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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho de conclusão de curso propõe-se a analisar como estão sendo manuseados, 

guardados, armazenados ou anexados os documentos empresariais presentes na empresa 

Mecânica Agrícola Spagnol, do município de Tapejara/RS. Além disso, pretende verificar 

as características desses documentos e perceber se eles estão em plena segurança, a fim de 

evitar extravios e danos causados pela má conservação. Para atingir tais metas, o trabalho 

seguiu alguns objetivos específicos, como melhorar a armazenagem dos documentos 

arquivados na Mecânica Agrícola Spagnol; proporcionar uma melhor organização do espaço 

físico onde são arquivados os documentos; e propor modelos de documentos que podem 

melhorar o desempenho da empresa. A metodologia adotada para a realização do trabalho é 

a qualitativa e foi pautada pela coleta empírica de dados, realizada a partir da observação 

das atividades e dos processos administrativos. Dessa forma, os documentos existentes na 

empresa serão verificados, depois analisados, comparando os mesmos com os conceitos de 

cada um e, por fim, serão feitas sugestões de melhoria. Constatou-se que a empresa 

realizava suas atividades comerciais sem demonstrar conhecer de fato a importância da 

gestão documental, embora seus arquivos não estivessem totalmente desorganizados. 

 

 

Palavras-chave: Gestão documental. Gerenciamento de documentos. Organização 

documental. Arquivologia. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This dissertation aims to analyze how they are being handled, saved, stored or attached 

business documents present in Mecânica Agrícola Spagnol, on the city of Tapejara/RS. In 

addition, want to check the features of these documents and see if they are in full safety, in 

order to prevent loss and damage caused by poor maintenance. To achieve such goals, the 

work followed some specific goals, such as improving the storage of archived documents in 

Mecânica Agrícola Spagnol; provide a better organization of the physical space where the 

documents are filed; and propose models of documents that may improve the performance 

of the company. The methodology adopted to carry out the work is qualitative and was 

guided by empirical data collection, carried out from observation of the activities and of the 

administrative processes. In this way, the existing documents in the company are checked, 

then analyzed by comparing them with the concepts of each one and, finally, improvement 

suggestions are made. It was found that the company was commercial activities without 

showing know in fact the importance of document management, though their files were not 

totally disorganized. 

 

Key-words: Document Management. Document Managing. Documentary Organization. 

Archival Science. 



 

 

8 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 - Vista aérea da empresa, na Rua Avenida D. Pedro II, n° 120, Centro, no trevo de 

acesso a Ibiaçá ...................................................................................................................... 18 

Figura 2 - Reforma estrutural da fachada do prédio realizada em 1983 ............................... 19 

Figura 3 - Vista lateral do prédio, com acesso ao pátio da empresa ..................................... 19 

Figura 4 - Fachada atual da empresa, acesso principal de clientes e fornecedores, restaurada 

em 1992 ................................................................................................................................ 20 

Figura 5 - Pátio da empresa, local de circulação de veículos e de entrada e saída de 

mercadorias ........................................................................................................................... 22 

Figura 6 - Fichário de aço ..................................................................................................... 23 

Figura 7 - Prateleira com pastas A-Z .................................................................................... 24 

Figura 8 – Organograma da Empresa ................................................................................... 27 

Figura 9 - Fluxograma de Prestação de serviço .................................................................... 28 

Figura 10 - Fluxograma de entrada de mercadoria ............................................................... 28 

Figura 11 - Fluxograma de saída de mercadoria .................................................................. 29 

 

 



 

 

9 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

1  INTRODUÇÃO....................................................................................................... 11 

2  JUSTIFICATIVA ................................................................................................... 13 

3  METODOLOGIA ................................................................................................... 15 

3.1  ABORDAGEM......................................................................................................... 15 

3.2  TIPO DA PESQUISA............................................................................................... 16 

3.3  MÉTODO ................................................................................................................. 16 

3.4  TÉCNICA PARA A ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS .................. 17 

4  AMBIENTE ORGANIZACIONAL...................................................................... 18 

4.1  HISTÓRICO PREGRESSO DA EMPRESA ........................................................... 18 

4.2  HISTÓRICO ATUAL DA EMPRESA .................................................................... 20 

4.3  SITUAÇÃO ORGANIZACIONAL-DOCUMENTAL ATUAL ............................. 22 

4.4  ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DA ORGANIZACIONAL-DOCUMENTAL ATUAL 

  .................................................................................................................................. 25 

4.5  RECOLHIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ......................................................... 25 

4.6  ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAGEM DOS DOCUMENTOS .............. 26 

4.7  LINHAS DE COMUNICAÇÃO DA EMPRESA .................................................... 26 

4.8  ORGANOGRAMA DA EMPRESA ........................................................................ 27 

4.9  ORGANOGRAMAS ................................................................................................ 27 

4.9.1  Organograma de prestação de serviço .................................................................. 27 

4.9.2  Organograma de entrada de mercadoria ............................................................. 28 

4.9.3  Organograma de saída de mercadoria ................................................................. 29 

5  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .............................................................................. 30 

5.1  HISTÓRIA DA EVOLUÇÃO DOS ARQUIVOS ................................................... 30 

5.2  GESTÃO DOCUMENTAL ...................................................................................... 31 

5.3  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DOS DOCUMENTOS EMPRESARIAIS ............. 32 

5.3.1  Ata ............................................................................................................................ 32 

5.3.2  Ficha de clientes ...................................................................................................... 32 



 

 

10 

5.3.3  Cadastro de funcionários ....................................................................................... 33 

5.3.4  Livro de registro de empregados ........................................................................... 33 

5.3.5  Cartão-ponto ........................................................................................................... 34 

5.3.6  Nota fiscal ................................................................................................................ 34 

5.3.7 Ordem de serviço .................................................................................................... 35 

5.3.8  Nota promissória ..................................................................................................... 35 

5.3.9  Formulários de controle de estoque ...................................................................... 35 

6  PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS E INTERVENÇÕES................................... 37 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 39 

REFERÊNCIAS BIBLIOGÁFICAS ................................................................................ 41 

ANEXOS .............................................................................................................................. 43 

ANEXO A - REGISTO DO LIVRO ATA DE 1984 ............................................................ 44 

ANEXO B - FICHA DE CLIENTE – PESSOA JURÍDICA ............................................... 45 

ANEXO C - FICHA DE CLIENTE – PESSOA FÍSICA ..................................................... 46 

ANEXO D - FORMULÁRIO DE CADASTRO DE FUNCIONÁRIO ............................... 47 

ANEXO E - LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADOS ................................................ 48 

ANEXO F - CARTÕES-PONTO ......................................................................................... 49 

ANEXO G - NOTA FISCAL EMITIDA PELA EMPRESA ............................................... 50 

ANEXO H - ORDEM DE SERVIÇO .................................................................................. 51 

ANEXO I - NOTA PROMISSÓRIA .................................................................................... 52 

ANEXO J - FORMULÁRIOS DE CONTROLE DE ESTOQUE........................................ 53 

 

 

 



 

 

11 

1 INTRODUÇÃO 

O volume documental nas empresas vem aumentando cada vez mais; além disso, a 

grande parte dos documentos empresariais ainda está registrada em papel. Por isso, as 

empresas devem buscar soluções para tal situação, a fim de diminuir a quantidade de 

documentos e organizá-los de forma mais eficiente. 

