Conferência
"Gestão Documental:
utopia e realidade"

A Visão
da Sociedade Civil

A VISÃO DA SOCIEDADE CIVIL
 A Gestão Documental e a ligação ao negócio
 A utilização da Gestão Documental – foco no cliente ou no documento/informação
 A Gestão Documental como ativo estratégico
 O Sistema de Gestão Documental – manual ou tecnológico / pontos fortes e fracos
 As boas práticas – conhecimento e adoção
 As entrevistas – breve estatística

A Gestão Documental e a ligação ao negócio
A GD é um imperativo associado ao crescimento do negócio e ao volume da informação,
associada ao registo dos documentos (visão tradicional do arquivo) ou aos processos
Em muitas organizações a GD não existe pois não é indispensável para o negócio
Em algumas organizações a GD está interligada com os processos de negócio e o
documento percorre todo o circuito
Poucas organizações adotam esta visão pois nem todos os decisores estão de acordo
ou têm meios para a implementar

Predomina a visão do registo dos documentos

Foco no cliente ou no documento/informação
A GD só é adotada pela organização quando é útil para quem utiliza
senão é uma “chatice”
Quer o utilizador seja interno ou externo
um munícipe, professor, colaborador ativo ou passivo da organização
O documento é o veiculo que percorre o circuito do processo e que tem de ser fácil de
utilizar/aceder
O documento / a informação é para ser acedida por todos, não apenas para arquivo
Muitas organizações têm como foco o utilizador e a facilidade do acesso à informação

A Gestão Documental como ativo estratégico
A maioria considera a GD como um ativo estratégico e de suporte à decisão.
A prática não mostra que assim seja pois a GD continua a ser encarada como registo
de documentos em muitas organizações - a prioridade é dada ao ERP.
Em algumas organizações, poucas, a GD é, de facto, encarada como um ativo
estratégico sendo a plataforma por onde passam os fluxos da informação do negócio.

Sistema de Gestão Documental - manual ou tecnológico
Associamos a GD a um Sistema de Informação assente em Base de Dados
Não tem de ser assim….
A GD da organização pode estar suportada num conjunto de diretorias,
com gestão manual, segundo regras que todos respeitam - e ser suficiente
Foi esta realidade que encontrámos em algumas organizações
A maioria das organizações utiliza a GD suportada em SGD com soluções de mercado
Algumas grandes organizações, poucas, não utilizam nem existe GD

Sistema de Gestão Documental - pontos fortes e fracos
PONTOS FORTES:
 Redução de custos – papel, tempo de pesquisa, deslocação aos serviços, …
 Partilha dos documentos / informação, facilitando a tomada de decisão
 Preserva a memória da organização
PONTOS FRACOS:
 SGD voltados para o arquivo e pouco amigáveis para quem cria o documento
 Fraca interoperabilidade que condiciona muitas escolhas
 Resistência da organização

As boas práticas – conhecimento e adoção
As Normas e as Boas Práticas internacionais são considerados requisitos obrigatórios
A maioria desconhece o seu conteúdo.
Para muitos responsáveis a existências das Normas e as recomendações de Boas
Práticas é totalmente desconhecida.
Para os que as conhecem, consideram que são difíceis de implementar sem que o
SGD as incorpore.

Há um longo caminho a percorrer

As entrevistas realizadas – breve estatística

Conclusões

 Deve incorporar os processos
 Ativo estratégico não valorizado
 Necessidade de interoperabilidade
 Área pública conhece as normas - Área privada desconhece
 Necessidade de suporte das chefias e ultrapassar a resistência à mudança
 Sentimento de obtenção de ganhos e redução de custos
 O SGD deve ser configurado para ser amigável com o utilizador produtor

Organizações com excelente utilização do SGD

