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RESUMO 
 

As cidades são responsáveis por avanços na saúde, economia, transporte, educação e 
política pois são centralizadoras dessas atividades e possibilitam o maior uso de seus 
serviços. É necessário pensar em pesquisas relacionadas a esses tópicos de avanço 
regional, com foco na elaboração de políticas públicas e planejamentos estratégicos. O 
conceito de smart cities ou cidades inteligentes visa desenvolver a gestão perspicaz das 
cidades e seus recursos, por meio do capital humano. As unidades de informação em 
cidades inteligentes propiciam o avanço de pesquisas e estudos sobre questões ligadas ao 
crescimento tecnológico e informacional dos centros urbanos. Ao se considerar o potencial 
informativo relacionado a gestão e planejamento que os documentos dos arquivos públicos 
possuem, pressupõe-se que é fundamental a sua atuação direta e efetiva nas tomadas de 
decisões governamentais que interferem na prosperidade das regiões inteligentes. Dessa 
forma, pretendeu-se identificar o arquivo público como centro informacional de sua 
localidade. O objetivo do estudo procurou identificar e subsidiar as ações dos arquivos 
públicos em cidades inteligentes ibero-americanas. Como objetivos específicos, almejou-se: 
levantar as cidades ditas inteligentes no contexto ibero-americano; averiguar  as  
características das smart cities; verificar as possíveis atuações dos arquivos públicos na 
gestão pública. A abordagem do estudo é qualitativa, do tipo descritiva e exploratória. Os 
métodos utilizados para a coleta de dados foram a pesquisa documental e o estudo de 
campo. O método utilizado para a coleta de dados foi a análise de conteúdo. O universo de 
pesquisa foram treze arquivos públicos nacionais localizados nas Cidades Inteligentes da 
Ibero-américa que fazem parte do Programa IberArquivos. Constatou-se a  estreita relação 
entre as ações dos arquivos públicos ibero-americanos em relação as cidades inteligentes. 
O investimento na promoção e visibilidade de informações pertinentes  a gestão, política, 
cultura, economia, etc. são fundamentais para o incremento de ações em regiões 
inteligentes, portanto, o arquivo público precisa ser tido como uma instituição estratégica 
para o governo e a comunidade. 

 

Palavras-chave: Cidades Inteligentes; Gestão Pública; Arquivo Público; Iberoamerica. 



 

 

ABSTRACT 

 

Cities are responsible for advances in health, economy, transportation, education and 
politics, as they are central to these activities and enable greater use of their services. It is 
necessary to think about research related to these topics of regional advance, focusing on 
the elaboration of public policies and strategic planning. The concept of Smart Cities or 
Intelligent Cities (CI) aims to develop the insightful management of cities and their resources, 
through human capital. The information units in intelligent cities provide the development of 
research and studies on issues related to the technological and informational development of 
urban centers. When considering the informational potential related to the management and 
planning that the documents of the public archives have, it is assumed that their direct and 
effective action in governmental decision-making regarding the development of the intelligent 
regions is fundamental. In this way, it is intended to identify the performance of the public 
archive in intelligent regions. The objective of this study was to identify and subsidize the 
actions of public archives in intelligent Ibero-American cities. As specific objectives, it was 
sought: to raise the so-called intelligent cities in the Ibero-American context; ascertain the 
characteristics of smart cities; to verify the possible actions of public archives in public 
management.The study approach is qualitative, descriptive and exploratory. The methods 
used are documentary research, field study and content analysis. The research universe is 
the thirteen national public archives located in the smart cities of Ibero-America that are part 
of the IberArquivos Program.The investment in the promotion and visibility of information 
pertinent to management, politics, culture, economy, etc. are fundamental to the 
development of actions in smart regions, so the public archive needs to be seen as a 
strategic institution for government and community. 

 
 

Keywords: Smart Cities; Public Administration; Public Archives; Intelligent Cities, Ibero- 

america. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os arquivos públicos são centros responsáveis pela custódia e disseminação 

de documentos provenientes das atividades administrativas do Estado, tendo como 

objetivo oferecer informações que sirvam como prova e testemunho histórico das 

atividades desenvolvidas. São núcleos com potencial estratégico que podem 

subsidiar a construção de conhecimentos e a positiva gestão de órgãos públicos e 

de seus serviços. 

Essas instituições possuem informação ligada à memória, cultura e 

administração das cidades, representando fontes de pesquisa que podem auxiliar 

em projetos relacionados ao desenvolvimento eficiente dos centros urbanos, 

subsidiando direta e efetivamente as tomadas de decisões governamentais e as 

discussões referentes a projetos de inovação praticados por clusters, grupos de 

pesquisa e outros protagonistas sociais.  

Neste sentido, o relatório da Organização Mundial das Nações Unidas (UN 

HABITAT, 2016) afirma que os centros urbanos do século XXI são polos sociais, 

culturais e econômicos que possibilitam a inovação de produtos e serviços em 

escala internacional. Os investimentos em infraestrutura e tecnologia proporcionam a 

disseminação de informação, que contribui com a administração dessas localidades. 

As unidades arquivísticas públicas colaboram com a difusão do conhecimento 

necessário para a consolidação deste cenário. 

Uma administração pública eficiente proporciona produtos e serviços de 

qualidade para seus habitantes, fazendo bom uso dos recursos financeiros, técnicos 

e humanos disponíveis, objetivando o bem comum do corpo social e a prosperidade 

administrativa. 

A gestão no âmbito público das cidades é responsável por avanços na saúde, 

economia, transporte, educação e política. Na contemporaneidade, o Estado 

desenvolve políticas públicas e planos estratégicos de ação governamental em 

consonância com a sociedade, buscando verificar as requisições da população em 

relação aos serviços públicos, traçando uma administração que se dá de forma 

bilateral, com o uso da estratégia bottom-up, ou seja, trazendo ideias da comunidade 

para as discussões governamentais. Os planos estratégicos de ação, dente outros 

aspectos, precisam atentar-se a quesitos ligados ao planejamento estrutural das 

cidades, facilitando o amplo e eficiente acesso a serviços populares de qualidade. 

 
 

 

Para atender as novas concepções de governança participativa e estrutura 
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projetada, o conceito de smart cities ou cidades inteligentes destaca-se por idealizar 

o desenvolvimento econômico, social e cultural baseado em aspectos ligados à 

informação, dados e conhecimento e o investimento em Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC) é uma estratégia utilizada pelo poder público para a 

disseminação de informações e transparência política. 

Ademais, as regiões inteligentes prezam para que a população, entidades, 

empresas, associações e pesquisadores sejam politicamente participativos e 

fomentem as discussões acerca de medidas para a progressão urbana, por meio de 

pesquisas científicas e debates sociais. 

É de grande valia para as pesquisas e discussões acerca do planejamento 

das urbes pensar em mecanismos para consulta de documentos e informações 

referentes à estrutura urbana, administração pública e histórico político/social, que 

auxiliariam no entendimento das questões alusivas as cidades e suas necessidades. 

Um dos recursos para o entendimento desta conjuntura são os arquivos públicos 

permanentes pois, para Bellotto (2004), além de zelarem pelo patrimônio 

documental, proporcionam os usos científico, social e cultural dos documentos. 

Regiões inteligentes devem possuir centros de referência em informação, uma 

vez que estes poderiam proporcionar diretrizes e embasamento para a criação de 

pesquisas e estudos sobre questões ligadas a cidade e administração urbana, 

auxiliando no alcance eficiente e eficaz de melhores condições de subsistência e 

prosperidade humana e social.    

Sendo assim, coloca-se como problema de pesquisa: Como os arquivos 

poderiam ser considerados centros de referência em informação, 

proporcionando a melhoria dos serviços das localidades inteligentes nas quais 

estivessem inseridos, corroborando com o desenvolvimento de estratégias de 

gestão e planejamento local. 

