quanto ao grau e prazo
de sigilo referente a assuntos relacionados à segurança da instituição,
desenvolvimento científico ou tecnológico;



Estabelecer critérios para a aquisição, criação e adequação de sistemas
informatizados capazes de desenvolver a gestão eletrônica de documentos e a
difusão via web dos conteúdos informativos dos acervos documentais da
instituição;
Os objetivos apresentados acima e toda a estrutura apresentada a seguir

foram retirados da Portaria da UFRJ Nº 2.726/2016.
A estrutura do SIARQ é composta pela Coordenação, pelo Arquivo Central,
pelas Unidades Arquivísticas e pelo Fórum do SIARQ. A Coordenação é dirigida
pelo Coordenador do SIARQ, que também ocupa a posição de Diretor do Arquivo
Central e preside o Fórum do SIARQ, e tem como requisito para exercer tal função
ser bacharel em arquivologia e ter comprovada experiência na área. O Coordenador

72

tem como principal função coordenar a elaboração e a implantação dos planos,
programas e projetos do SIARQ e submeter à apreciação do Gabinete do Reitor a
política geral e planejamento do Sistema.
As Unidades Arquivísticas são “o conjunto dos Arquivos das Unidades,
Órgãos Suplementares, Centros e Administração da UFRJ” (UFRJ, 2016a, p. 2). As
Unidades devem contar, obrigatoriamente, com pelo menos um servidor que seja
arquivista ou técnico em arquivo, e a elas compete manter os serviços de protocolo,
gestão de documentos e preservação de acervos nas fases correntes, intermediária
e, quando deliberado pela Unidade, também na fase permanente.
O Fórum do SIARQ se reúne pelo menos uma vez ao ano e é composto por
todos os arquivistas responsáveis por unidades arquivísticas. O Fórum do SIARQ
tem como atribuições avaliar os planos e relatórios anuais de atividades
apresentados

pelas

Unidades

Arquivísticas,

apoiar

a

Coordenação

na

implementação de políticas, planos, programas e projetos de interesse do SIARQ e
apoiar a Coordenação na implementação de normas técnicas e padrões unificados
do Sistema.
Com a criação do SIARQ, a DGDI e DIARQ, antes subordinadas à PR-6,
foram transferidas para o SIARQ, com todo seu quadro técnico e administrativo,
equipamentos e acervos sob sua guarda e gestão, passando, assim, a ser
subordinadas ao Gabinete do Reitor, conforme mostrado no organograma da figura
11.
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Figura 11 – Organograma SIARQ

Fonte: DIARQ
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3.3. As iniciativas de GED na UFRJ
Esta seção apresenta a descrição das principais iniciativas de Gestão
Eletrônica de Documentos da UFRJ, recuperadas a partir de entrevistas não
estruturadas realizadas com servidores da DGDI e da DIARQ que são
apontados ao longo desta seção.

3.3.1.

SAP

O SAP, ou Sistema de Acompanhamentos de Processo, é um sistema
que gerencia eletronicamente toda a autuação, tramitação, acompanhamento,
arquivamento e recuperação dos processos administrativos da UFRJ, sendo o
único sistema corporativo reconhecido oficialmente na UFRJ para tal finalidade.
A atual Chefe da Seção de Gestão Eletrônica de Documentos da DGDI,
Florinda Mangeroti Zaniboni Duarte, em entrevista não estruturada com o autor,
em 26 de setembro de 2016, recupera o histórico do SAP que é apresentado a
seguir.
Ele foi desenvolvido por um analista do Núcleo de Computação
Eletrônica (NCE) da UFRJ em 2003, mas ficou parado por ninguém ter se
interessado no sistema. Dois anos depois, em 2005, a DGDI tomou ciência
deste sistema, conversou com o analista que o havia desenvolvido para
conhecer melhor e decidiu levar o projeto adiante.
Inicialmente o sistema começou a funcionar como um projeto piloto
dentro da DGDI, já que naquela época toda a autuação era feita lá, e foi com a
introdução do SAP que isso foi descentralizado para as unidades, após um
treinamento dado pela própria DGDI.
Com o passar do tempo eram necessárias mudanças no SAP, mas o
analista que o havia desenvolvido já estava envolvido em outros projetos, não
dando assim, continuidade ao desenvolvimento do SAP. Além disso, o SAP
possuía uma linguagem muito antiga, fazendo assim, com que a DGDI
desistisse de continuar desenvolvendo o SAP e começasse a criar um novo
sistema que complementaria o SAP, o SIGAD.
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Em 2011, com o SIGAD já criado, houve um processo de migração de
todos os serviços do SAP para dentro do SIGAD, este processo, porém foi
interrompido com a implantação do SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio,
Administração e Contratos). Agora, em 2016, com o processo de implantação
do SIPAC interrompido e o processo de implantação do SEI (Sistema
Eletrônico de Informações) em andamento, a migração dos serviços do SAP
para o SIGAD foi retomada. O objetivo final é ficar apenas com o SEI sendo o
sistema de processo eletrônico e o SIGAD fazendo todo o resto da gestão
documental e gerando relatórios que auxiliem a gestão. A previsão de migração
total e abandono do SAP é para meados de 2017.

3.3.2

SIGAD

O Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos
(SIGAD) é um conjunto de procedimentos de gestão arquivística de
documentos e de tecnologias da informação, é uma solução que tem como
objetivo controlar o ciclo de vida dos documentos arquivísticos, que pode ser
implementada por um único software ou pela integração de diversos softwares.
Segundo a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE) do
Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) a gestão arquivística de
documentos compreende a captura, a tramitação, a utilização e o arquivamento
até a sua destinação final, isto é, eliminação ou recolhimento para guarda
permanente (CONARQ, 2011).
O CONARQ estabelece alguns requisitos arquivísticos que caracterizam
um SIGAD, independentemente da plataforma, desenvolvimento e implantação,
essas condições são apresentadas no e-ARQ Brasil, que é um modelo de
requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos.
Esses requisitos são25:


Captura, armazenamento, indexação e recuperação de todos os tipos de

documentos arquivísticos e de todos os componentes digitais do documento
arquivístico como uma unidade complexa;
25

CONARQ (2011, p.11)
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Integração entre documentos digitais e não digitais;



Gestão dos documentos a partir do plano de classificação;



Avaliação dos documentos e aplicação da tabela de temporalidade e

destinação para recolhimento e preservação dos que tenham valor
permanente;


Exportação dos documentos para transferência e recolhimento;



Armazenamento seguro para garantir a autenticidade dos documentos;



Instrumentos

para

gestão

de

estratégias

de

preservação

dos

documentos;


Implementação de metadados para descrever os contextos documentais

(juríco administrativo, de proveniência, de procedimentos, documental,
tecnológico)
O e-ARQ Brasil diz que um SIGAD deve ter a capacidade de
gerenciamento simultâneo de documentos digitais e convencionais, no caso
dos documentos convencionais, o sistema registra apenas as referências sobre
os documentos e, para os documentos digitais, a captura, o armazenamento e
o acesso são feitos por meio do SIGAD (CONARQ, 2011).
Para suprir a lacuna deixada pelo SAP, que não era mais atualizado e
possuía uma linguagem muita antiga, foi montada uma equipe no NCE (Núcleo
de Computação Eletrônica) que começou a desenvolver um sistema que
passou a ser chamado de SAD, e que inicialmente oferecia os serviços de
“registro de música”, “correspondência” e “gestão de portarias”.
O SAD foi crescendo e se transformou no SIGAD, um sistema mais
moderno e que funciona com a base de dados do SAP. O SIGAD foi
desenvolvido pelos servidores da Seção de Gestão Eletrônica de Documentos
da Divisão de Gestão Documental e da Informação (DGDI), e o sistema possui
hoje uma média de 2.000 acessos mensais (UFRJ, 2014). Ao todo, ele abarca
13 sistemas, que são apresentados, com uma breve descrição na figura 12.
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Figura 12 – Descrição dos Sistemas do SIGAD

