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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa, de cunho exploratório, é averiguar o uso da informação arquivística 

no processo de tomada de decisão em organizações pública, por meio de estudo de caso, no 

Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, junto ao conselho consultivo da corporação. Para tanto, 

utilizou-se uma abordagem qualitativa, precedida de pesquisa bibliográfica e documental. 

Empregou-se a entrevista semiestruturada e a observação participante como instrumento de 

coleta e cuja interpretação de dados foi efetuada considerando a análise do discurso. Investigou-

se a relação existente entre a gestão documental, o uso da informação de arquivo e o processo 

decisório, dentro da instituição, questionando-se aos membros do conselho consultivo e 

observando as práticas dos gerenciadores de arquivos da instituição. Constatou-se que a gestão 

documental é incipiente, o que dificulta a obtenção e recuperação da informação, decorrente da 

ausência de uma política de gestão documental mais efetiva. Identificou-se, tanto na análise 

documental como nas entrevistas realizadas, que a informação arquivística é vista como 

essencial para a tomada de decisão. Verificou-se que o uso da informação de arquivo favorece 

o gerenciamento de recursos em organizações públicas, mas percebeu-se também a necessidade 

de melhor esclarecimento dos gestores públicos e dos gerenciadores de acervo quanto ao uso 

de ferramentas e instrumentos específicos como forma de melhor gerenciar seus documentos. 

Conclui-se que a gestão documental é o ponto inicial do processo de produção do conhecimento 

organizacional e sustentação principal do processo decisório de uma organização pública. 

Palavras-chave: Processo decisório. Organizações públicas. Informação arquivística. Gestão 

documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The objective of this exploratory research is to investigate the use of archival information in the 

decision making process in public organizations, through a case study, in the Military Fire 

Brigade of Ceará, together with the advisory council of the corporation. For that, a qualitative 

approach was used, preceded by bibliographical and documentary research. The semi-

structured interview and the participant observation were used as an instrument of collection 

and whose interpretation of data was made considering the discourse analysis. The relationship 

between document management, the use of archive information and the decision-making 

process was investigated within the institution, questioning the members of the advisory board 

and observing the practices of the institution's file managers. It was found that document 

management is incipient, which makes it difficult to obtain and retrieve information, due to the 

absence of a more effective document management policy. It has been identified, both in 

documentary analysis and in interviews, that archival information is seen as essential for 

decision making. It was verified that the use of archival information favors the management of 

resources in public organizations, but also the need for better clarification of the public 

managers and the collection managers regarding the use of specific tools and instruments as a 

way to better manage your documents. It is concluded that document management is the starting 

point of the process of production of organizational knowledge and main support of the 

decision-making process of a public organization. 

Keywords: Decision-making process. Public organizations. Archival information. Document 

management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O registro de determinada informação em dado suporte, como as pinturas rupestres, 

possibilitou ao homem a formação de uma memória e, a partir desta, o repasse de determinada 

situação, ensinamento, comportamento e outros tipos de informações com a mais diversa 

intenção, desde preservação da informação até mesmo indução a um comportamento. Com o 

aumento e aprimoramento desses registros, formas de controle sobre eles começaram a ser 

desenvolvidas e, semelhante à complexidade das novas relações do homem, esse controle 

apresentou-se também, gradativamente, complexo, necessitando assim, o desenvolvimento de 

métodos mais próximos à nova realidade. Desde o desenvolvimento da fala, e posteriormente 

da escrita, observa-se a busca pelas melhores formas de comunicar. 

A complexidade do mundo informacional envolvendo volume e variedade de tipos de 

publicações e suportes, não é a única preocupação do profissional da informação. Este deve 

estar capacitado e atento ao desenvolvimento da Ciência, de métodos e instrumentos que 

permitam a organização, recuperação e acesso à produção do conhecimento, não apenas 

voltando-se à conservação, mas, principalmente, à propagação dos saberes. 

A esse panorama some-se a existência de múltiplas formas de comunicar o 

conhecimento.  Cada área possui suas próprias ferramentas para gerenciar seu “patrimônio 

documental”: Medicina, Arquivologia, Documentação, Biblioteconomia, Física, enfim, a esta 

pluralidade comunicacional, o profissional deve se debruçar buscando compreender suas inter-

relações. 

Esse cenário de mudanças e interdisciplinaridade aponta para a adequação às novas 

necessidades informacionais dos diversos setores que compõem a sociedade. Dentre estes a 

Administração Pública, que se depara com a exigência da sociedade pela transparência de suas 

ações e de suas informações. Com base na identificação da relação entre gestão e informação 

este estudo buscou analisar as contribuições do uso da informação arquivística na gestão pública 

para o processo decisório, investigando como a informação arquivística está inserida no 

processo que muitas vezes norteia a existência da própria instituição.  

A proximidade com uma instituição pública evidenciou algumas lacunas no fazer 

laboral da mesma, onde a realização do trabalho de verificar peças processuais, cuidar de seu 

arquivamento, organização e recuperação, bem como sua preparação para o recebimento de 

auditoria externa e outras atividades, como fornecimento de informações para público interno 

e externo feito, inicialmente, com conhecimento a partir da observação de preceitos anteriores 

sem instrumentos adequados.  
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Compreende-se que as carências e lacunas demonstradas no cotidiano da instituição não 

se reduzem a uma organização pública, mas se reflete também em outras instituições e em graus 

diferenciados de intensidade e profundidade. A busca por informações sobre técnicas mais 

adequadas de gerenciamento de acervo e respaldo profissional apresentou-se como diretriz para 

sanar tais deficiências.  

Entende-se que o cumprimento dos preceitos contidos nas Legislações do país, dentre 

as quais os direitos garantidos pela Constituição, requer conhecimento por parte de gestores de 

instituições, e subordinados, da administração pública, do conteúdo das mesmas e dos caminhos 

a serem percorridos para que seu cumprimento seja efetivo. A exigência social expressa na Lei 

de Acesso à Informação aponta para outros aportes como gerenciamento de informação e 

documentação.  

Como uma das forças de coesão da sociedade através da melhoria do desempenho de 

atividades rotineiras, a informação estrutura relações carregando em si o fator diferencial e 

potencial de transformação. Dentro do ambiente organizacional vários são os tipos de 

informação necessária: informação tecnológica, cientifica, industrial, por exemplo. No entanto, 

o desempenho das organizações públicas, sua organicidade e seu cotidiano, seu fluxo 

informacional é retratado e registrado pela informação arquivística necessitando de estudo de 

suas peculiaridades. 

A interdisciplinaridade da informação favorece a aproximação entre Ciência e 

Administração Pública justificando o que se propõe neste estudo. Compreendendo a 

necessidade de o profissional mostrar sensibilidade às demandas da sociedade, busca-se estudar 

um tema que fortalecesse o enfrentamento de desafios dos profissionais das áreas de 

Biblioteconomia e Arquivologia, demonstrando as possibilidades de colaboração para a 

eficiência e eficácia na prestação de serviços à sociedade. 

Apropriando-se de tais circunstâncias, julga-se necessário investigar o modo das 

organizações públicas reconhecerem-se na sociedade da informação, como se dá o tratamento 

das informações produzidas e quais informações necessita, que fontes são consultadas pelas 

mesmas e que critérios são utilizados para qualificar uma fonte de informação como adequada. 

Esses questionamentos demonstram a amplitude de possibilidades de estudo contemplando as 

organizações e aproximando-as da Biblioteconomia, embora estes temas não sejam abordados 

neste estudo. 

Diante do contexto citado tem-se como questão central: Como o uso da informação 

arquivística contribui para o processo decisório nas organizações públicas? Para tanto elegeu-

se como objetivo geral analisar o uso da informação arquivística no processo decisório em uma 
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organização pública, e como objetivos específicos tem-se: a) compreender a funcionalidade da 

gestão documental dentro de uma organização; b) identificar o papel da  informação arquivística 

dentro do processo de tomada de decisões de uma organização pública e c) verificar o uso da 

informação arquivística no processo decisório na gestão do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado do Ceará.  

Considerando os objetivos da investigação trata-se de uma pesquisa exploratória a partir 

de estudo de caso. O presente estudo se desenvolveu em 03 (três) etapas distintas. A primeira 

constituiu-se de pesquisa bibliográfica e documental, em seguida, realizou-se pesquisa de 

campo de cunho qualitativa através de realização de entrevista aos gestores e responsáveis pelo 

gerenciamento e recuperação de documentos da instituição. A terceira etapa contemplou a 

interpretação de dados a partir dos autores citados no referencial teórico. Por tratar-se de estudo 

de caso o campo escolhido para estudo foi o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará.  A 

população inquirida foi os componentes do conselho consultivo da instituição mencionada 

caracterizado como grupo de assessoramento da organização. 

O trabalho apresenta-se dividido em seis partes. Inicialmente, traçamos um esboço do 

trabalho apontando seus aspectos essenciais e introdutórios. Este é responsável por delinear 

aspectos gerais e prenunciativos do tema abordado, técnicas utilizadas para realização do 

estudo, relevância do tema para o pesquisador e seus objetivos. 

No capítulo dois, intitulado Informação arquivística nas organizações, contemplamos 

conceitos de informação, informação arquivística e delineamos sua inserção no meio 

organizacional construindo o cenário de estudo, parcialmente. Tais conceitos são essenciais 

para a compreensão do tema e sua relevância para a sociedade e para as organizações de forma 

geral. 

No capítulo três, denominado A informação arquivística no processo decisório, 

destacamos o ambiente organizacional, suas estruturas, teorias da administração, conceitos da 

área conduzindo o tema ao processo decisório em seus aspectos gerais e a relação da informação 

com este momento dentro da organização pública. 

O capítulo quatro, nomeado de Metodologia descreve-se o percurso, métodos, 

instrumentos e técnicas desenvolvidas para concretização deste estudo, dotando o mesmo de 

caráter verificável, característica intrínseca e essencial à pesquisa cientifica. 

O capítulo cinco, nominado como Apresentação e interpretação dos dados expõe os 

dados coletados e percepções iniciais sobre os mesmos introduzindo uma leitura contextual para 

uma posterior interlocução com os autores utilizados. Neste, descreve-se respostas obtidas, 

gráficos montados a partir das respostas dadas, percentagens mais significativas e as inferências 
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feitas a partir do que foi colhido em campo e no referencial teórico da pesquisa.  

Finalmente, o capítulo seis, designado por Considerações finais traz ponderações acerca 

do tema tratado por este estudo no momento de encerramento do mesmo. Este expressa o 

alcance do presente estudo quanto a seus objetivos, descrevendo suas contribuições e apontando 

caminhos e sugestões levantados no decorrer de seu desenvolvimento. 
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2 INFORMAÇÃO ARQUIVÍSTICA NAS ORGANIZAÇÕES 

 

O aprimoramento das relações do homem com o meio, consigo mesmo e com o outro 

favoreceu a transformação de tais vínculos. Essa construção interativa, social e cultural, fica 

evidente em cada manifestação técnica expressada e produzida pelo homem. Cada processo 

para alcançar um objetivo traz em si suas próprias necessidades, podendo gerar um sistema 

cíclico. Inicialmente tem-se a percepção de algo, em seguida sua assimilação e, posteriormente, 

a confecção de algo, seja ideia, conceito, pensamento ou objeto, construindo, dessa forma, o 

conhecimento e com ele a história da humanidade. 

Seguindo o pensamento supracitado Rousseau (1998) afirma que a linguagem 

manifestou a necessidade de alcançar algo ou alguém que estava fora do alcance do braço. Em 

outro momento do desenvolvimento do processo de comunicação, a escrita, ampliou esse 

alcance para além do tempo e local de sua produção extraindo a essência do comunicado de seu 

contexto original. 

Antes do desenvolvimento da escrita os seres humanos usaram pinturas e outras formas 

de textos para se comunicarem e transmitirem a necessidade de expressar o que se sente 

interiormente e isso é o que move nossas descobertas. Demonstrando o contínuo progresso da 

humanidade, da Ciência e, consequentemente, da sociedade. Este aperfeiçoamento constrói-se 

a partir de um ponto anterior. O registro surge como forma de memorizar algo externamente, 

uma informação ou dado relevante, uma forma de alcançar mais longe.  

O uso da escrita trouxe muitas transformações, dentre elas a produção, divulgação e 

armazenamento de pensamento, ideias e regulações. Estas constituíram-se ao longo do tempo 

como insumo ao desenvolvimento do conhecimento: a informação. Conforme Santos (1989) a 

invenção da escrita e o estabelecimento das primeiras cidades contribuíram para o surgimento 

de espaços específicos voltados para a guarda e a preservação dos registros do conhecimento, 

ou seja, locais destinados a tratar informação.  

 

2.1 Conceitos de informação 

 

O homem tem em seu aspecto físico o melhor exemplo de sua necessidade de 

informação. Seus órgãos internos e sentidos são constantemente instruídos e estimulados por 

dados e percepções que são transformados em informação. Essa necessidade, como não poderia 

ser diferente é refletida em todas as suas atividades. A informação conecta, liga, religa, 
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transforma, instrui, traz à memória, move, remove, constrói, destrói. Somos conhecedores da 

importância e dos efeitos informacionais, no entanto, conceituá-la é tarefa mais exigente. 

Entende-se conceito como uma forma de elencar traços essenciais de algo. Cada 

conceito além de trazer características do objeto traz também aspectos do momento histórico, 

do contexto social e da área à qual se destina. A tarefa de conceituar algo pode ser ainda mais 

desafiadora se o objeto a ser conceituado permear vários contextos, neste caso mostra-se 

interdisciplinar. 

Na etimologia da palavra informação, segundo McGarry ([1984]), o termo provém de 

formatio e forma, ambos exprimindo a ideia de dar forma a alguma coisa e de formar um padrão, 

em latim era sinônimo de notícia. A literatura léxica expressa os usos comuns de uma palavra 

não se aprofundando em seus sentidos, fundamentos ou contextos, para o termo informação 

sugere-se que esta “é a ação ou efeito de informar; notícia ou dados sobre alguém ou algo; 

comunicação; informe; conhecimento; instrução”, nesta concepção percebe-se aspectos gerais 

da informação disseminados cotidianamente: uma ação, novidade (notícia) e conhecimento.    

A informação é objeto de estudo de vários campos do conhecimento nos quais possui 

uma função e interpretação peculiares. Ciências como Comunicação, Biblioteconomia, 

Arquivologia e Ciência da Informação estudam este objeto sob prismas diferenciados, logo suas 

concepções podem sofrer alguma diferenciação. 

Considerando os conceitos de informação expressos por autores como Jesse Shera, 

George Miller, D. McKay, C. Shannon e W. Weaver, dentre outros, McGarry ([1984]) expressa 

alguns atributos da informação a partir dos conceitos descritos pelos autores citados. Suas 

considerações demonstram que ocorre um processo cognitivo cujo objetivo “é satisfazer uma 

necessidade psicológica básica”, tais atributos qualificam um dado como algo informativo.  

 

1. A informação pode ser considerada quase sinónimo de facto. 

2. Tem por efeito transformar ou reforçar o que é conhecido, ou julgado conhecido, 

por um ser humano. 

3. A informação é utilizada como coadjuvante de decisão. 

4. A informação é a liberdade de escolha que se tem ao seleccionar uma mensagem. 

5. A informação é «algo» necessário quando enfrentamos uma escolha. A quantidade 

requerida depende da complexidade da decisão a tomar. 

6. A informação é a matéria-prima de que deriva o conhecimento. 

7. A informação é trocada com o mundo exterior e não meramente recebida. 

8. A informação pode ser definida em termos dos seus efeitos no receptor. 

(McGARRY, [1984], p. 17) 

 

Entendida como a disciplina que investiga as propriedades e o comportamento 

informacional, os fluxos de informação, e os significados do processamento da informação, 

visando à acessibilidade e a usabilidade ótima, conforme define Borko (1968), a Ciência da 
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Informação tem se preocupado com a origem, coleção, organização, armazenamento, 

recuperação, interpretação, transmissão, transformação, e utilização da informação. Em seu 

contexto salienta-se o conceito de informação explanado por Buckland (1991) que concebe três 

significados para o termo informação: como processo, como conhecimento e como coisa. 

 

(1) Informação-como-processo: Quando alguém é informado, aquilo que conhece é 

modificado. Nesse sentido “informação” é “o ato de informar...; comunicação do 

conhecimento ou “novidade” de algum fato ou ocorrência; a ação de falar ou o fato 

de ter falado sobre alguma coisa. 

