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Apresentação
Rodrigo Ortiz D’Avila Assumpção
Presidente da Dataprev

A Previdência Social vive um novo tempo. Um tempo em que as soluções 
tecnológicas tornam-se cada vez mais necessárias.

« »Neste ano, a Previdência Social começou a aposentar o saco de papéis  que o 
contribuinte tinha que levar para receber seus benefícios. Agora, por meio do 
acesso às informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) é 
possível conceder alguns benefícios em até 30 minutos.

Pensando em aprofundar o debate sobre a gestão eletrônica de informações e 
documentos, organizamos, no mês de setembro, um Fórum de TIC cujo tema foi a 
gestão de conteúdos empresariais e corporativos e convidamos instituições como a 
Cenadem, o STJ, o Postalis e o Prodasem para compartilhar suas experiências. 

Boa leitura!
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Experiência da Dataprev

Claudio Ribeiro - Dataprev 

Pedro Rachid - Dataprev 

1Assessor do Departamento de Gestão de Informações da Dataprev (DEIE)  

2Analista de TI da Divisão de Gestão de Implantação de Soluções da Dataprev (DGIS)
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Figura 1

1 Doutor em Ciência da Informação, pelo convênio Universidade Federal Fluminense (UFF) e Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia/Ministério da Ciência e Tecnologia (IBICT-MCT). Graduado em Engenharia Civil com ênfase em Cálculo 
Estrutural e com pós-graduação em Análise de sistemas pela PUC-RJ. Recentemente obteve certificação em Enterprise Content 
Management (ECM)/Practitioner, pela Association for Information and Image Management (AIIM)/USA.

2 MBA em Gestão de Projetos pela UFRJ. Graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Veiga de Almeida.  Como 
gestor do Portal do Conhecimento participou dos projetos de digitalização da Biblioteca Mario de Andrade e da Biblioteca Nacional e 
de Gestão de Conteúdo da TV Pontocom.

No ambiente da Previdência Social, em que informa-
ções e documentos são encontrados em quantidades 
gigantescas, a organização é tão necessária quanto 
arduamente alcançável. Seriam necessárias impres-
sionantes 120 árvores a cada dia para a feitura dos 
papéis que diariamente são usados em novos proces-
sos. Assim, o Instituto Nacional de Seguro Social 
(INSS) já iniciou o projeto de implantação de digitaliza-
ção do Cedocprev (Centro de Documentação da 
Previdência Social), visando a guarda e preservação 
de documentos originados no processo de concessão 
de benefícios, segundo definição da tabela de tempo-
ralidade de documentos, que controla o ciclo de vida 
destes. 

Com a chegada do novo CNIS (Cadastro Nacional de 
Informações Sociais), nossa ideia passou realmente a 
ser a aposentadoria do papel – uma vez que temos 
registros em bases eletrônicas e em não eletrônicas 
(meio analógico). Assim, conseguir fazer com que os 
sistemas trabalhem com novas formas de conheci-
mento é o nosso desafio. Porém, para que o papel seja digitalizado e as formas 
eletrônicas tenham seus conteúdos gerenciados, precisamos de processos, softwa-
re e hardware como infraestrutura tecnológica.

GERDOCS (Gerenciador de Documentos) foi o nome do primeiro projeto que traba-
lhou a questão dos processos, dos fluxos, da informação, ou seja, da organização. A 
partir de um trabalho desenvolvido pelo INSS de modelagem de processos (NMG), 
começamos a entender o que está envolvido no processo de gestão dos documentos. 
Paralelamente, iniciamos o acompanhamento, também, da implantação da digitali-
zação de documentos nos Cedocprevs em todo país, tornando o trabalho com as 
informações em formato de imagens uma realidade. 

Depois de pensar conjuntamente, concluímos – nós e o INSS – que precisaríamos 
montar uma arquitetura de conteúdo. Uma vez que temos dois tipos de dados, os 
estruturados e os não estruturados, começamos a pesquisar como estruturar estes, 
lançando mão de pesquisas acadêmicas, até que a utilização da arquitetura de 
conteúdo foi surgindo (Figura 1).

O processo de benefício é o objeto de interesse do Cedocprev. Esse processo possui 
uma política para autorização de acesso que deve considerar a possibilidade de 
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arquivamento ou tramitação entre áreas; deve estar 
sob a responsabilidade de uma localização (APS ou 
Cedocprev); e é constituído por documentos que 
podem ser consultado por usuários em todos esses 
aspectos. Não temos um modelo de dados, temos, 
sim, um modelo de conteúdo em que o que faz a 
mediação entre o processo e a localização são 
atributos desse processo, são propriedades com o 
padrão Dublin Core: características Creator e Source 
– o criador e a fonte da informação do processo de 
benefício. As propriedades de localização e a assina-
tura digital são definidas como um padrão de meta-
dados do projeto e-ping, e esse projeto define o 
padrão de metadados do governo (pmg). De fato, o e-
pmg somou 7 elementos aos 15 do Dublin Core para 
complementar a representação de um objeto  
(Figura 2).

No momento em que for necessária a interação com 
os processos que estão no CNIS, diferentemente da 
interação com o que está no Cedocprev, teremos que 
identificar quais objetos e ativos de informação são 
tratados pelo CNIS. Há detalhes no mesmo processo 
de benefício que existem na visão CNIS, mas não, na 
visão Cedocprev. Portanto, a organização de objetos 
e ativos de informação deve anteceder qualquer 
mergulho em soluções tecnológicas na tentativa de 
implementações.
 
Nossa opção foi pela implantação gradual, pois assim 
poderíamos aferir erros e acertos à medida que tudo 
acontecia. Foram definidas algumas restrições desde 
o instante em que começamos a pensar o projeto de 
gestão de conteúdo, tais como, colocar a solução 
inteira baseada em software livre, com a utilização de 
produtos Open Source. Assim, fomos ao encontro de 
produtos consagrados como os softwares Alfresco e 
Intalio  (Figura 3).

Como a conversão de mídia, principalmente pelas 
implicações futuras, é um assunto importante, 
realizamos a nossa com ida e volta, ou seja, do papel 
ao microfilme, e deste ao papel. A consulta a microfor-
mas, utilizando equipamentos de última geração, 
pode ser acompanhada pela conversão do conteúdo 
microfilmado, permitindo seu transporte na forma 
digital ou impressa. Usamos o microfilme, com 
autorização legal, porque, apesar de enfrentarmos 
problemas com sua estocagem, ele é seguramente 
uma das pouquíssimas mídias que não trarão 
problemas no futuro. Aliás, podemos armazenar 
informações em qualquer formato, e de maneira 
organizada. Por fim, definimos assim conteúdo: algo 
digital associado a Metadados. E, por ser um conteú-
do assim construído, pode ser gerenciado sem 
dificuldade. 

Figura 2

Figura 3
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Relativamente à plataforma de software, tendo em mente software livre e open-
source, seguimos o modelo que emprega o conceito de orquestração ou gestão por 
processo, por acharmos que o Workflow seria insuficiente, e também porque o INSS 
já havia modelado seus processos usando o conceito de SOA (Arquitetura Orientada a 
Serviços) e gestão por processos. Tendo o INSS como impulsionador, partimos para 
modelagem e gestão de processos utilizando o Intalio como ferramenta de mapea-
mento e gestão de processos, e o Alfresco como gestor de conteúdo. Além dos 
standards da empresa, como OpenLDAP, Eclipse, Tomcat, Linux etc. No que remete 
ao hardware, foi pensada uma estrutura com alta disponibilidade, usando dois 
servidores para o Alfresco – que demanda mais processamento – e um para o Intalio, 
em dois sites espelhados. 

De certa maneira, o papel vai se acabar, os documentos já nascerão eletrônicos, mas 
há, e haverá, um inevitável legado. E a gestão organizada já é a chave para todos os 
processos.  

Mesmo ainda em ambiente de homologação, já existem customizações realizadas e 
testadas no Alfresco – por exemplo, para obter a integração com o login, através do 
OpenLDAP. A rede da Dataprev tem um padrão de acesso baseado em serviço 
diretório, então, o login na rede e o, na ferramenta são o mesmo; e o acesso à estação 
de trabalho e à ferramenta, um processo transparente.

