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Problemas na gestão 
documental e

como resolvê-los

Dentre os muitos 

processos e operações 

que fazem parte das 

rotinas das empresas, a 

gestão de informação é 

essencial para garantir 

o bom funcionamento e 

a adequação às regras 

de compliance da 

organização

No entanto, diversos 
fatores podem afetar 
a produtividade dos 

gestores e de seu negócio. 
Confi ra alguns dos principais 
problemas enfrentados pelas 
empresas na gestão documen-
tal e como resolvê-los:

1. Falta de segurança na 

gestão da informação 

Ao armazenar arquivos 
confi denciais, garantir a se-
gurança da informação é uma 
das principais dificuldades 
das empresas. No ambiente 
digital os ataques cibernéticos 
cresceram 38% em nível mun-
dial apenas em 2015, segundo 
pesquisa da PwC. No que 
diz respeito aos documentos 
físicos, a organização exige 
atenção e cuidados. 

É preciso certifi car-se que 
apenas pessoas autorizadas 
terão acesso aos arquivos 
que devem estar protegidos 
contra elementos naturais que 
possam danifi ca-los. Empresas 
especializadas nessa gestão 
podem oferecer um armaze-
namento que cumpra padrões 
elevados de proteção contra 
todos os tipos de possíveis 
incidentes, garantindo que 
o arquivamento seja feito da 
maneira correta e pelo tempo 
necessário. 

2.  Não conformidade no 

armazenamento de docu-

mentos

Para cada documento existe 
um prazo de validade, sendo 
que alguns deles, como regis-
tros previdenciários, devem 
ser guardados por 10 anos. 
Junto com o prazo, outro pro-
blema é a quantia crescente de 
arquivos, uma vez que, a cada 
mês as companhias efetuam 
novos pagamentos de tribu-
tos e impostos, além de gerar 

contratos trabalhistas e empre-
sariais. Para organizações do 
setor fi nanceiro e seguradoras 
os prazos são ainda maiores. 

Conforme o TJ-MG (Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais), o 
banco tem o dever de guardar 
os documentos referentes aos 
seus clientes, no mínimo, pelo 
mesmo tempo em que estaria 
prescrita a pretensão dele 
obter sua exibição, ou seja, 
20 anos. Uma saída é utilizar 
tecnologias para facilitar a 
visualização, categorização e 
ajuste de informações, sempre 
em conformidade com a legis-
lação vigente.

3. Descarte incorreto

Após fi nalizado o período 
de armazenamento, as em-
presas devem preocupar-se 
com o descarte adequado, 
destruindo-os de maneira 
irrecuperável para que da-
dos sigilosos não possam ser 
acessados por terceiros. Se a 
organização não terceiriza sua 
gestão de documentos, toda a 
responsabilidade em relação 
ao descarte dos arquivos é 
do gestor. É preciso atentar-
-se para que as informações 
tenham destino correto e que 
sejam descartadas de acordo 
com o fi nal de seu ciclo de uso, 
garantindo total segurança e 
controle dos dados internos da 
instituição e de seus clientes.

4. Mau uso dos espaços da 

empresa

Armazenar seus arquivos na 
própria companhia signifi ca, 
essencialmente, alocar algum 
espaço em sua organização 
para guardar os documentos. 
Além disso, quando precisar de 
alguma informação específi ca, 
precisará dispor de tempo para 
encontrá-lo. Uma das soluções 
possíveis é a digitalização dos 
arquivos, que gera economia de 
espaço que pode ser utilizado 
para, por exemplo, alocar um 
novo colaborador, otimizando 
o ambiente de trabalho e o 
tempo dos funcionários.

 
(*) - É vice-presidente da Access, 

segunda maior empresa do mundo no 
segmento de gestão de documentos 

e informações, presente na Austrália, 
Estados Unidos, Brasil, Canadá, 

Costa Rica, Panamá e Trinidade e 
Tobago.

Inon Neves (*)

A - Insumo Multiplicador
Jovelino, Carmem e Bento Mineiro, das Fazendas Sant’Anna, desen-
volveram novos modelos de vendas para atender as demandas da 
pecuária nacional. Nesta segunda-feira (5), às 20h00, com transmissão 
direta pelo site (www.mfrural.com.br), ofertarão 50 matrizes da raça 
Nelore PO com avaliação genética, todas prenhas no início da estação. 
São indicadas aos pecuaristas que necessitam de boas “formas” para 
gerar futuros touros, matrizes e bezerros mais efi cientes em ganho 
de peso e rendimento de carcaça a pasto. Mais informações: (www.
fazendasantanna.com.br).