(2) Informação-como-conhecimento: “Informação” é também usado para denotar 

aquilo que é percebido na “informação-como-processo”: o “conhecimento 

comunicado referente a algum fato particular, assunto, ou evento; aquilo que é 

transmitido, inteligência, noticias” [...] A noção de que informação é aquela que reduz 

a incerteza poderia ser entendida como um caso especial de “informação-como-

conhecimento”. Às vezes informação aumenta a incerteza. 

(3) Informação-como-coisa: O termo “informação” é também atribuído para objetos, 

assim como dados para documentos, que são considerados como “informação“, 

porque são relacionados como sendo informativos, tendo a qualidade de 

conhecimento comunicado ou comunicação, informação, algo informativo. 

(BUCKLAND, 1991, p.1-2) 

 

Destaca-se na concepção do referido autor a necessidade de processos cognitivos e 

físicos no ciclo ou fluxo informacional, onde cada significado sugere um comportamento 

diferenciado do fenômeno. Segundo Machado (2003) para que a informação-potencial gere 

informação é necessário que ela deixe o suporte no qual foi registrada e impregne-se no 

cognitivo receptor necessitando dotar os processos de recuperação da informação de uma 

relação mais dinâmica entre documento e informação, movimento próprio dos sistemas 

complexos através de padrões de reconhecimento, ou seja, há um ciclo da informação: fixação 

da informação em um suporte – um processo cognitivo sobre ele – externalização. 

A partir do pensamento expresso acima entende-se que o conceito de informação a partir 

de seu uso expressa sua fluidez e essencialidade. Aceita como processo, coisa, conhecimento, 

ação, novidade, verbalizada ou registrada esta constitui-se como condição sine qua non para o 

progresso humano seja sob o aspecto biológico, cognitivo ou social. 

As várias concepções sobre o que seria informação tecem aspectos relevantes para este 

estudo, como sua materialidade expressa pela fixação em um suporte, a necessidade de um 

processo cognitivo para seu uso, sua volatilidade ao deslocar-se no tempo e espaço, sua 

essencialidade como matéria-prima para decisões e produção do conhecimento.  

Esse breve esboço dos autores supracitados dá uma dimensão do fenômeno informação 

como “processo, conhecimento e coisa”. Este, por sua vez, está presente em cada e todo 

momento da vida do ser humano, logo pode-se observar esse comportamento também em outras 
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esferas de sua vida como no lazer, nos estudos, na vida social, enfim, no trabalho. Para 

compreender isso pode-se considerar a informação nas organizações. 

 

2.2 Informação arquivística 

 

Cada Ciência possui uma forma específica de tratar, usar, conservar e compreender a 

informação e o suporte em que esta se apresenta, assim o documento seria a materialização de 

uma informação em um suporte e a multiplicidade desses conceitos direcionando a reflexões 

acerca dos registros e forma de extração informacional desses documentos. Lopes (1996, p.15, 

22) nos diz “que a informação consiste em qualquer atribuição do pensamento humano sobre a 

natureza e a sociedade desde que verbalizada ou registrada”, o mesmo afirma que a fixação da 

informação em um suporte fragmenta-a, torna-a parcial.  

A situação mencionada permite que o que foi registrado seja deslocado no espaço e no 

tempo favorecendo a disseminação do conhecimento a respeito de acontecimentos e, 

consequentemente, a constituição da história. Em suas considerações Lopes apresenta a 

informação em seus aspectos físico, cognitivo e social esclarecendo ainda que o fenômeno 

informação tem no registro apenas um de seus elementos ou manifestações. 

Nesse sentido, compreender o que seria informação arquivística pressupõe noções de 

informação e documento, tendo como referência para a primeira o conteúdo e para o segundo 

o conjunto formado pelo conteúdo e suporte. Para Lopes (1996, p. 26-27) informação “é uma 

categoria abstrata que se materializa quando é registrada e representa uma sucessão de atos ou 

fragmentos que possam ser definidos como fatos” e considera documento “todo e qualquer 

suporte material a que possa ser atribuída, de modo arbitrário, científico ou não, a existência de 

um conteúdo informacional”.  

O acúmulo do material supracitado evidencia características essenciais dos acervos 

arquivísticos cujas informações orgânicas e originais pertencem a uma pessoa ou organização 

demonstrando sua especificidade. As atividades desenvolvidas são claramente registradas 

evidenciando estruturas, funções e atividades meio e fim produzidos por uma pessoa física ou 

entidade jurídica.  

Não havendo ainda um conceito formal acerca de informação arquivística este estudo 

toma por base as proposições, a esse respeito, assinaladas por Lopes (1996) que destaca para 

esta possuír: um suporte definido, eletrônico ou analógico; produzida por pessoas física ou 

jurídica; apresenta organicidade e originalidade; podendo ser avaliada por/ou de acordo com 

sua idade e uso; acumulável; e as atividades geradoras podem ser administrativas, técnicas ou 
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cientifica. Corroborando com Lopes compreende-se a informação arquivística como aquela 

produzida e consumida no contexto de uma organização. Esta pode também ser interpretada 

como informação orgânica, segundo Lousada e Valentim (2010) 

 

a informação orgânica é gerada em decorrência da execução das funções 

organizacionais, pelos próprios membros das organização, que ao mesmo tempo são 

produtores e consumidores, encontra-se contida nos registros físicos das transações 

de atividades, tarefas ou tomada de decisão (LOUSADA; VALENTIM, 2010, p. 363-

364) 

 

O conceito de informação arquivística para alguns autores (MORENO, 2007; 

LOUSADA; VALENTIM, 2010) é recente e necessita de maior aprofundamento teórico. O 

questionamento acerca da legitimidade do termo é campo fecundo para discussão, pois trata de 

paradigmas da arquivologia e constitui-se como ponte de diálogo para outras áreas do 

conhecimento.  

A Ciência se constrói pela negação e/ou afirmação de suas inquietações. Há momentos 

de ruptura e ligação, condenação e afirmação de conceitos, pensamentos e teorias. O estudo 

desse conceito sugere uma supervalorização do suporte em detrimento de seu conteúdo. Essa 

forma de compreensão do objeto arquivístico distancia o acervo de sua utilização. A atribuição 

de valor à informação arquivística aponta para suas funcionalidades dentro de uma organização. 

O momento de transformação pelo qual passa a sociedade exige das Ciências uma 

adaptação para suprir suas demandas. Tendo-se tornado, atualmente, insumo para muitas das 

relações no contexto social, cultural, econômico¸ a informação, e com ela as Ciências que a 

estudam revestem-se de atributos e usos que outrora eram inimagináveis. O uso da informação 

como ferramenta estratégica de acordo com Miranda (1999) pressupõe uma análise do suporte 

e de seu conteúdo de forma integrada sem privilegiar o suporte e dando destaque ao conteúdo.  

Compreender o que seria uma organização é o alicerce para que posteriormente possa-

se entender as relações, influências e funções da informação nesses ambientes. Ao analisar-se 

o desenvolvimento da humanidade hoje pode-se perceber que esta grandiosidade se deve a um 

homem que ainda sem palavras consegue perceber a necessidade de juntar-se a outro 

homem/mulher como forma de aumentar a probabilidade de sobrevivência, esse ajuntamento 

pode ser útil para compreende-se o que é ou como funciona uma organização. A percepção da 

necessidade de outro já é uma semente de organização.  

As organizações como se apresentam hoje, são recentes, possuem menos de um século, 

no entanto não se pode negar seu desenvolvimento intrínseco ao desenvolvimento da sociedade. 

Observa-se nesse histórico as formações de grupos com divisão de tarefas, depois famílias que 

forneciam seus serviços e por último tornou-se essencial a formação de grupos maiores para 
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atenderem as demandas da sociedade. Maximiano (1995, p. 25-26) afirma que “uma 

organização é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar 

propósitos coletivos”. Em seu conceito não estão apenas as pessoas envolvidas, mas uma 

“combinação” de vários recursos estas “combinam pessoas, tempo, espaço, dinheiro, matérias 

e informações para atingir objetivos”, ou seja, uma organização aumenta a probabilidade ou 

poder de realização de objetivos pela junção de diversos componentes. 

Para este momento de conceituação é importante frisar que existem atributos, os quais 

são propósito, coordenação e divisão de trabalho, que diferenciam uma organização de outros 

grupos sociais. Em uma organização a partir da divisão de trabalho cada indivíduo ou grupo 

realiza uma parte do todo que converge para um objetivo comum (o da organização) a 

combinação entre as diversas funções bem como sua integração expressam a coordenação nas 

organizações e o último atributo das organizações é que estas se destinam a produção de 

produtos e/ou oferta de serviço em troca de algo, ou seja, um propósito. Maximiano (1995, 

p.27) sugere que “em função do tipo de relação de troca, de produtos e serviços por um preço, 

por impostos ou uma contribuição, as organizações podem ser classificadas em lucrativas e não 

lucrativas”. 

Compreendendo a trivialidade da informação no cotidiano das pessoas a partir dos 

conceitos descritos e sua primordialidade para o exercício da cidadania identifica-se a 

materialização dessas relações em suportes físicos, como nos documentos, a estrutura social e 

organizacional. Tognoli (2012) afirma que: 

 

O conceito de informação-como-coisa está diretamente ligado ao conceito de 

documento de arquivo, uma vez que este é definido como um documento produzido 

por uma pessoa física ou jurídica no desenvolvimento de uma atividade específica, 

que terá lugar  somente a partir de um registro em um suporte e que servirá como 

indício de prova e testemunho daquela atividade.(TOGNOLI, 2012, p.116) 

 

Desta feita entende-se que a informação precisa de um suporte podendo este ser a voz, 

a cognição ou um suporte material, um documento. Estes expressam aspectos da socialização 

de conhecimentos, manifestações intelectuais e físicas do mesmo. (BELLOTTO, 2005) 

Em organizações o acervo informacional arquivístico surge da atividade meio cujas 

ações são gerenciais e burocráticas de apoio. As atividades gerenciais norteiam a política da 

organização sustentando suas estruturas e funções e as burocráticas estão relacionadas a gestão 

de recursos de acordo com Lopes (1996). 

O estudo da gestão da informação arquivística tem início no Canadá no final do século 

XX com o intuito de fortalecer a arquivística. Esse contexto precedeu um momento de 

racionalização do tratamento da informação e seus processos. Tognoli (2012, p. 118) afirma 
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que “a informação começa a ter um papel mais ativo na disciplina, pois é um elemento 

fundamental para o funcionamento e desenvolvimento de qualquer organização devendo ser 

gerida de forma eficaz”. 

A informação assemelha-se a um corpo dotado de matéria e a essência que lhe dá vida, 

o suporte e o conteúdo. Dentro das organizações compreender essa relação mostra-se 

substancial para um bom aproveitamento de seus recursos dotando de eficácia a geração, 

organização e recuperação da informação ou documento otimizando atividades e conservando 

seu propósito, orientando a divisão de trabalho e fortalecendo a coordenação da organização 

tornando a mais eficiente. 

 

2.3 Informação no contexto das organizações 

 

A informação tem-se transformado em insumo principal para o desenvolvimento de 

várias atividades. Os conceitos de informação e informação arquivística demonstram sua 

essencialidade, materialidade e potencialidades. O atual desenvolvimento de atividades 

econômicas, sociais, comerciais, ensino e até lazer requerem informações adequadamente 

organizadas, tratadas e recuperadas para um uso oportuno. Esse contexto demanda de pessoas 

e organizações um suporte confortável para suas escolhas. Estas são feitas de acordo com Simon 

(1965, apud MORENO, 2007) por meio de decisões as quais, embora sejam rotineiras e, 

aparentemente, sem maiores implicações, representam rumos que serão tomados, e cadeias de 

ações que serão iniciadas. 

Em uma organização, tratando-se de várias combinações de recursos alinhados para se 

alcançar um objetivo, as escolhas também devem apresentar afinidade em todos os níveis. 

Dentro do corpus organizacional as muitas relações estabelecidas por meio da cooperação 

resultam em informação a qual é registrada e compartilhada para a realização de uma tarefa. 

Esse processo feito de forma racional produz muitas vezes documentos, dossiês, atas e outras 

tantas formas e suportes para o registro de atos e ações desempenhados para efetivação da 

tarefa.  

As burocracias documentais são formas de comunicação entre vários níveis 

organizacionais. O documento em si traz informação acerca de determinado assunto, instrui, 

determina, orienta, enfim, registra uma parte do conhecimento, é um dos canais de comunicação 

dentro da organização e para o meio externo. Além disso, constituem-se como prova de uma 

situação. O caráter orgânico das instituições públicas ou privadas torna inevitável a geração de 

um vasto acervo de documentos devido as inúmeras atividades desenvolvidas na mesma. 
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O aumento da produção e divulgação de informações advindo do avanço tecnológico 

exige que estas estejam disponíveis e sejam apresentadas com agilidade, apresentem 

confiabilidade e sejam facilmente interpretadas pelo decisor, conforme Moreno (2007). Esta 

busca muitas vezes torna-se uma frustração por diversos fatores, dentre os quais destaca-se, 

para este estudo, a falta de gerenciamento da informação na organização. Independente de seus 

objetivos as organizações são organismos e como tal necessitam manter-se vivos, ou seja, 

precisam ser “alimentados” por informações, recursos financeiros e de pessoal entre outros. 

O contexto descrito acima evidencia o quão relevante e necessário é que a organização 

trate a informação interna e externa processando, usando e disseminando-a em seus processos 

gerenciais (planejamento, gestão e tomada de decisão). Valentim (2012) acredita que a 

informação arquivística congrega a informação orgânica (gerada internamente à organização) 

e a informação não orgânica (gerada externamente). A autora apresenta essa concepção na 

imagem que segue: 

Figura 1 - Informação orgânica 

Fonte: Valentim, 2012, p. 14 
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Reconhecendo o contexto organizacional como um ambiente dotado de inúmeras 

relações internas e externas que culminam ou tem seu início na produção e/ou consulta a 

documentos identifica-se na gestão documental um fator determinante no desempenho de uma 

organização. Corroborando com o que foi dito anteriormente Valentim (2012, p.12) pontua que 

“ a gestão documental é essencial para as organizações empresariais, pois atua desde a produção 

até a guarda ou eliminação do documento. 

Considerando a relevância da gestão de documentos na esfera pública e privada e   

atendendo ao que prevê a Constituição Federal, no que se refere ao direito de acesso à 

informação pública registrada nos documentos arquivísticos, o Conselho Nacional de Arquivos 

(2006, p.10) conceitua gestão documental como um “conjunto de procedimentos e operações 

técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento dos documentos em 

fase corrente e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento para guarda 

permanente”.   

A gestão de documentos é um percurso que prevê desde a origem de um documento até 

seu descarte ou guarda permanente. Esta expressa o cuidado com o patrimônio público através 

do uso da racionalidade na produção, prosseguimento e custódia de documentos contribuindo 

com a prestação de um serviço público mais eficiente. É valido ressaltar que segundo a lei 

federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991 “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” (BRASIL, 

1991) 

A referida lei assegura ainda que “ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e 

administrativa, na forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos 

de valor permanente ou considerado como de interesse público e social” (BRASIL, 1991). Os 

artigos 1º e 25º deixam claro a responsabilidade dos gestores públicos para com os documentos 

que por vezes evoluem para massas documentais acumuladas nos setores públicos do país sem 

receber qualquer atenção ou tratamento adequado. 

Observando o contexto descrito e a realidade dos arquivos de instituições públicas, 

Braga e Marcelo (2009) indicam a necessidade de um local apropriado para acomodação do 

acervo e de um responsável pela área para realizar os procedimentos de gestão arquivística. 

Estas continuam afirmando ser corriqueiro que:  

 

Os administradores tendam a ver apenas os valores imediatos da documentação e não 

se preocuparem com seu conteúdo histórico, o que acarreta a destruição 

indiscriminada ou o acúmulo caótico de conjuntos documentais básicos para a 

reconstituição da memória institucional. (BRAGA; MARCELO, 2009, p. 219) 
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Os autores, supracitados, apontam instrumentos capazes de garantirem o 

desenvolvimento de uma gestão documental satisfatória, a saber, uma política de gestão de 

documentos cujos objetivos devem ser o controle sobre a produção, racionalização do fluxo de 

documentos, melhoria dos serviços arquivísticos, eficácia, alicerce para as decisões político-

administrativas e garantia de direitos. (BRAGA; MARCELO, 2009). Os objetivos descritos 

pelas autoras tendem a incorporar a gestão documental como estratégia de melhoria para 

serviços ofertados em uma organização pública. 