Nos centros de documentação ainda em ambiente de homologação, estão sendo 
digitalizados os processos de benefícios sob demanda. O INSS já conta com 3 mil 
processos digitalizados; e aos poucos estamos migrando esse conteúdo todo. Hoje, é 
possível fazer uma consulta a um desses processos digitalizados através dos seus 
metadados. Assim, podemos consultar utilizando padrões como localização, autoria, 
criação, unidade orgânica, código do órgão local, código de uma agência etc. Essa é 
uma experiência para evoluirmos e entendermos mais sobre o Alfresco, trabalhar-
mos melhor o desafio dos Cedocprevs, e estarmos mais afiados para entrentar o que 
vem em seguida: a integração de dados não estrtuturados ao CNIS. 



Gestão da informação e gestão de conteúdo – 
Conceitos em ECM

Maurício Ferreira 
1Diretor de Tecnologia do Cenadem  
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Figura 2

1 Graduado pela Escola Federal de Engenharia de Itajubá (EFEI) em Engenharia Elétrica-Eletrônica, Master of Information 
Technology, Laureate of Information Technology e ECM Practitioner pela AIIM (Association for Information and Image Management 
International), EUA, e é também instrutor internacional do programa CDIA+ - Certified Document Imaging Architect da CompTIA, 
ministrado pelo CENADEM desde 1997; Membro do Fórum do Patrimônio Documental Brasileiro; e Membro do Comitê Nacional do 
Brasil do Programa Memória do Mundo da UNESCO.

Para iniciarmos a discussão sobre ECM (Enterprise 

Content Management), alguns dados impressionam 

como resultado da comparação direta entre empresas 

com e sem tecnologia de ECM: fazer uso de ECM pode 

levar uma empresa a ser 4,8 vezes mais eficiente, bem 

como a competência relativa ao registro da documenta-

ção ser multiplicada por 4 – aqui, levam-se em conta 

áreas de TI, executivos, arquivistas etc. Já a eficiência 

no gerenciamento das informações aumenta 5,1 vezes. 

É importante notar que esses são números relativos 

não só ao Brasil, mas também à Europa e aos Estados 

Unidos. Em termos de setor público, a eficiência de uma 

companhia sobe 2,3 vezes (Figura 1).

Podemos dizer que dentro do ECM está o GED (Gerenci-

amento Eletrônico de Documentos) (Figura 2). 

Porque o ECM é um guarda-chuva capaz de cobrir 

várias tecnologias de gerenciamento de conteúdo, 

entre elas o GED. As tecnologias cobertas pelo GED são 

a digitalização de documentos, o gerenciamento de 

documentos nascidos já na forma eletrônica, os 

relatórios eletrônicos, e o gerenciamento do registro 

dessas informações. E para completarmos o ECM, 

adicionamos ainda o gerenciamento de conteúdo na 

Web, buscando agilidade e disponibilidade; o gerencia-

mento de autoria, identificando, relativamente ao 

conteúdo, quem é dono e quem pode ter acesso; e o 

controle de portal.

Em suma, o ECM é uma reunião de tecnologias para 

captarmos, gerenciarmos, armazenarmos, preservar-

mos e disponibilizarmos conteúdos que não estão no 

banco de dados, chamados de não-estruturados, e que 

representam mais de 80% de tudo com que trabalha-

mos. Inclusive, hoje, dentro da empresa, temos absolu-

ta segurança tanto na entrada quanto na saída de 
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Figura 4

conteúdos – através do uso dessas tecnologias. Como 

também no trânsito deles pela organização (Figura 3).

Para entender a tecnologia é inevitável darmos atenção 
ao ciclo de vida dos documentos, ou seja, como nascem, 
como são processados, se vêm do papel ou são eletrôni-
cos. Só assim é possível gerenciar os conteúdos em seus 
diversos ciclos. Como exemplo, temos as tecnologias de 
Document Imaging, de Workflow controlando todo o 
processo, as de gerenciamento de relatórios com COLD 
(Computer Output Laser Disk), e as tecnologias de 
microfilmagem, utilizadas para preservação e manuten-
ção do aspecto legal. 

A americana AIIM (Associação Internacional de 
Gerenciamento de Imagens e Informação) declara como 
imprescindíveis as seguintes tecnologias: Records 
Management,  Document Imaging,  Document 
Management, WfMC/BPM (Workflow Management 
Coalition/ Business Process Management), Web Content 
Management, Digital Asset Management e Digital Rights 
Management.

Records Management é a tecnologia utilizada para 
administrar a vida de um documento – do nascimento à 
destruição. Baseados no Gartner, iniciamos com a 
caracterização de cada item. De fato, não é só transferir, 
e, sim, como transferir o papel para dentro da tecnologia; 
e para tanto usamos, por exemplo, a temporalidade 
documental.

Document Imaging contempla cerca de 80% das nossas 
necessidades, pois transforma papel em imagens 
digitais, com técnicas necessárias para, por exemplo, 
facilitar buscas – uma vez que imagens são fotos e não 
arquivos texto. Assim, usando os conceitos de resolu-
ção/qualidade, trabalhamos com 200dpi (Figura 4).

Apesar de se estruturar em cima da ideia do scanner, a 
conversão dos papéis vai um bocado além do escanea-
mento; são necessários um software e um gerenciamen-
to do processo de transferência, em outras palavras, 
precisamos entender a preparação da documentação – qual tecnologia para reco-
nhecimento automático, e como indexar e armazenar o conteúdo. Já na parte de 
preservação, lançamos mão da microfilmagem eletrônica, que, diferentemente do 
processo tradicional, é feita em um único passo: convertem-se os ambientes de 
microfilmagem para ambientes de digitalização, e a microfilmagem acaba sendo 
apenas a consequência. 

Document Management possibilita a integração entre softwares de autoria, proces-
sadores de texto, planilha de Excel ou de Open Source, entre outros, em ambiente 
web; e também indexar os Metadados em banco de dados. A partir dessa integração, 
acontece a disponibilização de forma eletrônica. Controles de nível de acesso, de 
versão, de criação, de alteração, são as tecnologias específicas de que dispomos. 
Conseguimos garantir de forma eletrônica a autenticidade e a integridade dos 

Figura 3



Fórum de TIC Dataprev 11Gestão de Conteúdos Empresariais e Corporativos

Figura 5

Figura 6

conteúdos, assinando digitalmente o que está em 
forma eletrônica (Figura 5).

A assinatura de forma eletrônica é um resumo Reach, 
que com a chave privada do emitente possibilita a 
checagem da integridade e da autoria de um conteúdo. 

Se não quisermos gerar papel, precisamos não impri-
mir – o que significa gerar relatórios utilizando a 
tecnologia de COLD/ERM (Computer Output Laser 
Disk/Enterprise Report Management) e disponibilizá-
los de forma digital. A geração acontece em microfi-
chas, a exemplo do antigo sistema COM (Computer 
Output Microfilm). Extratos, documentos gerenciais, 
holerites, eletronicamente disponíveis. 

A tecnologia de fluxo Workflow/BPM permite o tráfego 
de informações de maneira previamente mapeada e 
dinâmica. Assim, é possível através de um gerencia-
mento não haver atrasos, por exemplo.
 
Junto à AIIM, a WfMC significa a automação, total ou 
parcial, de processos em que documentos, informações 
e tarefas passam de um colaborador a outro respeitando 
um grupo de regras. Assim, a tarefa de acessar um 
ambiente Cobol, ou um Excel, consegue exibir uma 
interface browser. Como exemplo, podemos ter a monta-
gem de um mapa que será executado em uma interface 
absolutamente web, porém atrás existe a tela verde do 
mainframe e chamada de planilha de maneira integrada. 
Hoje, o Workflow, que nasceu há décadas amarrado à 
tecnologia de Document Imaging, traz automações de 
processos totalmente independentes (Figura 6).

Por ser inegável a abrangência da web, são necessários 
repositórios dando sustentação ao que é gerado, e a 
WCM (Web Content Management) é a tecnologia que 
permite uma integração total, como, por exemplo, fazer 
autoria colaborativa, ou não ter a necessidade de uma ou 
duas pessoas publicando o conteúdo. Criar, captar e 
ajustar conteúdos na web, distribuindo e gerenciando 
esses conteúdos, é o conceito da tecnologia WCM. Assim, 
o próprio usuário contribui com o conteúdo – e não 
precisa mais solicitar a inclusão na web desse conteúdo. 