Em vista disso, a organização documental de uma empresa é de fundamental 

importância para facilitar a agilidade na busca de documentos recentes e antigos. É também 

uma forma de manter o escritório organizado, pois, em uma empresa, há vários tipos de 

documentos que precisam ser guardados por tempo indeterminado e arquivados de maneira 

prática devido ao seu uso diário. Em tais documentos empresariais, estão registradas 

normas, processos, métodos e procedimentos, bem como suas utilizações e suas finalidades. 

Todos esses documentos precisam ser arquivados de maneira segura por apresentarem dados 

pessoais e empresariais importantes para a empresa. Uma forma eficiente de organização 

dos documentos impressos é conservar tais registros em pastas, dentro de arquivos e em 

ordem alfabética, para facilitar o acesso aos mesmos. 

Mesmo com as facilidades atuais criadas com o intuito de diminuir o tempo gasto 

com o retrabalho causado pela perda ou pelo extravio de algum documento não arquivado 

corretamente, muitas empresas ainda não estão adequadas e conscientizadas sobre a 

importância de uma gestão documental eficaz. 

A gestão documental, de acordo com Ieda Pimenta Bernardes e Hilda Delatorre 

(2012, p. 7), é uma forma de definir normas e procedimentos técnicos referentes à produção, 

à tramitação, à classificação, à avaliação, ao uso e ao arquivamento dos documentos durante 

todo o seu ciclo de vida, com a definição de seus prazos de guarda e de sua destinação final, 

para o desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão de informações. 

Administrar, organizar e gerenciar a informação é, nos dias atuais, uma preocupação 

das entidades de pequeno, médio e grande porte, tanto públicas quanto privadas de diversos 

segmentos. As empresas que investem em um processo de gestão documental conseguem 
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um retorno elevado, pois reduzem a quantidade de papel, gerando ganho na produtividade, 

se houver uniformização de processos. 

A armazenagem eficiente de seus arquivos e documentos só é percebida pela 

empresa no momento em que determinada informação importante, quer pelo seu valor legal, 

fiscal ou operacional, não é encontrada em tempo hábil, originando em certos casos, grandes 

despesas e gastos. 

Um meio de aperfeiçoar o armazenamento dos documentos da empresa é adquirir ou 

desenvolver um programa específico em computador que consiga cadastrar e deixar 

registrados seus dados, como os trabalhos que foram realizados ao cliente, sem precisar ficar 

imprimindo fichas de clientes para anexar em fichário ou pastas. É um meio em que se 

economizam folhas, cartuchos, pastas e até espaço físico.  

A organização documental propõe, de certa forma, melhorar o desempenho 

financeiro da empresa, evitando gastos desnecessários com multas geradas a partir de 

documentos em atraso, pela falta de organização dos mesmos. Assim, a empresa terá uma 

redução na compra de materiais de escritório e também diminuirá os gastos com armários e 

com ampliação de peças ou salas. Diante disso, propõe-se a seguinte questão: como 

aperfeiçoar os processos administrativos da empresa Mecânica Agrícola Spagnol, através da 

armazenagem eficiente de seus arquivos e documentos? 

 



 

 

13 

2 JUSTIFICATIVA 

Em muitas empresas, os arquivos são utilizados como se fossem depósitos quaisquer, 

ou seja, não há a noção de que os documentos que ali estão formam um centro ativo de 

informações. Nesses arquivos, podem ser encontradas fichas de clientes contendo dados 

pessoais e informações referentes a serviços realizados; fichas de funcionários que possuem 

dados essenciais, caso seja preciso entrar em contato com o mesmo; bem como cartões-

ponto, que permitem perceber como o colaborador está contribuindo com a empresa.  

Em tais arquivos também podem ser verificadas as notas fiscais, com informações 

importantes referentes ao dia, à quantidade e ao valor dos produtos que chegam e que saem 

da empresa. Dessa forma, a gestão documental mostra-se como um meio de assegurar que a 

empresa esteja legalmente atualizada com seus documentos, devidamente organizados e de 

fácil acesso, caso seja necessário apresentar documentos mediante a fiscalização.  

Em outras palavras, a gestão documental e organizacional são formas de apresentar 

um ambiente de trabalho em que os funcionários se sintam bem durante a jornada de 

trabalho, com arquivos limpos e organizados, evitando não só a perda de tempo na procura 

dos documentos, mas também o estresse com os demais colegas. Dessa forma, a 

organização documental proporciona a diminuição de custos na aquisição novos arquivos, e 

torna desnecessária a construção de novas salas ou a ampliação de peças para poder colocar 

os demais arquivos e os documentos gerados. 

Esse trabalho se justifica, então, pela necessidade de um maior controle dos 

documentos que circulam dentro da empresa, desde sua produção até sua destinação. Tal 

controle permitirá que os documentos sejam rapidamente localizados não apenas durante 

sua tramitação, mas também durante o período em que aguardam o cumprimento de seus 

prazos no arquivo corrente, intermediário e permanente.  

As falhas nos sistemas de controle da produção e da tramitação dos documentos, a 

acumulação desordenada e a falta de normas e de procedimentos arquivísticos 

comprometem a qualidade das atividades rotineiras, uma vez que dificulta o acesso à 

informação, limita o espaço físico e aumenta os custos operacionais.  

Dessa forma, a implantação de um programa de gestão documental não só pode 
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garantir aos órgãos públicos e às empresas privadas o controle sobre as informações que 

produzem ou recebem, uma significativa economia de recursos com a redução da massa 

documental ao mínimo essencial, mas também a otimização e a racionalização dos espaços 

físicos de guarda de documentos e agilidade na recuperação das informações. 
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3 METODOLOGIA 

A seguir serão demonstrados os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa 

para a realização dos objetivos propostos. Metodologia pode ser definida como o estudo e a 

avaliação dos diversos métodos, com o propósito de identificar possibilidades e limitações 

no âmbito de sua aplicação no processo de pesquisa científica. A metodologia permite, 

portanto, a escolha da melhor maneira de abordar determinado problema, integrando os 

conhecimentos a respeito dos métodos em vigor nas diferentes disciplinas científicas. 

(DIEHL; TATIM, 2004, p. 47-48). 

A partir de tal definição, pode-se dizer que a metodologia da presente pesquisa 

utilizará os métodos indutivo e dedutivo, uma vez que abordará o problema tanto de uma 

forma particular para o geral, quanto do geral para o particular.  