A gestão documental pode ser incorporada às práticas e rotinas administrativas por meio 

de algumas etapas interdependentes. Estas incorporam a formação de uma comissão de 

avaliação responsável por mapear a realidade da instituição, orientar, acompanhar, avaliar e 

definir a destinação de documentos. Outra etapa constitui-se da construção de instrumentos que 

conduza a gestão documental como a tabela de temporalidade, plano de classificação, 

compilação de um manual de gestão de documentos, cronograma de transferência de 

documentos da idade corrente para intermediário ou recolhimento e o termo de eliminação. 

(BRAGA; MARCELO, 2009). Cada uma das etapas mencionadas compreende um aspecto 

relevante do ciclo vital dos documentos desde a geração do registro até a forma como será 

eliminado. 
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3 A INFORMAÇÃO ARQUIVISTICA NO PROCESSO DECISÓRIO 

 

O desenvolvimento da escrita permitiu que o homem armazenasse informações em um 

suporte externo à sua memória. Tal fato favoreceu a evolução de organizações informais e 

formais, devido a troca de informações, ideias e conhecimentos, onde as organizações de cunho 

informal são resultado da interação espontânea dos membros e as formais são fruto de 

planejamento. Evidenciar o uso da informação arquivística no processo decisório requer alguns 

conceitos e noções de rotinas e procedimentos essenciais ao funcionamento de uma 

organização. 

Observando a história das grandes civilizações percebe-se o progresso do pensamento 

humano no que concerne ao gerenciamento de recursos, padronização, distribuição e 

coordenação de atividades. Para esta expansão também contribuíram a experiência da Igreja 

Católica e as estratégias militares. Estas semearam padrões organizacionais conduzindo grandes 

agrupamentos de pessoas em torno de um objetivo. Esta breve consideração faz-se necessária 

para a compreensão de quão antigas são algumas organizações e quão relevantes são seus 

legados para a sociedade. 

A partir da revolução industrial alguns diretores de empresas começaram a publicar 

textos sobre o gerenciamento desses espaços e seus recursos. Com o aprofundamento de estudos 

e compartilhamento de informações o tema foi ganhando princípios, práticas e técnicas de 

caráter científico. Maximiano traduz o início do século XX como um momento de grandes 

transformações tecnológicas, econômicas e sociais. Um momento de intenso crescimento das 

indústrias. Segundo Maximiano (2012, p. 30) desta demanda por produtos e serviços surgiu “a 

necessidade de estudar formas de lhe dar com enormes quantidades de recursos humanos e 

materiais de todos os tipos, que essas empresas e governos passaram a mobilizar”. 

Nesse contexto começa a moldar-se “um corpo organizado de conhecimentos ou teorias 

que vai assumindo a estatura de uma disciplina com vida própria” (MAXIMIANO, 2012, p. 

26), este corpo seria as teorias da administração. Segundo Maximiano (2012) o objetivo era que 

os princípios e técnicas aumentassem a eficiência da produção através da racionalização do 

trabalho evitando o desperdício e promover a prosperidade dos envolvidos nas relações de 

trabalho organizacional. Já Chiavenato (2000, p.31) resume as escolas da administração com o 

quadro 1, que segue: 
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Quadro 1 - Teorias da administração                                       

Ênfase Teorias Administrativas Principais Enfoques 

Nas Tarefas Administração Cientifica Racionalidade no trabalho no nível 

operacional. 

Na Estrutura Teoria Clássica 

Teoria Neoclássica 

Organização formal. 

Princípios gerais da Administração. 

Funções do administrador. 

Teoria da Burocracia Organização formal burocrática. 

Racionalidade organizacional. 

Teoria Estruturalista Múltipla abordagem: 

     Organização formal e informal. 

     Análise intra-organizacional e        

análise interorganizacional. 

Nas Pessoas Teoria das Relações Humanas Organização informal. 

Motivação, liderança, comunicações 

e dinâmica de grupo. 

Teoria do comportamento 

organizacional 

Estilos de administração. 

Teoria das decisões. 

Integração dos objetivos 

organizacionais e individuais. 

Teoria do desenvolvimento 

organizacional 

Mudança organizacional planejada. 

Abordagem de sistema aberto. 

No Ambiente Teoria Estruturalista Análise intra-organizacional e        

análise ambiental. 

Abordagem de sistema aberto. 

Teoria da Contingência Análise ambiental(imperativo 

ambiental) 

Abordagem de sistema aberto. 

Na Tecnologia Teoria da Contingência Administração da 

tecnologia(imperativo tecnológico) 
Fonte: Chiavenato, 2000, p. 31 

 

O quadro acima sintetiza as principais teorias da administração. Cada uma abrange uma 

das variáveis do contexto organizacional: estrutura, pessoas, ambiente, tecnologia e tarefas, os 

quais devem estar em sincronia. Este panorama serve-nos de base para a exploração da 

complexidade organizacional e do processo decisório, assim como para compreender a 

funcionalidade da gestão documental, da informação e do conhecimento neste espaço. Observa-

se, ainda, que as teorias apresentadas se complementam em alguns pontos sendo necessário o 

conhecimento de camadas mais profundas da organização para escolha de uma base conceitual 

para gerenciamento, podendo tomar como exemplo as questões relacionadas à missão e 

objetivos da organização e sua cultura organizacional como fatores capazes de delimitar o leque 

de opções no processo decisório. 
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3.1 Processo decisório 

 

Embora seja praticada desde 4000 a.c, com as civilizações antigas, o conceito de 

administração ainda não é completamente aceito. Para alguns ela é uma arte, para outros 

Ciência. A reunião de recursos e objetivos não garante à organização o bom desempenho de 

suas atividades, logo faz-se necessário um instrumento que seja capaz de direcioná-los rumo às 

ações que conduzirão ao êxito. O termo ad, vem do latim e significa direção ou tendência, já 

minister tem como significado subordinação. Assim, a ideia de administração é colocar-se a 

disposição ou comando de outrem. 

O conceito de administração dado por Oliveira (2007) é que: 

 

É um sistema estruturado e intuitivo que consolida um conjunto de princípios, normas 

e funções para alavancar, harmoniosamente, o processo de planejamento de situações 

futuras desejadas e seu posterior controle de eficiência e produtividade, bem como a 

organização e a direção de recursos empresariais para os resultados esperados, com a 

minimização de conflitos interpessoais. (OLIVEIRA, 2007, p. 4) 

 

Já Chiavenato (2000) nos esclarece:  

 

A tarefa da administração é a de interpretar os objetivos propostos pela organização e 

transformá-los em ação organizacional por meio do planejamento, organização, 

direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os 

níveis da organização a fim de alcançar tais objetivos de maneira mais adequada à 

situação. (CHIAVENATO, 2000, p.07) 

 

 Os conceitos de administração dados por Oliveira e Chiavenato deixam claro a 

necessidade de racionalidade nos processos organizacionais outrora defendidos por Frederick 

Taylor e Max Weber. A racionalidade nas tarefas, defendida por Taylor, realça a relevância do 

trabalhador não apenas conhecer suas ferramentas de trabalho, mas também conhecer o 

processo e o porquê de cada etapa, daí então a padronização das tarefas conduziria a eficiência 

da tarefa, pois a uniformização minimiza erros e perca de tempo pela falta de métodos. 

A consolidação de “princípios, normas e funções” pode ser relacionado à burocracia de 

Weber. Nesta os comportamentos são guiados por papeis e regulamentos, ou seja, as funções e 

procedimentos são bem claros e delineados de forma a garantir a continuidade e disciplina no 

fazer. A burocracia de Weber tem como base o estudo do exercício do poder na sociedade, ou 

seja, o uso da capacidade de influenciar, conforme Cury (2012). Considerando a organização 

como unidades sociais, na burocracia ideal deve predominar a lógica e a razão por meio da 

hierarquia, especialização, definição de competência, normas de conduta, documentação e 

arquivo. 

As organizações apresentam dimensões estruturais (formalização, especialização, 
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hierarquia, centralização, profissionalismo impessoal) e dimensões contextuais (tamanho, 

tecnologia, ambiente, metas e estratégias, cultura). Estas descrevem traços específicos do 

desenho organizacional. (OLIVEIRA; SILVA, 2006). Destas destaca-se a cultura 

organizacional que pode ser compreendida como um sistema de normas e de conduta e de 

padrões de comportamento.  

Maximiano (1995, p.36) explica que “as normas nascem de um acordo tácito ou 

explícito entre os membros da organização, e podem definir vários aspectos da vida em grupo, 

como a quantidade e qualidade do que se vai produzir, a disposição para colaborar ou não com 

a administração, o comportamento ético”. Este sistema inclui também valores, rituais, hábitos 

e técnicas os quais podem ser transmitidos aos novos membros. 

Tomando por base as dimensões estruturais percebe-se uma característica essencial das 

organizações que é a divisão do trabalho. Esta é feita pela divisão de tarefas em tarefas menores 

e atribuídas a pessoas ou grupos com um compromisso específico. Identificadas as funções 

serão divididas “onde” e “como” serão realizadas. Esse processo consiste na criação de 

divisões, departamentos e seções cujo arranjo formam blocos coordenados de trabalho. Essa 

departamentalização expressa a montagem da estrutura organizacional refletida no 

organograma da instituição. (MAXIMIANO, 1995). 

As organizações são planejadas e estruturadas de acordo com os objetivos que desejam 

alcançar. Mintzberg (1975 apud OLIVEIRA; SILVA, 2006) sugere que as organizações são 

compostas por 5 (cinco) partes, a saber: núcleo técnico, responsável pela transformação de 

insumos em produtos e serviços;  suporte técnico, responsável por inovações capazes de ajudar 

a organização a mudar ou se adaptar ao ambiente externo; suporte administrativo, que trabalha 

pela operação uniforme e conservação da organização contemplando, para isso, elementos 

físicos e humanos; alta administração que é responsável por direcionar e coordenar outras partes 

da organização e por fim, a média administração que implementa e coordenas os departamentos 

tornando-se mediadora entre a alta administração e as demais partes da organização. 

Maximiano (1995, p. 64), expressa por meio de uma pirâmide a hierarquia entre os 

níveis da administração destacando a atividade dos gestores em gerentes gerais e funcionais.  
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Figura 2 - Níveis organizacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                     
 Fonte: Maximiano, 1995, p. 64 

 

O desenvolvimento de estudos acerca das funções e papeis desenvolvidos pela alta e 

média administração servem de base para compreendermos comportamentos e direcionamentos 

organizacionais bem como o progresso de instituições. Mintzberg (1973 apud  MAXIMIANO, 

1995) agrupou dez papeis dos gestores em três famílias: relações interpessoais(figura de proa, 

líder, ligação), processamento de informação(monitor, disseminador, porta-voz) e papéis de 

decisão(empreendedor, controlador de distúrbios, administrador de recursos e negociador). 

Essa estratificação é útil para que uma instituição seja bem organizada e cada divisão conheça 

e reconheça seu papel no corpo da organização. 

A função de planejamento nas organizações tem como finalidade estabelecer planos 

para adequar a organização aos seus objetivos promovendo o equilibrando entre seu ambiente 

interno e externo. Segundo Silva e Oliveira (2006, p. 215), o propósito do planejamento pode 

ser:  

 

O desenvolvimento de processos, técnicas e atitudes administrativas, que 

proporcionam uma situação viável para a avaliação das implicações futuras de 

decisões presentes, em função dos objetivos organizacionais que facilitarão a tomada 

de decisão no futuro, de modo mais rápido, coerente, eficiente e eficaz”, tem como 

resultado planos que facilitam o alcance de metas e objetivo organizacionais. (SILVA; 

OLIVEIRA 2006, p. 215). 

 

O planejamento tem como resultado planos que facilitem o alcance de metas e objetivos 

em determinado período de tempo a depender do prazo de implementação das diretrizes 

previstas: longo, médio e curto prazo. Quanto aos níveis hierárquicos alcançados o 

planejamento pode ser estratégico, tático ou operacionais. Chiavenato (1999, p.202) resume 

essa relação no quadro 2, que segue. 

Conselho de 

Acionistas 

Executivo Principal 

Diretores 

Gerentes de Departamentos 

Supervisores 

Encarregados 

Chefes de Seção 

Alta 

Administração 

Média 

Gerência 

Supervisores de  

Primeira Linha 
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Quadro 2 - Planejamento nos níveis organizacionais      

Tipo de 

Planejamento 

Nível 

Organizacional 

Tempo Amplitude 

Estratégico Institucional Longo Prazo 

(Período superior a 

cinco anos) 

Aborda a 

organização como 

um todo 

Tático Intermediário Médio Prazo 

(Período de até cinco 

anos) 

Aborda cada unidade 

organizacional em 

separado 

Operacional Operacional Curto Prazo 

(Período máximo de 

um ano) 

Aborda cada 

operação em 

separado 
Fonte: adaptado de Chiavenato (1999, p. 202) 

 

Silva e Oliveira (2006, p. 220) afirmam que o planejamento estratégico da organização 

“é um instrumento que ordena as atividades para que sejam alcançados os objetivos propostos” 

estes prosseguem especificando as etapas de concretização do planejamento como diagnóstico 

organizacional, análise do ambiente externo, análise do ambiente (marketing, finanças, 

produção, pessoal, estrutura organizacional e políticas internas), desenvolvimento e 

implantação, controle e avaliação. Chiavenato (1999) aponta como benefícios do planejamento 

estratégico o foco, flexibilidade, melhoria na coordenação, no controle e na administração do 

tempo. O planejamento estratégico apresenta-se como uma ferramenta de decisão futura no 

presente, por meio dele a organização, com ou sem fins lucrativos ou organização pública, 

podem estabelecer caminhos para alcançar seus objetivos e facilitar a tomada de decisão no 

futuro. 

Dentre estas funções gerenciais mencionadas destaca-se o processo de tomar decisões 

visto que este permeia as atividades de planejamento, organização, direção e controle, e 

atravessa também os níveis organizacionais, coincidindo com as funções de administração. 

Entende-se processo como uma ação de avançar, numa sequência de ações com um objetivo, 

com etapas a serem ultrapassadas. 

 

3.2 A informação no contexto da decisão 

 

O contexto global atual impulsiona os atores sociais, econômicos e políticos a utilizarem 

estratégias diversas para alcançar o crescimento e objetivos desejados. Tanto em nível 

individual quanto organizacional exige-se uma capacidade de adaptação surpreendente em um 
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curto prazo. Introduzida neste cenário a informação passa por transformações que vão desde a 

percepção, conhecimento a ação, como nos informa Choo (2006). 

O ambiente organizacional está inserido em um contexto dinâmico influenciado por 

fatores econômicos externos, legislações, opinião de clientes e fornecedores, enfim, 

constituindo uma troca constante entre o ambiente externo e a organização seja para aquisição 

de insumos, recursos, pessoal ou inserção de seus produtos e serviços. A percepção desse 

ambiente muni a organização de informações cruciais para seu bom desempenho. 

Seguindo o pensamento de Choo (2006), entende-se que a organização recolhe 

informações acerca do ambiente que a circunda, cria, organiza, e processa tais informações com 

o objetivo de produzir aprendizado canalizando tais processos para a racionalização de suas 

decisões. Esse uso estratégico da informação favorece uma reflexão da organização acerca de 

seu ambiente em comparação aos seus processos internos buscando conciliação a seus 

objetivos. 

Peter Drucker (1984) sugere que as mutações advindas do início da revolução industrial 

transformam as relações dos indivíduos dentro de uma organização. Este afirma que “uma 

parcela cada vez maior da força de trabalho de todos os países desenvolvidos não trabalha mais 

com as mãos, mas com ideias, abstrações e teorias. Ela não produz objetos físicos e sim saber 

informações” (DRUCKER, 1984, p.198). Essa nova relação desafia as organizações a 

identificarem e usarem o conhecimento. O pensamento introduzido por Drucker delineia novos 

aspectos das interações organizacionais, reflexo das transformações do ambiente externo. O 

trabalho que antes era centrado na produção, passa por uma abordagem menos hierarquizada, 

dando lugar a criatividade e a capacidade do indivíduo derivado do conhecimento que possui. 