Gerenciar arquivos Rich Media que têm de 4MB a 
400MB é o desafio da tecnologia DAM (Digital Asset 
Management). São objetos de grande tamanho, 
imagens fotográficas, fotos de satélites, materiais de 
treinamento e de marketing, documentação em vídeo e 
som, entre outros. Já, gerenciar o conteúdo e sua 
disponibilização na máquina de quem fez um download 
dos nossos conhecimentos é tarefa para a tecnologia 
DRM (Digital Rights Management), que leva juntamen-
te com o conteúdo, o direito e o controle de acesso 
daquele objeto, realizando uma checagem persistente 
no conteúdo. Isso é possível através de streaming ou 
download de conteúdo.

Gestão da informação e gestão de conteúdo – Conceitos em ECM

Maurício Ferreia 
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Figura 1

Figura 2

Figura 3

Ainda que o avanço da tecnologia facilite o gerencia-
mento do conteúdo, precisamos estar atentos à 
organização deste para que o resultado possa ser o 
melhor possível. Assim, trazemos o Search/IOA (Infor-
mation Organization and Access), que é um dos treina-
mentos que baseiam o AIIM, para a discussão da 
organização dos conteúdos  (Figura 1).

Por estar cada vez mais acentuada a evolução dos 
documentos, há uma maior necessidade de gestão do 
conteúdo, porque mesmo que a produção de documen-
tos digitais gere impressões, elas acabam voltando 
para o digital via a tecnologia de Document Imaging, 
capaz de melhor gerenciá-las. Em termos numéricos, a 
projeção para 2010 traz incríveis seis vezes o tamanho 
do universo digital de 2006, ou seja, seis vezes 161 
exabytes (bilhões de gigabytes) – corroborando a ideia 
do gerenciamento de conteúdo  (Figura 2).

A CEO da Xerox e Keynote Speaker da AIIM, Ann M. 
Mulcahy: “Quando as organizações enfocam mais 
tecnologia que informação erram, porque a ênfase 
deve ser maior na informação e menor na tecnologia. 
Trata-se de encontrar melhores maneiras de se traba-
lhar, gastar mais tempo com conteúdo e menos lidando 
com tecnologia. Na sigla TI, o 'I' deve crescer em 
detrimento do 'T': um 'T' cada vez menor pois o que 
realmente importa é a 'I'nformação.” Precisamos, 
então, jogar luzes sobre o time de responsáveis pela 
organização de conteúdos.

Durante a Photokina, maior evento mundial de fotogra-
fia, pudemos ver uma preocupação muito grande com 
interoperabilidade, e com busca, localização e organi-
zação de fotos, tanto que foi divulgada uma iniciativa 
chamada de Metadata Working Group. Os Metadados 
são uma ferramenta poderosa para organizar e buscar 
informações. Há também uma iniciativa, do Dublin 
Core, baseada em 15 Metadados  (Figura 3).

A ideia de enriquecer o conteúdo – que trouxe à tona o 
termo ENRICH – diz respeito não somente à indexação, 
mas à colocação de mais conteúdo, de informações 
adicionais para facilitar a busca. 

Uma das questões centrais é encontrar o motivo certo 
para a organização, ou seja, organizar por quê? 
Sabemos que mesmo atrás de uma aparente organiza-
ção podem estar escondidas diversas confusões muito 
bem instaladas em caixas, gavetas e diretórios. De 
maneira geral, as empresas se surpreendem com os 
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Figura 4

Figura 5

conteúdos quando começam, por exemplo, a digitalizar, 
porque costumeiramente nunca são vasculhados a 
fundo os repositórios, em papel ou digitais. 

De fato, temos que nos voltar à arquitetura de conteú-
do, quando falamos de organização, ou seja, dar 
estrutura e inteligência ao conteúdo – novamente, a 
ideia do enriquecimento. Aliás, este pode estar basea-
do na preservação. Relacionado ao acesso à informa-
ção propriamente dito, o que se convencionou chamar 
de findability, literalmente, encontrabilidade, diz 
respeito ao aperfeiçoamento desse acesso à informa-
ção correta, ou seja, a possibilidade de o documento 
ser encontrado. 

O ciclo para a organização da informação inicia-se com 
um levantamento quantitativo e qualitativo para se ter 
uma ideia dos recursos a ser alocados; em seguida, há 
a analise e a organização do acervo documental. Como, 
inevitavelmente, existe muito lixo, passamos para o 
CLEAN UP que vai identificar o chamado ROT (Redun-
dant, Outdated, Trivial), assim, o que é redundante, 
desnecessário e/ou sem valor aparecerá para ser 
descartado. A partir do que ficou – e que é estritamente 
necessário –, entra em cena o ENRICH, o enriqueci-
mento do conteúdo; seguido da reorganização, vital 
para a percepção dos benefícios do processo; e da 
migração, de analógico para digital, ou mesmo de um 
ECM para outro (Figura 4).

Pode parecer óbvio que buscar informações seja usar 
tecnologias que ajudem a encontrar essas mesmas 
informações, porém o grande diferencial é a maneira 
como elas estão organizadas (Figura 5). 

Há um exemplo usado no AIIM em que uma busca por 
conteúdo resulta 2500 produtos, refina-se mais e mais 
a busca, e chega-se a um único item. Contudo, essa 
operação tem que estar baseada em uma estrutura 
bem organizada. Existem várias outras ferramentas 
para se fazer a taxonomia; de fato, elas identificam 
palavras que possam fazer uma classificação automáti-
ca para gerar essa taxonomia.

Com toda tecnologia a favor da busca de um conteúdo, 
até mesmo um conteúdo não muito bem estruturado 
consegue ser encontrado.
 
É preciso preservar os conteúdos, e para tanto deve-
mos fazer a conversão do analógico para o digital: 
vídeos em fita para vídeos digitais, o mesmo com 
áudios e documentos. Por ser complexa e relativamen-
te recente, a preservação digital vai além das técnicas 
de back-up, de migração e de autenticação; então, 
devemos nos ater ao assunto de forma interdisciplinar, 



Fórum de TIC Dataprev 14Gestão de Conteúdos Empresariais e Corporativos

para que estejam garantidas, pelos profissionais da informação, a preservação e a 
manutenção do documento digital de forma íntegra e autêntica.  

Dentro do processo de enriquecimento, o ENRICH, devemos prever alguns 
Metadados, como os de preservação, de datas de criação, de datas de expiração, de 
conteúdo – de quem é o conteúdo? Qual a importância do conteúdo? –, de tal forma 
que, em um momento posterior, a limpeza possa ser feita com facilidade e segurança. 

Preservar também é sair do meio digital e ir ao encontro do analógico, como o que é 
feito no processo de microfilmagem eletrônica, que, por sua vez, tem como grandes 
qualidades não ser vulnerável a bugs e ter vida útil de até 500 anos.

Dataprev: Relativamente na Previdência Social, 
estávamos trabalhando uma solução em termos 
holísticos, que contemplasse todas as áreas. Porém, 
hoje, retomamos com uma visão mais específica. Por 
termos uma quantidade muito grande de processos, 
uma dinâmica bastante bem-vinda seria a encontrabili-
dade, visto que certamente não sabemos onde achar 
muitas informações, apesar de tê-las à nossa disposi-
ção. Com relação à Receita, temos a expectativa de 
ganhos substanciais com o tratamento eletrônico das 
informações, uma vez que há processos em que o 
trâmite de um documento chega a levar 6 anos. Assim, 
chama muita atenção a potencialidade dessas ferra-
mentas. 

MPS: Houve um momento em que precisamos fazer 
um levantamento dos planos estratégicos junto à 
Previdência Social, e percebemos a falta de uma 
política de gestão documental – não temos ainda atos 
que possam nos reger nessa direção. Então, somos 
levados à seguinte questão: queremos realmente um 
gerenciamento eletrônico de documentos ou vamos 
gerenciar o conteúdo? Acredito que seria mais interes-
sante ter um gerenciamento do que é produzido, de 
como informações trafegam. Porém, hoje temos o GED, 
que era inevitável; o CNIS, que contempla um pouco 
dessa questão; e a modelagem de processos, que era 
um pré-requisito para alcançarmos um Workflow. 
Quando o INSS mapeou seus processos, percebemos, 
através do Ministério, que 50% deles eram os mesmos 
que tínhamos – o que pode ser o pontapé para constru-

DEBATE

irmos (INSS, Dataprev e Ministério) esse projeto. 
Gostaria de saber se gerenciar documentos não 
processuais é mais fácil que gerenciar documentos 
processuais, já que um documento processual tem um 
desenho diferente do de um documento não processu-
al, ele é paginado, é autuado e envolve também a 
anexação de documentos que se tornam híbridos, de 
mídia eletrônica, digitalizada ou mesmo em papel. Em 
termos de processos, não tenho documentos soltos, e, 
sim, dentro de um possível e-Book; poderia ser assim 
com relação às ferramentas que foram apresentadas?