B - Tudo Sobre o Açúcar
Não existe aniversário sem bolo e comemoração sem sobremesa. 
O fato é que, no mundo todo, as pessoas são loucas por açúcar. 
O problema é que cada vez mais elas o comem com culpa e com a 
sensação de que ele é um inimigo infi ltrado, responsável por causar 
males à saúde. Para desmistifi car essa questão, a nutricionista Marcia 
Daskal dará uma palestra no Sesc Carmo (Rua do Carmo, 147, Sé), 
na próxima quinta-feira (8), das 18h30 às 20h00, explicando sobre 
como o ingrediente pode ser incluído num estilo de vida saudável. 
A entrada é franca. No site  (www.campanhadoceequilibrio.com.
br/) pode acompanhar e participar interativamente dos conteúdos 
relacionados ao universo do açúcar.

C - Sonhar Grande 
Nesta segunda-feira (5), Endeavor e Sebrae promovem o maior evento 
de inspiração para empreendedores do país: ‘Day1’. A chef, empreende-
dora e executiva Paola Carosella, o fundador da Natura, Luiz Seabra, e o 
pianista e maestro João Carlos Martins são alguns dos nomes confi rmados 
para o evento. Em formato de pequenas palestras, de 20 minutos cada, o 
evento mostra como se deu a virada daqueles que hoje são considerados 
exemplos de sonho grande. A ideia é inspirar empreendedores mostrando 
que todos que chegaram ao sucesso passaram por difi culdades e que 
com resiliência e trabalho duro conquistaram seus objetivos. Inscrição 
gratuita em: (http://day1.endeavor.org.br/). 

D - Bolsas de Engenharia
Os estudantes do ensino superior que desejam se transferir para uma 
instituição de ensino de excelência e totalmente gratuita, têm até o 

próximo dia 23, para se inscrever no processo seletivo de transfe-
rência externa da Faculdade de Tecnologia Termomecanica-FTT, em 
São Bernardo do Campo. A instituição está oferecendo 107 bolsas 
integrais de estudo para os cursos de bacharelado em Administração 
de Empresas, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação 
e Engenharia de Controle e Automação. A inscrição é gratuita e 
deve ser feita pelo site (www.ftt.com.br). Os cursos terão início no 
segundo semestre.

E - Startups ou Individuais
A Vallourec Soluções Tubulares do Brasil, preocupada em desenvolver 
a cultura da inovação, está em busca de startups e empreendedores 
capazes de desenvolver soluções na área de Data Science, focadas 
em melhorar ou desenvolver novos serviços para os clientes do 
grupo. Denominado Vallourec Open Brasil, o programa irá selecionar 
startups, que terão a oportunidade de desenvolver um projeto em 
conjunto com a Vallourec, recebendo a mentoria de profissionais, 
imersão e treinamento na empresa, além de acesso exclusivo a rede 
de fornecedores e clientes Vallourec. Poderão participar startups ou 
empreendedores individuais. Outras informações: (www.vallourec.
com/br).

F - Meio Ambiente 
Nesta segunda-deira (5), é comemorado o Dia do Meio Ambiente. A data 
é também um momento para chamar a atenção das pessoas a cuidarem 
melhor do lugar onde vivemos, também um chamado às empresas para 
empreender de forma mais sustentável. Um exemplo é o caso  da rede de 
franquias Wash Quality, que realiza lavagens automotivas e de estofados 
residenciais. Os criadores desenvolveram um processo que permite que 
o automóvel seja lavado utilizando apenas 2 litros de água. Para se ter 
ideia, um lava jato chegar a usar quase 300 litros. A rede, pertencente 
ao Grupo Oportunidade, que oferece como facilidade para o franqueado 
um modelo de negócio de fácil operação, com investimento muito baixo 
e retorno em curto prazo. Saiba mais: (http://grupooportunidade.com.
br/wash-quality).