O “trabalhador intelectual” capta uma informação e por meio de seus processos 

cognitivos a interpreta. A socialização desta interpretação a converte em conhecimento, o 

processamento e análise dessas informações norteiam a tomada de decisão, dessa forma se 

configura o uso da informação por meio da “interpretação, conversão e processamento”. Choo 

(2006, p.30) expõe que “a organização que for capaz de integrar eficientemente os processos 

de criação de significado, construção do conhecimento e tomada de decisão” pode ser 

considerada uma organização do conhecimento.  

Choo (2006) explica que a criação de significado é um processo contínuo onde os 

indivíduos observam situações passadas, recortam pedaços da experiência e selecionam 

determinados pontos de referência para tecer redes de significado resultando em uma tradução 

razoável e sociavelmente interpretada do ambiente organizacional. A construção do 

conhecimento organizacional tem como base a transformação do conhecimento tácito em 
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conhecimento explícito. Esta transformação ocorre pela socialização, exteriorização, 

combinação e internalização de experiências no contexto da cultura organizacional. E, por fim, 

a tomada de decisão formal tem como suporte procedimentos, regras, papéis específicos bem 

definidos, métodos e normas necessários ao processamento da informação em problemas 

complexos. Esse raciocínio deixa claro a necessidade de construção de camadas dos fluxos 

informacionais dentro da organização. 

Percebe-se que em toda extensão das atividades organizacionais a informação passa por 

processos de busca, transformação e uso tornando-se insumo ao desenvolvimento e integração 

dos níveis organizacionais, seus fluxos informacionais funcionam como uma rede de irrigação 

no ambiente das instituições. 

 

3.3 Tomada de decisão: processo decisório na administração pública 

 

A ideia de organização acompanha o ser humano desde as primeiras formas de 

associações. Quando da formação de grupos com o objetivo de cooperação e proteção o homem 

percebeu que sua capacidade de sobrevivência se potencializava, para tanto organizou-se para 

cultivar a terra e domesticar os animais. O desenvolvimento de tais atividades possibilitou 

melhores condições de adaptação ao meio ocasionando a formação de grupos mais complexos 

como as tribos. Esse processo contínuo favoreceu a evolução da sociedade e sua melhor 

organização contribuiu para a gestão de recursos comuns, origem das primeiras civilizações. 

Nestas, a apropriação de terras culminou no surgimento da propriedade privada, com isso 

alguns acumularam mais que outros. Essas interações sociais favoreceram a criação de um 

regulador que protegesse essa nova relação entre ricos e pobres, como consta em Bächtold 

(2008, p.16). 

 

A administração pública que até então era exercida por todos, na organização e 

controle sobre a alimentação e segurança contra animais selvagens e invasores deu 

espaço para o surgimento:  

de classes sociais: passou a existir a figura dos ricos e pobres, a dos senhores e 

escravos. 

do nascimento do Estado: estabelecimento de um governo que administra para o 

povo e controla a força militar (exército) sob determinado território. (Grifo do autor) 

(BÄCHTOLD, 2008, p.16) 

 

Proporcionalmente ao crescimento dos grupos sociais (clãs, tribos, vilas, cidades, reinos 

e império) a administração pública também foi se tornando mais complexa exigindo em cada 

momento dessa evolução social uma melhor e mais complexa organização, Oliveira (2012), 

explica que historicamente o foco da gestão era cuidar de recursos, no entanto, para acompanhar 
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o progresso da sociedade passou-se a priorizar as demandas sociais e a melhoria contínua da 

governança. 

A informação permeia todas as relações dentro da sociedade, Valentim (2010) explica 

que, diante das especificidades inerentes à conceituação de informação fica nítida a sua relação 

com o desempenho estratégico das instituições. E sendo as organizações parte desse cosmo 

chamado sociedade da informação, reproduzem um pouco dessas relações informacionais. 

Nesse contexto organizacional encontramos os registros de ações interligadas que podem ter 

como objetivo desempenhar uma função, resolver um problema ou apenas registrar 

acontecimentos, caracterizando os atos administrativos de uma organização. 

No ambiente das organizações públicas essas relações também são reproduzidas pela 

produção de documentos. Pastori (1993 apud JARDIM, 1995, p. 62) afirma que a administração 

pública é “o conjunto de atividades diretamente destinadas à execução concreta das tarefas ou 

consideradas de interesse público ou comum numa coletividade ou numa organização estatal”. 

O acúmulo dos registros dessas atividades forma, muitas vezes, as massas documentais. 

Tarapanoff (2006) propõe que construir uma sociedade na qual todos possam criar, acessar, 

utilizar e compartilhar informação e conhecimento, bem como desenvolver práticas 

relacionadas à estas atividades em organizações são necessárias bases teóricas das áreas de 

Ciência e Gestão da Informação, Gestão do Conhecimento e princípios arquivísticos além do 

conhecimento administrativo. Essas bases possibilitam a compreensão da organicidade e 

fluidez das redes informacionais reproduzidas em seus documentos arquivísticos favorecendo 

o uso adequado da informação produzida cotidianamente. 

Nesta perspectiva, o papel do gestor compreende a gerência de recursos, pessoas e 

processos numa gama de relações que encaminhem a organização ao equilíbrio interno e 

externo expressos em escolhas e incorporados em decisões cotidianamente. Cury (2012) 

delineia o contexto do ponto de vista da escola tradicional de administração como a expressão 

de um momento em que a informação estaria centrada em uma parte ou pessoa da organização. 

No entanto, a necessidade de racionalização na consideração de inúmeras variáveis, por parte 

do gestor, exigiu que o processo decisório adquirisse novas características como o 

envolvimento de outros personagens e a análise de pós e contras de cada alternativa de solução 

para os problemas que se apresentam à administração. 

Dentro das funções organizacionais o processo decisório expressa a evolução da teoria 

administrativa, o que antes era um ato individual e centralizado, geralmente baseado em 

experiências anteriores, a partir da escola behaviorista este passa a ser percebido como uma 
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sucessão de várias etapas, sendo evolução da sociedade melhor organização da administração 

públicas constituindo de decisões menores. 

No fazer gerencial dos recursos a sociedade exigiu ao longo de sua evolução 

instrumentos capazes de facilitar o acesso ao bem comum como forma de assegurar a grande 

parte de uma comunidade possibilidades semelhantes de desenvolvimento. Maximiano (2012, 

p. 6) defende que “administração é o processo de tomar decisões”, para este autor o processo 

decisório deve considerar os objetivos e recursos da organização.  

Percebendo que cada indivíduo possui uma função no corpo institucional esse assume, 

em parte, poder de decisão, embora os impactos de decisões tomadas em níveis hierárquicos 

mais baixos tenham menor extensão em relação às decisões advindas da alta gestão. Nesse 

sentido, Trewatha e Newport (1982, p. 42) afirmam que tomar uma decisão “envolve a seleção 

de um curso de ação dentre duas ou mais alternativas, a fim de alcançar uma solução para um 

dado problema” ou, ainda, a uma oportunidade.  

Esse processo tem início com o reconhecimento de que se tem uma situação de 

adversidade e suas etapas seguintes são a busca por elucidações para a circunstância. Silva e 

Oliveira (2006) relacionam a este processo de escolha fatores relacionados ao momento da 

escolha os quais podem influenciar o rumo a ser seguido. Os autores mencionados elencam a 

incerteza, o risco, a certeza e a ambiguidade como fatores consideráveis para a tomada de 

decisão, pois envolvem o nível de informação que se tem acerca do problema ou oportunidade 

em questão de análise. 

Choo (2006) destaca que seguir rotinas e procedimentos estabelece pontos de vista da 

organização, cria hábitos de aquisição e transmissão de informações, além de moldar 

parâmetros para lhe dar com a escolha e a incerteza. Segundo o autor “o resultado que se espera 

dessa combinação de cultura, comunicação é um comportamento decisório racional. ” (CHOO, 

2006, p. 254).  

A racionalidade na decisão é um tema desenvolvido por Herbert Simon. Em linhas 

gerais, este considera que a racionalidade envolve ter a disposição do decisor todas as 

informações e todas as alternativas necessárias, o que para ele é impossível devido a limitação 

da organização e a limitação cognitiva do ser humano, logo o resultado do processo decisório 

seria a alternativa mais adequada à situação, conforme Choo (2006). 

Os autores Trewatha e Newport (1982) admitem que o grau de racionalidade de uma 

decisão é influenciado pela quantidade de informação disponível, pelo número de alternativas 

examinadas e pelas pressões exercidas pelo ambiente interno e externo. Desse modo, o processo 
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de decisão apresenta-se envolto num contexto dinâmico e variáveis diversas para além da 

questão a ser resolvida necessitando de efetuá-lo em etapas. 

As etapas do processo decisório são identificadas por diversos autores como 

identificação do problema ou oportunidade, análise dos fatores causais (diagnóstico), verificar 

as possibilidades de ações, análise do custo-benefício de cada alternativa, implementação da 

alternativa e avaliação da decisão, conforme declaram Silva e Oliveira (2006). 

 Entendendo que o processamento da informação envolve uma gama de estratégias 

cognitivas, métodos lógicos e intuitivos a abordagem do processo decisório, para Choo (2006), 

pode ser abordado por quatro modelos principais, a saber: 

a) modelo racional concebe a tomada de decisão como um ato orientado por 

objetivos e guiado por problemas, considera que a escolha é feita segundo 

normas e rotinas onde a organização estabelece uma maneira de proceder 

racional; 

b) modelo processual esclarece que as fases e ciclos estruturais do processo de 

decisão são dinâmicos e complexos;  

c) modelo político considera relevante o grau de influência das diferentes posições 

dos envolvidos no processo decisório; 

d) modelo anárquico onde os problemas são lançados pelos participantes e as 

decisões resultam do encontro de correntes independentes de problemas, 

soluções, participantes e situações de escolha. 

Choo (2006) destaca que independente do modelo adotado o ambiente no qual ocorre o 

processo possui duas propriedades, a estrutura e a clareza dos objetivos organizacionais. 

 

3.3.1 Organização Militar 

 

Delineados parâmetros gerais das organizações, suas estruturas e formas de 

administração convém a este estudo adentrar às peculiaridades de nosso objeto de estudo. As 

organizações militares são agrupamentos formados com a finalidade de combater algo ou uma 

condição de ameaça a existência de determinado grupo. Este comportamento humano pode ser 

observado desde a civilizações mais antigas.  

Essas organizações têm contribuído de forma significativa na formação do 

conhecimento administrativo. Morgan (2007, p. 118) compreende que “o curso da história 

delineou muitas variações nas características sociais nacionais, nas visões do sentido da vida e 

nos estilos e filosofias nacionais de organização e administração”. As afirmações de Morgan 
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sedimentam o contexto dinâmico das relações atualmente tanto organizações privadas quanto 

públicas, civis e militares. 

Sendo porções da sociedade as organizações têm em seu interior aspectos que 

representam a cultura a qual estão inseridas. De acordo com Morgan (2007, p. 116) “a 

organização é em si mesma um fenômeno cultural que varia de acordo com o estágio de 

desenvolvimento da sociedade”. Logo, identificamos que tais estruturas possuem um 

diferencial a partir dos contextos aos quais pertencem. 

Schmitt, Costa, Moretto Neto (2012, p. 1) destacam como peculiaridades das 

organizações militares as “relações entre estratégia e estrutura, especialização produtiva do seu 

capital humano, transição burocrática para a perspectiva gerencial, novos papéis e funções dos 

organismos de defesa frente aos desafios e mudanças do meio envolvente”, tais especificidades 

podem ser observadas em sua cultura, forma de administração e disposição com a sociedade. 

Outro fator de diferenciação às demais organizações é que, as instituições militares, 

sendo organizações públicas sujeitam-se aos princípios constitucionais da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Some-se a isso serem regidas por normas 

e regulamentos próprios. Schmitt, Costa, Moretto Neto (2012, p. 1) afirmam que:  

 

As condicionantes legais e regimentais podem ser impeditivos aos processos de 

flexibilidade e adaptabilidade exigidos por um meio envolvente dinâmico, em termos 

técnicos, tecnológicos ou mesmo em relação ao perfil do capital humano necessário 

ao enfrentamento dos novos desafios. Frente a dinâmica ambiental, um fator 

impeditivo à adaptabilidade e a mudança pode ser a cultura dominante no contexto 

organizacional. (SCHMITT; COSTA; MORETTO NETO, 2012, p. 1) 

 

Compreender o comportamento de qualquer agrupamento humano faz-se necessário que 

aquele que busca conhecer adentre ao ambiente do que estuda ou intenta. Sobre os objetivos 

organizacionais as instituições militares buscam atender interesses públicos específicos. Sobre 

o que Schmitt, Costa, Moretto Neto (2012, p, 3) asseguram que a administração militar “visa 

atender aos interesses de Defesa Nacional, em tempos de paz e de guerra, pelas atividades 

finalísticas e subsidiárias”.  

Mesmo não havendo concorrência, no que se refere ao lucro, estas instituições e seus 

gestores enfrentam desafios como escassez de recursos, desafios tecnológicos e gerencias, bem 

a busca por maior flexibilidade, provimento do bem-estar social e contemplar aspectos 

específicos de seu setor de atuação. Schmitt, Costa, Moretto Neto (2012, p. 3) garantem que os 

gestores militares devem “compreenderem como as decisões e ações estão vinculadas aos 

resultados, fatores ambientais e contextuais que limitam ou aumentam a eficácia, para então 

gerar expectativas realistas considerando contexto e ambiente” 
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Nestas estruturas organizacionais a cultura interna tende a ser um pouco mais fechada 

às influências externas. Os autores Schmitt, Costa, Moretto Neto (2012, p.4) argumentam que 

a cultura organizacional militar apresenta três níveis os quais são manifestos nos: 

 

a) Artefatos – no cotidiano do uso de medalhas, uniformização, ritos de promoções e 

fortalecimento da cultura. b) Crenças e valores – na valorização do senso de missão, 

coletivismo e instituição familiar. c) Suposições – ao partir do preceito do patriotismo, 

respeito à cadeia de comando, valorização da integridade, minimização de incertezas 

e respeito aos regulamentos e normas - “vale o que está escrito” (SCHMITT; COSTA; 

MORETTO NETO, 2012, p. 4) 

 

Existe no meio militar a preocupação de conservar tais comportamento aos novos 

integrantes. Esses aspectos são repassados ao ingressante por meio do curso de formação, onde 

o ingressante é formado para o contexto militar. Neste período tem acesso aos valores do 

militarismo formando uma identidade a partir da solidificação de símbolos e minimização do 

individual, Rosa e Brito (2010) concebem esse processo como uma padronização de 

comportamentos. 

Dissertando acerca da administração pública e, consequentemente, organizações 

militares Pires (2006, p. 82) nos apresenta como características dessas organizações:  

 

A burocracia, o autoritarismo centralizado, o paternalismo, a descontinuidade e a 

ingerência política. Essas características interferem no modo como os trabalhadores 

atuam nessas organizações, observando-se o apego às regras e rotinas, a 

supervalorização da hierarquia, o paternalismo nas relações e o apego ao poder. Isso 

é importante na definição dos processos internos, na relação com inovações e 

mudança, na formação dos valores e crenças organizacionais e nas políticas de 

recursos humanos (PIRES, 2006, p. 82) 

 

Acerca do processo decisório em organizações militares Pires (2006) a firma que este e 

passível de participação devido ao senso de missão descrita pelo processo democrático. Schmitt, 

Costa, Moretto Neto (2012, p.4) elencam em seu estudo vários aspectos acerca da gestão e 

liderança em ambientes militares. Os autores afirmam que:  

 

Desenhadas e operadas a partir de perspectiva gerencial top-down, o exercício da 

liderança fica condicionado ao modus operandi dominante e pode ser elemento 

relevante para avanços e transformações. Nas estruturas burocráticas gerenciais as 

dimensões de liderança e poder fundem-se e configuram parâmetros e limites às 

operações funcionais. (SCHMITT; COSTA; MORETTO NETO, 2012, p. 5)  

 

Para os autores a liderança pode ser percebida nos comandantes e sua aceitação passa 

pelo reconhecimento do grupo de ações e comportamentos em detrimento às expectativas. Estes 

destacam ainda a necessidade de o líder refletir domínio e conhecimentos (habilidade física, 

sólida formação acadêmica e ter passado por escolas militares). 
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Nestas organizações destaca-se também sua estrutura hierárquica estratificada. Onde o 

nível estratégico esta relacionado às políticas nacionais e uso de recursos para alcances de 

objetivos militares, o operacional contempla a maioria das operações e campanhas e, 

finalmente, o tático contempla as batalhas e engajamento. Os resultados e metas expressam 

outras peculiaridades desse tipo de organização. Além do sucesso em atingir metas e custo 

financeiro, a organização compreende a conservação de vidas envolvidas em suas atividades 

fim como uma forma de mensurar sua “lucratividade”. 