O método dedutivo é definido como um conjunto de proposições particulares 

contidas em verdades universais que parte de uma premissa antecedente (valor universal) e 

chega ao consequente (conhecimento particular). A aplicação desse método exige o uso de 

recursos lógico-discursivos. É usado dentro de contextos de justificação e tem por critério 

de verdade a coerência, a consistência e a não contradição. (MARTINS, 2002, p. 34).  

Segundo o mesmo autor (MARTINS, 2002, p. 34), método indutivo parte do 

particular e coloca a generalização como um produto posterior do trabalho de coleta de 

dados particulares. 

3.1 ABORDAGEM 

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa pode ser classificada como qualitativa, 

já que trabalhará com dados que não podem ser medidos nem revertidos em números, como 

a situação da documentação da empresa, o trânsito dos documentos e a forma como são 

armazenados.  

Na pesquisa qualitativa, há um mínimo de estruturação prévia. Não se admitem 

regras precisas, como problemas, hipóteses e variáveis antecipadas, e as teorias aplicáveis 
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deverão ser empregadas no decorrer da investigação.  

Na pesquisa qualitativa, primeiramente faz-se a coleta dos dados a fim de poder 

elaborar a “teoria de base”, ou seja, o conjunto de conceitos, princípios e significados. O 

esquema conceitual pode ser uma teoria elaborada, com um ou mais constructos. Desse 

modo, faz-se necessário correlacionar a pesquisa com o universo teórico. 

3.2 TIPO DA PESQUISA 

O presente trabalho é realizado também através de uma pesquisa bibliográfica que, 

segundo Macedo (1994, p. 13), em seu conceito mais restrito “[...] é a busca de informações 

bibliográficas, seleção de documentos que se relacionam com o problema de pesquisa [...]”. 

E também de uma coleta de dados a partir da observação in loco da empresa e de seus 

documentos empresariais.  

A finalidade da pesquisa científica não é apenas a de fazer um relatório ou descrição 

dos dados pesquisados empiricamente, mas relatar o desenvolvimento de um caráter 

interpretativo no que se refere aos dados obtidos. 

Para haver conteúdo válido, é necessária muita leitura e reflexão sobre obras 

selecionadas, que tratem de teorias e de conhecimentos já existentes, relativos ao problema 

de investigação. 

Como observa Cervo (2002), “a pesquisa é uma atividade voltada para a solução de 

problemas teóricos ou práticos com o emprego de processos científicos. A pesquisa parte, 

pois, de uma dúvida ou problema e, com o uso do método científico, busca uma resposta ou 

solução.” (CERVO, 2002, p. 63).  

3.3 MÉTODO 

Método é o “caminho pela qual se chega a determinado resultado, ainda que esse 

caminho não tenha sido fixado de antemão de modo refletido e deliberado”. 

(HEGENBERG, 1976, p. 115). Método é uma forma de selecionar técnicas, forma de 

avaliar alternativas para ação científica. Assim, enquanto as técnicas utilizadas por um 

cientista são fruto de suas decisões, o modo pelo qual tais decisões são tomadas depende de 

suas regras de decisão. Métodos são regras de escolha; técnicas são as próprias escolhas 
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(ACKOFF, In: HEGENBERG, 1976, p. 116). 

“Com o passar do tempo, muitas modificações foram sendo feitas nos métodos 

existentes, inclusive surgiram outros novos”. (LAKATOS; MARCONI, 2006, p. 51-52). 

Para tal, consideramos como Bunge (1980, p. 25), que o método científico é a teoria da 

investigação. Esta alcança seus objetivos, de forma científica, quando cumpre ou se propõe 

a cumprir as seguintes etapas: descobrimento do problema; colocação precisa do problema; 

procura de conhecimentos ou instrumentos relevantes ao problema; tentativa de solução do 

problema com auxílio dos meios identificados; invenção de novas ideias; obtenção de uma 

solução; investigação das consequências da solução obtida; prova (comprovação) da 

solução; correção das hipóteses, teorias, procedimentos ou dados empregados na obtenção 

da solução incorreta.  

3.4 TÉCNICA PARA A ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

A técnica para coleta de dados é a da documentação indireta, realizada a partir da 

observação das atividades e dos processos administrativos. Os documentos existentes na 

empresa serão verificados, depois analisados, comparando os mesmos com os conceitos de 

cada um e, por fim, serão feitas sugestões de melhoria. 
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4 AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

4.1 HISTÓRICO PREGRESSO DA EMPRESA 

A Mecânica Agrícola Spagnol Ltda. foi fundada inicialmente como uma empresa 

individual, no dia quinze de abril de 1971, na cidade de Tapejara/RS, com o nome de 

Mecânica João Spagnol. A empresa iniciou suas atividades comerciais em um prédio 

próprio construído especialmente para esse fim, na Rua Avenida D. Pedro II, n° 120, 

Centro, no trevo de acesso a Ibiaçá, onde permanece até os dias de hoje. Deste período em 

diante, não foi realizada nenhuma ampliação significativa em sua estrutura, apenas reformas 

relacionadas à manutenção e à modernização da fachada do prédio, como se pode observar 

na Imagem 1 e nas demais imagem que seguem:  

 

Figura 1 - Vista aérea da empresa, na Rua Avenida D. Pedro II, n° 120, Centro, no trevo de acesso a 

Ibiaçá 

Fonte: O pesquisador, 2012. 

Em primeiro de setembro de 1983, doze anos após sua fundação, passou a 

denominar-se Mecânica Agrícola Spagnol Ltda. Neste ano, a empresa empreendeu uma 

reforma em sua fachada e contava com um quadro de quinze funcionários.  
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Figura 2 - Reforma estrutural da fachada do prédio realizada em 1983 

Fonte: O pesquisador, 2012. 

 

Figura 3 - Vista lateral do prédio, com acesso ao pátio da empresa 

Fonte: O pesquisador, 2012. 

A atividade comercial principal da empresa é a mesma desde a sua fundação, ou seja, 

a prestação de serviços mecânicos, entre eles: reparos em sistemas elétricos; restauração de 

motor de partida; reparos em turbinas, bombas injetoras, bicos injetores, motores, elétrica 

em geral, lâmpadas e faróis e venda de peças e materiais automotivos como óleo, filtro, 

molas, correia, kit motor. 

As reuniões eram feitas com todos os funcionários, colocando-se os pontos negativos 

e positivos e ouvindo a opinião deles. Sempre se investiu muito em tecnologia, com 

máquinas de última geração.  
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4.2 HISTÓRICO ATUAL DA EMPRESA 

Hoje, a empresa possui quarenta e cinco funcionários, distribuídos em sete setores, os 

quais estão sob a responsabilidade de um gerente geral, que, por sua vez, está subordinado 

ao dono da empresa. Para manter a atual estrutura organizacional da empresa, são realizadas 

reuniões de forma um pouco diferente das feitas no passado, em que apenas se resolviam 

situações que fugiam à normalidade das atividades da empresa ou se abordavam assuntos 

gerais, sem a preocupação atual com a formação do funcionário e com o seu bem-estar 

físico e emocional.  