G - Artes e Artesanato
Milhares de cursos, produtos acabados, matérias primas, equipamentos, 
ferramentas, técnicas e infi nitas oportunidades de negócios para quem 

gosta ou faz arte e artesanato: tudo isso estará na Mega Artesanal 2017, 
que acontece de 11 a 16 de julho, no São Paulo Expo. O evento chega à 
sua 11ª edição como a maior feira de produtos e técnicas de artes ma-
nuais e artesanato da América Latina, com 340 expositores, uma área 
de 30 mil m² e um público estimado de 100 mil pessoas. É aguardada 
por visitantes brasileiros e estrangeiros porque reúne, em um único 
espaço, tudo para quem faz artes manuais e artesanato ou para quem 
gosta de produtos feitos à mão. Como atração, os milhares de cursos 
que acontecem todos os dias, a maioria gratuitos. Mais informações: 
(www.wrsaopaulo.com.br).

H - Networking Empreendedor
No próximo dia 26, o Instituto Mauá de Tecnologia, alinhado a Atlantic 
Hub e ITESCS, realiza um dos maiores eventos de empreendedorismo 
do País, a Startup Award Brasil 2017. O evento, que acontece em pa-
ralelo com a XVI Semana de Engenharia Mauá, consiste na avaliação 
das 20 melhores Startups do País, selecionadas por uma comissão de 
jurados altamente relevante no mercado empreendedor, que terão a 
oportunidade de apresentar suas empresas e ideias para nomes como 
Bartolomeu Costa Cabral - CEO da Atlantic Hub e Controlador da Holding 
GMV; Marco Poli - um dos maiores investidores de startups no Brasil; 
Rodrigo Quinalha - exemplo no mercado de inovação e tecnologia; Marcos 
Batista - consultor no Sebrae Nacional. Mais informações: (http://www.
atlantichub.com/startupawardbrasil/).

I - Rumos da Sustentabilidade
A 19ª edição da Semana do Meio Ambiente da Fiesp/Ciesp, começa nesta 
segunda-feira (5) e vai até quinta-feira (8), reunindo especialistas com 
o intuito de debater questões como o Código Florestal, perdas de água 
nos sistemas de distribuição, vulnerabilidade hídrica, economia circular, 
gestão de resíduos sólidos e gestão empresarial. Entre os temas: Recur-
sos hídricos (seminário sobre o cenário hídrico brasileiro); Economia 
circular (economia embiental e seus desafi os); Resíduos sólidos (ges-
dtão de resíduos sólidos urbanos); e Logística reversa (apresentação 
de case das Indústrias Fox). Saiba mais em: (http://hotsite.fi esp.com.
br/meioambiente/2017/index.html).

J - Festa Junina
Há 30 anos a Yoki garante alegria, tradição e qualidade de produtos nos 
pontos de venda. Agora, a marca oferece ainda dicas aos consumidores 
para que, por meio de tutoriais rápidos e dicas simples, eles façam 
suas próprias festas juninas onde quer que estejam. Em seus canais 
ofi ciais, a Embaixadora da Festa Junina oferece conteúdo próprio 
com dicas de decoração, brincadeiras, músicas, trajes típicos e, claro, 
gastronomia! Em seu site (www.festajunina.com.br), a Yoki disponi-
biliza ainda a Calculadora Junina, que determina automaticamente a 
quantidade de comidas e bebidas ideais para qualquer festa com base 
no número de convidados.
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Fatores para a confi ança: a redução do ritmo infl acionário e a queda dos juros.

O Índice de Confi ança do 
Empresário do Comér-
cio (ICEC) registrou 

alta de 1,5% ao passar de 102,8 
pontos em abril para 104,3 pon-
tos em maio - maior patamar 
desde maio de 2014, quando 
o índice atingia 104,8 pontos. 
Na comparação com maio do 
ano passado, o índice cresceu 
37,3%. 

Apurado mensalmente pela 
FecomercioSP, o ICEC varia 
de zero (pessimismo total) a 
200 pontos (otimismo total). 
De acordo com a pesquisa, 
o aumento na confi ança do 
empresariado neste mês foi 
sentido tanto nas grandes 
empresas como nas pequenas. 
Nas companhias com mais de 
50 funcionários, houve alta de 
3%, passando dos 103,6 pontos, 
em abril, para 106,7 pontos, 
em maio. Nas empresas com 
menos de 50 colaboradores, o 
crescimento foi de 1,4%, saindo 
dos 102,7 pontos para os atuais 

Convenção coletiva 
defi ne trabalho no 
domingo e feriado

A Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico da Câmara 
aprovou parecer do deputado 
Herculano Passos (PSD-SP) 
que permite o trabalho aos 
domingos e feriados no comér-
cio, desde que autorizado em 
convenção coletiva de trabalho 
e respeitada a legislação muni-
cipal. O parecer aprovado altera 
a Lei 605/49, que disciplina o 
repouso semanal remunerado, 
e foi apresentado pelo deputado 
ao relatar o projeto do deputado 
André Figueiredo (PDT-CE).