O estudo de Schmitt, Costa, Moretto Neto (2012, p.8) prossegue afirmando que para a 

efetividade do processo decisório nesses ambientes os indivíduos (gestores/líderes) apresentam 

bom relacionamento interpessoal e competências relacionada a capacidade empreendedora, 

liderança, comunicação e capacidade de trabalhar sobre pressão e, outras, como especialização 

profissional, disciplina, responsabilidade, determinação, patriotismo, abertura mental, espírito 

de sacrifício, iniciativa e aparência física. O tempo que cada gestor passa no desempenho de 

determinada função é uma variável a ser considerada relevante quando falamos de instrumentos 

permanentes de orientação a atividades organizacionais. 
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4 METODOLOGIA 

 

O despertar do homem a partir da percepção do que o cerca lhe proporcionou o 

desenvolvimento da capacidade de pensar e, posteriormente, sua cognição. Essa capacidade de 

perceber, atentar, associar, imaginar, memorizar e refletir sobre o espaço onde está inserido 

favoreceu o conhecer, uma atividade de apropriar-se do mundo dando sentido e significado a 

objetos e relações, colocando à disposição do ser pensante uma infinidade de possibilidades. 

Segundo Ruiz (2013, p. 90) “Conhecer e pensar coloca o universo ao nosso alcance e lhe dá o 

sentido, finalidade e razão de ser.” Apossando-se das características citadas e com um pouco 

de curiosidade o homem passou a buscar conhecer esse universo sendo necessário, com o passar 

do tempo, estruturar e sistematizar as formas de conhecer. O saber requeria vários aspectos a 

serem observados na comprovação de fenômenos. 

A evolução do saber científico exigiu técnicas, instrumentos e procedimentos na 

verificação de eventos. Segundo Ruiz (2013, p.137) “[...] os homens procuraram agir 

cientificamente, só depois, pararam para examinar o caminho que conduzia seu trabalho ao 

êxito”, ou seja, primeiro o homem conheceu e depois sistematizou instrumentos, técnicas e 

percursos. O estudo dessas técnicas compõe a Metodologia. Ruiz (2013) prossegue afirmando 

que a metodologia surge a partir do pensamento filosófico de Descarte, tendo recebido 

contribuições de outros, como do físico Isaac Newton, Karl Popper e Thomaz Kuhn, por 

exemplo. A metodologia dota um estudo de estrutura e sistematiza seus procedimentos 

tornando-se essencial à pesquisa por apresentar-se, de certa forma, como um plano ou roteiro a 

ser construído. Esta norteia os caminhos do pesquisador no estudo de seu objeto. Minayo (2009, 

p.14) conceitua metodologia como:  

 

[...] o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade. 

[incluindo][...]a teoria da abordagem (o método), os instrumentos de 

operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a criatividade do pesquisador (sua 

experiência, sua capacidade pessoal e sua sensibilidade). (MINAYO, 2009, p.14) 

 

A partir dessa compreensão, este capítulo apresenta os percursos realizados para 

alcançar os resultados deste estudo. Aponta as características da pesquisa, métodos, técnicas e 

instrumentos utilizados considerando seus objetivos, etapas, abordagem, interpretação de dados 

e outros aspectos relevantes.  

O presente estudo desenvolveu-se em três etapas distintas. A primeira consistiu de 

pesquisa bibliográfica e documental, em seguida, realizou-se pesquisa de campo de cunho 

qualitativo através de realização de entrevista aos gestores e responsáveis pelo gerenciamento 

e recuperação de documentos da instituição. A terceira etapa contemplou a interpretação de 
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dados a partir da fala dos autores citados na pesquisa bibliográfica. Por tratar-se de estudo de 

caso o campo escolhido para estudo foi o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará.  

 

4.1 Precedentes à pesquisa 

 

A convivência em sociedade exigiu ao longo de sua evolução instrumentos capazes de 

facilitar o acesso ao bem comum como forma de assegurar a grande parte de uma comunidade 

possibilidades semelhantes de desenvolvimento. Nesse sentido, as instituições públicas surgem 

com a finalidade de suprir necessidades básicas de uma parcela específica da sociedade pela 

prestação de serviços ou produtos também específicos de acordo com sua missão, valores e 

objetivos. 

Como membro de uma sociedade e, consequentemente, usuária desses sistemas de 

serviços públicos percebeu-se que alguns atendimentos poderiam ser melhor prestados se as 

informações necessárias estivessem disponíveis em determinados momentos. 

A oportunidade de trabalhar em uma instituição pública prestando serviço em uma 

unidade informacional - um arquivo setorial, serviu de suporte ao conhecimento do 

funcionamento de uma organização pública e o primeiro contato com acervos documentais. O 

trabalho de verificar peças processuais, cuidar de seu arquivamento, organização e recuperação, 

bem como sua preparação para o recebimento de auditoria externa e outras atividades como 

fornecimento de informações para público interno e externo foi feito, inicialmente, com 

conhecimento construído a partir da vivência cotidiana na instituição. 

O desejo de compreender melhor as relações informacionais e institucionais 

fomentaram a busca por informações sobre técnicas mais adequadas e com respaldo profissional 

desembocando nas áreas correlatas da Biblioteconomia e Arquivologia. Quando em 2012 

ingressou-se no curso de graduação em Biblioteconomia percebeu-se conceitos e 

conhecimentos essenciais ao desempenho daquelas atividades antes elaboradas reconhecendo-

se a essencialidade do trato profissional à informação. 

Nesse período, de 2008 aos dias atuais (2017), demonstrou-se que a sociedade dispõe 

dentre outros direitos o do acesso a informação. Com base nesse direito garantido pela 

Constituição, requer-se dos gestores de instituições da administração pública maior clareza e 

transparência de seus atos e decisões. 

Tal postura pode ser reconhecida na aprovação e uso da Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação (LAI), cujo objetivo é regular o acesso a 

informação conforme previsto na Constituição Federal seguindo diretrizes como observância 
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da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; divulgação de informações de 

interesse público, independentemente de solicitações; utilização de meios de comunicação 

viabilizados pela tecnologia da informação; fomento ao desenvolvimento da cultura de 

transparência na administração pública; e desenvolvimento do controle social da administração 

pública. 

Tanto Ciência quanto Administração Pública têm em seu bojo a premissa de suprir 

necessidades de pessoas. Nessa perspectiva, parece oportuna essa aproximação entre 

Biblioteconomia e Administração Pública trazendo para diálogo os estudos teóricos e o 

cotidiano das decisões para às quais se utiliza dados e informações gerando conhecimento para 

a organização. O estudo do gerenciamento da informação também demonstra a 

interdisciplinaridade da Biblioteconomia.  

Esta contribui para corroborar a necessidade de o bibliotecário compreender seu papel 

atual e fundamental de também gestor de unidades informacionais e conhecedor dos processos 

organizacionais dentro de outras áreas do conhecimento e da sociedade como Arquivologia e 

Administração, fortalecendo o enfrentamento de desafios dos profissionais dessas áreas, 

demonstrando as possibilidades de colaboração para a eficiência e eficácia na prestação de 

serviços à sociedade. 

Esse estudo contribui também para a compreensão da formação das massas documentais 

e sua prevenção, consolidando o conhecimento adquirido acerca da interdisciplinaridade do 

fazer bibliotecário e aplicando o mesmo em espaços diferentes às rotinas bibliotecárias, bem 

como o reconhecimento de habilidades e competências desenvolvidas pela junção do 

conhecimento tácito e científico, oferecendo melhor serviço para a instituição e, por 

consequência, à sociedade, aprimorando por meio de debate com teóricos e profissionais as 

relações entre o que foi assimilado no decorrer da formação com os aspectos práticos no exercer 

das funções de gerenciamento informacional. 

O estudo do uso da informação arquivística é apresentado à sociedade como instrumento 

para a compreensão das relações organizacionais e do processo decisório de gestores da 

administração pública demonstrando ferramentas auxiliares e disponíveis a transparência 

corroborando com a lei da informação. 

O cuidado com o patrimônio documental e informacional de uma instituição reflete 

apreço pela gerencia de recursos e reconhecimento do mesmo como bem comum de uma 

comunidade. Esse estudo colabora para a compreensão do panorama atual do uso da informação 

na gestão pública sendo um levantamento pelo qual se pode conferir em que ponto estamos e 
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evidenciar modificações e transformações de cenários e realidades objetivando melhores 

resultados na utilização de recursos públicos. 

Com base na identificação da relação entre gestão e informação este estudo buscou 

analisar as contribuições do uso da informação arquivística pela gestão pública no processo 

decisório investigando como a informação arquivística está inserida no processo que muitas 

vezes norteia a existência da própria instituição. 

 

4.2 Caracterização da pesquisa 

 

Grande parte das relações da sociedade atual é caracterizada pela busca constante por 

ferramentas que subsidiem suas escolhas e decisões de forma a suprir necessidades 

informacionais. Em organizações essa sistemática é essencial à sua sobrevivência no mercado. 

Por meio deste estudo intenta-se compreender a relação da informação arquivística no processo 

decisório em instituições públicas. 

O diferencial do conhecimento científico é dado pelo seu caráter verificável, a esta 

característica deve-se o avanço do mesmo pela construção de novos conhecimentos e refutação 

de outros. Esta verificação é possível pela sequência de etapas e processos racionais 

ordenadamente seguidos no decorrer da investigação feita até seu resultado final, a este caminho 

denomina-se método. O método norteia a investigação que se deseja realizar, a esse respeito 

Minayo (2009, p. 16), considera a pesquisa uma “atividade básica da Ciência na sua indagação 

e descoberta da realidade, [...] a pesquisa vincula pensamento e ação”. Entende-se a partir do 

enunciado que há uma aproximação por meio da indagação o que permite um entendimento 

melhor da realidade e as relações construídas em seu redor. Objetivando essa aproximação para 

melhor observação propõe-se uma abordagem qualitativa.   

Compreendendo que este estudo levanta variáveis mensuráveis como frequência de uso 

de documentos de arquivo, período em determinada função, por exemplo, e outras que não são 

mensuráveis como a opinião de gestores, realizou-se uma pesquisa de campo onde se buscou 

conhecer as impressões dos gestores quanto a usabilidade da informação arquivística na 

instituição selecionada sobre os aspectos da importância, eficiência, das dificuldades e 

perspectivas de estratégia de trabalho. Segundo Fonseca (2002), esta junção permite recolher 

mais informações do que seria possível num uso isolado. 

Quanto aos objetivos o tipo de pesquisa adotado é o exploratória. Conforme Gil (2014, 

p. 27) a pesquisa exploratória se restringe por definir objetivos e buscar mais informações sobre 

determinado assunto de estudo, portanto ela seria um passo inicial na pesquisa não requerendo 
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a formulação de hipóteses para serem testadas, sendo recomendada quando há pouco 

conhecimento sobre o problema a ser estudado. Embora não seja um estudo inédito na área da 

Biblioteconomia destaca-se neste a aproximação com uma organização da administração 

pública na categoria militar. 

Quanto aos procedimentos para realização do presente estudos realizou-se um estudo de 

caso, precedido de pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica constitui o 

ponto de partida para todo tipo de estudo científico. O desenvolvimento da pesquisa 

bibliográfica permite acessar o discurso dos principais autores que versam sobre o tema 

escolhido. Para Ruiz (2013) a pesquisa bibliográfica é justificada por ser capaz de nos informar 

sobre: 

 

A situação atual do problema, sobre os trabalhos já realizados a esse respeito e sobre 

as opiniões reinantes; [pois] permitirá o estabelecimento de um modelo teórico inicial 

de referência, auxiliará no estabelecimento das variáveis e na própria elaboração do 

plano geral da pesquisa. (RUIZ, 2013, p. 51) 

 

Este momento da pesquisa oferece meios para estudar não apenas problemas já 

conhecidos, mas também para explorar outros. 

A pesquisa documental difere da pesquisa bibliográfica por recorrer a fontes primárias 

diversificadas como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, 

cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de 

televisão, etc. Para este estudo utilizou-se documentos oficiais como a Constituição Federal, a 

Lei de organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e também a Lei de acesso 

a informação dentre outras fontes. 

Embora tenha sido considerado como uma fase de outros métodos, o estudo de caso, 

apresenta-se como método de estudo eficiente para situações complexas da vida real. Neste 

sentido Yin (2001) a firma que:  

 

O estudo de caso permite uma investigação para se preservar as características 

holísticas e significativas dos eventos da vida real - tais como ciclos de vida 

individuais, processos organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em 

regiões urbanas, relações internacionais e a maturação de alguns setores. (YIN, 2001, 

p. 21) 

 

Verificou-se que o estudo de caso se apresenta como ferramenta adequada à questão que 

se propõe neste estudo, “como” uma entidade ou instituição trata determinada situação única 

em muitos aspectos favorecendo o conhecimento de comportamentos de seus integrantes. 

A coleta de dados foi feita por meio de entrevista envolvendo os gestores maiores da 

organização e chefes de seções que compõem o conselho consultivo da organização, 
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atualmente, representante dos setores estratégicos (pessoal, financeiro, assessorias, dentre 

outros) e responsáveis pelo gerenciamento de material arquivístico da Corporação das referidas 

seções. Gil (2014, p.109) pontua a entrevista como “a técnica em que o investigador se 

apresenta ao investigado e lhe faz perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que 

interessam à investigação”, como instrumento de coleta a entrevista mostra-se adequada ao 

perfil da pesquisa proposta onde mostrou-se essencial obter informações acerca do que as 

pessoas sabem, observam e compreendem acerca da sua realidade dentro da organização. 

Optou-se por fazer uso da entrevista estruturada por interpretar-se que esta seja capaz de 

conduzir o momento ao objetivo pretendido, pois trata-se de uma relação fixa de perguntas cuja 

ordem é a mesma para todos os entrevistados, como aponta Gil (2014). 

As entrevistas foram complementadas pela observação participante. Esta segundo Gil 

(2014, p. 103) 

 

Consiste na participação real do conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou 

de uma situação determinada. Neste caso, o observador assume, pelo menos até certo 

ponto, o papel de um membro do grupo. Daí porque se pode definir observação 

participante como a técnica pela qual se chega ao conhecimento da vida de um grupo 

a partir do interior dele mesmo (GIL, 2014, p. 103) 

 

A combinação de instrumentos proporcionou melhor exame de situações rotineiras que 

não foram contemplados em perguntas, mas que se apresentaram ao pesquisador de maneira 

espontânea, propiciando uma melhor clareza do tema abordado.  

Lakatos e Marconi (2003) afirmam que a técnica de observação ajuda o pesquisador 

acerca da identificação e obtenção de provas que orientam determinado comportamento dos 

observados auxiliando em contextos de descoberta e exigindo do pesquisador um contato mais 

direto com a realidade configurando, assim, o ponto inicial de uma investigação social. Essa 

inserção do pesquisador no ambiente de estudo expõe a este o funcionamento orgânico da 

administração pública. Nesse sentido, a participação do pesquisador no ambiente 

organizacional permite a identificação de seus fluxos informacionais e rotinas contribuindo para 

a compreensão da participação de cada elemento nas relações com o objeto em estudo. 

A apresentação dos dados tem como objetivo organizar o que foi coletado de forma que 

seja possível analisá-las ou interpretá-las de acordo com a investigação que se propõe, segundo 

Gil (2014). Este afirma que o pesquisador deve descrever os dados obtidos caracterizando o 

comportamento de cada uma das variáveis individualmente no conjunto das observações. 

Compreendendo que os dados coletados necessitam de uma prévia leitura antes a sua 

interpretação, a seguir, apresentamos uma leitura inicial do que foi obtido a partir da 

apresentação dos gráficos formulados com os dados da pesquisa. Sobre análise de dados 
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qualitativos, Gil (2014) afirma que diferentemente do que ocorre em pesquisas experimentais e 

levantamentos, onde os procedimentos analíticos podem ser definidos previamente, em 

pesquisas qualitativas não há fórmulas ou receitas predefinidas que orientem os pesquisadores. 