Deste modo, a pesquisa justifica-se por explorar a relação dos arquivos 

públicos com as cidades inteligentes, sendo estes, fonte de informação e recursos 

para um governo competente; fortalecer a promoção dessas instituições mediante a 

sociedade, exaltando sua importância política, social, econômica e cultural e; 

entender o arquivo como uma entidade ativa e funcional, trazendo novas 

abordagens em relação as suas atividades. 

A pesquisa pretendeu ainda contribuir com estudos brasileiros na área de 

Ciência da Informação (CI) e Arquivologia no tema cidades inteligentes, uma vez 
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que não existem estudos desta natureza. 

A escassez de publicações sobre o assunto pôde ser observada 

anteriormente por meio de levantamentos realizados em bases de dados nacionais e 

internacionais, como a Base de Dados em Ciência da Informação (BRAPCI) e a 

Library & Information Science Abstracts (LISA). No que diz respeito a LISA, os 

resultados foram relativamente maiores, porém, nenhum artigo tratava 

especificamente de arquivos públicos em cidades inteligentes.1 Ao realizar-se o 

comparativo, fica clara a importância e urgência de reflexões acerca das cidades 

inteligentes no âmbito da Ciência da Informação e da Arquivologia. 

Portanto, o objetivo do estudo procurou identificar e dar subsídio as ações 

dos arquivos públicos em cidades inteligentes ibero-americanas.  

Como objetivos específicos, almejou-se:  

 levantar as cidades ditas inteligentes no contexto iberoamericano,  

 averiguar as características das smart cities,  

 verificar as possíveis atuações dos arquivos públicos na gestão pública, 

 identificar as ações realizadas pelos arquivos públicos no âmbito dos 

elementos conceituais das cidades inteligentes. 

A abordagem do estudo foi qualitativa, do tipo descritiva e exploratória. Os 

métodos utilizados foram a pesquisa documental, o estudo de campo e a análise de 

conteúdo. 

Os instrumentos de coleta de dados foram a planilha de observação dos 

websites, o questionário e a entrevista, que fundamentaram-se nos cinco conceitos 

relacionados por Caldas (2009, p. 122): Recursos Humanos, Mercado/Usuários, 

Produtos/Serviços, Gestão Local/Pública e Tecnologia; e nas subcategorias 

referentes a cada classe, identificadas por meio da análise de conteúdo. 

O universo de pesquisa foi composto por treze arquivos localizados em 

cidades inteligentes da ibero-américa e pertencentes ao Programa IberArquivos, 

responsável por fomentar o acesso, organização, descrição, conservação e difusão 

do patrimônio documental da região (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTE, 2017). O cenário ibero-americano foi selecionado por possuir como 

línguas predominantes o português/espanhol e conter semelhanças culturais e 

1 Em busca realizada no mês de setembro de 2018, a base de dados BRAPCI apresentou apenas 
dois resultados para a temática: um para a busca do termo “cidades inteligentes” e outro para “smart 
cities”, no período de 1972 a 2018. No mesmo período, a ferramenta internacional LISA apresentou 
118 resultados para a expressão “smart cities”. 
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sociais com a realidade brasileira. Foi possível o estabelecimento de uma análise 

proporcional e compatível entre as instituições arquivísticas, uma vez que pretendeu- 

se verificar as possíveis relações entre o arquivo e as cidades inteligentes. As 

instituições participantes da coleta de dados estão sediadas nos seguintes países 

que possuem cidades inteligentes: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, 

Equador, Espanha, México, Panamá, Peru, Portugal, República Dominicana e 

Uruguai. 

A dissertação foi organizada em oito seções, a saber: Introdução, 

apresentando o problema, objetivos e justificativa do trabalho; Cidades inteligentes: 

contemplou a temática do presente estudo, trazendo uma abordagem teórica sobre o 

assunto. Inicia-se com a exposição do surgimento do termo cidades inteligentes e 

suas características, envolvendo o tema com definições e seu contexto atual; Gestão 

Pública: tratou da informação e o contexto de uso na esfera governamental, 

abordando seu emprego para o planejamento e estratégias da administração 

pública; Arquivos públicos: discorreu sobre o histórico dos arquivos públicos, bem 

como suas funções, participação na administração pública e entendimento como 

centro informacional; Comunidade Ibero-Americana: descreveu a formação e os 

projetos da ibero américa; Metodologia: apresentou os métodos utilizados para 

coleta e análise dos dados; Análise dos dados: relatou-se o cenário dos arquivos no 

ambiente ibero-americano e sistematização dos dados coletados de acordo com as 

categorias selecionadas para o estudo; Considerações finais: identificou que as 

cidades inteligentes são centros em que a informação é mediada pelas Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TIC) e discutida em conjunto por instituições 

públicas, empresas e pessoas, auxiliando no desenvolvimento de governos e 

serviços públicos eficientes e de qualidade. Dessa forma, os arquivos públicos 

devem atuar como espaços inovadores, unidades referenciais de informação em 

projetos e práticas ligados à melhoria das cidades e regiões inteligentes. 
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2 CIDADES INTELIGENTES 

 
 

O surgimento do termo cidades inteligentes e suas características perpassam 

o surgimento das TIC e sua influência na gestão e compartilhamento de dados nos 

centros urbanos. Essa era a questão fundamental que envolvia as cidades digitais 

(LEMOS, 2013), regiões que tinham as tecnologias como foco para o seu 

desenvolvimento. Em um segundo momento, o termo passa a abordar a tecnologia 

como ferramenta para o planejamento e desenvolvimento de cidades, envolvendo 

também e de uma maneira protagonista, a comunidade e seus atores sociais. 

Tornou-se necessário o investimento e preocupação com a disseminação de dados 

e informações de maneira eficiente e eficaz, a fim de auxiliar na criação de 

pesquisas e projetos de inovação para essas localidades. A atual conjuntura das 

cidades inteligentes (KOMNINOS, 2002) apresenta uma convergência entre 

tecnologia, políticas públicas e participação ativa da comunidade em projetos de em 

prol dessas regiões, destacando o papel da informação a serviço do capital humano. 

 
2.1 Surgimento das Cidades Inteligentes 

 
 

A expansão tecnológica e inovadora dos territórios fez-se necessária por 

conta dos impactos trazidos pela globalização, como a aproximação de regiões e a 

maior concorrência de mercado. Dessa forma, os governos precisavam investir em 

produtos e serviços, dentre eles os de informação - que pudessem auxiliar na 

relação com parceiros e/ou opositores. 

A globalização mundial acarretou em novas estratégias de desenvolvimento 

das cidades e regiões, nas quais “[...] elementos como a tecnologia, a inovação e o 

conhecimento adquirem um papel central no incremento da competitividade”. 

(FERNANDES, 2007, p. 2) 

Para elaborar as estratégias de mercado e produzir os novos produtos e 

serviços de inovação, é necessário o investimento em capital humano, ou seja, as 

pessoas e o suas habilidades intelectuais para gerar novos conhecimentos. 

Assim, as discussões acerca das cidades inteligentes estão cada vez mais em 

evidência, visto que a preocupação com o meio ambiente, economia, cultura, 

desenvolvimento sustentável e compartilhamento de informações são questões 

importantes para o progresso de centros urbanos. 
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Com o surgimento das TIC e sua influência no espaço citadino, o termo 

“cidades digitais” tornou-se popular. De acordo com Lemos (2013, p. 46) as cidades 

digitais possuíam “[...] uma infraestrutura digital eficiente como forma de estímulo a 

processos inovadores nas estruturas de governo, nas empresas e no comércio”. 

A inovação era atrelada às novas possibilidades que a tecnologia fornecia, 

deixando de lado os aspectos humanos ligados a esse contexto. Assim, a síntese 

das cidades digitais era o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação no 

ambiente público, como o acesso da população aos equipamentos tecnológicos e 

internet, além da criação de ferramentas digitais promovendo a transparência de 

informações provenientes do Estado, “[...] com a intenção de conferir maior poder de 

influência e de decisão ao cidadão” (LEMOS, 2013, p. 46). 