O projeto permite o trabalho 
continuado aos domingos para 
algumas categorias, desde que 
previamente acordado em con-
venção coletiva. Atualmente, 
a legislação determina que o 
empregado deve ter um do-
mingo de descanso a cada três 
trabalhados. Herculano Passos 
optou por acolher o substituti-
vo aprovado na Comissão de 
Trabalho, de Administração e 
Serviço Público no ano passado, 
mas apresentou uma emenda. 

A versão da Comissão de Tra-
balho trata apenas do trabalho 
aos feriados nas atividades do 
comércio em geral. A emenda 
estende para domingos e feria-
dos. O projeto tramita de forma 
conclusiva e será analisado ago-
ra na Comissão de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

A meta, para 2017, é que sejam contratadas 170 mil novas 

unidades habitacionais.

O Ministério das Cidades 
anunciou as novas contra-
tações para a faixa 1 do 
Programa Minha Casa Minha 
Vida (MCMV), que contempla 
famílias com renda mensal 
bruta limitada a R$1,8 mil. 
O investimento previsto é de 

R$2,1 bilhões para projetos 
em 77 municípios. Desde 2014 
nenhuma contratação foi feita 
para a faixa 1 do programa. 
Outra novidade é que a modali-
dade Fundo de Arrendamento 
Residencial (FAR) passa a 
privilegiar critérios de urba-
nização, infraestrutura prévia 
e proximidade de serviços 
públicos e centros urbanos. 

Foram contempladas 25.664 
novas unidades, que cor-
respondem a 122 propostas 
selecionadas pelo ministério. 
A meta, para 2017, é que 
sejam contratadas 170 mil 
novas unidades habitacionais 
para esta faixa do programa; 
40 mil novas unidades para a 
faixa 1,5 (renda familiar de R$ 
2.350 para R$ 2,6 mil) e 400 
mil unidades para as faixas 2 
e 3 (renda de R$ 3,6 mil para 
R$ 9 mil). Desse total, 100 mil 
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Aumentou o índice de confi ança 
do empresário do comércio

Aos poucos parece que o otimismo está voltando a fazer parte da rotina dos empresários do comércio 
de São Paulo. Pelo terceiro mês consecutivo, o indicador que afere o humor dos comerciantes 
apresentou crescimento

104,2 pontos. Na comparação 
anual, tanto pequenas quanto 
grandes empresas apresen-
taram alta de 37,4% e 31,6%, 
respectivamente.

Segundo a assessoria eco-
nômica da FecomercioSP, a 
diferença de confiança de 
grandes e pequenas empresas, 

que basicamente desapareceu 
entre março e abril, se man-
teve muito pequena em maio. 
A evolução do indicador está 
associada ao comportamento 
mais positivo de diversos fun-
damentos macroeconômicos 
como a redução consistente do 
ritmo infl acionário e a queda 

dos juros. Entretanto, o fato 
da coleta dessas informações 
ter ocorrido antes da eclosão 
da crise política, é necessário 
aguardar os próximos resul-
tados para verifi carse essa 
consistência de melhoria da 
confiança não foi perdida 
(FecomercioSP).

Governo anuncia 25,6 mil novas 
contratações para o Minha Casa

unidades por meio do Fundo 
de Arrendamento Residencial 
(FAR).

Para as novas contratações, 
o governo estabeleceu como 
pré-requisito que o município 
a ser benefi ciado não pode ter 
empreendimentos paralisados 
no FAR. Com isso, a intenção é 
evitar problemas como a distân-
cia entre o imóvel e as cidades 
benefi ciadas, a ocorrência de 
unidades vazias e a paralisação 
de obras, entre outros gargalos 

identifi cados pelo ministério.
Pelos novos critérios eli-

minatórios de seleção, serão 
priorizados os municípios com 
elevado défi cit habitacional, 
propostas com empreendi-
mentos próximos a centros 
urbanos, agências bancárias, 
lotéricas e pontos de ônibus. 
Serão excluídas cidades que 
tenham unidades concluídas e 
legalizadas há mais de 60 dias, 
com ociosidade superior a 5% 
do total contratado (ABr).