 A interpretação de dados é, possivelmente, uma etapa posterior a análise ou 

apresentação de dados, no que se refere ao planejamento e organização da pesquisa, no entanto, 

a análise e interpretação não são estanques e nem constituem momentos isolados no decorrer 

da pesquisa. Segundo Gil (2014) na etapa de interpretação de dados o que se procura é a 

obtenção de um sentido mais amplo para os dados analisados, o que se faz mediante sua ligação 

com conhecimento disponível, derivada precisamente das teorias apresentadas. O autor, Gil 

(2014), pondera, ainda, que esta ação do pesquisador precisa ir além da leitura dos dados 

buscando integrá-los ao universo dos fundamentos teóricos da pesquisa e o dos conhecimentos 

já acumulados em torno das questões abordadas. 

A interpretação de dados requer uma reflexão sobre o que se apresenta ao pesquisador 

e também sobre o que não está explícito sobre isso. Orlandi (2003) afirma que o silêncio 

também fala. O desenvolvimento da cognição humana deve-se a atribuição de sentido o que 

ocorre a partir de sua interação com percepções, ambientes, textos e contextos. Compreendendo 

que os fenômenos sociais não ocorrem isoladamente e que não se pode colocá-los em tubos de 

ensaio, nossa interpretação de dados teve como apoio as concepções da análise do discurso. 

Etimologicamente, a palavra discurso carrega a ideia de curso, percurso, correr por, 

dando a entender a orientação de um movimento. Neste sentido, Orlandi (2003) considera a 

análise do discurso a proposição da compreensão do homem quando fala. Concebendo a fala 

como elemento simbólico e social esta constitui o homem e sua história questionando ou 

analisando os dados quanto ao porquê e como se produziram os discursos.  

Orlandi (2003) destaca como origem da Análise do Discurso o estudo da materialidade 

linguística a partir da semântica histórica de M. Bréal, no século XIX, contemplando também 

as contribuições dos formalistas russos nas décadas de 20 e 30 e ressalta como precursores da 

análise do discurso, propriamente dita, as análises dos estruturalistas Z. Harres e M. A. K. 

Halliday nos anos 50. O autor discorre, ainda, que nos anos 60 a análise do discurso se constituía 

como espaço de questões de três domínios disciplinares: Linguísticas, Marxismo e Psicanálise  

Mutti e Caregnato (2006, p. 680) esclarecem que a Análise do Discurso não é uma 

metodologia: 

 

É uma disciplina de interpretação fundada pela intersecção de epistemologias 

distintas, pertencentes a áreas da lingüística, do materialismo histórico e da 

psicanálise. Essa contribuição ocorreu da seguinte forma: da lingüística deslocou-se a 

noção de fala para discurso; do materialismo histórico emergiu a teoria da ideologia; 
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e finalmente da psicanálise veio a noção de inconsciente que a AD trabalha com o de-

centramento do sujeito (MUTTI; CAREGNATO, 2006, p. 680) 

 

 

4.3 Campo da pesquisa 

 

Compreendendo que as organizações públicas apresentam características sociais e 

reproduzem, em certo ponto, essas estruturas delineiam o cenário da administração pública ao 

qual nosso campo de pesquisa está inserido. Para isso elencou-se conceitos chave como de 

Estado, administração pública e organização militar para melhor compreensão do ambiente 

organizacional em que se pretende estudar a relação entre informação arquivística e processo 

decisório. Corroborando com esse pensamento, Côrtes (1996) afirma que estudos dessa 

natureza, cujo objeto compreende arquivos públicos, deve expressar tais conceitos, pois o 

Estado através da administração pública gera grande parte dos documentos de arquivo pelo 

desenvolvimento de suas atividades. 

As nuances do conceito de Estado podem ser percebidas na obra de filósofos como 

Platão e Aristóteles, que segundo Nunes (1982), conceberam a ideia de que muitas cidades 

poderiam viver unidas sob um mesmo governo supremo. O autor discorre que diversos conflitos 

foram desencadeados em muitos países e civilizações até que nascesse a noção moderna de 

soberania como expressão de uma vontade geral superposta às vontades individuais. Essa 

concepção de poder superior já era praticada por civilizações que implementaram em seus 

governos estruturas capazes de legislar, regulando a convivência em determinados espaços e 

administrando possíveis conflitos. 

O conceito de Estado moderno abrange pontos de vista sociais, territoriais e 

organizacionais colocando o “poder supremo” mencionado como administrador do bem comum 

e legislador da propriedade privada. Tal conceito foi se constituindo a partir de vários filósofos 

e estudiosos que ao longo dos anos expunham sua forma de compreendê-lo. Silva Junior (2009) 

reflete a relação entre a formação da sociedade e a organização do Estado, apontando 

pensadores como São Tomás de Aquino, Hobbes, Rousseau, Immanuel Kant e outros autores 

que iniciaram estudos acerca do tema. Meirelles (2016, p.63) pontua sobre o Estado que: 

 

O conceito de Estado varia segundo o ângulo em que é considerado. Do ponto de vista 

sociológico, é corporação territorial dotada de um poder de mando originário 

(Jellinek); sob o aspecto político, é comunidade de homens, fixada sobre um território, 

com potestade superior de ação, de mando e de coerção (Malberg); sob o prisma 

constitucional, é pessoa jurídica territorial soberana (Biscaretti di Ruffia); na 

conceituação do nosso Código Civil, é pessoa jurídica de Direito Público Interno (art. 

41, 1). (MEIRELLES, 2016, p. 64) 
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Para este estudo convém compreendê-lo como uma estrutura legal composta por órgãos 

que desempenham funções por meio de agentes públicos, conforme resume Côrtes (1996). 

Caracterizada a composição do Estado é válido observar que para seu funcionamento é 

necessário a organização de instrumentos que conduzirão seu desempenho, Meirelles (2016, p. 

65) afirma que o “conjunto de entidades estatais, autárquicas, fundacionais e paraestatais constitui 

a Administração Pública em sentido instrumental amplo”, ou seja, a administração pública é 

exercida pelo cumprimento de funções estabelecidas e necessárias à oferta de serviços públicos a 

partir de entidades, organizações e outros agentes.  

Acerca da organização político-administrativa brasileira Vieira (2012, p.73) afirma que 

esta “compreende a União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal, todos autônomos 

(art. 18, CF/88), existindo os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, harmônicos e 

independentes entre si (art. 2º da CF/88) para sua garantia e manutenção”, essa divisão permite 

uma melhor administração do Estado brasileiro em todas as suas instâncias. 

Toda esta organização é delineada na Constituição Federal que traça aspectos gerais do 

Estado instituindo órgãos e garantindo direitos. Esta é destinada a:  

 

Assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 

bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 

comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 

controvérsias (BRASIL, 1988)  
 

A Constituição Federal de 1988 estabelece princípios que regulam a administração 

pública. O princípio da legalidade restringe a atuação do administrador ao que a lei autoriza. A 

impessoalidade determina que a administração pública deve pautar seus atos no interesse 

público sem discriminação e favorecimento. A moralidade obriga os agentes públicos a 

conduzir seus negócios fincados em valores éticos. O princípio da publicidade resguarda ao 

público o conhecimento dos atos da administração dando um tipo de controle à sociedade e, por 

fim, o princípio da eficiência introduzido pela emenda constitucional 19/1998, de 5 de junho de 

1998, imprime aos gestores públicos mais diligência e a agilidade na prestação de serviços 

públicos. Tais princípios devem ser observados pelos agentes públicos em todas as decisões. 

A organização da administração pública é estruturada por entidades e órgãos que 

desempenham funções de acordo com a orientação de sua criação. Meirelles (2016) explica:  

 

Órgãos públicos são centros de competência instituídos para o desempenho de funções 

estatais, através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que 

pertencem. São unidades de ação com atribuições especificas na organização estatal. 

Cada órgão, como centro de competência governamental ou administrativa, tem 

necessariamente funções, cargos e agentes, mas é distinto desses elementos, que 
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podem ser modificados, substituídos ou retirados sem supressão da unidade orgânica. 

(MEIRELLES, 2016, p.71) 

 

Dentro da organização do Estado destacamos as instituições que compõem o quadro de 

segurança, as instituições militares que segundo Moreira (2011, p.7) “são um produto histórico 

ocidental do modo de conduzir a guerra a partir da Idade Média e da sucessão das classes que 

a protagonizaram” vindo a tornar-se com o tempo uma profissão. Esta tece que o crescimento 

populacional, a industrialização, o desenvolvimento tecnológico e urbano repercutiu nas 

organizações militares tornando-as mais complexas, passando a exigir de seus gestores melhor 

planejamento de operações e coordenação de unidades e funções. 

O serviço desenvolvido pelo corpo de bombeiros nasceu da necessidade de se combater 

grandes incêndios. Uma das primeiras organizações de combate a incêndio que se tem notícia 

foi criada na Roma Antiga, quando esta sofreu um devastador incêndio. O imperador Otavio 

Augusto em 27 a.C formou um grupo de “vigiles” para patrulhar as ruas e combater as chamas. 

No Brasil, o combate a incêndio fora criado com o Arsenal da Marinha, uma repartição 

escolhida pela experiência que esses homens do mar tinham em combater o fogo em suas 

embarcações. Posteriormente, este órgão público passou a ser responsável pelo combate a 

incêndio na cidade do Rio de Janeiro. (GOIÁS, 2016) 

 

4.3.1 A Instituição 

 

O campo de desenvolvimento da pesquisa, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 

Ceará, é órgão de Segurança Pública e Defesa Social vinculado à Secretaria de Segurança 

Pública e Defesa Social, conforme anexo A. A lei nº13.438, de 07 de janeiro de 2004, publicada 

no DOE nº 005, em 09 de janeiro de 2004, dispõe sobre sua organização básica.  

O Corpo de Bombeiros possui uma diversidade de atribuições dentre as quais pode-se 

destacar a execução de atividades de defesa civil, prevenção e combate a incêndios, operações 

de busca e salvamento e atendimento pré-hospitalar. Esta corporação tem sua criação em 

Fortaleza, em 1925, com o título de Pelotão de Bombeiros tendo como única atribuição, à época, 

a missão de extinguir incêndios na referida cidade, tendo passado à operacionalização apenas 

em 1933, de acordo com Nascimento (2014).  

A estrutura organizacional básica da instituição, apresentada no Anexo B, definida no 

Art. 4o, da Lei nº 13.438, de 7 de janeiro de 2004, onde se explicita que o Corpo de Bombeiros 

Militar do Ceará (CBMCE) é composto por uma direção superior, formada pelo conselho 

consultivo e comandante geral, por uma gerência superior, formada pelo comandante adjunto, 
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e por órgãos de assessoramento, formado pela Secretaria Executiva e Assessoria Jurídica. Além 

destes, o artigo contempla órgãos de execução programática e órgãos de execução instrumental 

da instituição, onde os primeiros estão voltados para a atividade-fim da instituição e os 

segundos ao desenvolvimento de atividades-meio.  

É válido ressaltar que a atividade-fim da instituição envolve vistorias de prédios, 

resgate, combate e prevenção de sinistros na capital e interior do Estado, bem como atividades 

de defesa civil, busca e salvamento e emergência pré-hospitalar. E como atividade-meio as que 

estão relacionadas às rotinas administrativas, dentre as quais arquivo, protocolo e controle de 

seu patrimônio, aquisição de material e gerencia de pessoal. 

O campo escolhido para realização das entrevistas foi o quartel central, situado à Rua 

Oto de Alencar, 215 – Jacarecanga, Fortaleza-Ce. Neste encontra-se a sede da instituição 

concentrando neste espaço a direção superior e conselho consultivo. Considerando que a 

tomada de decisão ocorre na alta cúpula da organização, no caso desta organização na gerencia 

superior, nossa população contemplou o grupo formado pelo comandante geral, comandante 

adjunto, coordenador geral, orientador da célula de logística, coordenador da coordenação de 

atividades técnicas, coordenador da coordenadoria operacional; orientador da célula de gestão 

e formação de pessoas, secretário executivo e oficial intermediário. Além das entrevistas 

efetuamos a observação de rotinas dos gerenciadores de acervos documentais com os quais 

conversamos. 
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5 APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Para a interpretação dos dados elegeu-se quatro categorias onde se distribuíram os dados 

colhidos. A categoria A comporta os dados relativos ao perfil da população, a categoria B elenca 

dados referente à gestão documental, a categoria C corresponde à caracterização do uso dos 

documentos e a categoria D aborda o processo decisório.  

Na categoria A abordou-se pontos capazes de conceder dados acerca do perfil da 

população, gestores de seções e os responsáveis por organizar a documentação produzida. Nesta 

categoria questionou-se idade, função e tempo na função, relação profissional com a instituição, 

grau de instrução e área de formação.  

A leitura das respostas às questões da categoria A expõe que no gráfico 1 pode-se 

observar que os respondentes possuem idade média de 40 anos. Grande parte da população 

investigada tem nível superior (77,8%), conforme o gráfico 2, na área de gestão e políticas 

públicas (44,4%), verificado no gráfico 3. O gráfico 4 revela que a ocupação da função varia 

de pelo menos um ano e nove meses à vinte anos, não demonstrando assim um padrão de tempo 

na função A população é em sua maioria servidor público, pois 77,8% dos respondentes são 

militares conforme apresenta o gráfico 5. O gráfico 6 mostra que alguns consideram que além 

de gestores são também gerenciadores de documentos. 

 

Gráfico 1 - Idade 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 2 – Grau de instrução 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 3 – Área de formação 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Gráfico 4 – Relação com a instituição 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 5 - Função 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 6 – Tempo na função 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A interpretação das respostas às perguntas da categoria A evidenciaram que os decisores 
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possuem um nível de instrução elevado e apresentam certo domínio sobre a questão de políticas 

públicas compreendendo assim os vieses da administração pública. A ocupação de uma função 

pelo período inferior a dois anos indica que certas funções possuem uma rotatividade gerencial 

elevada configurando uma certa dificuldade para implementação de ações mais prolongadas ou 

que necessite um tempo maior para implementação. Fator esse que pode desmotivar a criação 

de ações a longo prazo pela descontinuidade gerencial.  

Em contrapartida nas funções de gerenciamento de acervo existem servidores que 

possuem vinte anos de atividade na função destacando-se a experiência acerca de como estão 

organizados os materiais da corporação. Além disso, o tempo em determinada função configura 

o período necessário para o desenvolvimento de habilidades e incorporação de rotinas de gestão 

documental bem como a incorporação de instrumentos que modifiquem a cultura local de 

implantação de ações a longo prazo. 

A categoria B aborda o tratamento dado à documentação produzida, métodos de 

gerenciamento de documentos utilizados, investimento e como os respondentes reconhecem a 

informação produzida. Grande parte das respostas apontam para a utilização de métodos 

pessoais de gerenciamento e organização de acervo (88,9%) conforme gráfico 7, pela utilização 

de planilhas e experiência de servidores no desenvolvimento de técnicas empíricas e/ou 

adaptadas ao serviço que oferecem.  

A observação das rotinas e as respostas evidenciaram que parte dos entrevistados 

considera o uso de sistemas governamentais (44,4%) como Geradoc e Viproc, sistemas 

desenvolvidos e de uso do Governo do Estado, formas de investir na gestão documental, alguns 

relataram, dado este tendo tido representatividade no gráfico 8, um processo de digitalização 

do acervo. 

Quanto ao valor da informação produzida na instituição os servidores entendem que esta 

tende a ter valor financeiro, jurídico e/ou comprobatório. Considerando que a informação não 

tem uso exclusivo e que os entrevistados pertencem a órgãos diferenciados endente-se que esse 

comportamento do gráfico, quando atribui porcentagens diferencias que ultrapassam os 100%, 

reflete que a organização produz e utiliza de forma diferenciada a informação produzida.  
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Gráfico 7 - Métodos de gerencimanto de documentos 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 8 – Investimento na área de gestão documental 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 9 – Valor da informação na documentação produzida 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

As respostas dadas sobre a categoria B leva a inferir que o uso de métodos pessoais para 

o gerenciamento de acervo indica que há uma certa preocupação e interesse pessoal do servidor 

em tornar o acervo organizacional disponível e acessível. A disposição do servidor em buscar 

mais conhecimento para melhoria de um serviço ou para implementação de uma gestão eficaz 

de documentos mostra um campo fértil para o desenvolvimento ou semeadura de uma cultura 

que valorize a informação produzida internamente a ponto de serem propostos projetos de 
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melhoria, implantação de serviços a nível organizacional e não apenas setorial como orienta a 

LOB (lei de organização básica) em seu artigo 45. 