O simples acesso da população a equipamentos tecnológicos era um dos 

aspectos levados em consideração ao definir uma cidade como digital. A 

preocupação com a efetiva utilização competente desses aparatos não era 

prioridade, portanto o investimento em treinamento e capacitação era baixo. 

Entendia-se que a tecnologia bastava por si só e os recursos humanos acabavam 

ficando em segundo plano. 

Quando o foco da otimização dos centros urbanos deixa de ser apenas a 

evolução e o acesso às tecnologias por parte do cidadão e do governo, passando a 

incluir pautas econômicas, sociais, políticas e culturais em suas discussões sobre 

planejamento urbano, surge o termo “cidades inteligentes” ou “smart cities”. 

Para o êxito das cidades inteligentes, suas iniciativas são potencializadas por 

meio da utilização das TIC em seu cotidiano. A abrangência do termo e suas 

preocupações envolvem aspectos além do tecnológico, porém, “[...] cada cidade 

digital não é necessariamente inteligente, mas toda cidade inteligente têm o 

componente digital associado a ela” (KOMNINOS, 2002, p. 198, tradução nossa). 

O termo cidade inteligente tem sido usado no cenário político como sinônimo 

de modernidade. O foco dos discursos são as infraestruturas tecnológicas, mas 

diversas iniciativas que abrangem o capital humano, relações sociais e interesses 

ambientais também são apontadas “[…] como importantes motores do crescimento 

urbano” (CARAGLIU; DEL BO; NIJKAMP, 2011, p. 66). 

 
[…] a proposição de cidades inteligentes deve ser vista e avaliada 
com cautela. O discurso da cidade inteligente não deve retratar um 
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local imaginário ou utópico, para onde convergem todos as ideias de 
desenvolvimento sustentável e de democratização do acesso e bom 
uso da informação. Ao contrário, deve apontar para uma forma 
pragmática e factível sobre como tais ideias podem ser 
materializadas. (WEISS et al., 2015, p. 321). 

 

Neste âmbito, começa o entendimento das tecnologias como ferramentas que 

podem ser utilizadas para impulsionar as cidades inteligentes, porém, com o 

reconhecimento de que os indivíduos pertencentes à comunidade têm papel de 

protagonistas na apresentação de ideias e ações inteligentes. 

Albino, Bernardi e Dangelico (2015, tradução nossa) afirmam que o conceito 

de smart cities está longe de limitar-se à aplicação de tecnologias na estruturação e 

expansão das cidades. 

A falta de uma definição universal para o termo leva os pesquisadores das 

distintas áreas do conhecimento a tentar definir características que possam ser 

identificadas e mensuradas nessas localidades. 

 
Figura 1 – Características das cidades inteligentes 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Giffinger et al. 2007. 

 
 

Para Giffinger et al (2007, tradução nossa) as cidades inteligentes podem ser 

identificadas e avaliadas por meio da análise de características congruentes ao seu 

desenvolvimento prospectivo, idealizado pela realização de atividades ligadas à 

política, negócios e população, sendo elas: Economia Inteligente, Pessoas 

Inteligentes, Governança Inteligente, Mobilidade Inteligente, Ambiente Inteligente e 

Vida Inteligente. 

As características identificadas nessas localidades fazem parte de um 

contexto interligado. Sendo assim, a economia, as pessoas, a governança, a 
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mobilidade, o meio ambiente e a vida urbana devem ser trabalhados de maneira 

conjunta, pois é a união desses aspectos funcionando de maneira hábil que define 

uma cidade inteligente. Para tanto, é preciso que a administração pública, as 

empresas e a população estejam diretamente ligadas ao aperfeiçoamento dessas 

potencialidades. 

Caragliu, Del Bo e Nijkamp (2011, p. 70) pensaram em outras particularidades 

que caracterizam as cidades inteligentes: 

 
[...] uma cidade é inteligente quando há investimentos em capital 
humano e social, infraestrutura tradicional (transporte) e moderna 
(TIC) comunicação, combustível sustentável, crescimento econômico 
e alta qualidade de vida, com uma gestão sábia dos recursos 
naturais, através da governança participativa. 

 
A convergência entre infraestrutura, economia, governo, meio ambiente e 

capital humano/social constitui as cidades inteligentes. Com base na observação 

desses aspectos urbanos, pode-se afirmar que esses locais dão sustento ao “[...] 

ensino, desenvolvimento tecnológico e procedimentos de inovação, bem como os 

espaços digitais, processamento de informação, transferência de conhecimento e 

instrumentos tecnológicos”. (Komninos, 2002, p. 198). Neste cenário, as Tecnologias 

da Informação e da Comunicação são complementares: 

 
[...] ao capital humano e organizacional e cujo uso é moldado 
por escolhas políticas e pelo ecossistema urbano dos cidadãos, 
fornecedores de tecnologia e autoridades locais, dependendo 
das necessidades e hábitos da cidade. [...] as mesmas TIC 
podem exibir diferentes padrões de uso nas cidades, refletindo 
diferentes necessidades e condições em seus contextos locais. 
(NEIROTTI et al., 2014, p. 6, tradução nossa). 

 
Deve existir uma conexão estreita entre os fundamentos tecnológicos, 

humanos e organizacionais no arranjo de uma cidade inteligente. Kanter e Litow 

(2009) salientam que uma cidade inteligente deve ser orgânica, interligada, atenta 

aos seus elementos e conexões. 

No cenário da “inteligência”, essas conexões são as pessoas (capital humano 

e intelectual), que transformam “[...] um pacote mecanicista de elementos de 

infraestrutura em um conjunto de comunidades [...] os nós humanos, emocionais e 
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culturais dos complexos sistemas que compreendem uma cidade” (KANTER; 

LITOW, 2009, p. 2, tradução nossa). 

A lógica entre os elementos das cidades inteligentes pode ser observada na 

otimização do uso de bens materiais - infraestruturas de transporte, redes de 

distribuição de energia, recursos naturais - e ativos intangíveis - capital humano e 

intelectual de empresas, organizações e órgãos públicos (STRAPAZZON, 2009; 

NEIROTTI et al. 2014, tradução nossa). 

As cidades inteligentes demonstram a complexidade de um sistema que 

envolve diversos atores e ferramentas de trabalho. A harmonia desses elementos 

proporciona uma comunidade rica em diálogos e canais de comunicação, tornando- 

se cada vez mais justa e igualitária para os seus cidadãos, influenciando diretamente 

na qualidade de vida nesses locais. 

 
2.2 Conjuntura Informacional das Cidades Inteligentes 

 
 

A multiplicidade de variáveis que envolvem uma região inteligente reivindica 

um novo modelo para a gestão, desenvolvimento e inovação urbano-regional. Esse 

modelo se dá com base nos conhecimentos locais, por meio da inteligência social e 

em rede, possibilitando inovações tecnológicas, econômicas e administrativas, o que 

torna o espaço urbano inteligente (Komninos, 2009). 

Com a intenção de propiciar um espaço de inovação urbano-regional, um dos 

maiores desafios do Estado na administração das cidades é “[...] criar comunidades 

ricas em informação, interconectadas e capazes de gerar [...] um aprendizado 

contínuo sobre como podem ampliar as oportunidades aos cidadãos” 

(STRAPAZZON, 2009, p. 94). 

A população precisa reconhecer e apropriar-se de seus espaços de atuação 

para poder contribuir com o progresso regional. As relações entre grupos e 

indivíduos pode ser incentivada pelo Estado a ocorrer em seus ambientes públicos. 

Como um organismo informacional, as cidades inteligentes necessitam 

proporcionar um espaço de novidades tecnológicas baseado em grupos e 

instituições de pesquisa, desenvolvendo produtos e processos de inovação 

(Komninos, 2002). 

Esses espaços de inovação viabilizam conhecimento resultante da 

cooperação entre atores sociais (pessoas, comunidade, organizações), valorizando 
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o capital humano e destacando-se na área tecnológica e de pesquisas científicas. 

Por meio de apoio político, buscam a reunião de uma “inteligência estratégica 

coletiva” para a prosperidade de suas atividades, resultando no armazenamento, 

criação e disseminação de conhecimento e informação (FERNANDES, 2007; 

CALDAS, 2008). 