A Imagem 4 representa a o acesso principal da empresa, o qual é utilizado pelos 

funcionários e pelos clientes que se dirigem até a mesma. A fachada é ampla e conta com 

um estacionamento próprio para a melhor acomodação dos carros de clientes e de 

funcionários. Além disso, possui plantas ornamentais para harmonizar o ambiente de 

circulação de veículos, tanto da parte fronteira, quanto do acesso lateral que leva ao pátio da 

empresa.  

 

Figura 4 - Fachada atual da empresa, acesso principal de clientes e fornecedores, restaurada em 1992 

Fonte: Autora, 2012. 

A empresa estabelece relações comerciais com mais de 2.000 clientes, incluindo as 

prefeituras de Água Santa; Santa Cecília do Sul; Vila Lângaro; Charrua; Coxilha; São José 

do Ouro; Sananduva; Ibiaçá; Machadinho; Santo Expedito do Sul; Caseiros; Ciríaco e 

Tapejara e conta com mais de 200 fornecedores. 

Ao contrário do que acontecia em épocas passadas, atualmente os funcionários se 

dirigem à Mecânica, em data pré-determinada, antes do horário de expediente, pela parte da 
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manhã, para assistirem a vídeos motivacionais e a slides de produtos e de processos que 

envolvem novas tecnologias; além disso, são aplicados cursos de aperfeiçoamento para os 

funcionários antigos e de conhecimentos gerais para os novos, de acordo com a demanda da 

empresa. Após tais reuniões, os funcionários realizam uma confraternização com café da 

manhã para, por fim, iniciarem o horário de expediente. 

É importante ressaltar que as reuniões entre a diretoria e os funcionários da Mecânica 

Agrícola Spagnol Ltda. são anunciadas em um mural localizado no interior da Mecânica, em 

um local visível a todos os funcionários, além disso, há a comunicação oral entre os 

funcionários, sob a forma de conversas informais, em que um funcionário lembra o outro 

que haverá reunião no dia marcado.  

Quanto à organização estrutural da empresa, a Mecânica Agrícola Spagnol Ltda. está 

dividida em sete setores: o escritório, a sessão de peças, a sessão de ferramentas, a tornearia, 

a montagem de motores, a elétrica e o setor de teste de bombas injetoras. A quantidade de 

funcionários nos setores está assim subdividida: escritório – 10; sessão de peças – 12; sessão 

de ferramentas – 5; tornearia – 7; montagem de motores – 5; elétrica – 2; testes de bombas 

injetoras – 4.  

A fim de realizar suas transações comerciais, a Mecânica Agrícola Spagnol possui 

quatro Cadastros Nacionais da Pessoa Jurídica (CNPJ), todos atualizados e ativos, voltados 

aos serviços da empresa. 

A empresa também se preocupa com o bem-estar do seu funcionário, por isso 

disponibiliza os serviços do plano de saúde da UNIMED e um plano odontológico próprio 

da empresa,organizado e atendido pela Dra. Sandra Panizzon Spagnol também tem 

benefícios na forma de pagamento. 

A empresa, no momento, não conta com um setor específico de recursos humanos. 

Hoje quem supre essas necessidades assume outras funções, a mesma é responsável pela 

parte financeira e administrativa, além do recrutamento e seleção. 

É importante ressaltar também que, por agir em um ramo específico de tornearia, 

montagem de motores, serviços elétricos e testes de bombas injetoras, a empresa não possui 

concorrentes diretos na cidade, oferecendo serviços únicos e personalizados.  

A Imagem 5 representa o pátio da empresa, local onde os clientes deixam seu carro, 

caminhão ou máquina agrícola para avaliação. É um amplo pátio de fácil acesso e 

locomoção dentro do mesmo. Possui uma parte coberta para que os funcionários se 

previnam da chuva e do sol, melhorando o desempenho do serviço a ser efetuado. 
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Figura 5 - Pátio da empresa, local de circulação de veículos e de entrada e saída de mercadorias 

Fonte: Autora, 2012. 

4.3 SITUAÇÃO ORGANIZACIONAL-DOCUMENTAL ATUAL 

Na empresa Mecânica Agrícola Spagnol Ltda., onde está sendo realizado o estudo, 

utilizam-se vários documentos, dentre eles, Notas fiscais, Formulários de controle de 

estoque, Formulários de retirada de peças, Fichas de clientes, Cartões-ponto, Fichas de 

cadastro de funcionários, Ordem de serviço, Notas promissórias, Livro Ata, Livro 

Empregados, Nota Promissória. Esses documentos são organizados em fichário de aço e 

pastas A-Z. 

A empresa realiza várias transações comerciais com inúmeros fornecedores de 

mercadorias que originam Notas fiscais. As Notas fiscais geradas por essas transações são 

todas arquivadas em uma mesma pasta A-Z, a qual possui a descrição compatível com o 

documento que está sendo arquivado, e a especificação do mês e do ano. Essa pasta nem 

sempre está organizada, dificultando a busca das de Notas fiscais, quando necessário, para 

verificar, por exemplo, o preço, a quantidade da mercadoria comercializada e os demais 

dados que elas possuem.  

Os Cartões-ponto já preenchidos pelos funcionários são colocados em uma caixa de 

papelão denominada arquivo-morto, sem nenhuma ordem estabelecida, ou seja, tais 

documentos não estão separados por data, nem estão organizados em ordem alfabética pelo 

nome dos funcionários. As Fichas de Controle de Estoque também são colocadas soltas em 

um arquivo-morto, sem nenhum tipo de ordenação.  
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Atualmente a empresa trabalha com um fichário de aço que possui 1,20 metros de 

altura e 1,75 metros de comprimento, com dezesseis gavetas, as quais são ordenadas pelas 

letras do alfabeto, ou seja, em ordem alfabética. Cada gaveta é composta por pastas 

suspensas individuais para cada cliente. Nessas gavetas, ficam armazenadas as Fichas dos 

clientes ativos e, por um tempo determinado, a dos clientes inativos.  

A seguir, a Imagem 6 mostra o fichário de aço resistente, com puxadores centrais e 

placas branca no canto esquerdo superior de cada gaveta com a identificação das letras 

alfabéticas para facilitar a procura da ficha dos clientes. O equipamento está posicionado em 

um lugar de fácil acesso, prático para quem o manuseia, devido sua grande capacidade de 

acomodação de fichas de clientes. 

 

Figura 6 - Fichário de aço 

Fonte: Autora, 2012. 

No fichário de aço, são guardadas as Fichas de clientes novos e as Fichas dos clientes 

que frequentam regularmente a empresa. As Fichas de clientes que encerram algum tipo de 

serviço prestado e que se tornam inativas permanecem no fichário de aço durante dois 

meses; após esse tempo, são anexadas em um arquivo-morto. A empresa trabalha com 

aproximadamente 230 pastas A-Z.  