SISTEMA

DESCRIÇÃO

Sistema de Gerenciamento de Tabelas – Realiza a consulta e
cadastro de assuntos, despachos e unidades, assim como dos
usuários e suas permissões de acesso
Sistema de Relatórios Gerenciais – Tem como finalidade fornecer
relatórios que sirvam de subsídio para a gestão administrativa dos
RelGER
processos, atendendo demandas da administração central, bem
como das unidades da UFRJ
Sistema de Relatórios Gerenciais (Unidades) – Mesma função do
RelUNI
anterior, mas para as unidades
Sistema de Correspondências EBCT – Tem o objetivo de controlar
SisCORR as correspondências que tem por destinatário a UFRJ. Recebe
uma média anual de 10.000 registros
SisPOST Sistema de Postagem na Unidade – Realiza o controle das
correspondências postadas pelas unidades da UFRJ
Sistema de Remessa de Postagem – Tem o objetivo de controlar
SisREMP as remessas de postagens. Recebe uma média anual de 5.000
registros
Sistema de Registro de Música Até Maio de 2010 – Realiza o
controla das informações referentes às obras registradas na
SisRMA
Escola de Música. Possui um acervo de 222.000 registros musicais
(informações de 2014)
Sistema de Registro de Música A Partir de Junho de 2010 –
SisRMN
Mesma função do anterior
Sistema de Publicação de Atos Administrativos – Tem o objetivo
de controlar as informações referentes às portarias e aos atos
SisPAA
administrativos das unidades da UFRJ. Recebe uma média anual
de 13.000 registros
Sistema de Geração de Números de Publicação – Gera os
SisGNUM números referentes às portarias e aos atos administrativos das
unidades da UFRJ. Recebe uma média anual de 16.000 registros
Sistema de Pasta/Assentamento Funcional – Tem o objetivo de
SisPAF
controlar as informações referentes às Pastas funcionais dos
servidores aposentados da UFRJ
Sistema de Volume e Anexo de Processo – Realiza o controle dos
SisVAP
volumes e Anexos de Processos
Sistema de Recuperação de Informações em Projetos – Tem o
SisRIP
objetivo de controle referente à Recuperação de Informações em
Projetos
SisGERE

Fonte: UFRJ, 2014 / Elaborado pelo Autor.
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O SIGAD da UFRJ, no entanto, não possui funcionalidades de gestão de
processos eletrônicos, mas cumpre uma função de auxílio à gestão. Ele foi
criado com a finalidade de fornecer serviços e relatórios que sirvam de subsídio
para

gestão

administrativa

dos

processos,

atendendo

demandas

da

administração central, bem como das unidades da UFRJ.

3.3.3.

SIPAC

O SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos)
é um sistema de gestão que integra todas as ações e procedimentos
administrativos do órgão, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN) e que foi utilizado por diversas outras instituições,
dentre elas, a UFRJ.
Segundo Cardoso (2008), no ano de 2002 a UFRN cancelou o contrato
que tinha com a empresa Unisys, a qual prestava serviços à comunidade
universitária, administrativa e acadêmica da universidade, entretanto, aquela
disponibilizava seus serviços com baixa velocidade, por meio de linhas
telefônicas, não atendendo as necessidades desta, pois “inviabilizavam a
construção de demonstrativos confiáveis à Gestão Orçamentária, Financeira e
Patrimonial da Universidade” (CARDOSO, 2008, p.43).
Nessa época, a UFRN já trabalhava com vários sistemas diferentes que
não eram, porém, interligados. Com isso, segundo Braga (2009 apud BATISTA,
2009, p. 35), instituiu-se a Superintendência de Informática (SINFO) para
interligar todos os módulos já existentes (Almoxarifado, Requisição, Compras e
Patrimônio).

Começou então, um gradual processo de reforma institucional

informatizada na UFRN e nos anos de 2000 a 2003 a SINFO coordenou o
Projeto de Suporte ao Desenvolvimento da Tecnologia da Informação, com o
objetivo de desenvolver uma informática institucional, sintetizada nas áreas de
Sistemas, de Redes e de Suporte (CARDOSO, 2008).
Como relata Cardoso (2008), ao tomar ciência dos resultados do projeto,
a DMP (Departamento de Material e Patrimônio) solicitou a criação de um
sistema que gerenciasse o controle interno do material da UFRN, que
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acompanhasse o pedido de aquisição desde a requisição até o recebimento do
bem pelo requisitante. A equipe da SINFO, afirma Cardoso (2008), se reuniu
diversas vezes então com a Direção do DMP e do DCF (Departamento de
Contabilidade e Finanças) buscando desenvolver um sistema que integrasse o
gerenciamento orçamentário, financeiro e patrimonial, e assim, no ano de 2004
surgiu o SIPAC.
O SIPAC, que até então era utilizado apenas internamente pela DMP foi
gradualmente passando a ser utilizado por toda Universidade para realizar os
procedimentos de controle administrativo e patrimonial. Segundo Cardoso
(2008, p. 45) o SIPAC pode:
Gerar relatórios padronizados que atendam as exigências das
unidades administrativas da Universidade e relevantes à tomada de
decisões, objetivando a economicidade dos recursos concedidos.
Entre outras funções, é possível, através dele, realizar os registros do
material permanennte que viabilizaram os Inventários das Unidades
Gestoress – UG, Balancete contábil e Relatório Mensal de Bens
Sintético – RMB, assinalando um marco no controle patrimonial do
bens permanentes móveis desde a incorporação, desincorporação e
manutenção de tais bens.

Segundo a Universidade Federal de Goiás (UFG, 2015), uma das
instituições que utilizam o sistema, o SIPAC além das requisições e do controle
orçamentário, também:
Controla e gerencia: compras, licitações, boletins de serviços,
liquidação de despesa, manutenção das atas de registros de preços,
patrimônio, contratos, convênios, obras, manutenção do campus,
faturas, bolsas, abastecimento e gastos com veículos, memorandos
eletrônicos, tramitação de processos, dentre outras funcionalidades.
Por tudo isso, esse sistema representa grande avanço para a
administração universitária, uma vez que permite o controle refinado
dos procedimentos administrativos.

Além do SIPAC, também foram criados mais dois sistemas: o SIGAA
(Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas), em 2006, e o
SIGPRH (Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e de Recursos
Humanos), em 2007. Estes três sistemas formavam os SIG UFRN (Sistemas
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Integrados de Gestão), sendo o SIGAA voltado para a área acadêmica e o
SIPAC e o SIGPRH para a área administrativa.
Foi a partir do ano de 2008 que outras instituições também passaram a
utilizar a tecnologia desenvolvida pela UFRN (ver figura 13), em um regime de
cooperação, onde a SINFO/UFRN realiza capacitações e tira dúvidas, além de
montar a estrutura tecnológica para a transferência de tecnologia e
conhecimento. A primeira instituição a também utilizar o SIPAC foi a
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)26 e hoje, mais de trinta
instituições utilizam os sistemas SIG, dentre elas a Polícia Rodoviária Federal,
o Ministério da Justiça e o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)
(SINFO, 2014).