A informação e o conhecimento produzidos devem ser disseminados para que 

tornem-se insumos para novas pesquisas. O ciclo de aprendizado e elaboração de 

projetos e ideias deve ser contínuo nas cidades inteligentes, pois: 

 
Inteligente aqui é sinônimo de uma cidade na qual tudo é sensível ao 
ambiente e produz, consome e distribui um grande número de 
informações em tempo real [...]. A cidade passa a ser um organismo 
informacional que reage e atualiza todos sobre suas condições [...] 
(LEMOS, 2013, p. 48). 

 
Logo, as cidades inteligentes devem ser traduzidas em dois patamares: 

refletindo um território com base no conhecimento e cooperação social e 

institucional; e promovendo uma infraestrutura de comunicação avançada, 

fornecendo capacidade de inovação e gestão dos territórios inteligentes 

(FERNANDES, 2007). 

Para Strapazzon (2009, p. 93) “As smart cities são, antes, a etapa mais 

avançada do relacionamento entre convergência tecnológica, gestão de cidades, 

qualidade de vida e competitividade econômica”. 

 
Uma cidade mais inteligente infunde informações em sua 
infraestrutura física para melhorar as conveniências, facilitar a 
mobilidade, adicionar eficiências, conservar a energia, melhorar a 
qualidade do ar e da água, identificar problemas e corrigi-los 
rapidamente, recuperar-se de desastres, coletar dados para tomar 
melhores decisões e implantar recursos de forma eficaz [...] 
(KANTER; LITOW, 2009, p. 2, tradução nossa). 

 

Os dados utilizados no dia-a-dia das cidades inteligentes devem ser 

gerenciados de forma a facilitar sua recuperação e acesso. Este trabalho deve ser 

realizado por profissionais especializados em tratar sistematicamente a informação e 

disseminá-la. O processo garantirá credibilidade e confiança por parte dos usuários. 

Entende-se que a possibilidade de medir, captar e monitorar dados acerca do 

funcionamento cotidiano dos centros urbanos requer a incorporação da gestão 

inteligente e integrada dessas informações, proporcionando facilidade na 
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comunicação e interação entre sistemas, pessoas e objetos. “[...] As cidades 

inteligentes [...] expressam a necessidade de uma reformulação radical das cidades 

na era da economia global e da sociedade baseada no conhecimento” (SOUZA, 

2012, p. 172). 

De acordo com Maciel e Albagli (2007, p. 56-7) a sociedade da informação e 

do conhecimento pode ser entendida como: 

[...] um mundo onde o mercado também exige saberes e 
capacidades de novo tipo e onde as ideais e o conhecimento 
começam a apresentar-nos o desafio de legislar sobre eles; um 
mundo que requer uma nova análise das estratégias de poder que 
nele têm lugar, pensada da perspectiva do público; um Estado que 
também exige novas capacidades, ligadas às novas formas de 
organização e às novas formas da cidadania. 

 

Essa sociedade destaca-se pela importância que dá ás informações e ao 

conhecimento, entendendo o seu valor estratégico e intelectual. Além disso, os 

indivíduos têm consciência das mudanças que a informação pode gerar em suas 

vidas e da importância do acesso a elas. O Estado também obriga-se a ser mais 

explícito em seus negócios, pois sabe que a população está atenta e cobrará sua 

transparência. 

Uma das novas formas de organização e cidadania que podem ser verificadas 

nas cidades inteligentes são os centros tecnológicos que, para Duarte (2005) são 

características da sociedade da informação e as cidades articulam atores públicos e 

privados para as pesquisas de inovação. Sendo assim, “[...] os polos de inovação, 

espontâneos ou induzidos, consolidam-se em áreas urbanas “ricamente informadas” 

– com infraestrutura tecnológica, social, econômica, cultural e científica” (DUARTE, 

2005, p. 130). 

Nestes locais, a democratização e compartilhamento de informações “[...] 

favorece a formação de comunidades participativas, além de serviços de governo 

inteligente mais ágeis, transparentes e eficientes”. (SOUZA, 2012, p. 173). Na 

perspectiva de compartilhamento de informações, deve-se levar em consideração os 

meios de propagação atuais, que envolvem ambientes físicos e digitais. 

 
Assim, os territórios têm que facilitar e promover a coabitação entre 
um sistema de inovação e conhecimento “real” (constituído por 
agentes e infraestruturas palpáveis, como as universidades, as 
empresas, as unidades de I&D, os parques de ciência e tecnologia, 
as agências de desenvolvimento, a administração local, etc.) e um 
sistema de inovação e conhecimento “virtual” (constituído pelas 
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plataformas digitais, pelas ferramentas disponibilizadas pela Internet 
e por todas as operações que digitalmente facilitam as interações 
num espaço real, num território) (FERNANDES, 2007, p. 3). 

 

O entendimento das distinções de atuação nos ambientes físico e virtual 

devem ser levadas em consideração no que diz respeito a disseminação de 

informações e a abertura de canais de comunicação. 

Com a facilidade da internet, os cidadãos estão cada vez mais propícios a 

buscar informações do conforto de sua residência e essa vigente necessidade deve 

ser prontamente atendida. Porém, isso não deve impedir o investimento em locais 

físicos que custodiam e oferecem a informação, visto que as reuniões presenciais da 

comunidade também são canais fundamentais para o diálogo e desenvolvimento de 

ideias inovadoras.  

Para Fernandes, (2007, p. 2) as mudanças ocorridas em relação à 

disseminação da tecnologia, inovação e conhecimento modificam o funcionamento e 

a atuação dos centros de inovação e dos agentes de desenvolvimento e 

conhecimento. Segundo o autor, esses espaços/pessoas devem adaptar-se ao novo 

contexto social, em seus vários aspectos. 

Estratégias e políticas de criação devem ser construídas e conduzidas por 

cidadãos e organizações, podendo o governo atuar como mediador da relação entre 

centros de pesquisa, empresas e pessoas criativas para que essas trabalhem em 

conjunto, utilizando a tecnologia e os serviços de informação e comunicação para 

mudança e inovação urbana. “As cidades tornam-se laboratórios vivos, um 

playground de inovação e transformação, exemplificado pelas novas formas 

emergentes de coletar e usar dados urbanos”. (SCHAFFERS; RATTI; KOMNINOS, 

2012, p .3, tradução nossa) 

Nos setores e processos das cidades inteligentes deve existir a ação do 

capital humano gerando produtos, serviços e ideias inovadoras que alavancam o 

crescimento local, econômico, cultural, social e político. 

O conceito de cidades inteligentes ultrapassa o aspecto puramente 

tecnológico ao contemplar o envolvimento de pessoas a instituições interessadas em 

seus projetos que “[...] possam fornecer contributo para o desenvolvimento de uma 

abordagem mais acessível, informativa, interativa e participativa no ambiente 

urbano”. (MECHANT et al., 2012, p. 86, tradução nossa) 
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Pensando que as cidades inteligentes se dão por intermédio do capital 

humano, é importante entender como essas regiões aprimoram sua inteligência 

coletiva. 

[…] áreas com populações instruídas experimentam um crescimento 
mais rápido da qualidade de vida. Isso pode ocorrer porque os 
indivíduos mais educados estimulam o crescimento das facilidades 
de consumo nas cidades em que residem, ou porque sua influência 
sobre o processo político conduz a resultados desejáveis, como 
redução da criminalidade e poluição. (SHAPIRO, 2005, p. 2-3, 
tradução nossa) 

 

Além da  questão humana, projetos relacionados diretamente com a 

informação atuando a favor dos serviços públicos são encontrados na literatura de 

cidades inteligentes. Nesta pesquisa, destacam-se iniciativas implantadas em países 

potência, porém, muitas sugestões podem ser aplicadas em localidades emergentes. 