A Imagem 7 apresenta uma prateleira com algumas das pastas A-Z com que a 

empresa trabalha. Tais pastas A-Z são largas, apresentando uma condição maior de 

arquivamento de documentos em relação às pastas A-Z estreitas, que por sua vez 

armazenam menos documentos. Elas possuem um orifício para melhor manuseio das 

mesmas em um armário com placa de identificação na lateral, para que o funcionário não 

perca tempo na procura dos documentos. 
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Figura 7 - Prateleira com pastas A-Z 

Fonte: Autora, 2012. 

Uma dessas pastas A-Z é utilizada mensalmente para serem anexados os Cartões-

ponto dos funcionários que trabalham na empresa. Logo que o mês chega ao final, os 

Cartões-ponto são retirados e anexados a um arquivo-morto. 

Quanto às Fichas dos funcionários, por não serem muito utilizadas e para não ocupar 

espaço no fichário de aço, são anexadas em uma pasta A-Z, com a descrição no lado de fora 

do material, para que se identifique o que está sendo arquivado na pasta.  

As Notas Fiscais são anexadas em pastas A-Z durante todo o mês. Depois de 

transcorrido esse tempo, essa pasta A-Z é retirada do armário e colocada em outro armário 

que há na mesma sala, onde são arquivados temporariamente os documentos já utilizados. 

As notas fiscais são impressas em duas vias. 

As Fichas de cadastro de funcionários são guardadas em outra pasta A-Z que fica no 

armário de madeira, com repartições na parte de cima para a melhor acomodação das pastas 

e com portas de vidro para evitar o acumulo de poeira, devido a pouca utilização da mesma.  

Já os Formulários de controle de estoque são usados diariamente por causa do grande 

número de peças que entram e que saem do estoque. Há uma pessoa responsável para lançar 

as entradas e saídas de peças. As entradas são lançadas no sistema assim que chegam as 

peças. A saída das peças é lançada em uma planilha impressa, feita no Excel, a qual consta a 

data, o nome da peça, a quantidade, o valor e a assinatura da pessoa que realizou a retirada 

de determinada peça.  

No final do dia, a pessoa responsável pelo estoque faz o lançamento das saídas no 

sistema. Essa planilha, elaborada no Excel, está salva em meio eletrônico e é impressa 
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sempre que necessário. 

Outros documentos também ficam em meio digital entre eles: Formulários de 

orçamento de serviço; Correspondências eletrônicas, com pedidos de peças e prazos de 

entrega; Currículos de profissionais pretendentes a vagas de emprego; Notas fiscais. 

Quanto à utilização de Atas, constatou-se que as reuniões realizadas na empresa entre 

a comissão administrativa e os funcionários não costuma serem registradas nesse tipo de 

documento. 

4.4 ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DA ORGANIZACIONAL-DOCUMENTAL ATUAL 

Percebe-se que a utilização do fichário de aço é uma ação prática para os 

funcionários que com ele trabalham, devido a sua posição, ou seja, o fichário está disposto 

logo atrás dos funcionários que trabalham no escritório. Assim, o acesso ao equipamento é 

rápido e bastante cômodo, sem que os funcionários precisem se deslocar pela sala para 

procurar as Fichas de clientes, uma vez que essas fichas por sua vez são utilizadas 

diariamente.  

As pastas A-Z, tais como a de Cartão-ponto, Notas Fiscais, Ficha de Cadastro de 

Funcionário, já não são tão práticas, pois não estão colocadas em ordem alfabética. Caso 

seja necessário procurar um Cartão-ponto, uma Nota fiscal ou uma Ficha de cadastro de um 

funcionário, por exemplo, o funcionário precisa averiguar cada pasta, até encontrar a que 

deseja. 

Os arquivos mortos são caixas de papelão que possuem um orifício para facilitar a 

retirada da mesma no armário. Eles ficam guardados na parte debaixo do armário de 

madeira, possuem a descrição do material que está guardado dentro do mesmo, o mês e o 

ano, mas dentro eles estão soltos,  dificultando a procura do mesmo. 

4.5 RECOLHIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

Na empresa Mecânica Agrícola Spagnol, o recolhimento dos documentos é realizado 

no dia primeiro de cada mês. Para essa ação, um funcionário fica encarregado de retirar os 

cartões-ponto da pasta A-Z e de colocá-los em um arquivo-morto que será colocado em um 

armário de madeira especifico para os documentos que já foram ocupados e tem de ser 
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guardados. As Notas fiscais são arquivadas também em um arquivo-morto e direcionadas à 

ao armário permanecem por dez anos. A cada dois meses, um funcionário disponibiliza um 

tempo e repassa todas as pastas suspensas que há dentro do fichário de aço com os nomes 

dos clientes, deixando os clientes novos e ativos, retirando os inativos e guardando-o sem 

um arquivo-morto. 

4.6 ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAGEM DOS DOCUMENTOS 

Os documentos fiscais de uma empresa devem ser colocados em um lugar 

estruturado para seu acondicionamento, de forma que fiquem preservados durante o período 

necessário, estando em lugar limpo e visível para o momento em que precisam ser revistos e 

até mesmo apresentados à fiscalização. 

É necessário que a sala tenha ventilação para não ocorrer o risco de criar umidade, e 

que haja uma iluminação adequada para que os mesmos não sejam danificados. Os 

documentos precisam ser arquivados com o maior cuidado possível, evitando colocar 

grampos e clips que podem enferrujar com facilidade, manchando os documentos. Também, 

deve-se cuidar o lugar onde o documento será perfurado, se necessário, para que não se 

percam dados importantes do documento. 

A empresa Mecânica Agrícola Spagnol disponibiliza na sala do escritório de um 

armário de madeira com divisórias para o acomodamento dos documentos, separadas com o 

nome do devido documento para serem guardados os documentos fiscais, dentro dos seus 

respectivos arquivos mortos e pastas A-Z. As Notas fiscais ficam guardadas durante dez 

anos. 

4.7 LINHAS DE COMUNICAÇÃO DA EMPRESA 

Na Mecânica Agrícola Spagnol, a comunicação entre a empresa e o cliente é feita da 

seguinte maneira: o cliente leva o veículo – automóvel, caminhão ou máquina agrícola – até 

o pátio da empresa, onde há um funcionário especializado, o chefe de oficina, que analisa o 

problema e fornece um diagnóstico inicial. Caso o serviço seja demorado, o funcionário 

pergunta ao cliente se o mesmo irá esperar ou se retornará mais tarde, quando o problema 

estiver resolvido. Transcorrido o primeiro contato com o cliente, o veículo, de imediato, 
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transferido ao setor que fará a análise definitiva do problema para que seja solucionado. 

Após o diagnóstico definitivo acerca do problema do veículo, os funcionários da 

oficina dirigem-se até a sessão de peças com Formulário de retirada de peças, momento em 

que os mesmos assinam o documento. Imediatamente a sessão de peças encaminha o pedido 

para o escritório, onde um funcionário desse departamento lança a Nota fiscal para que seja 

efetuada a cobrança. Após a cobrança é guardada uma via da Nota Fiscal na ficha do cliente.  