Figura 13 – Instituições que utilizam os sistemas SIG UFRN

Fonte: SINFO/UFRN

Hoje os sistemas SIG são compostos por um total de seis sistemas: o
SIPAC e o SIGAA se mantiveram e o SIGPRH se dividiu em dois, o SIGRH
(Sistema integrado de Gestão de Recursos Humanos) e o SGPP (Sistema
26

Informação obtida com Fernanda Pessoa da seção de Relacionamento e Gerência de
Projetos da UFRN, através de troca de e-mails. (PESSOA, 2016)
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Integrado de Gestão de Planejamento e Projetos) e foram também criados o
SIGAdmin (Sistema Integrado de Gestão de Administração e Comunicação e o
SIGED (sistema Integrado de Gestão Eletrônica de Documentos). Estes seis
sistemas são integrados entre si e com outros sistemas conforme mostra
figura 14.
Figura 14 – Sistema Integrados de Gestão UFRN

Fonte: UFG.

No início de 2012, cinco servidores da UFRJ viajaram até São Luís para
conhecer melhor o SIPAC, que era utilizado na Universidade Federal do
Maranhão

(UFMA)

e

segundo

George

Pereira,

Superintendente

de

Planejamento e Desenvolvimento da UFRJ na época:
O resultado foi positivo, se confirmou, a gente já tinha uma boa ideia
dele (SIPAC), de que ele era interessante, era viável, e agora só veio
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ratificar, só veio confirmar essa possibilidade e que com certeza a
gente vai implantar lá na nossa universidade também. (TV ASCOM,
2012).

Depois disso, o SIPAC foi treinado e testado no âmbito da PR-6 e, a
partir do início de 2015, passou a ser disseminado para todas as Unidades da
UFRJ. (PR6, 2014).
Segundo o Relatório de Gestão 2015 da DGDI, os trabalhos do processo
de implantação do SIPAC deram continuidade nos seguintes processos:


Emissão de Atestado de Capacidade Técnica, na PR6.



Elaboração de boletins eletrônicos BUFRJ pelo SIPAC.



Registro de Diploma das Faculdades Particulares.



Elaboração de Memorando eletrônico.

Além disso, foram desenvolvidos:


Levantamento das demandas urgentes de ajustes prioritários no

SIPAC para implantação com “cenário possível”.


Análise do Sistema SIPAC (módulos Protocolo e Boletim de

Serviço) pela equipe DGDI, com elaboração de propostas para
melhorias (adequação) destes módulos na UFRJ.


Utilização do SIPAC para abertura de processos, tramitação e

gestão da informação


Elaboração de manual básico para treinamento de usuários.

Segundo Ivan Ferreira Carmo, atual Pró-Reitor de Gestão e Governança
da UFRJ, a licença para utilizar o SIPAC custou 750 mil reais e, além disso,
para a atualização e manutenção do sistema ainda era preciso pagar duas
parcelas anuais de 250 mil reais, e que, segundo ele, “não tínhamos como
desembolsar (...) teria sido melhor que nós tivéssemos nos associado a alguma
outra universidade e desenvolvido um sistema próprio” (CARMO, 2016).
Sobre o início do processo de implantação do SIPAC, Fábio Barros,
Diretor da DGDI, diz:
Quando tivemos conhecimento do sistema verificamos algumas
inconsistências à nossa realidade. Então realizamos um estudo sobre
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o módulo de protocolo e também uma análise comparativa com o
sistema usado (SAP), destes estudos resultou um relatório onde se
identificaram as necessidades de melhoria e seu grau de prioridade.
No entanto a implantação não foi adiante. (SILVA, F.B., 2016).

Assim, ainda no ano de 2015, por diferentes motivos, o processo de
implantação do SIPAC na UFRJ foi interrompido. Um deles foi para a adesão
do SEI, em acordo com a Portaria MEC nº 1.042/2015, que estabelece o SEIMEC como sistema oficial de informações, documentos e processos eletrônicos
no âmbito do Ministério da Educação e coloca o prazo de 120 dias para as
autarquias,

fundações

e

empresas

públicas

vinculadas

ao

Ministério

implementarem o SEI-MEC. Outros motivos que levaram a interrupção da
implantação do SEI são explorados na seção Resultados deste trabalho, onde
são abordadas as respostas dos entrevistados e as diferentes visões sobre o
mesmo processo.

3.3.4.

SEI

A UFRJ interrompeu a implantação do SIPAC, iniciada em 2015, para
atender a Portaria Nº 1.042, de 4 de Novembro de 2015, do Ministério da
Educação, que em seu artigo segundo estabelece que:
As autarquias, fundações e empresas públicas vinculadas a este
Ministério deverão engendrar esforços no sentido de implementar o
SEI-MEC no prazo de cento e vinte dias, contados a partir da data de
publicação desta Portaria, por ser uma medida de eficiência e
economicidade no uso dos recursos públicos.

Assim, segundo Luis Carlos Baptista, analista de TI da Superintendência
de Tecnologia da Informação e Comunicação da UFRJ (SUPERTIC) 27, em
março de 2016 a UFRJ começou o processo de implantação do SEI. Os
contatos iniciais já foram feitos e as exigências para aquisição do sei
demandadas pelo Projeto Processo Eletrônico Nacional (PEN) já foram
cumpridas. O ambiente de trabalho virtual já foi implantado, alguns servidores

27

Em entrevista não estruturada, realizada com o autor em 28 de setembro de 2016.
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já estão sendo treinados e a previsão é que o projeto piloto seja implantado em
novembro de 2016 e a implantação total do sistema em março de 2017.
Segundo Baptista (2016), atualmente a Universidade não possui os
equipamentos de scanner conforme especificado na norma, porém, já foi
iniciada análise preliminar para aquisição dos equipamentos de scanner, mas
antes de fazer qualquer compra também estão fazendo um levantamento de
monitores e scanners ociosos na UFRJ.
Para não cair no mesmo erro da implantação da SIPAC, onde faltava
comunicação entre a alta gestão da Universidade e a parte técnica, e prevendo
a necessidade e a importância da adoção de mecanismos de coordenação e
implantação de procedimentos a serem adotados pela UFRJ com o objetivo de
implantar o SEI, o Reitor da UFRJ, no dia 30 de agosto de 2016, através da
Portaria Nº 7.982, instituiu o grupo de Trabalho para a implantação do SEI (GTSEI/UFRJ).
O Grupo de Trabalho tem como objetivo planejar e executar a
implantação do SEI no âmbito da UFRJ para permitir a criação e trâmite de
documentos/processos administrativos eletrônicos e realizar um projeto piloto
de implantação do SEI nos processos de Emissão de Fichas Financeiras,
Registro de Diplomas e Compra de Material Estocável.
O GT-SEI/UFRJ é composto por um Comitê Gestor, uma Equipe de
Coordenação e uma Equipe de Execução. O Comitê Gestor é formado pelo
Chefe de Gabinete, Agnaldo Fernandes, e pela Assessora de Gabinete,
Heliane Rocha. Já a Equipe de Coordenação é formada pela Diretora da
DIARQ (Divisão de Arquivos), Silvia Lhamas; pelo Superintendente de TIC,
Márcio Ayala; pelo Diretor da DGDI, Fábio Barros e pelo Diretor da InfoTIC
(Diretoria de Sistemas de Informação), Eduardo Prioli. Por fim, a Equipe de
Execução é formada por 23 servidores da UFRJ das mais diversas áreas. As
funções de todos os representantes do GT-SEI/UFRJ não são remuneradas e
são consideradas Serviço Público Relevante.
O GT-SEI/UFRJ deverá apresentar os seguintes produtos:



Plano de Implantação do SEI para os processos piloto;
Relatório Técnico-Funcional da implantação do sistema
processos piloto;

nos
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Plano de implantação do SEI na UFRJ;

As atribuições de cada parte integrante do GT-SEI/UFRJ são
apresentadas no Anexo I.
Existe uma grande vantagem que o SEI traz e que vem a tona nesse
momento que UFRJ está passando, que é a segurança dos documentos. Este
ponto se mostrou mais importante do que nunca, pois na noite do dia 03 de
outubro de 2016 um terrível acidente aconteceu. Um incêndio de grandes
proporções atingiu o 8º andar do Prédio da Reitoria da UFRJ, onde se localiza
a sua administração central, felizmente, sem deixar nenhum ferido. Segundo o
laudo dos bombeiros, há a possibilidade do incêndio ter sido causado por um
fenômeno termoelétrico. O fogo queimou toda a Pró-Reitoria de Extensão (PR5), toda a Pró-Reitoria de Gestão e Governança (PR-6) e parcialmente a PróReitoria de Pessoal (PR-4), destruindo todos os equipamentos e documentos
que havia lá, além de abalar a estrutura do prédio, obrigando a Universidade a
realocar todas as Pró-Reitorias em outros prédios do campus, sem um prazo
de retorno ao Prédio da Reitoria. Com este incidente e todas as perdas
documentais, ficam ainda mais evidentes as vantagens de um sistema onde as
informações estejam digitalizadas e seguras.
Entretanto, não é possível alterar o passado, apenas pensar no futuro, e
para isso a implantação do SEI na UFRJ já está em andamento e a portaria
prevê um prazo de 60 dias para o encerramento das atividades do GTSEI/UFRJ, prorrogáveis por mais 30. Os principais desafios encontrados na
sua implantação são abordados a seguir.

3.5 Visões sobre desafios e oportunidades atuais para
a implantação da GED na UFRJ
A identificação dos desafios e oportunidades da atual implantação do
sistema SEI na UFRJ é apresentada nesta seção, com dados oriundos do
questionário aplicado, por meio de gráficos e análises descritivas das
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informações quantitativas e qualitativas, assim como a interpretação desses
dados.
Na análise dos dados coletados, foram observadas as respostas dos
pesquisados, com o intuito de alcançar um melhor entendimento, buscando
conseguir um aprendizado com a experiência anterior de implantação do
sistema SIPAC e descobrir quais são os maiores desafios a serem enfrentados
durante a implantação do SEI e quais as maiores oportunidades que a
implantação deste vai gerar para a Universidade.
Com o objetivo de se conseguir um aprendizado com os erros cometidos
no passado para buscar não repeti-los no futuro, na primeira questão do
questionário, foi perguntado aos pesquisados: “Em sua opinião, quais fatores
levaram à interrupção do SIPAC?”.
Entre todos os motivos apontados pode-se destacar a falta de
planejamento e a falta de comunicação, sendo relatado por diversos
entrevistado o fato do sistema SIPAC não ser adequado para a realidade da
UFRJ, que é muito maior do que a Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), e que as adaptações que eram necessárias eram muito difíceis
de conseguir, pois os gestores do sistema apenas atendiam demandas que
fossem ser úteis a todas as outras instituições que também utilizam o sistema,
como apontado por dois dos entrevistados.
Este problema poderia, em parte, ter sido evitado se não fosse por outro
problema relatado por alguns entrevistados, que é o fato da SUPERTIC, que foi
a responsável pela escolha do sistema, não ter consultado a DGDI, que seria
quem tem o know-how de toda a parte arquivística e da gestão documental,
para saber se o sistema atenderia as necessidades da UFRJ.
Além deste problema durante a escolha do sistema, outro problema de
comunicação relatado foi em relação aos usuários finais, pois o sistema teria
sido implantado de forma muito impositiva e precipitada, não havendo
participação dos usuários e nenhum tipo de campanha de conscientização, que
somado aos problemas de adaptação do sistema e falta de comunicação com
os seus desenvolvedores, causaram uma grande rejeição por parte dos
usuários.
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Dois dos entrevistados não responderam a esta pergunta por não estar
na UFRJ durante o período de implantação do SIPAC ou por não conhecer o
sistema.

3.5.1.

Desafios

Na segunda parte do questionário, foi pedido aos entrevistados que
avaliassem alguns desafios referentes à implantação do SEI na UFRJ com uma
nota de 1 a 5, com o número 1 representando um desafio pouco importante ou
pouco complexo e o número 5 representando um desafio muito importante ou
muito complexo, e que justificassem a nota dada. No final, foi dada a chance do
entrevistado apontar algum outro desafio que não tivesse sido contemplado
entre os desafios apresentados, que foram:


Cultural



Infraestrutura



Recursos Financeiros



Capacitação/Treinamento



Gestão do Processo de Implantação

Para cada um dos desafios será apresentado um gráfico, para a melhor
visualização e compreensão das notas dadas pelos entrevistados, e uma
análise das justificativas.
O primeiro desafio apresentado foi o desafio cultural, relativo à
resistência à inovação por parte dos servidores. As notas dadas pelos
entrevistados a este desafio são mostradas na figura 15.
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Figura 15 – Notas do desafio 1

Fonte: Elaborado pelo Autor

Dentre todos os desafios apresentados, este pode ser considerado um
dos principais, pois obteve a nota média de 3,87, a mais alta de todos. Além
disso, foi o mais consoante de todos, sendo o único a só ter notas acima de 3.
Vale mencionar aqui que todos os desafios elencados receberam pelo menos
duas notas cinco.
O desafio cultural foi apontado por alguns como o mais impactante,
devido ao fato da cultura estar muito enraizada, sendo necessário superar isso.
Foi relatada também a questão da dificuldade de servidores mais antigos se
adaptarem a novos sistemas, por um lado, pela resistência em encarar o novo
e por outro lado, pela dificuldade com a parte de informática.
Um ponto importante tocado foi o fato que quando se desenvolve um
sistema sem a participação do usuário, ele não se sente envolvido, criando
assim uma grande barreira para convencê-lo dos benefícios da mudança.
Entretanto, foi também destacado que servidores novos têm entrado na
universidade, a maior parte deseja inovação e o meio eletrônico já faz parte de
suas vidas, além de existirem servidores mais antigos que sempre buscaram
se atualizar durante sua carreira e que possuem a cabeça mais aberta para
esse tipo de tecnologia.
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Apesar de tudo, foi apontado que a universidade deve fazer uma
campanha de conscientização e que a administração tem capacidade e
condições de sensibilização para fazer essa divulgação, de uma forma que
reverta positivamente para todos, tanto para o usuário como para a instituição.
O segundo desafio apresentado foi sobre a Infraestrutura, relativo ao
que a Universidade já possui atualmente em relação à equipamentos,
sistemas, redes e servidores. As notas dadas pelos entrevistados a este
desafio são mostradas na figura 16.
Figura 16 – Notas do desafio 2