Em 1976, nos Estados Unidos, foi criado o Escritório da Casa Branca de 

Política de Ciência e Tecnologia (OSTP), com o desígnio de aconselhar o Presidente 

e sua equipe em assuntos relacionados a ciência, engenharia, tecnologia, 

segurança, saúde, relações exteriores e meio ambiente, a fim de fornecer dados 

tocantes as principais políticas, planos e programas do Governo Federal nas 

questões relacionadas a ciência, tecnologia e gestão pública. (WHITE HOUSE, 

2018, sem paginação) 

Por outro lado, na China, a estratégia adotada pelo governo para atrair capital 

estrangeiro foi investir nas indústria com a meta de conseguir acesso à tecnologias 

externas. O Ministério da Ciência e Tecnologia criou políticas nacionais de inovação, 

“[…] para conceber e implantar zonas econômicas especiais e parques tecnológicos 

de modo a aproximar os empreendedores das universidades para desenvolvimento 

de novas tecnologias”. (OLIVEIRA; CARVALHO, 2017, p. 4079) 

Outro projeto de smart cities instaurado na China é o Smart Tuanjie Lake, em 

um subdistrito de Pequim com aproximadamente 50.000 habitantes. Utilizando 

plataformas digitais, os moradores podem reportar problemas sobre a cidade, como 

buracos nas estradas e luzes quebradas. Como essas informações, o trabalho dos 

agentes que efetuarão os relatórios e reparos da situação é muito mais rápido e ágil. 

(CHAN; ANDERSON, 2015) 

Tais iniciativas envolvem investimento financeiro e tecnológico que, muitas 

vezes, não são possíveis para países em desenvolvimento. Porém, as estratégias de 

ação, como buscar cooperações estrangeiras para obtenção de recursos e firmar 
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parcerias com instituições nacionais de ensino e pesquisa auxiliam na obtenção de 

dinheiro e/ou na economia de custos. 

No Brasil, os projetos que envolvem parcerias entre instituições do setor 

público e privado já estão em andamento. A Rede Brasileira de Cidades Inteligentes 

e Humanas é uma entidade sem fins lucrativos, que reúne funcionários das 

prefeituras municipais, professores de institutos de ensino público e empresários do 

setor de tecnologia e inovação a fim de conceber uma rede de informações acerca 

de regiões inteligentes, estimulando sua implantação, pesquisa e negócio. Para isso, 

foi criado o documento: “Brasil 2030: cidades inteligentes e humanas”. Além de 

proporcionar diretrizes para o funcionamento e fiscalização de cidades inteligentes, o 

projeto idealiza a criação de um Selo de Cidades Inteligentes e Humanas que, “[…] 

com cores diferentes, certificará o nível em que a cidade se encontra ano a ano, com 

indicadores a serem elaborados pelas instituições participantes do projeto”. (REDE 

BRASILEIRA DE CIDADES INTELIGENTES E HUMANAS, p. 2) 
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3 INFORMAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 

 
 

A gestão pública eficiente tem por princípios utilizar - de maneira otimizada - 

seus recursos econômicos, tecnológicos, humanos e de infraestrutura em prol da 

população, elaborando serviços esmerados para os cidadãos e melhorando a 

qualidade de vida em sua localidade. 

Para Marx (1968, p. 32) “[...] a administração pública passou a significar, 

principalmente, a organização, pessoal, práticas e processos essenciais ao exercício 

eficiente das funções civis confiadas ao ramo executivo do governo”. 

Para esse fim, é importante que seja arquitetado um planejamento estratégico 

que norteie as ações a serem implantadas. A informação de domínio público torna- 

se uma fonte de embasamento teórico para a governabilidade de regiões 

inteligentes. 

Em cidades inteligentes, a gestão e a informação são elementos nucleares. É 

por meio de dados administrativos e táticos que o governo cria estratégias 

engenhosas de atuação no que diz respeito ao aperfeiçoamento de sua localidade. 

A informação governamental de domínio público pode ser definida como 

aquela produzida pelo Estado no decorrer de suas atividades administrativas e 

entendidas como um bem público (UHLIR, 2006). 

O valor da informação como bem público não é financeiro, embora possa 

contribuir com a obtenção de lucro. Ela é um bem informativo, que pode e deve 

servir para pesquisas em diversos setores da sociedade, no que diz respeito a 

aspectos históricos, administrativos, jurídicos ou como prova e testemunha de um 

fato. 

Entendida como um recurso da comunidade, um patrimônio cultural da 

coletividade, provindo de entidades ligadas ao governo, as informações possuem 

“[...] o poder de afetar elementos do ambiente, reconfigurando a estrutura social”. 

(BATISTA, 2010, p. 40) 

A estrutura social é influenciada na medida em que cidadãos bem informados 

sabem cobrar os seus direitos e clamar por investimentos e melhorias em seus 

ambientes de vivência. Assim, o governo não pode simplesmente ditar as regras 

para a população. Os indivíduos participam da idealização dos centros urbanos, no 

melhor sentido da palavra democracia. 
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Do ponto de vista do direito à informação, os aparelhos de Estado 
devem [...] comunicar suas atividades e o impacto que estas 
produzem na sociedade civil, à qual, por sua vez, deve ter 
assegurado o livre acesso a tais informações. O direito à informação 
transforma, ao menos teoricamente, o território administrativo em 
território partilhado, em espaço de comunicação. (JARDIM, 1999, 
sem paginação) 

 
A importância da divulgação da informação pública é instrumental, pois os 

proveitos “[...] advindos de políticas de transparência governamental [...] estão, sim, 

nos resultados trazidos por esse tipo de política para todo o arranjo institucional da 

administração pública”. (LOPES, 2007, p. 6) 

Uma gestão voltada para a transparência e coletividade gera confiança por 

parte da sociedade, que passa a atuar como parceira dos regentes em suas 

realizações. A consciência - por meio da obtenção de dados e informações 

governamentais – de que as cidades estão recebendo investimentos e recursos para 

a melhoria urbana estimula cidadãos a tornarem-se parceiros de seu governo, por 

isso: 

A informação é um recurso efetivo e inexorável para as prefeituras e 
municípios, principalmente quando planejada e disponibilizada de 
forma personalizada, com qualidade inquestionável e 
preferencialmente antecipada para facilitar as decisões dos gestores 
locais e também dos munícipes. (REZENDE, 2007, p. 508) 

 

O contexto da informação pública acompanha os avanços do Estado e da 

sociedade e para tratar da mediação e apropriação desses dados, deve-se “[...] 

considerar a relação da sociedade com a informação, em seus variados suportes 

físicos, com os meios e mediações e com os espaços informacionais (BATISTA, 

2010, p. 93). 

Para Pereira (2005) a sociedade civil, os serviços do Estado e o setor público 

administrativo interagem na troca de informações e para que exista adequação e 

efetividade nessas interações é necessário que o fluxo de informações entre as 

empresas, cidadãos, entidades e sociedade civil seja regular e preciso, assim como 

os fluxos entre os diferentes serviços/organismos da administração pública. 

Assim, para facilitar o uso das informações públicas nas decisões 

administrativas e no dia-a-dia dos habitantes locais, é importante a implementação 

de sistemas tecnológicos de informação que auxiliem na disseminação instantânea 

de noções estratégicas para a tomada de decisões governamentais. As diretrizes 

para uso de tecnologia e infraestrutura política e social devem estar dispostas em um 
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plano de políticas públicas, que visa assegurar o direito à cidadania. 

Políticas públicas ajudam a transformar o território em um espaço de 

comunicação, oferecendo diretrizes de acesso e transparência da informação, além 

de “[...] condições de participação ativa da sociedade na esfera ministerial, e [...] 

publicidade máxima da informação governamental [que] expressa progressos 

significativos na sociedade da informação”. (GUEDES, 2014, p. 62) 

Apenas a divulgação de dados públicos não é suficiente para a prática da 

governança participativa e bilateral. As informações disponíveis precisam 

transformar-se em fomento e recurso para a criação de planeamentos coletivos de 

subsistência nas metrópoles. 