4.8 ORGANOGRAMA DA EMPRESA 

 

Figura 8 – Organograma da Empresa 

Fonte: Elaborado pela autora, 2012. 

4.9 ORGANOGRAMAS 
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Figura 9 - Organograma de prestação de serviço 

Fonte: Elaborado pela autora, 2012. 

4.9.2 Organograma de entrada de mercadoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Organograma de entrada de mercadoria 

Fonte: Elaborado pela autora, 2012. 
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4.9.3 Organograma de saída de mercadoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Organogrma de saída de mercadoria 

Fonte: Elaborado pela autora, 2012. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

5.1 HISTÓRIA DA EVOLUÇÃO DOS ARQUIVOS 

Na antiguidade, eram considerados arquivos todo e qualquer tipo de escrita realizado 

em mármore, cobre, marfim, tábuas, papiro, pergaminho e, logo após, em papel, com o 

poder de reunir provas escritas que serviam somente para estabelecer ou reivindicar direitos. 

Vistos como depósitos de documentos, os arquivos, quando não tinham mais utilização, 

eram transferidos para museus e bibliotecas, surgindo à distinção entre arquivo 

administrativo e histórico. Nessa fase, a Arquivologia era mais uma prática que uma ciência. 

(ZWIRTES; DURANTE, 2011, s/p).  

Na opinião de Medeiros e Hernandes (1995), em épocas passadas, os documentos 

arquivados assumiam apenas valor histórico. Somente após a Segunda Guerra Mundial, o 

arquivo assumiu outro enfoque, com a finalidade de racionalização de informações, 

eficiência administrativa e agilidade na tomada de decisão. (ZWIRTES; DURANTE, 2011, 

s/p).  

A história da evolução dos arquivos, segundo Bautier apud Cruz Mundet, (1994) e 

Tallafigo (1994), é dividida em quatro períodos, a saber: a época dos arquivos de palácio, 

que corresponde em termos gerais à Antiguidade; a época dos cartórios, abarcando os 

séculos XII a XVI; a época dos arquivos como arsenal de autoridade, que se estende por 

todo o Antigo Regime, desde o século XVI ao século XIX; e a época dos arquivos como 

laboratório da história, desde o início do século XIX até meados do século XX. 

(CALDERON et al., 2004, p. 97-104). 

Os arquivos do início da Idade Moderna trouxeram em si a influência daqueles que 

se formaram durante o declínio das civilizações desenvolvidas na Antiguidade e na Idade 

Média, sendo dotados de uma visão exclusivista de guarda dos documentos, enquanto 

instrumentos da administração, para uso restrito do governo. Essa concepção dos arquivos 

prevaleceu até o final do século XVIII, como relata Côrtes. (CALDERON et al., 2004, p. 

97-104). 
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5.2 GESTÃO DOCUMENTAL 

Segundo as mais correntes definições de Arquivologia, documento é toda informação 

registrada em um suporte material, suscetível de consulta, estudo, prova e pesquisa, pois 

comprova fatos, fenômenos, formas de vida e pensamentos do homem numa determinada 

época ou lugar. 

A organização ou gestão documental é uma forma de determinar normas e 

procedimentos técnicos referentes à produção, tramitação, classificação, avaliação, uso e 

arquivamento dos documentos durante todo o seu ciclo de vida, com a definição de seus 

prazos de guarda e de sua destinação final, para o desenvolvimento de sistemas 

informatizados de gestão de informações. (BERNARDES; DELATORRE, 2012, p.7-8-9). 

Ao fazer gestão documental, estamos nos assegurando de que os documentos 

indispensáveis à reconstituição do passado sejam definitivamente preservados, a fim de 

identificar os tipos documentais produzidos, recebidos e acumulados, definindo quais e 

quando poderão ser eliminados e quais deverão ser preservados permanentemente. 

(BERNARDES; DELATORRE, 2012, p.7-8-9). 

Alguns objetivos que a gestão de documentos fornece são racionalizar a produção de 

documentos; controlar o fluxo de documentos e a organização dos arquivos; agilizar o 

processo decisório; e garantir economia, eficiência e eficácia na administração. 

(BERNARDES; DELATORRE, 2012, p.7-8-9). 

A gestão documental pode se integrar a outras soluções como e-mails, fax e 

digitalizações, permitindo a gestão de todas as informações não estruturada que é relevante 

para a organização ou empresa. (ARAUJO, 2011,s/p). 

Com o avanço da tecnologia, que aumenta o fluxo de dados da internet e em sistemas 

internos, as empresas investem cada dia mais na Gestão de Documentos. A maioria 

consegue um retorno elevado, pois, conseguem a redução de documentos em papel, 

padronizam processos e ganham em rapidez e produtividade, facilitam a implantação de 

normas de qualidade e ganham espaço físico dentro da instituição. (ARAUJO, 2011, s/p). 

A Gestão Documental tem por objetivo administrar os documentos durante as 

seguintes fases: corrente (primária) e intermediária (segunda idade). Também conhecida 

como Gestão de Documentos, é uma solução encontrada para consultar e organizar os 

documentos em formato eletrônico, nos quais residem informações documentais que são 

trocadas entre os que utilizam a aplicação. Dentro de uma organização, a importância da 

Gestão Documental é permitir a partilha de documentos. Desta forma, gera benefícios e 



 

 

32 

simplifica os processos de negócio da companhia. (ARAUJO, 2011,s/p). 

Além destes benefícios, as organizações aprimoram o processo de pesquisa da 

informação contida nos documentos, o que facilita as tomada de decisão. No quesito 

segurança, podem contar com um backup de recuperação da informação caso ocorra algum 

acidente no espaço físico da companhia. O sistema de Gestão Documental também possui 

mecanismo de segurança que criam graus hierárquicos dentro do sistema, restringindo 

possibilidade de acesso a dados importante ou confidenciais. (ARAUJO, 2011,s/p). 

5.3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DOS DOCUMENTOS EMPRESARIAIS 

5.3.1 Ata 

Conforme Coelho (2011, p. 239), a ata é um documento que registra resumidamente 

e com clareza as ocorrências, deliberações, resoluções e decisões de reuniões ou 

assembleias. Deve ser redigida de maneira que não seja possível qualquer modificação 

posterior. Para isso, deve ser escritas em parágrafos (ocupando todo o espaço da linha); sem 

abreviaturas de palavras ou expressões; com números por extenso; e sem emendas ou 

rasuras.  

A ata deve mencionar, com precisão e detalhes, todos os fatos realizados na 

assembleia geral como retrato fiel das discussões, votações, declarações de votos, 

dissidências e protestos feitos oralmente pelos presentes. Após lida e concordada pelos que 

se fazem presentes, ela é assinada por todos. (COELHO, 2011, p.239). 