Fonte: Elaborado pelo Autor

Diferentemente do primeiro desafio, este já se mostrou bem mais
controverso, tendo a mesma quantidade de votos tanto para a nota 1 quanto
para a nota 5, tendo recebido, porém, metade dos votos na nota 3, resultando
numa nota média 3, a mais baixa de todos os desafios.
Por aqueles que acreditam que este é um grande desafio, foram
apontados alguns motivos como a desconfiança no e-mail institucional,
instabilidade da rede, servidores ociosos, segurança da informação limitada e
equipamentos

obsoletos,

além

da

precariedade

da

infraestrutura

de

armazenamento de diversos equipamentos, onde existem, hoje, alguns
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equipamentos caros que estão sujeitos a tomar chuva sem uma proteção
adequada.
Entretanto, verifica-se que a maioria julga que este não é um problema
tão grande, alegando que hoje a UFRJ possui um parque de equipamentos
razoável e uma estrutura de TI que atende bem aos requisitos do SEI, sendo,
porém, necessária a compra de mais equipamentos. Apesar da compra destes
equipamentos passar por um processo burocrático, relatam que já foi feito um
levantamento do que será adquirido e que o fato da administração central ter
“comprado a ideia” torna esse um processo muito mais tranquilo, e que não
trará grandes dificuldades.
O terceiro desafio apresentado foi sobre os Recursos Financeiros,
relativo à atual capacidade orçamentária da Universidade e o quanto isso pode
interferir no processo de implantação do SEI. As notas dadas pelos
entrevistados a este desafio são mostradas na figura 17.
Figura 17 – Notas do desafio 3

Fonte: Elaborado pelo Autor

Este desafio foi o que conseguiu o maior número de votos na nota 5,
metade dos entrevistados julgaram este desafio como muito importante,
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atribuindo-lhe a nota máxima, ao passo que dois entrevistados lhe atribuíram a
nota mínima, ficando a nota média em 3,62.
Para aqueles que julgam este um desafio muito importante, as
justificativas foram quase unânimes apontando sempre para a situação atual do
país e a situação do orçamento da própria UFRJ que sofreu cortes
recentemente. Esta falta de recursos poderia impactar na implantação do SEI
em relação à compra de equipamentos, principalmente os de grande porte,
como os scanners necessários para as ilhas de digitalização, que podem
chegar a custar algumas dezenas de milhares de reais cada.
Já aqueles que deram nota 1 para este desafio tocaram no ponto de que
a implantação do SEI não requer investimentos financeiros e que a UFRJ
dispõe dos meios necessários, se houver uma organização e centralização dos
equipamentos já existentes na Universidade, como multifuncionais, scanners e
monitores ociosos. Além disso, falou-se da economia que o sistema trará a
médio e longo prazo, dissipando assim o valor do investimento, além de um
retorno de melhorias das condições de trabalho dos servidores.
O quarto desafio apresentado foi o da Capacitação/Treinamento, relativo
tanto à capacitação a ser recebida por alguns servidores da UFRJ por
representantes do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
(MPDG) quanto ao treinamento que estes próprios servidores da UFRJ darão
ao restante da Universidade. As notas dadas pelos entrevistados a este desafio
são mostradas na figura 18.
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Figura 18 – Notas do desafio 4

Fonte: Elaborado pelo Autor.

O desafio da capacitação foi o que obteve o maior número de notas 4,
mas conseguiu uma nota média de 3,62, empatando assim com o desafio dos
recursos financeiros, e ficando atrás do desafio cultural e a frente do desafio da
infraestrutura.
Entre os que julgaram o desafio como pouco importante, foi levantado
que a UFRJ dispõe de estrutura e condições de prover essa capacitação aos
seus servidores e que a equipe de elaboração já está trabalhando nisso.
Existem três cursos que são oferecidos pelo MPDG que são o SEI
Implementar, o SEI Administrar e o SEI Usar, e destes, apenas um, o SEI Usar,
foi feito e o que falta para os outros dois seria uma questão de agendamento e
ter pessoal, do MPDG, para realizá-lo, mas passando-se essa primeira fase o
treinamento do restante da Universidade seria mais fácil.
Já para os outros 75% dos entrevistados a negociação com o MPDG
para a realização destes cursos está muito ruim, e está sendo difícil, pois a
UFRJ fica nessa dependência para dar continuidade a todo processo de
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treinamento ao restante da Universidade. Além disso, foi relatado que o curso
já realizado (de maneira online) não era direcionado especificamente para as
demandas da UFRJ, sendo genérico e que não possuía tutoria, para que as
dúvidas referentes à realidade da UFRJ pudessem ser sanadas.
A dificuldade no treinamento dos primeiros multiplicadores complica
ainda mais o andamento do processo de implantação, pois, como relatado, é
necessário que estes multiplicadores se familiarizem com o sistema e
desenvolvam sua expertise para aí poderem treinar todos os servidores da
UFRJ. Outro problema apontado para este segundo momento do treinamento é
o fato da UFRJ ser um órgão muito grande, sendo necessária a formação de
um número grande de multiplicadores, porém existem poucos disponíveis e
falta envolvimento de servidores que queiram se tornar multiplicadores.
O quinto e último desafio apresentado foi o da Gestão do Processo de
Implantação, relativo à dificuldade de gerir este processo, o que envolve todos
os desafios anteriores. As notas dadas pelos entrevistados a este desafio são
mostradas na figura 19.

Figura 19 – Notas do desafio 5

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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O desafio da Gestão do Processo de Implantação obteve nota média de
3,62,

assim

como

o

desafio

dos

Recursos

Financeiros

e

da

Capacitação/Treinamento. Além disso, foi o que obteve as notas mais diversas,
sendo o único desafio a ter pelos menos um voto em cada uma das cinco notas
possíveis. Vale mencionar aqui que um dos entrevistados disse não conseguir
explicar o porquê, mas deu a nota 4 para este desafio.
Aqueles que deram uma nota mais baixa para este desafio apontaram
que o processo de implantação do SEI está muito melhor que o processo de
implantação do SIPAC, pois a gestão está sendo feita de forma clara e
participativa, com a criação de vários grupos de trabalho, cada um trabalhando
na sua área, diferentemente da implantação do SIPAC que ocorreu sem
nenhum tipo de grupo de trabalho e onde todos os problemas eram resolvidos
por e-mails. Relatou-se também que a gestão deste processo vai ficar a cargo
do SIARQ, recentemente criado, e que o pessoal do SIARQ estaria com muita
convicção de que o SEI será de extrema utilidade, e que eles teriam total
competência para estar à frente deste processo.
Entretanto, foi registrado também que devido à dificuldade em conseguir
os treinamentos por parte do MPDG o processo de implantação está com
atrasos, ficando seu desenvolvimento dependente de fatores externos.
Segundo relatado, o processo de implantação estaria bem emperrado, pois a
SUPERTIC também não recebeu o treinamento necessário para implantar até
mesmo o projeto piloto, e a negociação para o acontecimento destes cursos
não tem nada muito certo, ficando tudo meio nebuloso. Assim, enquanto este
processo de pré-implantação não estiver bem ajustado, fica bem difícil
continuar com qualquer outra coisa.
Além disso, outros que também julgaram este desafio com uma nota
mais alta abordaram a dificuldade de se conquistar os funcionários para a
importância do sistema e envolver os gestores nos processos de trabalho, que
são os que vão definir e decidir sobre os formulários e procedimentos de
trabalho. Para esse ponto, foi alertada a importância de uma maior
especificidade

e

detalhamento

de

cada

procedimento

para

o

bom

funcionamento do sistema.
Também foi apontada a questão do desafio da conciliação das diversas
áreas envolvidas no processo de implantação do sistema. De um lado existe a
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gestão documental que deve ser extremamente bem pensada para que o
processo de implantação de um sistema de processo eletrônico seja exitoso, e
do outro lado, tão importante quanto, existe a gestão tecnológica que também
deve ser extremamente bem planejada e executada para o bom funcionamento
do sistema. A dificuldade de coordenar essas áreas mostra um dos maiores
desafios da gestão.
Para efeito de realizarmos uma comparação geral a figura 20 mostra as
notas de médias de cada um dos desafios.
Figura 20 – Notas médias dos desafios