Além do acesso à informação garantido como um direito democrático, o 

cidadão deve ser estimulado a participar da “[...] tomada de decisões e na 

formulação de políticas, incluindo a própria construção da informação pública”, o que 

garante a vivência completa do indivíduo na sociedade, convertendo-se “[...] em um 

aspecto essencial do exercício da soberania pela coletividade”. (JARDIM, 1999, sem 

paginação; LOPES, 2007, p. 8) 

O corpo social está cada vez mais interessado em temas associados ao 

conhecimento e a informação, pois estes auxiliam nas boas práticas de gestão e 

tomadas de decisão relacionadas aos problemas e demandas das comunidades. 

Caldas (2011, p. 59) registra que “As organizações que trabalham para a promoção 

e a aquisição de conhecimento começam a emergir e a se fazerem presentes nas 

necessidades de busca por informação pelos indivíduos da sociedade 

contemporânea”. 

A relação dos cidadãos com a informação pública não deve ser unidirecional, 

com o governo disponibilizando, filtrando e editando os dados que acha pertinentes 

de serem divulgados. O Estado precisa criar uma relação de parceria com os 

indivíduos, que, “[...] aliada à melhora da transparência governamental, tende a 

reduzir de maneira considerável a assimetria de informação e, consequentemente, 

os abusos cometidos por autoridades governamentais”. (LOPES, 2007, p. 9) 

A disseminação da informação governamental contribui para a transparência 

do governo e promoção da democracia. Além disso, a melhoria da saúde, segurança 

pública e bem estar social é alcançada com cidadãos mais informados e atuantes no 

que diz respeito ao seus direitos. (UHLIR, 2006, p. 14) 

A informação governamental de domínio público pode servir às 
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funções essenciais da pesquisa científica e técnica de toda a 
sociedade. As bases de dados factuais, muitas das quais são 
coletadas pelas entidades governamentais ou com financiamento do 
governo, são fundamentais ao progresso da ciência, ao avanço da 
inovação tecnológica e a um sistema educacional efetivo. (UHLIR, 
2006, p. 14) 

 

Associadamente as bases de dados factuais, os centros referências de 

informação também são fundamentais para os avanços científicos e tecnológicos, 

pois fornecem dados que auxiliam no delineamento de uma confrontação histórica 

das mudanças políticas e administrativas ocorridas em uma determinada região, 

favorecendo o pensamento retrospectivo que delimita quais serão os avanços 

prospectivos da administração pública. 

Para Rosseau e Couture (1998, p. 64) as instituições que são capazes de 

compreender o valor tático da informação orgânica e conseguem transmiti-la de 

maneira clara e objetiva “[...] deveriam ter uma vantagem decisiva, de rapidez, nas 

tomadas de decisão, sobre aqueles que não o conseguem”. 

A relação entre as informações do Estado e a comunidade perpassa pelos 

arquivos públicos, instituições responsáveis pela custodia e disseminação dos dados 

e documentos provenientes da Administração. Assim, entende-se que a 

compreensão e valoração destes espaços seja fundamental para a efetiva 

assimilação e aplicação dessas informações para a prosperidade social e regional. 

 
3.1 Planejamento e Estratégia das Ações de informação para a Gestão Pública 

 
 

Para fazer bom uso da informação como estratégia para a administração 

pública, é necessário que exista um Planejamento e Estratégias que norteiem as 

decisões e ações dos dirigentes em benefício do território governado e seus 

habitantes. 

A Gestão Pública deve cuidar da “[…] defesa, conservação e aprimoramento 

dos bens, serviços e interesses da coletividade”, pois a “[…] comunidade não institui 

a gestão senão como meio de atingir o bem-estar social” (SANTOS, 2014, sem 

paginação). 

Gestão Pública é o planejamento, a organização, a direção e o 
controle dos bens e interesses públicos, agindo de acordo com os 
princípios administrativos, visando ao bem comum por meio de seus 
modelos delimitados no tempo e no espaço. (SANTOS, 2014) 
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Objetivando a defesa do interesse público, Nascimento (2017, sem 

paginação) discorre que a gestão pública existe para “[…] reduzir a pobreza, para 

melhorar a educação, para aumentar a competitividade da economia, para elevar a 

conservação de recursos naturais, para preservar, estender e expandir a cultura, etc. 

[…]”, atuando no desenvolvimento econômico e social. 

Os governos modernos, além de operar na prosperidade econômica e social, 

precisam atentar-se a outras particularidades referentes a infraestrutura e 

tecnologias, bem como os novos interesses da população, trabalhando com 

aspectos referentes à: 

[…] visibilidade e à responsabilização sobre as ações 
governamentais, a partir do momento em que a sociedade se torna 
mais exigente e participativa e valoriza temas como transparência, 
ética e responsabilidade fiscal e social. Nesse contexto, as novas 
tecnologias da informação e da comunicação têm trazido 
perspectivas para ampliar a participação da sociedade e os 
instrumentos de controle social. (NASCIMENTO, 2017, sem 
paginação) 

 

Conjuntamente com a adoção das TIC e a participação cidadã na 

administração das cidades, é necessário que as estruturas governamentais sejam 

mais flexíveis e dinâmicas. Para Silva et al (2013, p. 91) é preciso que os gestores 

busquem qualificação e introduzam padrões e instrumentos de controle em sua 

atuação - como o planejamento estratégico – na “[…] busca por eficiência e melhoria 

na qualidade do serviço público prestado”. 

Em consonância com os novos padrões e concepções de gestão pública e 

como uma prática de governança progressista, apresenta-se o conceito de cidade 

inteligente. Weiss et al (2015, p. 321) aponta que a discussão a respeito dessas 

localidades pode ser utilizada para a criação de projetos destinados a melhoria da 

infraestrutura e qualidade de vida. Porém, esta não é a única finalidade que a ideia 

apresenta, pois sua matéria pode ser destinada pelos gestores a potencializar 

tópicos a respeito dos “[…] princípios da boa governança: ética, transparência, 

equidade, prestação de contas, conformidade e responsabilidade objetiva”. 

Entre os princípios da Boa Governança é possível destacar a atuação da 

sociedade civil na construção dos planos de gerenciamento e criação de serviços. 

Para alcançar uma gestão participativa é fundamental que os cidadãos tenham 

opinião ativa nas decisões do Estado ao longo do processo de gestão, garantindo 

que a democracia seja cumprida durante todo o período de governo dos eleitos. 
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(JAMBEIRO, 2012) 
 
 

A Boa Governança implica que todos os segmentos da sociedade 
local estejam representados e possam participar da gestão. Isto 
exige um governo aberto, transparente, com canais de participação; 
exige parcerias consistentes com outras instituições públicas, com as 
igrejas, com os movimentos sociais, inclusive com o setor privado; e 
uma interação permanente e virtuosa do governo com o cidadão. 
Sempre respeitando um código de conduta ética, de modo que sirva 
de exemplo para motivar a própria administração, para encorajar os 
membros da sociedade civil a participar no processo de 
desenvolvimento do município. (TEIXEIRA, 2004, p. 14) 

 
A participação da sociedade nas decisões públicas precisa ser embasada em 

informações coletadas acerca das rotinas administrativas do Poder Público. Neste 

sentido, os centros referências de informação devem atuar como facilitadores da 

entrega informacional. De acordo com Jambeiro (2012, p. 5), a clareza da gestão 

garante “[…] os fluxos de informação e canais de comunicação necessários para 

assegurar que os cidadãos possam participar, opinar e partilhar as decisões”. 

As TIC são instrumentos facilitadores da comunicação entre governo e 

sociedade. Um sistema integrado e planejado de compartilhamento de dados é de 

grande valia para os gestores em cidades inteligentes, pois proporciona um canal 

direto para que o Estado expresse as medidas que vem sendo tomadas em prol dos 

serviços públicos e, em contrapartida, a população possa informar-se acerca das 

conveniências que facilitam sua vida em comunidade. 