5.3.2 Ficha de clientes 

O cadastro de clientes pode ser constituído a partir do banco de dados já existentes de 

associações, empresas públicas e privadas, órgão de classe e até mesmo de pesquisa. Deve-

se tomar o cuidado em se conseguir o maior número possível de informações que possam 

interessar para delinear um bom perfil dos clientes cadastrados. Alguns dados que são 

essenciais, como nome completo, endereço (rua, número, bairro, cidade, estado), CPF, RG, 

número de telefone (próprio e de outro), profissão (local de trabalho e endereço), e faixa de 

renda. (DANTAS, 2008, p. 20-21). 
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5.3.3 Cadastro de funcionários 

Segundo o Guia Básico de Departamento de Pessoal (22 Abr. 2012), o cadastro de 

funcionários em forma de ficha ou registro é o documento que comprova o registro do 

funcionário devendo este atender os seguintes requisitos: conter todos os dados mínimos dos 

funcionários como o nome do empregado, a data de nascimento, a filiação, a naturalidade, a 

nacionalidade, o número e a série da CTPS, o número do PIS, a data de admissão, o cargo e 

a função, a remuneração, a jornada de trabalho, a atualização de férias, o auxílio (quando 

houver), a atualização de cargos, o salário e os horários de trabalho, além da foto e da 

assinatura do empregado na admissão e no desligamento. (GUIA BÁSICO, 22 Abr. 2012). 

O cadastro de funcionário também pode ser constituído a partir do banco de dados de 

associações, empresas públicas e privadas, órgão de classe como o cadastro de clientes. 

Sobre os funcionários também deve-se conseguir o maior número possível de informações 

afim de marcar o perfil dos mesmos. Os dados essenciais são: nome e endereço, 

(complementos) CPF, RG, número de telefone, profissão, faixa de renda, entre outros. 

(DANTAS, 2008, p. 20). 

5.3.4 Livro de registro de empregados 

Art. 41. Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos 

respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, 

conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. (CARRION, 2008, p. 

103). 

Parágrafo único. Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador, 

deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão no emprego, duração e 

efetividade do trabalho, a férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem à 

proteção do trabalhador. (CARRION, 2008, p. 103). 

Art. 47. A empresa que mantiver empregado não registrado nos termos do art. 41 e 

seu parágrafo único, incorrerá na multa de valor igual a 30 vezes o valor de referência 

regional, por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência. 

(CARRION, 2008, p. 103). 

Parágrafo único. As demais infrações referentes ao registro de empregados sujeitarão 

a empresa à multa de valor igual a 15 vezes o valor de referência regional, dobrada na 
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reincidência. (CARRION, 2008, p. 103). 

Art. 48. As multas previstas nesta Seção serão aplicadas pelas Delegacias Regionais 

do Trabalho. (CARRION, 2008, p. 103). 

5.3.5 Cartão-ponto 

Recurso ordinário. Horas extras. Nos termos da Súmula 338, item I, do TST, a não 

apresentação injustificada dos controles de horário gera presunção relativa de veracidade da 

jornada de trabalho indicada na exordial, salvo prova pré-constituída em contrário. Na 

presente hipótese, embora a reclamada conteste o horário de trabalho descrito na exordial, 

não apresenta os controles de frequência do reclamante, o que gera a aplicação do 

entendimento contido na Súmula 338 do C.TST e, em consequência, a presunção de 

veracidade do horário de trabalho indicado pelo reclamante. Recurso ordinário a que se nega 

provimento. (CARTÃO PONTO, 19 Abr. 2012). 

5.3.6 Nota fiscal 

Nota Fiscal é um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado, 

eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação 

de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes. Sua validade jurídica 

é garantida pela assinatura digital do remetente e a autorização de uso garantida pelo Fisco, 

antes da ocorrência do fato gerador. (CONCEITO, 19 Abr. 2012). 

Para emitentes da nota fiscal (vendedores) ela traz alguns benefícios tais como a 

redução de custos de aquisição de papel e armazenagem de documentos fiscais, não requer a 

digitalização do original em papel, o que permite a otimização dos processos de 

organização, guarda e gerenciamento de documentos eletrônicos, facilitando a recuperação e 

intercâmbio das informações e a redução de tempo de parada de caminhões em Postos 

Fiscais de Fronteira. (CONCEITO, 19 Abr. 2012). 

Já para empresas (compradoras) beneficia em planejamento de logística de recepção 

de mercadorias pelo conhecimento antecipado pela nota fiscal, redução de erros de 

escrituração devido à eliminação de erros de digitalização nas notas fiscais. (CONCEITO, 

19 Abr. 2012). 
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Para a sociedade, a nota fiscal beneficia em redução de papel, com impacto positivo 

em termos ecológicos, é um incentivo ao comércio eletrônico e ao uso de novas tecnologias 

e o surgimento de oportunidades de negócios e empregos na prestação de serviços ligados as 

notas fiscais. (CONCEITO, 19 Abr. 2012). 

5.3.7 Ordem de serviço 

A Ordem de serviço é um documento que tem a função de emitir comunicações 

internas em uma empresa a respeito de um trabalho que precisa ser efetuado. É necessário 

que a ordem tenha número e data, a qual é colocada antes do nome de quem assina, com a 

indicação do cargo. (BRASIL ESCOLA). 

5.3.8 Nota promissória 

Nota promissória é uma promessa de pagamento, emitida pelo próprio devedor. A 

nota promissória possui várias características diferentes como a emissão vinculada a certas 

atividades, a indicação dos produtos negociados, a classificação como crédito privilegiado 

especial. (FÜHRER, 2008, p. 90). 

Carece de validade a nota promissória emitida mediante procuração outorgada pelo 

devedor, ao contrair o empréstimo, a integrante do mesmo grupo econômico a que pertence 

o credor. (MARTINS, 2001, s/p). 

5.3.9 Formulários de controle de estoque 

O estoque é um item que deve ser bem administrado dentro de uma empresa e 

quando não administrado adequadamente pode trazer sério danos às finanças da empresa, 

pondo em risco a saúde financeira da mesma. Alguns empresários administram os estoques 

no “olhômetro” ficando difícil responderem sobre o mesmo. (RAMOS, 19 Abr. 2012). 

O estoque de uma empresa pode ser monitorado através do Controle Permanente ou 

do Controle Periódico. O Controle Permanente, como o próprio nome diz, monitora o 

estoque permanentemente. Isso quer dizer que há qualquer momento que se desejar saber o 

saldo existente de uma determinada mercadoria em estoque é só acessar o sistema e 
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identificar a quantidade existente, pois, ele faz um controle individual das quantidades 

existentes de cada item do estoque através da Ficha de Controle de Estoque. (RAMOS, 19 

Abr. 2012). 

O controle permanente utiliza uma ficha para cada produto, onde está identificada a 

data de movimentação, o histórico (compra, venda ou devolução), entradas, saídas e saldo 

existente. Este sistema necessita de um controlador de estoque para atualizá-lo 

constantemente, dando entradas das mercadorias que foram adquiridas e entraram para o 

estoque, bem como fazendo as baixas das mercadorias que foram vendidas e ou devolvidas. 