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Verificou-se que todos os desafios ficaram com a nota média entre 3 e 4,
o que mostra que não houve unanimidade nas avaliações de nenhum desafio,
mantendo-se um certo equilíbrio, como por exemplo no desafio dos recursos
financeiros, que mesmo recebendo metade dos votos na nota 5 ainda assim
recebeu duas notas 1.
Como dito anteriormente, ao final de avaliar cada um dos cinco desafios
apresentados, foi perguntado ao entrevistado se existe algum outro desafio na
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implantação do SEI que não teria sido contemplado. Foi pedido também para
que o entrevistado desse uma nota para o desafio apontado, em relação ao
grau de importância, da mesma forma que os anteriores, e que a justificasse.
Dois entrevistados não apontaram nenhum outro desafio, um deles
alegando que o questionário tem uma abordagem bem abrangente e que dá
conta de todo o espectro de desafios a serem enfrentados. Os desafios
incluídos pelos outros entrevistados e suas respectivas notas são mostrados na
figura 21 e serão analisados aqui individualmente, assim como suas
justificativas.
Figura 21 – Outros desafios

Fonte: Elaborado pelo Autor.

O primeiro desafio apontado foi o da “Estrutura de Gestão do SEI” e sua
nota foi 4. A justificativa para tal nota foi de que o SEI necessita de uma
estrutura colaborativa interna que permaneça mesmo depois da implantação do
Comitê Gestor. Cabe lembrar aqui que, como mencionado anteriormente neste
trabalho, o Grupo de Trabalho para a Implantação do SEI (GT-SEI/UFRJ), que
é integrado pelo Comitê Gestor, possui um prazo para o encerramento de suas
atividades de 60 dias após a data de vigência da Portaria Nº 7.982, que foi
publicada no dia 30 de agosto de 2016. Assim, torna-se necessário que mesmo
quando o GT-SEI/UFRJ encerrar suas atividades, haja uma estrutura que
reúna e administre o sistema e não apenas que a opere, e que essa estrutura
possua uma visão de transparência pública e gestão participativa.
O segundo desafio apontado não difere muito do primeiro e é o da
“Manutenção e Evolução do Sistema” e sua nota também foi 4. Segundo o
entrevistado, colocar tudo para funcionar envolve justamente os desafios que já
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foram aqui abordados, mas conseguir manter isso funcionado e propor
melhorias futuras é mais complicado, pois isto depende de tempo e da vontade
da gestão de estar melhorando sempre e isto se complica porque muitas vezes
existe um lado político que pode não deixar a coisa ir para frente.
O próximo desafio indicado é muito semelhante no nome ao anterior,
mas toca num ponto específico, é o desafio da “Manutenção”, que teve uma
nota 5. O entrevistado aqui falou em relação à manutenção da política de
envolvimento das pessoas com o SEI, porque ele se difere bastante de outros
sistemas que são implantados na Universidade, pois geralmente estes são
segmentados a apenas alguns setores específicos, já o SEI abarca a toda a
Universidade, afetando a todos, pois todos interagem com os processos, assim
se torna necessário treinar não só um grupo, mas todas as pessoas a usarem o
sistema.
O quarto desafio apontado é do “Tamanho da Universidade” e teve uma
nota 3. O entrevistado abordou esse desafio de forma simples e direta
mostrando que o simples fato da Universidade possuir mais de 80 unidades e
uma quantidade enorme de usuários torna tudo muito mais complexo,
dificultando todo o restante do processo.
O penúltimo desafio apontado foi o da “Informação Sigilosa” e teve uma
nota 5. De forma direta, assim como o anterior, o entrevistado aqui apenas
relata que não existem especificações no SEI relativas a este tema e que isto é
um assunto de extrema importância e que precisa ser tratado.
Por último, mas não menos importante, apontou-se a questão sobre a
“Aceitação do Gestor Local”, avaliada com nota 5. O entrevistado relata sobre a
autonomia dos gestores das unidades e o quanto ela pode ser afetada pela
introdução do SEI. Hoje, as Pró-Reitorias cuidam da gestão administrativa e
financeira da UFRJ em um nível macro e as unidades gestoras no nível micro.
Com a implantação do SEI essa gestão passar a ter “o sistema tomando conta
dela”. O entrevistado alega que o gestor local pode resistir não por razões
ilícitas, mas por causa de “uma espécie de governança das atividades dos
outros”.
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3.5.2.