Cenadem: Apesar de parecem isoladas e definidas 
apenas como recursos, as tecnologias como Document 
Management, Records Management e Document 
Imaging são integradas, principalmente na parte de 
fluxo, de processo. Não são todos os fornecedores que 
contemplam essa característica de montar um e-Book, 
como você citou. Podemos fazer o link de cada conteú-
do através dos Metadados, para poder ter conteúdos 
em mais de um repositório.

 SPC: Nosso processo de modernização da gestão da 

previdência complementar vem desde 2003. Em 2006, 

retomamos esse processo envolvendo o mapeamento 

e automatização dos processos, com o endereçamento 

para o Workflow, ou desenvolvendo sistemas. 

Participamos do processo relativo à ferramenta ECM 

em parceria com o INSS; então, estamos atrás na busca 

por essa nova visão de trabalho. Acredito que a SPC 
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DEBATE

(Secretária de Previdência Complementar) tenha 

interesse nessa discussão, pois fizemos um mapea-

mento de processos em parceria com a Dataprev. 

Temos um processo de atendimento típico dos proces-

sos de licenciamento, em que o administrador requer e 

nós analisamos, e entregamos um produto que é uma 

autorização de uma atividade – algo perfeitamente 

dentro de uma modelagem de Workflow. Existe, 

também, um embrião de integração dos nossos 

documentos a esse processo de Workflow, desenvolvi-

do para nós pela Dataprev. Enfim, são iniciativas na 

direção de uma integração.

Dataprev: De fato, por enfrentarmos uma tecnologia 

emergente, o início de tudo deve passar primeiro por 

uma aculturação do usuário – treinamento, e divulga-

ção da relevância de se preservar somente a informa-

ção que for absolutamente útil no futuro. ECM pode ser 

algo fabuloso, se bem tratado, do contrário, será uma 

teia de aranha da qual podemos não sair mais. Então, 

devemos começar pela cultura. 

INSS: Temos uma grande preocupação com relação ao 

formato que adotaremos para nossas imagens. 

Seguindo as recomendações do CONARQ (Conselho 

Nacional de Arquivos), devemos fazer uma imagem 

matriz e outra representante digital para consulta. 

Como imagem matriz adotamos o TIFF (Tagged Image 

File Format), até em função do microfilme, e como 

representante digital, estamos pensando em PDF/A 

(Portable Document Format for the long-term 

Archiving). Agora, esse padrão é só uma novidade 

tecnológica, ou está realmente se tornando padrão de 

mercado?

Cenadem: Quando se fala em digitalizar um documen-
to, inclusive histórico, o principal aspecto a ser aborda-
do diz respeito a manter a fidelidade em relação ao 
documento original, levando-se em consideração a alta 
resolução, a mídia, o grau de detalhe que o documento 
exibe, e a compressão sem perda. O TIFF tem sido 
escolhido como máster digital e, hoje, tudo que há em 
termos de imagem digitalizada é TIFF e G4 em compres-
são e preto-e-branco. Dependendo da fidelidade 
necessária, a demanda de arquivos pesados pode ser 
grande, e maior também será o armazenamento; 
então, as tecnologias futuras poderão fazer um melhor 
processamento de imagem recuperando mais informa-
ções. O interessante é gerarmos um registro com 
consulta para que as próximas tecnologias possam 
fazer um reconhecimento muito maior desse conteúdo. 
Porém, a preocupação corrente no mercado gira em 
torno, hoje, da passagem do papel para o formato 
digital, por exemplo, quando um documento colorido é 
transformado em preto-e-branco há sempre uma 
perda. Enfim, pouco vemos a preocupação de coexisti-
rem um máster e um de utilização. O PDF, chamado de 
pesquisável, tem a facilidade de o texto e a imagem 
estarem no mesmo arquivo, para que mais tarde seja 
possível diminuir a resolução de 300 para 200, para 
uso corrente. Apesar de não ser unanimidade, o PDF/A 
é o único formato hoje com pelo menos 30 anos de vida 
pela frente, sem problemas de compatibilidade. 
Quando entramos na questão da preservação, quais 
garantias temos em relação à leitura futura de um 
documento? Porque se um arquivo for corrompido, nem 
PDF/A nem TIFF adiantarão. Então, o cuidado na 
transposição para qualquer mídia e a total fidelidade ao 
documento são fundamentais para que tecnologias 
mais avançadas consigam produzir documentos de 
consulta para uso no processo, de consulta pública, ou 
para se colocar no site. 
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Figura 1
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Quando nos referimos à Marinha, temos que ter em 
mente sua missão: a defesa da pátria e a garantia dos 
poderes constitucionais. E em função dessa missão, 
temos todas as atividades de um governo de estado, e 
uma estrutura que compreende as áreas de saúde e 
educação, com escolas e hospitais; uma previdência; um 
segmento operativo e outro financeiro; o controle da 
Marinha Mercante, entre outros. Assim, uma implementa-
ção como a do gerenciamento eletrônico de documentos 
diz respeito a várias áreas, o que torna essa tarefa um 
grande desafio – aumentado um pouco mais por possuir-
mos mais de 100 navios, que devem poder produzir e 
emitir seus documentos normalmente, onde estiverem. 

Hoje, nosso gerenciamento eletrônico de documentos 
refere-se a tudo que fazemos eletronicamente, uma vez 
que produzimos, tramitamos e arquivamos documentos. 
Ou seja, uma pane nesse gerenciamento, para a organi-
zação. Tramitam mensalmente cerca de 340 mil docu-
mentos, sendo 78% eletronicamente (Figura 1).

Sempre tivemos, e teremos, a necessidade de agilidade 
operativa, porque a Marinha para tomar suas decisões 
depende de informações que estão no sistema de 
gerenciamento eletrônico de documentos, em base de dados, nos sistemas de apoio 
à decisão etc. Portanto, a interligação desses pontos tem uma importância nobre. 

Somos também desbravadores, no sentido sistêmico. A maioria dos sistemas que 
hoje movem o governo teve início conosco; por exemplo, o SIDOF, que é o trâmite de 
documento entre os ministérios, e também o projeto de criptografia João de Barro. O 
princípio da gestão empreendedora é uma das nossas características.

De fato, a gestão documental para nós não é uma novidade, porque, desde 1937, 
seguimos um compêndio chamado de NODAM (Normas sobre Documentação 
Administrativa e Arquivamento na Marinha). O que, em outras palavras, significa 
mais um aprimoramento de algo que já existia há muitas décadas que uma novidade 
como gestão documental implantada.

Iniciamos em 1995 a primeira versão do Sistema de Gerenciamento de Documentos 
Eletrônicos da Marinha (SIGDEM), e foi o resultado da priorização referente à elabo-
ração de todas as normas existentes dentro da Marinha em meio magnético. Na 
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Figura 2verdade, começamos a pensar o gerenciamento eletrôni-
co de documentos um ano depois, com a criação da ICP-
MB (documentos em anexo e mensagens no corpo do e-
mail), em Lotus Notes. Três anos mais tarde, inicia-se a 
implementação do SIGDEM dentro das organizações 
militares. Já em 2000, todos os oficiais passam a contar 
com a assinatura eletrônica. E no ano seguinte, temos o 
SIGDEM entre as organizações militares. 

A assinatura eletrônica de documentos está, no momen-
to, em adaptação à ICP-Brasil. A ideia principal é a 
diretoria de telemática ser uma autoridade certificadora, 
porém isso ainda é futuro.