Analisando a informação e a organização voltada à aprendizagem Choo (2006) ressalta 

que os níveis mais elevados desempenham um papel fundamental e possuem uma 

responsabilidade básica na valorização e suporte do aprendizado que ocorre em uma 

organização nesse sentido cabe à cúpula gestora assimilar ferramentas que permitam a 

transformação de conhecimentos em hábitos, processos e rotinas.  

Durante as entrevistas observou-se que alguns consideram que a instituição tem 

investido em gestão documental pelo uso de sistemas governamentais de gerenciamento de 

documentos como o Geradoc (um sistema interno que padroniza documentos como ofício, atas, 

cópia autêntica e outros de uso administrativo) que apenas permite a confecção do documento 

e sua impressão. Embora o documento fique armazenado no próprio sistema as etapas 

posteriores, como assinatura e formação de dossiês ou mesmo vinculações a este não são 

possíveis pelo fato de tais ações serem feitas no documento impresso. 

Outro sistema semelhante é o Viproc, de uso do Governo do Estado, pelo qual se verifica 

a tramitação de documentos que dão entrada/saída na organização. Outro fator que leva alguns 

entrevistados ao pensamento de que a instituição tem investido em gestão documental se 

relaciona à contratação de uma empresa para efetuar a digitalização de parte do acervo do 

arquivo geral. Tal iniciativa foi feita em parte pela digitalização do material de seções de 

pessoal, núcleo financeiro e boletim interno da corporação, no entanto foi paralisado na etapa 

de construção de um sistema informatizado para o gerenciamento do material digitalizado pela 

falta de consenso entre a organização e a empresa. Esta disponibilizou apenas o que foi 

digitalizado sem um sistema que permita a recuperação desse material. 

A situação mencionada por alguns entrevistados aponta para um conhecimento 

superficial do que seria a gestão documental. Reconhece-se que há uma inclinação para a 

implantação de uma gestão documental mais eficiente. No entanto, identificou-se também a 

falta de orientação profissional para com essa finalidade. Ressalta-se que na instituição os 

servidores que gerenciam parte desse acervo são formados em História e Educação Física e 

estão há vinte anos na função. Some-se a isso não haver no quadro efetivo da Corporação o 

cargo de Arquivista ou Bibliotecário. 

A categoria C buscou elencar dados sobre o uso da informação arquivística. Para tanto 

questionou-se que tipo de serviço se busca com maior frequência no setor de arquivo. Buscou-

se identificar com que frequência essa busca é realizada e se as informações são uteis na 

produção de conhecimento.  



59 
 

Levantou-se que a população em estudo utiliza os serviços de solicitação de 

documentos, entrega material para ser arquivado e/ou busca orientação do responsável pelo 

arquivo setorial ou geral, conforme observa-se no gráfico 10. Essa busca ocorre num período, 

predominantemente, semanal, o que se apresenta no gráfico 11.  

Quanto ao uso da informação dos documentos a coleta de dados destaca que há uso para 

produção de conhecimento dentro da organização, sendo possível averiguar no gráfico 12, no 

qual somando-se as representações das respostas sim (44,4%) e às vezes (22,2%) tem-se um 

resultado considerável de 66,6% de uso da informação arquivística para a produção de 

conhecimento na instituição. 

Gráfico 10 – Tipo de serviço se busca no arquivo 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 11 – Frequência de uso dos serviços de arquivo 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 12 – Uso das informações na construção de conhecimento 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Interpretando a leitura dos gráficos e informações obtidas destaca-se que durante a 

observação e entrevistas não foram identificados outros serviços oferecidos pelos setores de 

arquivo da instituição além dos essenciais, de busca por documento e recebimento de material, 

refletindo a concepção da tropa, verificado no próprio discurso da população consultada. O 

arquivo geral da instituição é subordinado diretamente ao comando da instituição sendo 

localizado no próprio espaço do quartel central. Essa relação direta, se devidamente explorada 

pelo responsável pelo arquivo, pode ser usada como fomento a introdução de modificações nos 

hábitos organizacionais a partir de instrumentos, descritos neste estudo, como o planejamento 

estratégico, onde a organização traça metas e objetivos para determinado período envolvendo 

todos os níveis da organização, tático, operacional e estratégico.  

Tendo a instituição como atividade fim o serviço de prevenção e combate a incêndio 

seu acervo documental não tem recebido a devida atenção pela falta de despertamento para a 

constituição de estudos e pesquisas uteis para a própria organização. Em contrapartida cabe aos 

gestores de documentos atribuir valor às informações sob sua guarda. Cabe a estes ainda a 

divulgação, proposição e desenvolvimento de serviços ou atividades que deem destaque ao 

ambiente de arquivo e suas possibilidades. 

Tanto entrevistas quanto observações demonstraram que os servidores desconhecem a 

legislação pertinente ao gerenciamento de documentos bem como a lei que os responsabiliza 

por qualquer dano que venha impedir o acesso a determinado documento. Acessar e assimilar 

as leis, na administração pública, constitui-se de atividade primordial para o desenvolvimento 

e oferta de um serviço. Esta, a lei, configura-se como um norte a ser seguido, pois delineia o 

permitido e não permitido para um bom gerenciamento dos recursos. Captamos que no seio da 

Corporação há preocupação com formação de massas documentais, perda de documentos, falta 
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de espaço para acomodação de acervo. 

A categoria D elenca traços do processo decisório na instituição. Nesta indagou-se 

acerca das dificuldades enfrentadas, da fundamentação das decisões e se há relação entre a 

informação arquivística e o processo de tomada de decisão. 

O gráfico 13 aponta que os respondentes consideram como principais dificuldades a 

demora na localização de processos e a falta de informação (33,3%). As bases apontadas para 

tomada de decisão, conforme o gráfico 14, são a utilização de informações internas e consulta 

aos documentos. A partir desta constatação pode-se inferir que a informação arquivística é 

essencial ao processo decisório na organização. 

 

Gráfico 13 – Dificuldades na tomada de decisão na organização 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 14 – Bases para a tomada de decisão 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

3.3 Como o conteúdo de documentos produzidos na organização (informação arquivística) 

contribui para o processo de decisão? 
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R1 - A partir da facilidade de encontrá-lo no arquivo e o pouco tempo que levamos para 

encontrar informações nos documentos encontrados. 

R2 - Pesquisa e tomada de decisão consubstanciada nos documentos existentes, 

facilitando assim a tomada de decisão.  

R3 - O processo de tomada de decisão envolve várias vertentes, entre elas a informação 

arquivística obtida através dos setores interligados ao setor de arquivo. 

R4 - Contribui de forma proativa, pois existem documentos que facilitam o 

desenvolvimento de processos, laudos, decisões judiciais de outros setores que dependem do 

histórico de documentos do arquivo. 

R5 - Todas as informações produzidas por nosso setor são de grande importância para 

definir os gastos e investimentos do dinheiro público gerenciado por esta corporação. Todas as 

informações bem definidas produzem uma melhor gestão, por isso a importância de catalogar, 

classificar e armazenar adequadamente para a necessidade de futuras consultas. 

R6 - É de muita importância, pois mesmo com o uso da tecnologia e de sistemas quando 

há "pane” é necessário que se tenha uma cópia física dos documentos. 

R7 - Estando disponível, acessível contribui para formalizar os processos de resposta 

aos órgãos de controle. 

R8 - Guarda de informações histórica e financeira. 

R9 - Os diversos documentos organizacionais são esteio e fundamentais para todo 

processo de decisão. 

A interpretação que se faz do que foi colhido acerca dos itens da categoria D é que os 

entrevistados atribuem a informação arquivística (conteúdo dos documentos) um peso 

significativo na tomada de decisão. Estabelecendo uma relação entre os métodos de 

gerenciamento de documentos com as dificuldades enfrentadas ao se tomar uma decisão pode-

se inferir que o método de gerenciamento construído com base na experiência prática implica 

uma forma subjetiva de compreender a organização e suas necessidades vedando seu uso a 

aplicabilidade a outros setores da instituição.  

A construção de uma gestão documental organizacional constituída a partir do olhar da 

coletividade reflete nesse processo as concepções do coletivo sobre si e sobre as múltiplas 

relações reproduzidas em seu ambiente interno e externo dando maior significado aos seus 

fluxos informacionais e fortalecendo sua identidade como entidade social.  

Observamos que ainda não há a materialização da preocupação dos gestores com o 

acervo, pois não identificamos a oferta ou incentivo de cursos de aprimoramento e ações 

planejadas com essa finalidade. Outro fator que merece destaque é que o conhecimento 
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empírico dos servidores pode ser transformado em explícito e, posteriormente, registrado para 

que se construa o almejado conhecimento organizacional abrindo a possibilidade de formação 

de uma gestão documental mais efetiva. Moreno (2006, p. 15) sugere que “sendo uma 

organização a junção de vários recursos devemos considerar para seu pleno desenvolvimento 

todo capital que ela possui seja informacional, intelectual, financeiros e físicos”. É importante 

salientar que, na maioria das vezes, as decisões são tomadas com excesso ou insuficiência de 

informações, representando uma dificuldade maior para o decisor. 

É necessário haver sincronismo entre o planejamento estratégico da organização e sua 

política de informação. A organização, principalmente, os responsáveis pelas suas decisões 

estratégicas, precisam pensar na informação como um de seus mais importantes componentes.  

Evidenciou-se no percurso da pesquisa o que os autores mencionados falam a despeito 

da inserção da informação no processo de decisão. A população pesquisada indicou que a 

demora na localização de documentos e informações comprometem não apenas a decisão, mas 

também a qualidade do processo em si, consequência da falta de padronização de atividades 

demonstrando que a informação arquivística na organização é primordial para a tomada de 

decisão.  

A eficácia no tratamento da informação depende, em grande parte, da forma com que 

ela é administrada e do bom entendimento de certos conceitos e relações. Neste sentido, a gestão 

documental não só exige como também proporciona instrumentos que norteiem atividades, 

ações, procedimentos e comportamentos com o objetivo de tornar a informação mais acessível 

e disponível favorecendo uma maior proximidade de gestores organizacionais com políticas e 

instrumentos gerenciais de documentos sinalizando a alta gestão a necessidade organizacional 

do desenvolvimento de atividades, serviços e ações que proporcionem melhor adequação dos 

serviços de arquivo. Sobre os objetivos de gerir documentos Braga e Marcelo (2009, p.220) 

consideram que uma política de gestão de documentos tem os seguintes objetivos: “controle 

sobre a produção documental, racionalização do fluxo de documentos, melhoria dos serviços 

arquivísticos, aumento da eficácia, suporte para as decisões político-administrativas e garantia 

dos direitos de cidadania”. 

Considera-se a tecnologia um apoio aos processos de tratamento da informação, sendo 

esta última a responsável pela unificação das organizações sistemas são criados, pensados, 

desenvolvidos e utilizados com o objetivo de satisfazer às necessidades informacionais de quem 

o usa, logo, na ausência de um ou de outro, informação e usuário, o sistema perde sua 

funcionalidade, sua razão de ser. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O contexto dinâmico da sociedade reflete-se também nas organizações e em seus 

processos internos demandando cada vez mais informações de qualidade e adequadamente 

tratadas. Esta pesquisa propunha identificar a relação existente entre a gestão e a informação 

produzida no interior de uma organização publica militar considerando que o processo de 

decidir caracteriza-se por escolhas tendo estas inúmeras consequências para a instituição. 

Neste percurso investigativo acessou-se leis (12.527, 8. 159) e conteúdo constitucional 

que orientam acerca da documentação produzida e da responsabilidade dos gestores públicos 

para com esses recursos da administração pública. No entanto, o conhecimento e prática de seu 

conteúdo por parte dos dirigentes e gerenciadores de arquivo, que no caso não são arquivistas, 

não condiz com ações efetivas que cumpram o que tais normas orientam. 

  O aprimoramento das relações do homem o levou a registrar em suporte físico as 

transformações pelas quais passava. Os conceitos de informação apresentados neste estudo 

conduzem ao entendimento de que a informação é dinâmica, um processo cognitivo de 

satisfação de uma necessidade psicológica. Sua dinamicidade a apresenta hora como coisa, hora 

como processo, hora como conhecimento. Esse comportamento expressa uma relação íntima 

com o pensamento do homem e como este a utiliza. No contexto organizacional a informação 

ganha sobrenome: orgânica, arquivística ou estratégica, cada conceito deixa claro um uso 

diferenciado do outro.  

No meio arquivístico a informação funde-se ao suporte formando um outro conceito, o 

de documento. Esse tipo de informação, produzida e consumida, no próprio ambiente 

organizacional requer um instrumento específico para seu tratamento, pois está impregnada 

com elementos que refletem a unicidade, organicidade e originalidades específicos do local 

onde foram produzidas, originadas no desenvolvimento de atividades institucionais. 

Os instrumentos de gerenciamento da informação como tabela de temporalidade, código 

de classificação, manual de arquivamento, ata de descarte e outros compõem a gestão 

documental. Este é o responsável por orientar o tratamento dado aos documentos. Alcançando 

seu objetivo específico a) a confecção deste estudo permitiu identificar uma gestão documental 

incipiente baseada na experiência de servidores, com formação superior nas áreas de História e 

Educação Física, e operacionalizada por métodos pessoais distintos dos utilizados e sugeridos 

pelas disciplinas que tratam a informação. O desconhecimento das leis e suas prerrogativas e a 

falta de uso de ferramentas efetivas deixam uma lacuna na funcionalidade da gestão documental 

na Corporação estudada.  
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Uma organização é caracterizada pelo agrupamento de pessoas com objetivos comuns 

onde há no mesmo uma divisão de tarefas com o intuito de conquistar seus propósitos. Esses 

procedimentos de distribuição de tarefas e estabelecimento de metas são, essencialmente, 

escolhas que a organização faz. Tais escolhas requerem etapas que formam o processo de 

decisão. Neste estão presente dimensões estruturais e contextuais da organização tais como 

hierarquia, missão, objetivos, cultura e estrutura organizacional. Sendo as organizações 

sistemas complexos com inúmeras influências o que mantém sua coesão são seus fluxos 

informacionais. 

O alcance de objetivos orgânicos é contemplado na função de planejamento da 

administração. Este pode ser desenvolvido por meio do planejamento estratégico envolvendo 

todos os níveis organizacionais. Esse consiste em tomar decisões antecipadamente como forma 

estratégica de atingir metas e facilitar o processo decisório. Reconheceu-se neste estudo que o 

grande desafio das instituições públicas é a transformação do que elas produzem em 

conhecimento. Atendendo ao objetivo específico b) percebeu-se que o papel da informação 

arquivística no processo decisório é permitir ao decisor uma visão ampla da situação. A 

quantidade e qualidade da informação arquivística disponível consente um grau de 

racionalidade satisfatório diminuindo a incerteza, esclarecendo a ambiguidade, mostrando 

riscos e conduzindo o decisor à certeza e, consequentemente, a escolha de alternativa mais 

adequada.  

Em ambientes da administração pública as estratégias devem estar alinhadas a 

conjuntura organizacional do Estado. Sua subordinação implica que os administradores devem 

atentar para os princípios constitucionais, limites orçamentários, metas e objetivos de órgãos e 

entidades superiores, tendo autonomia e poder de decisão apenas na sua área de atribuição. As 

organizações militares inseridas nesse contexto destacam-se por sustentarem uma atividade-

meio e uma atividade-fim, onde a segunda é um serviço oferecido diretamente à sociedade e a 

primeira é a sustentação da segunda, em outras palavras, por meio de atividades rotineiras 

administrativa os serviços de ponta (combate a incêndio, serviço de defesa civil, fiscalização 

de empresas quanto a regras preventivas de combate a incêndio) são efetuados. 

As organizações militares inseridas nesse contexto destacam-se por sustentarem uma 

atividade-meio e uma atividade-fim, onde a segunda é um serviço oferecido diretamente à 

sociedade e a primeira é a sustentação da segunda, em outras palavras, por meio de atividades 

rotineiras administrativa os serviços de ponta (combate a incêndio, serviço de defesa civil, 

fiscalização de empresas quanto a regras preventivas de combate a incêndio) são efetuados. 