Caso o sistema não seja abastecido com as informações de entrada e saída de mercadoria, de 

nada adianta o sistema. (RAMOS, 19 Abr. 2012). 

O Controle Periódico é feito de forma empírica. Na maioria das vezes ele é feito da 

forma que na medida em que o estoque vai esvaziando é feito um novo pedido daquela 

mercadoria, tudo feito visualmente. Este controle só funciona mesmo se forem feitas 

contagem do estoque constantemente de preferência ao mês. (RAMOS, 19 Abr. 2012). 
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6 PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS E INTERVENÇÕES 

A cada dia que passa, há um número maior de documentos e de papéis que circulam 

nas empresas, os quais muitas vezes acabam jogados em cima das mesas e dos balcões, 

devido à correria do dia a dia, dificultando o encontro dos mesmos em momentos 

necessários. 

É por isso que a organização dos documentos é de extrema importância, não só para 

facilitar a utilização de tais documentos, mas também para mantê-los conservados. A partir 

disso, são sugeridas algumas ações para melhorar a ordenação documental da empresa 

Mecânica Agrícola Spagnol.  

Organizar as pastas A-Z e colocá-las em ordem alfabética, uma para cada fornecedor 

da empresa, a fim de que as Notas fiscais fiquem separadas, agilizando o manuseio quando 

necessário.  

Manter os Cartões-ponto dos funcionários nas suas respectivas pastas, até o 

encerramento do mês, para evitar possível extravio e o transtorno de procurá-los, caso venha 

a surgir problemas. 

Após a retirada dos Cartões-ponto preenchidos, colocá-los em um envelope, em 

ordem alfabética, pelo nome dos funcionários, destacando o mês a que se referem. Por fim, 

conduzi-los a um arquivo-morto, sendo possível armazenar vários envelopes de diferentes 

meses juntos.  

Devido a grande geração de Formulários de retiradas de peças, sugere-se criar pastas 

A-Z de periodicidade mensal para anexá-los. Assim, ao final de cada mês, deve-se pegar 

uma nova pasta A-Z para o mês seguinte.  

Adquirir arquivo-morto para guardar os livros ata, já que os mesmos não são mais 

utilizados na empresa durante as reuniões. 

Criar uma tabela de temporalidade, ou seja, um cronograma de validade dos 

documentos, para auxiliar o funcionário a detectar quais são os documentos que podem ser 

arquivados, eliminados ou transferidos de uma pasta a outra. 

Disponibilizar de uma caixa ou gaveta para serem colocados todos os documentos 
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gerados durante o dia que precisam ser arquivados no final do expediente, evitando o 

extravio de documentos. Assim, a pessoa responsável pelo arquivamento irá parar seu 

serviço somente no final do dia, para arquivar todos os documentos em um só momento. 

Revisar o tamanho das pastas A-Z, a cor e o formato das mesmas e das etiquetas que 

contêm seu título, e sugerir que sejam padronizadas, para facilitar a identificação, tornando 

mais ágil o serviço de arquivamento de documentos.   

Recomendar que os arquivos permaneçam fechados e limpos para evitar danos nas 

pastas, causados pelo acúmulo de poeira e pela umidade, impedindo até mesmo o extravio 

de pastas e documentos arquivados.  

Alertar para o fato de que a sala deve continuar com iluminação e com a ventilação 

adequada. 

Lembrar que o arquivamento dos documentos deve ser realizado de forma 

consistente, para que eles exerçam sua função enquanto são vigentes e que não sejam 

descartados ou arquivados de forma inadequada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sobre as observações do local de trabalho e sobre as análises dos processos de 

geração e de arquivamento de documentos da Mecânica Agrícola Spagnol, constatou-se que 

a empresa realizava suas atividades comerciais sem demonstrar conhecer de fato a 

importância da gestão documental, embora seus arquivos não estivessem totalmente 

desorganizados.  

No momento em que se iniciaram as observações na empresa, os colaboradores 

foram atenciosos e dispostos a ajudar no que fosse preciso e no que estava ao alcance dos 

mesmos. No ambiente de trabalho, verificou-se a existência de armários de madeira, com 

portas de vidros, armários de aço, pastas A-Z e diversos tipos de documentos. Na análise do 

arquivamento dos documentos, percebeu-se que as Fichas de clientes, que permaneciam no 

fichário de aço estavam organizadas; no entanto, os demais documentos estudados, como os 

Cartões-ponto, Notas fiscais, Formulários de controle de estoque e Ordens de serviço não 

estavam organizados de forma satisfatória. 

À medida que o trabalho de pesquisa foi sendo desenvolvido, observou-se que os 

profissionais responsáveis pelo arquivamento de documentos foram compreendendo que a 

gestão documental tem a capacidade de deixar o ambiente de trabalho mais acessível para os 

colaboradores, quando precisam manusear os documentos com que a empresa trabalha.  

A partir do desenvolvimento da pesquisa, percebeu-se que os colaboradores 

começaram a usufruir dos benefícios da gestão documental e a concordar com as ideias 

sugeridas, pois compreenderam que a organização documental é a melhor forma de 

conservar a integridade dos documentos, em local limpo e organizado, a fim de tornar ágil o 

processo de procura dos mesmos e da circulação dos colaboradores dentro da empresa, sem 

perda de tempo. 

É importante ressaltar que, no Brasil, a gestão documental é ainda uma atividade 

tímida, pouco estudada e pouco divulgada, porém, gradativamente, as empresas estão 

compreendendo a importância de preservar a sua documentação, já que entre as maiores 

vantagens desse tipo de gestão é o aproveitamento do espaço físico e a diminuição de custos 
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operacionais, caso os documentos venham a ser de forma sistematizada.  

Cabe lembrar ainda que é papel do administrador planejar, organizar e controlar a 

circulação de documentos, a fim de atingir os melhores resultados na empresa. O 

administrador também é encarregado de identificar as oportunidades de melhorias e analisar 

os problemas, aplicando e utilizando técnicas de acordo com o problema. 

Por fim, acredita-se que, com a realização deste trabalho, não só a Mecânica 

Agrícola Spagnol Ltda., de Tapejara/RS, venha a se beneficiar com as vantagens da gestão 

organizacional-documental, mas também que outras empresas busquem soluções nas 

questões de organização para melhor aperfeiçoar suas atividades. 
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ANEXO A - REGISTO DO LIVRO ATA DE 1984 
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ANEXO B - FICHA DE CLIENTE – PESSOA JURÍDICA 
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ANEXO C - FICHA DE CLIENTE – PESSOA FÍSICA 
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ANEXO D - FORMULÁRIO DE CADASTRO DE FUNCIONÁRIO 
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ANEXO E - LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADOS 
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ANEXO F - CARTÕES-PONTO 
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ANEXO G - NOTA FISCAL EMITIDA PELA EMPRESA 
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ANEXO H - ORDEM DE SERVIÇO 
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ANEXO I - NOTA PROMISSÓRIA 
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ANEXO J - FORMULÁRIOS DE CONTROLE DE ESTOQUE 

 


