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1. RESUMO 

             O crescimento da quantidade de informações cresce exponencialmente no 

mundo todo. No Brasil, o avanço segue em um ritmo médio de 25% ao ano, de 

acordo com a Associação Brasileira de Gestão de Documentos (ABGD). Uma 

maneira de otimizar processos e ganhar tempo ao acesso de documentos 

importantes é realizando um gerenciamento eletrônico de documentos, GED, que é 

uma técnica que possibilita que o documento seja trabalhado, digitalizado e 

armazenado, sendo preservardos esses documentos digitais em um sistema 

gerenciador de banco de dados interno ou externo. Com isso uma empresa 

consegue administrar os seus projetos de maneira segura as suas informações, tais 

como, tempo, redução de riscos e espaço físico, acesso e segurança das 

informações, sempre respeitando a legislação e auxiliando a tomada de decisões. 

No decorrer do trabalho são apresentadas o contexto de gestão de documentos, as 

necessidades de conhecer os processos da digitalização de documentos, os 

principios da arquivologia, como realizar a implantação de um sistema de gestão 

eletrônica de documentos financeiros Digital Doc. 

2.  INTRODUÇÃO  

O presente trabalho tem aborda o método de organização dos documentos 

nas empresas, verificando como são armazenados, como é realizada a localização e 

o acesso. Baseado nas informações da empresa realiza-se a implantação do 

sistema de gestão eletrônica de documentos.Neste trabalho é aplicada a 

digitalização aos documentos financeiros da empresa da área médica, tais como, 

talão de cheque, pagamentos hospitalares, nota fiscal eletrônica, cupom fiscal, 

holerites e folha de pagamento, extratos e saldos bancários. Com a gestão 

eletrônica de documentos é possível gerenciar o ciclo de vida dos documentos 

financeiros.  

 3. OBJETIVOS   

Idealizar os processos da empresa para realização da implantação de um 

sistema de gestão eletrônica de documentos financeiros em uma empresa da área 

médica, dos documentos e informações digitalizadas, podendo apenas ser 

acessadas, alteradas, modificadas ou excluídas por pessoas autorizadas. Buscando 

a automatização processos de negócios e fluxos de trabalho gerenciando 

eletronicamente e compartilhando documentos.   
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4.  METODOLOGIA 
             É desenvolvida uma pesquisa exploratória, sobre um estudo de caso de 

uma empresa na área médica e seus documentos financeiros, realizada 

primeiramente através de pesquisas qualitativas, em sites acadêmicos, artigos, em 

sites governamentais, como a CONARQ, além da revisão de literatura relacionada 

ao tema de gestão eletrônica de documentos. Com esta abordagem iniciou-se o 

levantamento das normas utilizadas e os processos da digitalização de documentos. 

O sistema de digitalização de documentos Digital Doc é desenvolvido nas 

linguagens de marcação HTML, CSS, e IDE de desenvolvimento PHP Designer, 

utilizando o framework JQUERY, usando técnicas de requisições AJAX e MySql. 

5. DESENVOLVIMENTO 
              De acordo com BERNARDES (2008) a implantação de um programa de 

gestão documental garante aos órgãos públicos e empresas privadas o controle 

sobre as informações que produzem ou recebem, uma significativa economia de 

recursos com a redução da massa documental ao mínimo essencial, a otimização e 

racionalização dos espaços físicos de guarda de documentos e agilidade na 

recuperação das informações. Para o armazenamento dos documentos financeiros 

digitalizados é necessário: enumerar os documentos digitalizados em ordem de 

busca e definir um padrão na hora da preparação dos documentos.  A Figura 1 

representa como é desenvolvido o processo de digitalização dos documentos do 

sistema Digital Doc. 

Figura 1 - Processos de digitalização e o ciclo do documento 
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recomenda-se que uma cópia esteja em armazenamento off-site armazenada em 

condições adequadas em instalação diversa e afastada da organização detentora do 

acervos(CONARQ,2010). 

6.  RESULTADOS PRELIMINARES 

 Com as informações pesquisadas e adquiridas sobre o tema gerenciamento 

eletrônico de documentos, é desenvolvida uma aplicação web para armazenamento 

e digitalização de documentos para gerenciar eletronicamente as informações 

contidas nos documentos, otimizando a busca e localização dos documentos, 

facilitando o acesso ao documento, utilizando método de armazenamento online, 

respeitando a legislação, em relação à temporalidade, destinação, autenticidade dos 

documentos.   
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