As instituições militares possuem uma doutrina diferenciada destacando-se a disciplina 



66 
 

e senso coletivo acentuado as principais características de seus administradores compreendem 

seu relacionamento interpessoal, capacidade de trabalho sob pressão e especialidade.  

O uso pode ser caracterizado pelo significado que é dado pelo sujeito à informação a 

partir de seus processos cognitivos. O uso da informação arquivística é situacional pela 

requisição de um contexto social ou profissional sendo também dinâmico, pois interage com 

elementos cognitivos, emocionais, situacionais do ambiente. O resultado do uso do conteúdo 

dos documentos é uma mudança no estado do conhecimento do indivíduo e sua capacidade de 

agir. 

O presente estudo verificou que o uso da informação arquivística no processo decisório 

da organização dar-se de maneira consciente por parte dos gestores de que esta traz consigo o 

que o gestor precisa em termos da situação interna em determinadas ocasiões. A pesquisa que 

se apresenta buscou levantar dados acerca da gerencia de documentos da Corporação 

identificando sua função, destacou o papel da informação arquivística no processo decisório e 

verificou que os decisores utilizam tal insumo na tomada de decisão. Perpassando o caminho 

construído pelo cumprimento dos objetivos específicos alcançou-se o ponto de poder se analisar 

o uso do conteúdo dos documentos na tomada de decisão em uma organização pública, objetivo 

geral da pesquisa. 

O uso da informação de arquivo dá-se de forma subjetiva quando o decisor infere-lhe 

um sentido e significado. Quando em uma situação de decisão o gerente recorre ao conteúdo 

dos documentos como forma de constituir alternativas de escolha diante de um questionamento 

de órgão de controle externo a resposta produzida por meio de acesso ao conteúdo dos 

documentos modifica a ação e o comportamento gerencial. A percepção dessa nova informação 

ou conhecimento gerará a socialização do que foi concebido transformando conhecimento 

tácito (adquirido no dia a dia) em explícito (registrado numa resposta, ata, ofício, etc.) e, 

posteriormente, em tomada de decisão, essa análise do movimento usual da informação 

demonstra a formação do conhecimento organizacional. 

Como resultados dessa pesquisa apontamos que o uso da informação arquivística 

contribui no processo decisório em organizações públicas à medida que: 

a) poupa o tempo do decisor minimizando a necessidade de o mesmo selecionar 

informações de fontes externas à organização; 

b) a informação produzida no interior da instituição permite a formação de cadeias 

decisórias anteriores facilitando a compreensão de determinada situação, 

problema ou oportunidade. Estas cadeias expressam passos seguidos 
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anteriormente respondendo questões acerca de como se chegou a determinada 

situação; 

c) a informação arquivística se apresenta como algo já trabalhado e assimilado pela 

organização apesentando suas inter-relações ao decisor ampliado sua visão e 

capacidade de escolha; 

d) a informação produzida não pertence apenas a organização, mas a sociedade, 

logo o uso da informação arquivística provoca produção de bens, serviços e 

conhecimentos também para a sociedade facilitando o gerenciamento dos 

recursos; 

e) a informação arquivística apresenta certa dualidade quanto à novidade, pois se 

por um lado é responsável pela constituição histórica de algo por outro é o que 

de mais novo o gestor pode ter, pois passa por constantes consulta e releituras; 

f) dentro de organizações que pertençam a administração pública o conteúdo dos 

documentos é voz a favor do gestor pois ajuda na compreensão e formação de 

um arcabouço acerca de determinado assunto ou situação interna para um 

público externo mostrando-se essencial na relação com o controle externo; 

g) a informação de arquivo representa presente e passado da instituição se usada 

adequadamente pode medir o nível de desenvolvimento organizacional 

delineando estágios pelos quais a organização passou, como amadureceu e numa 

projeção de futuro indicar possibilidades. 

Concluímos este estudo considerando que o mesmo alcançou os objetivos elencados de 

forma satisfatória, mas não definitiva compreendendo a necessidade de aprofundamento do 

tema em questão. Sugere-se a Corporação estudada uma melhor estruturação de sua gestão 

documental observando e divulgando a legislação pertinente, consultando e contratando pessoa 

qualificada especificamente na área de tratamento da informação e criação de instrumentos 

efetivos de gestão documental capazes de superarem as dificuldades impostas pela 

descontinuidade gerencial característica de organizações públicas. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Instrumento de coleta 

USO DA INFORMAÇÃO ARQUIVÍSTICA NO PROCESSO DECISÓRIO 

Prezado,  

 

Estamos realizando uma pesquisa de conclusão do curso de Biblioteconomia cujo objetivo é 

analisar o uso da informação arquivística no processo decisório em organizações públicas. Por 

isso pedimos sua colaboração, respondendo às questões que seguem. Seus dados serão 

preservados, sendo utilizados apenas nas interpretações da referida pesquisa. 

PERFIL 

Idade: __________________ 

Grau de instrução: _____________________________ 

Relação com a Instituição:(    )Militar (    )Terceirizado(    )Outra.Qual? _________________ 

Função: (    )chefe de seção (    )gerencia de documentos 

Tempo na função: ____________________________ 

Atividades:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

1 – SOBRE GESTÃO DOCUMENTAL 

Este tópico apresenta questões relacionadas ao tratamento dos documentos. Busca-se 

identificar de que forma se dá a organização da documentação produzida e recebida 

pela organização. 

1.1–Assinale o(s) método(s) de gerenciamento de arquivos de documentos que utiliza. 

(    ) Tabela de temporalidade 

(    ) Código de Classificação de Documentos 

(    ) Manual interno de gestão de documentos 

(    ) Métodos pessoais. Quais?___________________________________________________ 

 

1.2- Como a instituição tem investido em gestão documental: 

(    ) divulgação de legislação pertinente 

(    ) realização de cursos 

(    ) construção de diretrizes especifica da gestão documental 

(    ) criação de sistemas de gestão de documentos 

(    ) Outros.Quais?____________________________________________________________ 

 

1.3- Em sua concepção a documentação produzida no seu ambiente de trabalho tem valor:  

(    ) financeiro 

(    ) jurídico 

(    ) assentamentos 

(    ) histórico 

(    ) social 

(    ) comprobatório  

 

2 - SOBRE O USO DA INFORMAÇÃO ARQUIVÍSTICA 
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Neste momento da pesquisa intenta-se delinear o uso da informação dos documentos 

através de consulta e frequência com que é feita. 

2.2 – Que tipo de serviço você busca no arquivo(do setor ou geral): 

(    ) consulta à pessoa responsável pelo arquivo – setorial ou geral 

(    ) solicitação de documento arquivado 

(    ) entrega de material para ser arquivado 

(    ) Outros. Quais?___________________________________________________________ 

 

2.1 – Com que frequência você utiliza os serviços de arquivo: 

(    ) diariamente 

(    ) semanalmente 

(    ) mensalmente 

 

2.3 As informações contidas nos documentos(relatórios, estatísticas, finanças etc.) produzidos 

são utilizadas para a construção do conhecimento dentro da organização 

(    ) sim 

(    ) não 

(    ) às vezes 

(    ) raramente 

(    ) nunca 

 

3 - SOBRE PROCESSO DECISÓRIO 

Os itens que seguem referem-se ao processo decisório dentro da organização. Estes 

buscam colher as percepções de gestores e daqueles que trabalham o armazenamento 

desses documentos. 

3.1–Dentro do ambiente organizacional que dificuldades você enfrenta na tomada de decisão:  

(    ) demora na localização de documentos 

(    ) falta de informação específica 

(    ) incerteza 

(    ) Outros.Quais?____________________________________________________________ 

 

3.2 - Suas decisões organizacionais são tomadas com base: 

(    ) na experiência e intuição própria 

(    ) utilizando informações internas 

(    ) na consulta aos documentos 

(    ) conhecimentos técnicos 

(    ) necessidades da instituição 

 

3.3 – Como o conteúdo de documentos produzidos na organização(informação arquivística) 

contribui para o processo de decisão? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXOS 

ANEXO A – Organograma do poder executivo do Ceará 

 
Anexo A                                                                     Fonte: Anuário do Ceará 2017-2018 
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ANEXO B – Organograma do CBMCE 

 
Anexo B                     Fonte: http://www.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/cbmce_organograma.pdf 
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ANEXO C – Estrutura Organizacional do CBMCE 

LEI Nº13.438, de 07 de janeiro de 2004. 

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO 

BÁSICA DO CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO 

ESTADO DO CEARÁ (CBMCE), E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembléia Legislativa 

decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 

GENERALIDADES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DA COMPETÊNCIA, MISSÃO E SUBORDINAÇÃO 

 

Art.1º. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), órgão com competência 

para atuar na defesa civil estadual e nas funções de proteção da incolumidade e do socorro das 

pessoas em caso de infortúnio ou de calamidade; exercer atividades de polícia administrativa 

para a prevenção e combate a incêndio, bem como de controle de edificações e seus projetos, 

visando a observância de requisitos técnicos contra incêndio e outros riscos; a proteção, busca 

e salvamento de pessoas e bens, atuar no socorro médico de emergência pré-hospitalar; de 

proteção e salvamento aquáticos; desenvolver pesquisas científicas em seu campo de atuação 

funcional e ações educativas de prevenção de incêndio, socorro de urgência, pânico coletivo e 

proteção ao meio ambiente, bem como ações de proteção e promoção do bem-estar da 

coletividade e dos direitos, garantias e liberdades do cidadão; estimular o respeito à cidadania, 

através de ações de natureza preventiva e educacional; manter intercâmbio sobre os assuntos 

de interesse de suas atribuições com órgãos congêneres de outras unidades da Federação, 

normatizar, controlar e fiscalizar a criação e extinção de brigadas de incêndio municipal, 

privadas e de voluntários e exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas 

finalidades, tem a sua organização básica definida nos termos desta Lei. 

 

Art.2º. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará é Órgão de Segurança Pública e Defesa Social, 

vinculado operacionalmente à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. 

 

Art.3º. No exercício de suas funções, os membros do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará têm 

o poder de polícia administrativa e polícia judiciária no âmbito militar, especialmente: 

I - nas seguintes áreas de sua competência: 

a) nos locais de sinistros; 

b) na fiscalização de empresas especializadas na produção e comercialização de produtos 

destinados à prevenção de desastres e sinistros, e à segurança contra incêndio e pânico em 

edificações, particularmente quanto à recarga de extintores de incêndio; 

c) na fiscalização do armazenamento, estocagem e transporte 

cargas e produtos perigosos no Estado do Ceará; 

d) na fiscalização de atividades que representem riscos potenciais desastres e sinistros; 

e) na fiscalização das instalações e medidas de segurança contra incêndio e pânico das 

edificações residenciais multifamiliares, comerciais, industriais e de serviços em geral, 

inclusive nos conjuntos residenciais, condomínios fechados e loteamentos urbanizados, quando 

da construção, reforma, ampliação e mudança de ocupação; 
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f) na fiscalização das instalações e medidas de segurança contra incêndio dos veículos 

automotores; 

g) na fiscalização das instalações e medidas de segurança contra incêndio e acidentes em 

estruturas temporárias, tais como: arquibancadas, parques de diversões. 

II - realizar perícia técnica: 

a) preventiva, quanto ao perigo potencial de incêndios e acidentes em edificações e estruturas 

temporárias; 

b) nos locais de sinistros. 

 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Art.4º. A estrutura organizacional básica e setorial do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará – 

CBMCE, é a seguinte: 

I – DIREÇÃO SUPERIOR 

Conselho Consultivo 

Comandante Geral 

II – GERÊNCIA SUPERIOR 

Comandante Adjunto 

III - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO 

1. Secretaria Executiva 

2. Assessoria Jurídica 

IV -ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA: 

3. Coordenadoria de Atividades Técnicas 

4. Coordenadoria Operacional 

4.1. Núcleo de Bombeiro Metropolitano 

4.1.1. 1º Grupamento de Bombeiro 

4.1.2. 2º Grupamento de Bombeiro 

4.1.3. 3º Grupamento de Bombeiro 

4.2. Núcleo de Bombeiro do Interior 

4.2.1. 4º Grupamento de Bombeiro 

4.2.2. 5º Grupamento de Bombeiro 

4.3. Núcleo de Defesa Civil 

4.4. Núcleo de Busca e Salvamento 

4.5. Núcleo de Resgate e Emergência Pré-hospitalar 

V - ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL 

5. Coordenadoria Geral 

5.1. Célula de Logística 

5.1.1. Núcleo Financeiro 

5.2. Célula de Gestão e Formação de Pessoas 

5.2.1. Academia de Bombeiro Militar 

5.2.2. Colégio Militar 

Parágrafo único. Os órgãos que fazem parte da Estrutura Organizacional Básica e Setorial do 

CBMCE formam uma cadeia de comando que vai facilitar a consecução dos objetivos 

administrativos e operacionais da Corporação. 

 

TÍTULO III 

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS 
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CAPÍTULO I 

DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO SUPERIOR 

 

Art.5º. Os Órgãos de Direção e Gerência Superior têm a função de comandar, organizar, 

planejar, doutrinar, coordenar e fiscalizar todos os demais órgãos da Corporação, e são assim 

constituídos: 

I - Conselho Consultivo; 

II - Comandante Geral. 

 

SEÇÃO I 

DO CONSELHO CONSULTIVO 

Art.6º. O Conselho Consultivo é o Órgão Colegiado de natureza consultiva com a finalidade de 

assessorar o Comandante Geral em assuntos de alta relevância no cumprimento de suas missões. 

Art.7º. O Conselho Consultivo é assim constituído, sendo cumulativo: 

I - Comandante Geral Presidente; 

II - Comandante Adjunto Vice-presidente; 

III - Coordenador Geral Membro; 

IV – Orientador da Célula de Logística Membro; 

V – Coordenador da Coord. de Atividades Técnicas Membro; 

VI – Coordenador da Coord. Operacional Membro; 

VII – Orientador da Célula de Gestão e Formação de Pessoas Membro; 

VIII – Secretário Executivo 1º Secretário; 

IX - Oficial Intermediário 2º Secretário. 

Parágrafo único. Compete ao Comandante Geral convocar, quando necessário, o Conselho 

Consultivo, o qual decidirá em forma de colegiado, sobre: 

I - assuntos pertinentes à política de pessoal e legislação; 

II - assuntos de inteligência; 

III - assuntos pertinentes ao planejamento da instrução e de operações bombeirísticas; 

IV - assuntos pertinentes a planejamentos, administrativos e operacionais; 

V - assuntos relativos à disciplina da tropa. 

SEÇÃO II 

DO COMANDANTE GERAL 

Art.8º. O Comandante Geral, responsável pelo comando e administração da Corporação, é 

cargo privativo de Oficial da ativa, do quadro de Oficiais Combatentes do Corpo de Bombeiros, 

dentre os Oficiais no Posto de Coronel, nomeado pelo Governador do Estado, e detentor dos 

seguintes cursos: 

I - Curso de Formação de Oficiais; 

II - Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais; 

III - Curso Superior de Bombeiro Militar ou equivalente. 

§1º. Fica autorizado o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará 

a estabelecer, mediante Portaria, Normas Técnicas Relativas à Segurança Contra Incêndio, 

Pânico, Produtos Perigosos e outros sinistros. 

§2º. Compete ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará 

determinar o imediato afastamento do bombeiro militar que, por sua atuação, tornar-se 

incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade no exercício das funções bombeiros 

militares a ele inerente, sendo de imediato instaurado processo administrativo disciplinar para 

apuração da falta, garantida a ampla defesa. 

§3º. O bombeiro militar afastado do cargo, nas condições mencionadas no parágrafo anterior, 

ficará privado do exercício de qualquer função bombeiro militar, até a solução final do processo 
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ou das providências legais que couberem no caso, não podendo realizar cursos ou ser 

promovido. 

 

CAPÍTULO II 

DO ÓRGÃO DE GERÊNCIA SUPERIOR 

DO COMANDANTE ADJUNTO 

Art.9º. O Comandante Adjunto do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará é cargo privativo de 

Oficial da ativa do Quadro de Oficiais Combatentes do Corpo de Bombeiros no posto de 

Coronel, nomeado pelo Governador do Estado detentor dos seguintes cursos: 

I - Curso de Formação de Oficiais; 

II - Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais; 

III - Curso Superior de Bombeiro Militar ou equivalente. 

Parágrafo único. O Comandante Adjunto substituirá o 

Comandante Geral nos seus impedimentos. 

 

[...] 
 