Os sistemas tecnológicos facilitam a obtenção de dados sobre a satisfação e 

eventuais sugestões dos usuários de serviços públicos. Weiss (2013) criou um 

modelo de sistemas de gerenciamento para as localidades inteligentes: 

 
Figura 2 – Arquitetura de sistemas de gerenciamento para as cidades inteligentes 
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Fonte: Weiss (2013, p. 63). 

 
 

É possível visualizar, na figura 2, que o Poder Público pode desenvolver 

estratégias de gestão e planejamento para o aprimoramento da Governança e dos 

Serviços Públicos com o auxílio de sistemas de gerenciamento. No tocante a 

Governança e Gestão, traços como Informações Gerenciais; Conformidade e  

Riscos; Finanças e; Ativos e Suplementos são destacados como fatores a serem 

observados e lapidados para uma Boa Governança. 

Em relação ao Gerenciamento dos Serviços Públicos, Weiss (2013) destaca 

que um Centro Integrado de Operações que coordene os serviços à comunidade 

(Saúde, Segurança, Educação, Informações, Suporte, Ouvidoria e Mobilidade) e a 

infraestrutura pública (Transportes e Trafego, Energia, Água e Saneamento, Meio 

Ambiente, Edifícios e Espaços, Resíduos e Lixo) é uma tática que o Estado pode 

utilizar para gerir e controlar, de maneira aproximada, a atuação dos recursos, 

infraestrutura e serviços públicos para o desenvolvimento de regiões inteligentes. 

Com intenção de criar mecanismos que auxiliem na obtenção de sugestões 

da sociedade para o desenvolvimento de políticas públicas, é preciso pensar em 

ferramentas que facilitem a consulta popular. Para Ferreira Filho (2016, p. 160) seria 

interessante implantar dispositivos de consulta em locais de ensino, como escolas e 

universidades públicas, ONGs e outras instituições de acesso público do país. “[…] 

Outra ideia seria a de se criar um plebiscito nacional sobre o assunto, para se 

colocar o cidadão mais próximo da criação das políticas nacionais”. 

Desde a publicação da Constituição Federal de 1988, o Brasil tem dado mais 

atenção ao fomento da participação da população no processo de planejamento 

governamental, vislumbrando a relevância da opinião pública para a eficácia e 
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eficiência dos processos. (FERREIRA FILHO, 2016, P. 158) 

No Brasil, um Modelo de Excelência em Gestão Pública foi elaborado para 

“[...] permitir avaliações comparativas de desempenho entre organizações públicas 

brasileiras e estrangeiras e com organizações do setor privado”. (BRASIL, 2010, p. 

21) 

 

Figura 3 – Modelo de Excelência em Gestão Pública 

Fonte: Brasil (2010, p. 24). 

 
 

A figura 3 demonstra um modelo cíclico e sistêmico de Gestão. No tocante a 

Liderança, Estratégias e Planos, Cidadãos e Sociedade fazem parte do 

planejamento, adequando as necessidades da população com os recursos 

disponíveis. Pessoas e Processos diz respeito a operação do planejamento de forma 

satisfatória. Os resultados são ferramentas para acompanhar as práticas e 

desempenhos dos serviços/produtos e processos organizacionais. As Informações e 

o Conhecimento representam o capital intelectual das organizações, que permite o 

aperfeiçoamento das rotinas de gestão. (BRASIL, 2010) 
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4. ARQUIVO PÚBLICO 

 
 

Esta seção apresentará a função dos arquivos públicos na sociedade, 

permeando a história de sua criação e a mudança de objetivos de acordo com a 

época e sociedade em que estão situados. Essas instituições progrediram de  

apenas “depósito” de documentos para Centros Referenciais de Informação, 

responsáveis pela custódia e disseminação de documentos e informações úteis para 

o desenvolvimento de uma administração pública justa e transparente; formação de 

cidadãos bem informados e com direitos garantidos e; pelo fomento à pesquisa da 

história e cultura locais. 

 

4.1 Funções das Instituições Arquivísticas Públicas 

 
 

Os Arquivos Públicos são instituições substanciais da Administração Pública. 

Responsáveis pela tutela e disseminação de documentos e informações, colaboram 

para a garantia da integridade de direitos aos cidadãos e continuidade da 

democracia nos territórios. 

Segundo Schellenberg (2004), os arquivos tiveram origem na antiga 

civilização grega, por volta dos séculos IV e V a. C, com o intuito de conservar 

documentos oficiais. Posteriormente, na época da Revolução Francesa, países 

como França, Inglaterra e Estados Unidos criaram arquivos para auxiliar a eficiência 

governamental, garantindo o tratamento adequado da documentação proveniente da 

administração pública. Segundo Jardim (1995, p. 46): 

As atividades administrativas apresentam dois atributos: são dependentes 
e subordinadas as outras (e controladas por essas), as quais determinam 
os especificam os fins a atingir; são executivas no sentido de que atacam 
uma escolha ou norma anterior à qual dão continuidade para a consecução 
final dos interesses e objetivos já fixados. Assim, a administração pública 
tem sido identificada como uma função condicionada a um objetivo e uma 
organização, isto é, atividade voltada para assegurar a distribuição e a 
coordenação do trabalho dentro de um escopo coletivo. 

 

A informação pública possui objetivos que vão de encontro ao funcionamento 

da administração do Estado, provenientes de uma atividade que determina qual será 

a sua finalidade. Ao longo da trajetória dos arquivos, pôde-se observar que suas 

atribuições foram alteradas de acordo com as necessidades da época e do contexto 

histórico em que atuavam. O conceito de arquivo sofre alterações em paralelo a 
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mudanças políticas, econômicas, culturais e sociais das comunidades, traduzindo 

“[...] a sociedade e sua esfera orgânica de atuação informacional” (RODRIGUES, 

2006; CALDAS, 2011, p. 66). 

Diversos autores criaram definições para o arquivo e suas atribuições. Como 

visto anteriormente, a atuação dessas unidades de informação varia de acordo com 

as mudanças culturais de seu ambiente, portanto, a descrição de suas 

aplicabilidades também acompanha esse percurso histórico-social. Herrera (1991) e 

Machado e Camargo (2000) destacam a sua função na preservação de documentos 

- que servem como prova ou testemunho de atividades já ocorridas - acumulados ao 

longo da existência de uma instituição ou indivíduo. 

 
Arquivo é um ou mais conjuntos de documentos, seja qual for sua 
data, forma ou suporte material, acumulados em um processo natural 
por uma pessoa ou instituição pública ou privada no transcurso de 
sua gestão, conservados, respeitando a ordem original, para servir 
como testemunho e informação para a pessoa ou instituição que os 
produzem, para os cidadãos ou para servir de fonte histórica. 
(HERRERA, 1991, p. 89, tradução nossa) 

 

A questão da “acumulação” estava muito ligada com os suportes que os 

arquivos custodiavam. A preocupação maior era a preservação dos documentos em 

si. A informação e o conhecimento que poderiam ser produzidos eram preocupações 

secundárias. As mudanças relacionadas com o cuidado em zelar pela informação 

arquivística e, principalmente sua disseminação, tiveram mais força com a expansão 

do conceito de pós-custodialidade: 

 
O paradigma pós-custodial, emergente no final do século XX, possui 
uma perspectiva que coloca a Arquivística no campo da Ciência da 
Informação, pois entende que o objeto científico da mesma não pode 
mais ser o documento de arquivo, mas sim a informação. Por esse 
motivo, esse paradigma contrapõe-se ao paradigma custodial voltado 
para valorização do documento de arquivo de valor permanente. 
(SOARES et al., 2015, p. 22) 

 

Com essa nova perspectiva informacional, algumas definições de arquivo 

atrelaram as finalidades de prova e testemunha à função de fonte de informações 

para pesquisa de administradores, cidadãos e historiadores. Neste sentido, a 

concepção de “sistemas integrados de arquivos”, com o intuito de aproximar as 

instituições e seus acervos, proporcionando maior eficiência na gestão e 
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disseminação de informações é uma consequência da preocupação cada vez mais 

constante com o acesso, visto que para Jardim (1995, p. 30) os elementos 

constitutivos destes agrupamentos são: 

Legislação normalizadora de aspectos interiores e exteriores ao sistema, 
dos direitos e obrigações de usuários e do patrimônio documental; os 
arquivos; os documentos, conforme o ciclo vital; a informação em seu 
circuito interno (no âmbito da organização produtora) e externo (outros 
arquivos e centros de informação. 