O SIGDEM em sua versão inicial permitia produzir e 
tramitar a documentação eletrônica entre departamen-
tos e organizações, mas não nos dava segurança quanto 
à autenticidade do documento arquivístico – que em 
outras palavras é o resultado de uma atividade, sendo 
obviamente a comprovação da sua execução. Nesse 
ponto, era possível também fazer pesquisa, recuperação, 
digitalização de documentos físicos, circulação em rede 
para comentários e aprovação, e registro de alterações e arquivamento. 
Proporcionava ainda o uso de certificação digital, estabelecimento de privilégios de 
acesso, assinatura eletrônica, criptografia e auditagem de responsabilidades. À 
primeira vista, pode parecer que naquela época já tínhamos um gerenciamento 
eletrônico de documentos como o que temos hoje, porém ainda faltava algo funda-
mental: a segurança já citada (Figura 2).

A recepção de documentos acontecia via sistema, scanner, e-mail ou outras mídias. 
Chegavam a uma secretaria centralizadora e tramitavam entre os usuários eletrônica 
ou fisicamente.

Havia nessa versão 1.0 a 'necessidade de conhecer' aplicada ao trâmite de docu-
mentos eletrônicos, porém relativa ao usuário e não aos grupos documentais – por 
não existir um programa de gestão documental. De fato, era o usuário que tinha o 
atributo e não o grupo documental. O credenciamento dos usuários quanto ao grau 
de sigilo e controle de acesso, e os plug-ins para infraestrutura de chaves públicas e 
para cifração e decifração de documentos são também características da primeira 
versão.

Sempre desenvolvido internamente, nosso software de criptografia já foi o Touros, e 
agora é o Argos. Na lista de benefícios do SIGDEM 1.0 entram o tráfego das informa-
ções com rapidez, confiança e segurança – nesse momento, já localizávamos o 
documento, produzíamos eletronicamente esse documento que possibilitava uma 
maior facilidade na tomada de decisões, e alimentava relatórios gerenciais dentro 
das organizações militares. Conseguíamos também acompanhar online as ações 
executadas em cada documento através do controle do fluxo dos documentos.

Na realidade, como não possuíamos a certificação digital, nem a autenticidade já 
citada, imprimíamos o documento, o comandante o assinava e o guardávamos por 
dois anos. Isto, aliás, ainda hoje é necessário. Tínhamos ainda acesso concorrente a 
documentos, rápida recuperação, reavaliação e padronização dos processos.
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Figura 3Ter solucionado duas fases da gestão documental foi 
também mérito do SIDGEM inicial. Na etapa de produção 
houve a padronização dos documentos com a participa-
ção efetiva da equipe de arquivistas e metodologia 
fundamentada na diplomática – de fato, a tipologia 
documental é necessária ainda hoje para gerenciamento 
eletrônico de documentos, porque quando detectamos 
características idênticas como mesmos prazo de guarda, 
grau de sigilo, produtor ou departamento que acessa, 
torna-se lógico e prático o link dos documentos em 
questão. Já na etapa de tramitação e uso a possibilidade 
do uso dos documentos e do acesso a eles com rapidez, 
segurança e simultaneidade  (Figura 3).

Em uma definição rápida da versão 1.0 do SIGDEM 
podemos caracterizá-lo como um sistema de informação 
voltado ao controle do fluxo de trabalho (Workflow) dos 
documentos correntes – criação e trâmite. Havia o 
documento sendo produzido, os arquivos ativos etc. E não 
existiam um datacenter, o conceito de arquivo intermediá-
rio e o de arquivo permanente; tínhamos, sim, apenas um 
bom sistema de Workflow rodando dentro do comando da 
Marinha. 

Do ponto de vista da tecnologia da informação, a função do arquivamento é indicar a 
conclusão do trâmite estabelecido para os documentos; de fato, eles acabavam 
sendo levados indefinidas vezes para o arquivamento, ou seja, consumindo recursos 
de armazenamento. Já do ponto de vista arquivístico, a inexistência de princípios de 
gestão de documentos permitia a produção de documentos que não eram fidedig-
nos, autênticos nem preserváveis; bem como, não se conseguia determinar o valor 
dos documentos de arquivo, para que fossem guardados ou eliminados.

Assim, consideramos que por analogia se um sistema deve administrar as funções 
de gestão de documentos – e obviamente deve –, tem a obrigação também de 
garantir as características do documento arquivístico de forma continuada e ao longo 
do seu ciclo de vida; e que sistema de arquivo é um sistema de informação para 
armazenar e recuperar documentos de arquivo, e controlar funções específicas 
como produção e armazenamento dos documentos, e também o acesso a eles.

Se quiséssemos realmente chegar a esse nível, o SIGDEM 1.2 deveria ter contempla-
do todo o ciclo de vida dos documentos, da produção ao armazenamento; garantido 
acessibilidade aos documentos pelo tempo necessário; mantido os documentos em 
ambiente seguro; retido documentos somente pelo período necessário; preservado 
todos eles pelo tempo previsto na tabela de temporalidade; e principalmente assegu-
rado as características de autenticidade, fidedignidade, integridade e acessibilidade.

Assim, com essa série de pendências, começamos a trabalhar o SIGDEM 2.0, sem 
abandonar a plataforma Lotus Notes. Colaboraram o SDM (Serviço de 
Documentação da Marinha), a DAdM (Diretoria de Administração da Marinha) 
representando a área de negócios, e o CASNAV (Centro de Análise de Sistemas 
Navais), na definição dos requisitos arquivísticos, no planejamento do sistema 
eletrônico de gestão arquivística de documentos, e na implantação.
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Na verdade, definir os requisitos arquivísticos foi 
levantar a estrutura organizacional, as atividades 
desempenhadas pelas OM, a produção documental 
diferenciando documentos arquivísticos de não-
arquivísticos e a tipologia documental em cada 
atividade; elaborar o plano de classificação e a tabela 
de temporalidade; estabelecer os Metadados de 
preservação, os formatos-padrão e os protocolos a ser 
utilizados.

Dos problemas existentes quando trabalhamos com 
pessoas da área de mapeamento e modelagem de 
processos, ou mesmo da área de TI, um acontece 
porque elas salientam o processo de trabalho, porém 
o gerenciamento eletrônico de documentos requer a 
focalização no documento produzido naquele proces-
so de trabalho.

A estabilidade e a melhor manutenibilidade eram os 
objetivos a ser alcançados para darmos os primeiros 
passos em direção à melhoria do sistema, e para tanto 
optamos pela modelagem orientada a objetos, em 
camadas. Também a evolução para a plataforma Web 
foi um facilitador para a migração futura para Java; bem como ter um trâmite interno 
seguro (TIS) e utilizar criptografia própria aplicada a documentos e mensagens 
classificadas. Outra evolução veio com a inclusão de arquivo de subsídios com 
possibilidade de controle de obrigatoriedade na leitura, nesse caso, diferenciamos 
via de cópia com exigência de ação de via de cópia sem exigência de ação, porque 
anteriormente a cópia que não exigia ação alguma segurava o trâmite. Mais uma 
diferença veio com a possibilidade de desvinculação do SisInfra (Sistema de 
Infraestrutura da Marinha) permitindo a inclusão e exclusão de novos usuários, e de 
funções e tarefas, independentemente de sua importação da base de administração 
do SIGDEM.

Ainda mostrando as diferenças entre a versão 1.2 e a 2.0, temos a inclusão do NUP 
(Número Único de Processos), que diz respeito a processos e documentos, mas se o 
documento se tornar um processo o número do documento será relacionado ao 
processo aberto. Junto ao NUP, está a atribuição do grupo indicador, com a organiza-
ção, o setor, o responsável, quem assinou o documento e até quem digitou o docu-
mento  (Figura 4).

Por sermos do Governo Federal, temos que trabalhar com a metodologia do Conselho 
Nacional de Arquivos. Assim, devemos trabalhar somente com 10 classes, o que é 
quase impossível. No entanto, criamos o que em biblioteconomia é chamado de 
Tabela de Auxiliar, e colocamos uma barra; a partir dessa barra, identificamos a 
tipologia documental. 

A possibilidade de controle de documentos, dossiês e processos em módulos 
distintos; o controle dos processos autuados na própria OM e dos recebidos das 
demais organizações; e a monitoração automática dos documentos por meio do 
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código de classificação, foram outras mudanças 
significativas. Aliás, esse código de classificação é 
usado para eliminação de documentos, transferência, 
recolhimento etc.