Oportunidades

Após finalizar a parte do questionário que trata dos desafios da
implantação do SEI, entramos na última, na qual foi perguntado: “Na sua
opinião, quais as principais oportunidades que a implantação do SEI traz para a
universidade?”.
A maior oportunidade apontada pela grande maioria dos entrevistados
foi sem dúvida a transparência. Com o SEI, o servidor, aposentado ou
pensionista interessado no processo pode acompanhar todo o seu andamento,
saber quem é o responsável por determinada rotina e qual parecer foi dado
para a sua demanda de forma muito mais fácil, rápida e transparente. É
possível saber com antecedência qual será o despacho do processo e com
isso, segundo um dos entrevistados, o interessado tem “condições de se
preparar”. Além disso, foi apontado que essa transparência do SEI ajuda a
romper a ideia de propriedade privada do serviço público, em que um servidor
pega um processo ou documento e “com o seu micro poder não dá
continuidade a ele”, o que deixava o interessado no processo e muitas vezes
até a própria chefia de mãos atadas.
Outra oportunidade apontada foi a possibilidade de mudar a cultura de
funcionamento dos sistemas e das cadeias de processos da Universidade,
através da padronização e integração de todos os processos e procedimentos.
Essa padronização é de extrema importância para se acabar com o retrabalho,
que é uma fonte de erros e gastos, pois quando um servidor faz uma mesma
tarefa mais de uma vez, suas chances de cometer um erro aumentam, além de
ser um desperdício de tempo e esforço empreendidos em algo que poderia ser
realizado de forma automatizada. Além disso, essa padronização pode acabar
com o problema da incongruência de informações de sistemas distintos que
tratam da mesma matéria de maneira não integrada.
Foi citada também a questão da eliminação do papel e a redução de
despesas que isso traz. Quando se deixa de usar um processo na forma física,
não é só o papel que você reduz, mas também grampos, carimbos, tinta de
impressora, transporte e guarda e todas as coisas correlatas à materialidade do
processo. A economia que se pode alcançar é enorme, como mostrada na
seção “Bons Resultados do SEI”. Embora tenha sido pouco citada pelos
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entrevistados, uma oportunidade muito importante que está envolvida com
essa eliminação do papel é a sustentabilidade, pois reduzindo a compra de
papel e outros materiais a instituição contribui para a redução do corte de
árvores, necessárias para a produção do papel, além de também reduzir a
quantidade de lixo produzida. Além do mais, quando falamos de uma instituição
tão grande como a UFRJ, a mais simples das mudanças tem potencial de
reduzir toneladas de lixo produzido diariamente.
Além disso, foi citada diversas vezes a questão de como eliminando o
papel você também consegue acabar com as perdas e extravios, que,
infelizmente são mais comuns do que se imagina, ocorrendo durante o
transporte de uma unidade até outra, ou também de maneira mais simples,
como por exemplo, quando um servidor, considerando determinado processo
urgente, pega-o, o coloca debaixo do braço e vai passando com ele de seção
em seção, fazendo todo o caminho dele, sem tramitar no SAP (Sistema de
Acompanhamento de Processos), muitas vezes até por interesse particular.
Assim, acontecem muitas vezes de um processo estar na própria unidade, mas
não conseguir ser achado por não constar no SAP.
Outra oportunidade destacada é que uma inovação como o SEI poder
fazer com que os servidores busquem se qualificar, como por exemplo, fazer
um curso de informática, que contribui para o crescimento tanto do servidor
quanto da Universidade como um todo.
Um dos entrevistados destaca que com o SEI passar a existir um
processo de racionalização da produção documental, devendo o documento
passar por uma comissão que avalia sua necessidade de ser incluído no
sistema, e embora não seja um sistema de gestão arquivística como o SIGAD,
contribui muito para a gestão documental. A administração dos documentos
passa a ser mais eficiente e gera uma simplificação para o público usuário,
através, por exemplo, da possibilidade de se anexar qualquer documento
eletrônico que esteja disponível na web como boletins do SIGA (Sistema
Integrado de Gestão Acadêmica) e de outros sistemas.
Por último, foi apontada uma questão de extrema importância sobre as
vantagens da implantação do SEI, que é a celeridade processual que acarreta.
Com o processo eletrônico, consegue-se atingir uma redução drástica nos
prazos de tramitação, já que não mais precisa-se esperar o tempo de
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transporte de um documento de uma unidade a outra. Quanto mais se
automatizar os procedimentos dos processos, maior será a produtividade, pois
é desenhado o workflow repensado de forma totalmente diferente, de forma a
priorizar apenas o trabalho criativo, deixando todo o trabalho repetitivo para a
máquina fazer.
As respostas obtidas nos permitem concluir que o principal fato que
levou ao fracasso da implantação do SIPAC na UFRJ foi a falta de
planejamento e diálogo, tendo sido implantado de forma precipitada e sem
nenhuma forma de conscientização dos usuários, o que gerou uma grande
rejeição, impossibilitando completamente sua continuidade. Diferentemente, o
atual processo de implantação do SEI mostra não seguir o mesmo caminho,
pois o próprio SEI e o Grupo de Trabalho de Implantação do SEI (GTSEI/UFRJ) foram sugestões que vieram dos usuários.
Alguns dos desafios que se colocam frente a este processo de
implantação são de natureza externa, tal como a dependência em relação ao
Ministério do Planejamento para os treinamentos e a escassez de recursos
devido aos cortes do Governo Federal. Frente a estes desafios pouco a se
fazer. Já para os desafios de natureza interna, os gestores devem despender
seus maiores esforços, pois podem ser resolvidos sem depender de terceiros,
como, por exemplo, o problema cultural da resistência à inovação. Assim,
nessa fase inicial, se mostra muito importante um trabalho intenso de
conscientização dos servidores da Universidade para que: 1- mais servidores
se envolvam nesta primeira etapa de desenvolvimento e possam se tornar
multiplicadores e 2- os servidores mais resistentes possam compreender toda a
gama de benefícios que o sistema traz para assim contribuírem para o seu bom
funcionamento.

101

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho tinha como objetivos: 1 – Apresentar um histórico do