Implementar gerenciamento eletrônico de documen-
tos significa que até quem registra entrada e saída na 
empresa deve ter acesso ao gerenciamento, para 
registrar nele o documento gerado. Na Marinha, 
usávamos há muito tempo cores para distinguir 
documento que entra, que sai, que tramita interna-
mente. Agora, mantivemos as mesmas cores no 
sistema, porque o funcionário percebe que a ação é a 
mesma que ele já fazia, o que gera uma resistência 
bem menor na implementação. 

Treinar gerentes e usuários, e praticar a classificação 
dos documentos foram os pontos importantes na 
implantação do sistema, que aliás ocorreu de baixo para 
cima, porque até chegar ao gabinete do comandante da 
Marinha os problemas já estariam solucionados. 

De fato, ainda precisávamos de repositório para longo prazo. Então, criamos o 
programa de preservação a longo prazo da Marinha. Há uma comissão composta por 
órgãos de direção setorial, serviços de documentação da Marinha e algumas organi-
zações militares que são chave para esse desenvolvimento. Esse programa prevê 
como metas a curto prazo, propor a Política de Preservação Digital (PPD) e estabele-
cer diretrizes de preservação digital; levantamento dos sistema digitais administrati-
vos e operativos para avaliação quanto aos requisitos arquivísticos e definição de 
relevância para preservação digital; capacitação dos membros da comissão; e 
estabelecer intercâmbios com outros países que tenham políticas de preservação 
definidas, com o propósito de realizar benchmarking, para tanto foram escolhidos o 
Reino Unido e a Austrália, que são os países mais desenvolvidos em termos de 
preservação a longo prazo.

Metas a médio prazo do programa de preservação: definir formatos e procedimentos 
para preservação dos arquivos digitais, permitindo estabelecer padrões para 
migrações em virtude de evoluções tecnológicas; definir infraestrutura de armazena-
mento a longo prazo; definir políticas e diretrizes para conversão ou migração de 
maneira a garantir autenticidade, acessibilidade e utilização. E, a longo prazo, o 
desenvolvimento do sistema de armazenamento dos documentos dos arquivos 
intermediário e permanente, e de acesso a esses documentos  (Figura 5).

Esse sistema deve estar pronto em 2015, só então teremos os documentos do 
arquivo corrente sendo avaliados pela tabela de temporalidade, e transferidos para 
arquivos intermediários e para permanentes. E será o momento em que diremos: 
“Temos gerenciamento eletrônico de documentos desde a produção até o arquiva-
mento”. 

A Experiência da Marinha

Maria Rosângela da Cunha

Figura 5
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Dataprev: Interessante a ideia de começar a implanta-
ção em baixo para terminar em cima, porque vem ao 
encontro do que eu disse sobre aculturar o usuário, 
sobre as pessoas pensarem em relevância. 

INSS: A questão do 'de baixo para cima' é também do 
mais simples ao mais complexo. Nós queremos mudar 
o paradigma de trabalho das pessoas, principalmente 
nos Cedocs, em que já começamos a sair do papel e a 
chegar à mídia digital. O início da preparação é a 
digitalização, é mostrar que essa transformação facilita 
o acesso do cidadão à informação.

Dataprev: Seria interessante se pudéssemos discutir 
um pouco sobre os aspectos da não-redução do papel.

Marinha: Hoje, estamos no início do projeto no governo 
do Rio, e lá não existe nada, diferentemente da Marinha 
em que tudo já estava organizado. Enfim, um desafio. 
Quando chegamos, iríamos implementar em 4 proces-
sos de trabalho, e a nossa visão era de implementar em 
todos os processos, como fizemos na Marinha. E 
nesses 4 processos, não havia nada de gestão docu-
mental. Então, o que eu aconselharia seria que as 
áreas trabalhem juntas, para irem automatizando os 
processos de trabalho. O Ministério da Previdência vai 
automatizar tais processos de trabalho, mas a gestão 
documental tem que pensar a gestão já como um todo, 
para criar os instrumentos. Quando, em vez de 4 
processos, forem 5 ou 6 os instrumentos de gestão já 
deverão estar implementados. Neste momento, 
estamos fazendo gestão documental em 184 órgãos 
com uma equipe de 6 pessoas. Se houver uma boa 
metodologia, uma boa gerência de projeto e uma 
equipe motivada, implementa-se um programa de 
gestão com todos os instrumentos, plano de classifica-
ção, tabela de temporalidade, manual de tipologia e 
manual de gestão de documentos em 1 ano. Também é 
positivo fazer a gestão documental junto com a auto-
mação dos processos. Se for digitalização, faz-se a 
digitalização dentro do plano de classificação, com a 
tabela de temporalidade. Isso vai diminuir o custo e o 
trabalho no futuro.

DEBATE

A Experiência da Marinha

Maria Rosângela da Cunha

Dataprev: Como foi feita a avaliação dos sistemas que 

fazem essa geração?

Marinha: Criamos um formulário para avaliar a criticida-

de da documentação produzida no sistema e a capaci-

dade do sistema de produzir documentos arquivísticos 

fidedignos e autênticos, por exemplo: quem implemen-

tou o sistema? Quais os documentos produzidos dentro 

desse sistema? São documentos arquivísticos? São 

probatórios? Só existem no sistema? A perda de dados 

durante uma migração nos anos 70 causou um proces-

so em que a Marinha teve que apresentar comprovan-

tes de pagamentos que não existiam. Hoje, é emitido 

um relatório que deve trazer o porquê de determinado 

pagamento a uma pessoa. 

MPS: Aliás, estamos nessa fase. Percebi que não há 

como fazer levantamento de produção documental sem 

conhecer as funções e as atividades da organização. 

Inclusive, sobre as entrevistas aqui no Ministério para 

construir o código de classificação, a tabela de tempora-

lidade etc. Estamos pensando em criar uma ferramenta 

para essas entrevistas.

Cenadem: Comentamos a respeito da motivação, da 

cor das telas etc. Como foi lidar com o fator humano em 

relação à mudança? 

Marinha: No início, houve resistência. Alguns acostu-

mados com máquina de escrever tiveram dificuldade 

para lidar com o computador. Então, fizemos muitos 

treinamentos, inclusive, quem vem para a Marinha já 

tem treinamento, na escola de formação, de gestão 

documental, de classificação, de uso do sistema – aliás, 

algo que faz falta no serviço público, porque, usualmen-

te, os servidores chegam para exercer suas funções 

sem conhecimento algum a respeito da instituição em 

que vão trabalhar. Mas quando começamos a imple-

mentar surgiram algumas resistências, que foram 

dissipadas e em poucos meses ninguém queria voltar 

para a máquina de escrever. 
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Figura 1Figura 1

Figura 2

Figura 3

1 Formado em Processamento de Dados, com MBA em “Business Intelligence”, “Gestão Executiva de Fundos de Pensão” e “Direito 
da Tecnologia da Informação”, atua no segmento de Previdência Complementar há mais de dez anos, sendo, nos últimos três, 
Gerente de TI. Já passou por várias empresas do ramo, tais como: Sistel – Fundo de Pensão do antigo sistema Telebrás –, e Caixa 
Vida e Previdência. Integra o comitê de Tecnologia do sistema ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar.

Entidade fechada de previdência complementar, sem 
fins lucrativos, que administra os Planos de Benefícios 
da ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos –, 
o Postalis iniciou atividades em 1981. Hoje, administra 
dois planos de benefícios: um de Benefício Definido 
(BD) e outro de Contribuição Variável (Postalprev) que 
objetiva complementar o benefício pago pela 
Previdência Social. Com cerca de 130 mil contribuintes 
e assistidos, tem como meta digitalizar uma acervo de 
5 milhões de imagens em diversos formatos e estados 
de conservação, uma vez que chegam à empresa 20 
mil documentos a cada mês (Figura 1).

De fato, talvez o desafio mais difícil seja a mudança 
cultural na empresa, em outras palavras, realizar o 
desapego pelo papel, que virá na totalidade quando as 
pessoas se sentirem seguras em relação à nova mídia, 
à nova tecnologia. Portanto, queremos, entre outros, 
agilidade na recuperação de informações e seu 
armazenamento adequado, o que na verdade significa 
ter uma gestão sobre as informações, para, inclusive, 
não enfrentarmos mais problemas de espaço físico 
referentes ao acúmulo de papéis, uma vez que estamos 
em uma localização com alto custo de instalações 
físicas para o armazenamento de papel, sem contar o 
tempo gasto para localizar esses documentos 
(Figura 2). 