desenvolvimento do uso das tecnologias de informação e comunicação dentro
da Administração Pública do Brasil; 2- Apresentar as principais políticas de
Gestão Eletrônica de Documentos e Governo Eletrônico do Governo Federal
do Brasil; e 3- Identificar os principais desafios e oportunidades da adoção de
um sistema de Gestão Eletrônica de Documentos na UFRJ.
Apresentou-se a evolução e desenvolvimento das TIC dentro do Setor
Público nas últimas duas décadas, desde a criação do Receitanet, em 1997,
passando pela virada do século, mostrando iniciativas como a criação da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), do Pregão Eletrônico,
a informatização dos processos judiciais no Brasil, através da Lei 11.419/2006,
até a mais recente Estratégia de Governança Digital (EGD). Entendemos que a
compreensão das experiências passadas são essenciais para uma melhor
tomada de decisões no futuro. Assim, espera-se que este histórico possa ter
contribuído para este fim.
Já sobre as políticas de Gestão Eletrônica de Documentos e Governo
Eletrônico do Governo Federal, uma das maiores e mais recentes é a
Estratégia de Governança Digital que busca uma maior integração das
iniciativas de inovações relacionadas a TI dos órgãos da Administração Direta,
Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Federal. A EGD não abarca toda
a Administração Pública brasileira, mas é um marco importante do início de
uma revolução do setor público no Brasil, buscando juntar o poder de inovação
das TIC com as atividades fim da Administração Pública, resultando num
serviço público cada vez melhor para o cidadão. Trata-se do estímulo a uma
mudança na forma de gerir a coisa pública, buscando cada vez mais ter como
foco as necessidades da sociedade.
Apresentou-se também o projeto PEN-SEI, que se mostra uma grande
inovação dentro do Setor Público brasileiro, sendo apenas o início de um
caminho de integração a ser percorrido, mas se torna importante justamente
por buscar a modernização da máquina pública com a oferta de um sistema de
processo administrativo eletrônico de ponta e todo um suporte sem nenhum
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custo para os órgãos da Administração Pública, além da sua integração como
um todo através do Protocolo Integrado e do Barramento SEI. O ponto alto do
PEN-SEI é que ele não trata da atividade finalística do Estado, mas sim da
atividade meio, que é comum a todos os órgãos e entidades da Administração
Pública, sejam do Legislativo, do Judiciário ou do Executivo, assim como da
esfera Municipal, Estadual ou Federal. Isso é o que traz a esta iniciativa um
potencial tão abrangente.
O Decreto nº 8.539 de 08 de outubro de 2015 é um dos pontos mais
importantes desse caminho, pois é a obrigatoriedade que ele traz de uma
adoção de um sistema eletrônico para a realização dos processos
administrativos que tem a capacidade de realmente dar um impulso inicial para
mudar o cenário brasileiro, pois a cultura do papel ainda é algo muito forte aqui,
e a sensibilização de gestores de um país continental como o nosso é um
processo difícil e lento.
Essa não foi a primeira iniciativa nesse sentido, mas possui um alcance
realmente grande a ponto de causar uma mudança na gestão pública brasileira
como um todo. O Decreto obriga apenas os órgãos e entidades da esfera
federal do governo, entretanto, o ideal é buscar uma contínua conscientização
e sensibilização dos gestores públicos de todo o Brasil, para que essa busca
por inovação e integração não se dê sempre de forma obrigatória. É necessário
também que se continue buscando e desenvolvendo cada vez mais um espírito
de compartilhar o conhecimento dentro do setor público.
Já o último objetivo e foco deste trabalho foi buscar descobrir quais são
os maiores desafios e as maiores oportunidades da adoção de um sistema de
Gestão Eletrônica de Documentos na UFRJ. Para isso, mostramos o que já foi
feito nesse âmbito até o presente momento. Foi apresentado o Sistema de
Acompanhamento de Processos (SAP), desenvolvido na própria Universidade,
o Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD),
também desenvolvido na Universidade, o Sistema Integrado de Patrimônio,
Administração e Contratos (SIPAC), desenvolvido pela UFRN e o Sistema
Eletrônico de Informações (SEI), desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal
da 4ª Região e distribuído pelo Ministério do Planejamento através do PENSEI.
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O foco, porém, ficou na implantação dos dois últimos. Como mostrado,
houve a tentativa de se implantar o SIPAC, um sistema consolidado, com
quase 10 anos de idade, utilizado por diversas instituições por todo o Brasil,
que aparentemente tinha tudo para dar certo. Infelizmente, o processo foi
interrompido, pois faltou planejamento e comunicação, sua implantação se deu
de forma precipitada e impositiva, não contando com a participação dos
usuários e por isso foi massivamente rejeitada. Que os erros e acertos do
passado sirvam como recurso valioso para o futuro, reconhecendo os tropeços
que causam os maiores danos.
Felizmente, pôde-se verificar que na implantação do SEI, que está
ocorrendo enquanto este trabalho é feito, todo o processo está sendo feito de
forma diferente do anterior. Pelo o que se pôde concluir através das entrevistas
realizadas, os erros cometidos durante a implantação do SIPAC não estão
sendo repetidos, dando grandes chances de ser totalmente implantado com
sucesso.
A implantação do SEI tem diversos desafios a serem enfrentados pela
frente, sendo o principal deles vencer a grande resistência à inovação por parte
dos servidores e conseguir transformar a cultura da Universidade. Acreditamos
totalmente na capacidade da UFRJ de superar todos estes desafios. O SEI tem
um grande potencial de mudança, com a digitalização dos processos se ganha
tempo e agilidade, que se traduz ao mesmo tempo em uma maior
produtividade do servidor e também num maior conforto para este, gerando um
servidor mais motivado, o que fortalece a Universidade como um todo, além de
uma vasta gama de outras vantagens já abordadas neste trabalho.
O SEI é um passo para uma UFRJ mais ágil, mais eficiente, mais
transparente e mais acessível. É necessária toda uma reestruturação do
trabalho realizado, ele precisa ser totalmente redesenhado. A virtualização de
documentos e serviços para alcançar todo o seu potencial deve ser feita da
maneira certa. Não podemos digitalizar a burocracia, é necessário repensar
todo o processo e fazer diferente.
Por fim, um governo mais digital é uma grande oportunidade para um
governo mais inclusivo e participativo. Entretanto, é dever do Estado promover
essa inclusão, pois serviços prestados de forma eletrônica possuem a
capacidade de alcançar a todos, não conhecendo a palavra distância, mas se a
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virtualização desses serviços não conseguir de fato os alcançar, e gerar
exclusão ao invés da inclusão, de nada serve. Na Administração Pública
existem projetos com ótimos números, mas que não conseguem de fato atingir
o cerne daquilo que se proporam a fazer.
Assim também, quando falamos de uma gestão eletrônica dos
documentos dentro de uma empresa privada, estamos buscando os benefícios
dela para de alguma forma poupar recursos e gerar mais lucro. Quando
falamos disso dentro do Setor Público estamos buscando uma maior eficiência
no trabalho do servidor para que isso reflita numa melhor prestação de serviços
ao cidadão.
A eficiência é um princípio da Administração Pública, mas existe hoje
uma corrente que busca trazer cada vez mais as práticas da iniciativa privada
para dentro da Administração Pública. Essa busca por inovação é louvável e
extremamente necessária, porém é necessário andar com cautela nesse
terreno. Todos querem uma Administração Pública mais produtiva e mais
rápida, mas este pensamento abre brechas para métodos que podem até ser
mais eficientes num processo específico, mas que não são necessariamente a
melhor solução para o problema como um todo. O fato do setor público não
buscar lucro muda completamente toda a sua ação para se chegar aos seus
objetivos. Todos queremos uma Administração Pública mais eficiente, mas
mais do que isso devemos querer uma Administração Pública mais efetiva.
Existem hoje muitos indicadores que não refletem nem de perto a
realidade da sociedade, quando tratamos de temas inerentes ao Setor Público
como saúde, educação e segurança, devemos buscar políticas públicas que
realmente almejem atingir o coração dos problemas e buscar sempre atender
as reais necessidades da população, e não correr apenas atrás de números e
metas no fim do mês.
Devemos sim buscar novas práticas, métodos e soluções, procurar
sempre estar melhorando o setor público e inovar, a questão de extrema
importância aqui é entender a diferença crucial entre o setor público e o
privado. De nada adianta conseguirmos um bom número no IDEB se não
conseguirmos uma melhora de fato na educação, assim como de nada adianta
conseguirmos um melhor índice no IDH se a vida dos brasileiros não melhorar
de fato.
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Que nós do campo de públicas busquemos sempre a inovação,
identificar o que não está funcionando bem e colocar para funcionar, temos a
capacidade de fazer a diferença no nosso país, mas que nunca esqueçamos a
real essência do serviço público. Que todas nossas ações estejam sempre
voltadas para o bem-estar social, que todos os nossos passos nos levem à
construção de um Brasil melhor, mas que seja melhor para todos os brasileiros.
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DO GT-SEI/UFRJ

I - Comitê Gestor


Aprovar o Plano de Implantação do SEI para os processos piloto e
seus ajustes;



Prover suporte para a execução do projeto, seja por meio de
recursos humanos, financeiros ou da integração de outras áreas, seja
submetendo os problemas para as instâncias superiores das
unidades envolvidas;



Monitorar a execução do projeto e tomar as medidas corretivas
cabíveis;



Aprovar os produtos

II - Equipe de Coordenação


Planejar e liderar o projeto;



Elaborar os produtos;



Identificar e buscar os recursos necessários para a execução do
projeto;



Designar atividades para os demais envolvidos no projeto;



Orientar e acompanhar a execução das atividades;



Comunicar o andamento do projeto aos interessados;



Reportar ao Comitê Gestor quaisquer empecilhos à execução do
projeto e demandar resolução;



Preparar e conduzir as reuniões de tomada de decisão;



Desenvolver Plano de Comunicação do Projeto;



Definir Plano de Capacitação para uso da ferramenta;



Planejar a infraestrutura tecnológica;



Definir regras para inserção de processos de trabalho no SEI.

141
III - Equipe de Execução


Definir novos fluxos dos processos de negócio selecionados para o
projeto-piloto;



Definir tipos de documentos a serem inclusos no SEI;



Coletar métricas atuais de desempenho dos processos de negócio
selecionados para o projeto-piloto;



Monitorar, após a entrada em produção do SEI, o desempenho dos
processos de negócio selecionados para o projeto-piloto;



Elaborar os atos normativos necessários para o uso do sistema;



Realizar testes em ambiente de homologação;



Produzir Relatório Técnico-Funcional da implantação do sistema nos
processos piloto;



Instalar SEI;



Configurar o SEI;



Prestar suporte de infraestrutura necessária ao SEI;



Elaborar relatório técnico de impacto de implantação do SEI.