Nossa solução já está diagramada e envolve os seguin-
tes processos e áreas: protocolo dos documentos, que 
registra origem e destino de cada documento que entra 
na empresa; um bureau de digitalização para o trata-
mento que inclui registro, digitalização e indexação; a 
guarda dos documentos fora da empresa, com microfil-
magem de alguns para descarte de papel, e o armaze-
namento em um hosting no Postalis; e, por fim, a 
disponibilização dessas informações para nossos 
clientes internos e externos de forma intuitiva, rápida e 
segura (Figura 3). 

Após prospectar várias soluções e empresas, adquiri-
mos uma suíte de produtos que formam a arquitetura 
de software do nosso projeto de ECM (Enterprise 
Content Management) e têm o objetivo de gerir o 
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documento na sua totalidade (Gestão Documental). O ambiente é 100% Microsoft na 
camada de sistema operacional, suportando as principais ferramentas da solução, 
que são o Alfresco (repositório de imagens) e o Intalio (Worflow); o servidor de 
aplicações escolhido foi o Tomcat (Software Livre); e Kofax na captura de imagens 
(responsável pela geração de PDF pesquisável, pois todos os documentos são 100% 
“ocerizados” – OCR). Relativamente à arquitetura de hardware, adquirimos cinco 
servidores de alta performance, para banco de dados, aplicações, Alfresco/Intalio e 
Kofax. Todo o armazenamento é feito em Storage SAS.

Vale ressaltar que a implementação do projeto iniciou-se pela gestão documental, 
focada no “core-business” da empresa, a Diretoria de Seguridade – responsável por 
receber as contribuições, cadastrar os clientes e pagar os benefícios no momento da 
aposentadoria. Assim, levantamos e mapeamos os itens documentais que compori-
am o projeto, elaboramos a Tabela de Temporalidade e o Plano de Classificação 
desses itens documentais, definindo tempo de vida, lugar de armazenamento, 
anexos, formulários que compõem um determinado tipo etc.

Apesar de existir uma óbvia evolução no sentido de termos os documentos em meio 
eletrônico, por uma questão legal e jurídica precisamos ainda manter o documento 
físico.

Ferramenta bastante customizável, o Alfresco está construído sobre o Framework, 
muito utilizado, Eclipse. Então, a escolha pelo Alfresco foi pautada em função da 
possibilidade de integração com nossos sistemas corporativos, e da evolução da 
própria ferramenta, pois conta com um fórum de discussão com integrantes de 
muitos países e culturas. A ferramenta é evoluída na sua versão open-source e 
quando homologada pela comunidade é disponibilizada para os usuários da versão 
Enterprise. 

Atualmente, nosso repositório tem 50 mil imagens compondo mais de 20 mil docu-
mentos. Fizemos um processo de captura de imagem e armazenamento em PDF 
pesquisável, como já mencionado, e percebemos a eficiência no momento de 
pesquisarmos imagens a partir de um texto relevante para determinada imagem – 
qualquer imagem capturada pelo Kofax é perfeitamente encontrável pesquisando-se 
textualmente.

Chegar a ter 1,5 milhão de imagens é a meta para 2010, assim como implementar 
fluxos de trabalho automatizados. Com a implementação desse projeto, compreen-
demos que é de vital importância o dimensionamento correto da infraestrutura de 
hardware e software, devem ser bem elaborados, multidisciplinar, envolvendo todas 
as áreas da empresa e deve ser implementado em partes, visando a redução de 
desperdícios de tempo e, obviamente, dinheiro. 
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INSS: Vocês estão utilizando a versão Community? 

Postalis: Não, nossa versão é a Enterprise.

Dataprev: De fato, o Alfresco tem duas versões. Uma 

open e free, já disponível na comunidade, e a 

Enterprise, com mais funcionalidades. Aliás, esta é 

uma tendência que veio com os softwares Open 

Source: faz-se um contrato por um valor irrisório e 

recebe-se uma versão melhorada e robusta. 

Marinha: É possível fazer a administração da documen-

tação via plano de classificação pelo Alfresco? 

Postalis: Sim, claro.

Marinha: Hierarquicamente? Descendo quantas 

classes forem necessárias?

Postalis: Exato, não há limite. 

Postalis: O limite é o número de pastas que o Windows, 

por exemplo, pode criar. 

Marinha: Com o Alfresco, vocês trabalham com 

certificação digital?

Postalis: Ainda não, mas é algo totalmente suportável. 

Ratificando, o usuário que existe no Windows para 

acessar e-mail e acessar rede é o mesmo usuário 

utilizado no Alfresco.

INSS: Vocês contrataram o Alfresco Enterprise? 
Tiveram apoio? Como foi o atendimento? O Alfresco tem 
um recurso de Workflow, porém você falou em Intalio, 
então vocês desconsideraram esse Workflow do 
Alfresco por ser muito fraco, ou vocês não estão 
trabalhando com Workflow atualmente? A captura do 
Postalis está centralizada em Brasília, ou distribuída 
pelo Brasil? 

Postalis: A captura é toda centralizada em Brasília. 
Recebemos os documentos nas filiais do Postalis em 
todas as diretorias regionais dos Correios, esses 
documentos seguem para um único ponto em que são 
protocolados, e depois para as áreas de trâmite 
específico. Na verdade, desconheço esse Workflow 
específico do Alfresco, o Workflow da nossa solução é o 
Intalio. E este não implementamos ainda. 

INSS: O Alfresco tem um Workflow interno, inclusive já 
estamos trabalhando com ele na tramitação dos 
documentos do gabinete da presidência, e são dois 
tipos de Workflow com ferramentas dentro do Alfresco. 

INSS: E sobre a consultoria? Como foi?

Postalis: Tivemos o apoio de uma consultoria que 
trouxe essa solução, e deu suporte na implantação, no 
levantamento dos planos de classificação, da tabela de 
temporalidade e da montagem do Bureau de 
Digitalização e Protocolo. Diria que foi fundamental 
essa sustentação.

Marinha: Ainda que não se produza o documento, nem 
o trâmite, eletronicamente, o Alfresco possibilita, por 
exemplo, o gerenciamento de controle de acesso pelo 
número do plano de classificação? Se nós optarmos 
pelo Alfresco, precisaremos desse controle. Existe a 
possibilidade de se fazer tanto o controle de acesso 
quanto o de classificação de sigilo, prazo de guarda? 

Postalis: Ele tem, sim, essas funcionalidades nativas 
da ferramenta – por ser ela de ECM, é possível essa 
implementação. 

Marinha: Mas eu conheço muitas ferramentas de ECM 
que não fazem. 

Postalis: Entendo, mas essa faz, sim. Nossa ideia é 
integrar os sistemas corporativos usando os 
Metadados do Alfresco, para conseguir esse tipo de 
controle. 

DEBATE

Experiência do Postalis – Uso do Alfresco

Glauco Milhomem Balthar 
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Figura 1

Figura 2

Unificar o acesso a informações antes dispersas nos 
portais do governo foi o impulso inicial para a criação do 
LexML, a rede de informação legislativa e jurídica. Com 
ele, o cidadão passa a pesquisar em múltiplas bases de 
dados. Essa iniciativa contou com vários órgãos, entre 
eles a comunidade de fiscalização e controle dos três 
poderes TIControle, a Controladoria-Geral da União, o 
Ministério Público e as Interlegis (Figura 1).

Olhando-se rapidamente, a cara do LexML parece a do 
Google, porém uma diferença marcante está no fato de 
o Google indexar páginas da Web, e o LexML indexar 
documentos, o que faz, por exemplo, com que o resulta-
do no LexML seja um documento do Código de Defesa 
do Consumidor disponível em 10 órgãos, contra 
centenas de milhares de páginas com o Código de 
Defesa do Consumidor no Google.

Com a colaboração de muitos órgãos, o acervo inaugu-
ral, em junho/2009, era de cerca de 1,285 milhão 
documentos. Hoje, passa de 1,320 milhão, com mais 
de 2,800 milhões links para diversos sites do governo. 
No Brasil, 53 milhões de cidadãos possuem acesso à 
internet, porém o direito ao acesso à informação, 
assegurado constitucionalmente, exige a existência de 
consultas a informações contidas em todo o escopo da 
gestão da documentação governamental, que é mais 
um ponto da Constituição Federal. Obviamente, não se 
trata do dilúvio de resultados provenientes das consul-
tas Google, como já foi mencionado (Figura 2).

Se considerarmos somente a Legislação Federal, 
vemos quase 150 mil normas editadas desde a 
Constituição de 1988 – e em níveis estadual e munici-
pal esse número cresce assustadoramente. Assim, faz 
muito sentido termos a centralização das consultas que 
o cidadão pode querer fazer. 

Há ainda um sem-número de situações que fortalecem 
nossa empreitada: a falta de persistência dos links, que 
repentinamente deixam de existir; multiplicidade de 
portais e interfaces de pesquisa; hierarquia de normas, 
e todos nós sabemos como é difícil achar uma portaria 
federal ou estadual; o ciclo conturbado de vida do 
documento, um projeto de lei que vira norma, a norma 
que é alterada e revogada, a jurisprudência que 
interpreta a norma em determinados casos; a grande 
quantidade de siglas e acrônimos que temos no 
universo jurídico e legislativo, etc.
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Aliás, nos tribunais, ocorre diariamente o que poderia 
ser chamado de uma avalanche de letras associadas a 
elas mesmas. Nesse caso específico, o LexML sai na 
frente porque faz um trabalho de gestão de vocabulá-
rio, assim, quando um órgão adere ao LexML, levanta-
se uma lista de siglas e documentos para a integração 
dos Metadados.

A informação continua sempre no órgão que a provê: 
uma consulta sobre lei estadual de Minas Gerais faz 
com que estejamos lá na Assembléia Legislativa 
mineira; outra, sobre lei federal, disponibiliza o site da 
Imprensa Nacional.

De fato, foi para alcançar a identificação e a estrutura-
ção de informação legislativa e jurídica – através da 
busca de padrões, da integração e do compartilhamen-
to de dados – que diversos órgãos se uniram, criaram o 
projeto LexML a partir de uma experiência italiana, e 
acabaram unificando o acesso com recursos sofistica-
dos de recuperação da informação.

Não só padrões de tecnologias estabelecidas como o 
identificador persistente URN (Uniform Resource 
Name), o XLM (eXtensible Markup Language) e o 
protocolo de coleta de Metadados PMH (Protocol for 
Metadata Harvesting) são relevantes, mas a ideia, já 
debatida anteriormente, do 'i' grande e do 't' pequeno – 
mais informação e menos tecnologia – é fundamental, 
ou seja, a questão da informação, com padrões que 
vieram da biblioteconomia, da arqueologia, e da 
museologia também. O CIDOC-CRM (Corporate Identify 
Documentation – Conceptual Reference Model) veio da 
museologia, o SKOS (Simple Knowledge Organization 
System) é do W3C (World Wide Web Consortium) e está 
baseado em tesauros. Enfim, temos o LexML muito 
bem alicerçado (Figura 3).

Entre os projetos que influenciaram nosso LexML estão 
os italianos Norme In Rete e Akoma Ntoso, este destina-
do à África; e o europeu Metalex (Figura 4).

Diretamente ligada à questão da informação e da 
gestão do conteúdo está a encontrabilidade. Que em si 
não é nova, já que no século XVI havia uma preocupa-
ção grande com a identificação única do autor. O que 
interessa ao cidadão é o conteúdo pessoal – é aqui que 
vamos gerir os Metadados para indexar conteúdo. 
Agora, a expressão do conteúdo é um texto, uma 
imagem, um áudio, uma apresentação ao vivo. 
Contudo, a manifestação da expressão do conteúdo 
significa a maneira com que ele, conteúdo, é apresen-
tado no mundo físico: um PDF, ou em papel. Quando 
nos referimos, por exemplo, a uma lei, podemos estar 
interessado no que ela estabelece (conteúdo), no texto 

Figura 3

Figura 4
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Figura 5

Figura 6

que foi publicado originalmente (expressão do conteú-
do), ou na republicação, no PDF da lei (manifestação da 
expressão do conteúdo).

Inicialmente, o escopo do LexML traz preposições 
legislativas, normas jurídicas, jurisprudências envol-
vendo acórdãos, súmulas e decisões monocráticas, 
nos níveis federal, estadual e municipal, nos três 
poderes, na AGU e também no ministério público. 
Porém, já incluímos outras manifestações como 
pareceres do Ministério Público, petição inicial, exposi-
ção de motivos e mensagens de vetos (Figura 5).

Quando queremos organizar alguns itens, é importante 
definir que tipo de item cada um é, ou seja, a identifica-
ção unívoca. Assim, criamos uma recomendação, e 
adaptamos essa recomendação para identificar 
unicamente um documento. Por exemplo: para a lei 
8.666 concebemos um URN que em 20 anos não vai 
mudar, ao passo que os URLs provavelmente estarão 
modificados. Inclusive, o uso do ponto e vírgula ajuda a 
entender. A interação a partir de algo de maior compre-
ensão é maior – resultado da interabilidade semântica 
(Figura 6).

Recolhendo dados de diferentes instituições, o LexML 
monta sua arquitetura de coleta de Metadados, com 
alguns possíveis agregadores. Podem existir também 
publicadores para alguns órgãos. O publicador é o 
responsável pela informação, pela persistência do 
recurso; e é ainda obrigado a compreender a URN com 
o objetivo de posicionar o recurso no espaço de nomes 
do LexML.
 
Existem também funcionalidades extras como ordena-
ção, correção de termos digitados, cesta de itens, 
pesquisa com suporte de léxico – incorporamos um 
vocabulário produzido pela Universidade São Carlos, 
que permite fazer as flexões de gênero, número e grau. 

Para a criação do Comitê Gestor de Informações do 
LexML utilizamos uma comunidade de prática, em que 
há bibliotecários, analistas de informação e arquivistas. 
Fizemos diversas reuniões ordinárias, temos um termo 
de referência e planos de metas. Nossos grupos de 
trabalho tratam da indexação de assunto; do comporta-
mento linguístico, uma vez que as flexões de gênero, 
número e grau somente são possíveis para o português 
coloquial – o jurídico, o arcaico e o culto serão em breve 
contemplados para beneficiar a totalidade de integran-
tes da rede. Existe ainda o grupo que trabalha as 
categorias e critérios para formação do Acervo.

Experiência do Prodasen

João Lima
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Recentemente, recebemos o status de recomendado pela e-PING (Padrões de 
Interoperabilidade do Governo Eletrônico), uma importante distinção para o executi-
vo federal. Em termos de adesão, além da instalação e da configuração, é exigida a 
manutenção de uma tabela atualizada, com uma linha para cada documento. E 
fazemos uma coleta automática, com atualizações semanais que em breve serão 
diárias. 

Dataprev: A ligação do URN com o URL é feita através 

da rede de Metadados?
 
Prodasen: Como os browsers não possuem suporte 

nativo para o URN, usa-se um procedimento chamado 

de HTTP Prox. Quem usa o Firefox já conta com alguns 

plugins que já fazem a resolução direto da URN, sem a 

necessidade do prefixo. Por enquanto, o caminho é 

pegar carona no URL padrão.

Dataprev: Apenas como informação, a partir de uma 

demanda da secretaria da previdência social, estamos 

inserindo todas as normas, leis, portarias dos entes 

federativos.

Marinha: Gostaria de mais informações sobre disponi-

bilizar informações no LexML. Encontro no site?
 
Prodasen: Exato. Na seção de Downloads, baixando o 
kit provedor de dados, a documentação fica disponível, 

sendo necessárias apenas a instalação e a configura-
ção.
 
INSS: O recurso da URN é espetacular para utilizarmos 
em processos de benefícios e em outros documentos 
que não são legislação. Então, em vez de ter o Alfresco 
simplesmente como um repositório, podemos utilizar o 
recurso da URN para localizar até mesmo um processo 
que está no estado de São Paulo, na PS de Campinas.

Prodasen: Nada impede você de usar o identificador 
opaco, número gerado pelo Alfresco, dentro de uma 
URN. Inclusive, é simples.

Dataprev: A ideia dos identificadores persistentes é 
bem interessante. Aliás, é algo que está muito centrado 
na linha das publicações científicas. O Alfresco não 
deve ser considerado apenas como identificador de 
documentos, porque ele atende de uma maneira 
bastante ampla a questão de resgatar o documento, de 
recuperar o documento. Sem dúvida alguma, a URN é 
um caminho a ser trilhado em algum momento. 
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