 

O circuito externo de informação é uma das novas características dos 

arquivos modernos e da pós-custodialidade, visto que o foco na informação como 

produtora de conhecimento começa a ser revelado. Reis (2006) salienta que na 

contemporaneidade, os arquivos adquirem a função de centros de memória do 

passado de uma nação e objetos de investigação histórica. 

Os documentos oficiais definem as relações do governo para com os 
governados. São a derradeira prova de todos os direitos e privilégios 
civis permanentes e a prova imediata de toda propriedade temporal e 
direitos de ordem financeira que originam ou ligam às relações do 
cidadão para com o governo. (SCHELLENBERG, 2004, p. 32) 

 

Como prova de direitos e privilégios dos atores sociais, os documentos 

arquivísticos são Bens Públicos, Patrimônio da Comunidade. Barbosa e Silva (2012, 

p. 62) afirmam que ocorreu uma mudança nas políticas culturais e nas noções de 

cultura e patrimônio. As funções do governo também sofreram alterações e por isso, 

o cargo dos arquivos no século XXI não é mais servir à administração pública, mas 

ao cidadão e a sociedade, “[...] devendo auxiliar a administração, auxiliar o Estado a 

garantir os direitos de cidadania. Proteger a memória pública é dever do Estado; 

conhecê-la, um direito do cidadão”. 

 
As funções dos arquivos públicos não se esgotam na preservação do 
direito ao passado, mas vão além, preservando o direito ao presente, 
quando o indivíduo encontra documentos ou informações que 
resolvam problemas cotidianos e ainda o direito a um cenário futuro 
mais promissor. Nesta relação é que um espaço público é legitimado, 
passando a ter um significado. O papel primordial que compete aos 
arquivos hoje e que justifica a sua existência ao lado da sociedade é 
agregar uma função social às ações que desenvolvem, às 
informações que produzem e transferem e à memória coletiva que 
preservam. (PACHECO JUNIOR; GUIMARÃES E SILVA, 1998, p. 
26) 
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Os documentos de arquivo são preservados em consequência de demandas 

sociais e políticas, pois a criação e trâmite desses registros são necessários para o 

funcionamento adequado de instituições públicas e a sua custodia pelos arquivos é 

uma consequência desse processo. As informações ali descritas são provas das 

ações do governo e testemunham as relações deste com a sociedade, por isso a 

importância de serem preservados e geridos. (MACHADO; CAMARGO, 2000) 

Neste sentido, os arquivos que possuem políticas concretas para acolher as 

demandas informacionais da comunidade são estratégicos, pois “[...] reúnem 

registros para a defesa de direitos de quem produz o documento, no cumprimento da 

missão de agente estatal e servem de fontes de informações para os cidadãos”. 

(SILVA, 2013, p. 45) 

As demandas informacionais da comunidade devem ser atendidas por meio 

do desempenho das funções sociais do arquivo público, que podem ser exercidas de 

três maneiras: 

[...] a) garantir o pleno acesso aos documentos e, por extensão, às 
informações neles contidas, seja para fins de pesquisa acadêmica, 
seja para fins de comprovação de direitos; b) exercer, em nome da 
comunidade e da administração, a guarda e respectiva proteção da 
memória coletiva daquela população; e c) elaborar tantos 
instrumentos de pesquisa quantos forem necessários para, por um 
lado, garantir uma maior vida Útil dos documentos [...] e, por outro, 
facilitar a pesquisa por parte dos usuários [...]. (PACHECO JUNIOR; 
GUIMARÃES E SILVA, 1998, p. 23) 

 

Além das funções sociais relacionadas ao acesso, proteção e preservação da 

informação, o trabalho realizado pelos arquivos também pode colaborar com outras 

esferas da sociedade, no tocante a economia, educação, cultura, política e gestão. 

Pacheco Junior e Guimarães e Silva (1998) destacam que a informação arquivística 

serve como: 

“[...] insumo à produção de bens materiais, simbólicos e de novos 
conhecimentos; como instrumento de apoio à decisão; como suporte 
para a defesa de interesses; como material informacional para o 
ensino e a aprendizagem; enfim, como fator de possibilidade de 
emancipação da cidadania. (PACHECO JUNIOR; GUIMARÃES E 
SILVA, 1998, p. 26) 

 

Entendendo a contribuição teórica que os arquivos podem trazer para a 

otimização dos processos e provisões sociais, Schellenberg (2004) afirma que a 

razão para a criação dessas organizações, além da função administrativa, também 
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teve um cunho social, pois os documentos arquivísticos constituem fontes de 

formação cultural, assim como livros, peças de museus, obras de arte, entre outros. 

Os arquivos públicos possuem uma atividade social, com projeções perante 

sua comunidade, “[...] trazendo-lhe a necessária dimensão popular e cultural que 

reforça e mantém o seu objetivo primeiro”. (BELLOTTO, 2004, p. 227) 

 

 
4.2 Arquivos Públicos como Centros de Referência em Informação 

 
Os estabelecimentos responsáveis pela guarda e promoção de dados tem tido 

mais espaço e visibilidade na sociedade devido ao crescimento da demanda por 

serviços de informação. O arquivo público pode ser percebido como um dos “[…] 

potenciais espaços inovadores e agentes de desenvolvimento e conhecimento” 

(FERNANDES, 2007, p. 2) que contribuem para a progressão das regiões 

inteligentes, devido a sua capacidade estratégica e informativa. 

A informação produzida por órgãos públicos, privados ou pessoas físicas pode 

possuir diversas aplicações e segundo Rosseau e Couture (1998) ela tem potencial 

estratégico nas decisões e ações de um organismo e/ou poder de prova e 

testemunho histórico, propiciando evidenciar decisões e ações passadas. 

 
Os arquivos são [...] um instrumento de trabalho e de riqueza. [...] E 
não se pode tê-la em matéria de boa administração, se não for 
apoiado num perfeito conhecimento dos processos anteriores que 
permita aos intermediários com certa mobilidade adquirir o que 
constrói a força do Estado, a perenidade e a força de uma 
democracia, a igualdade de todos perante as leis e os regulamentos. 
(VALETTE, 1973, p. 12) 

 

O conhecimento dos processos anteriores se dá nos arquivos públicos, que 

são uma fonte de informação primária, local em que os indivíduos e a administração 

pública podem obter dados integrais acerca dos processos e atividades de gestão da 

comunidade, o que permite a interpretação desses dados com o mínimo de 

interferência possível, garantindo sua confiabilidade e precisão. 

 
Esse contexto, portanto, faz com que o arquivo não se reduza à mera 
instituição de guarda de memória, mas extrapole tal função. Ele 
representa um forte meio necessário para a definição social e 
cultural, assumindo, assim, uma postura de mediação na conquista 
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de direitos, no que tange à aquisição de informações e à criação de 
novos conhecimentos.(BARROS; AMÉLIA, 2009, p. 60) 

 

Na sociedade do conhecimento, o arquivo deve atuar em conformidade com 

as tendências tecnológicas e científicas, pois os indivíduos ocupam vários espaços 

sociais ao mesmo tempo e os centros de informação precisam acompanhar essa 

tendência para potencializar sua transmissão. Assim, em consonância com as TIC, o 

arquivo deve reorganizar seus processos, produtos e serviços, ocasionando no 

suprimento da necessidade informacional do cidadão. (BARROS; AMÉLIA, 2009) 

De acordo com Caldas (2011, p. 65) o arquivo é uma das unidades que “[...] 

são agentes diretos das áreas econômica e social, visto que, enquanto centralizam 

informações para o benefício da sua comunidade, conseguem disseminar [...] as 

suas obras por meio de sistemas de informação [...]”. Para Barros e Amélia (2009) 

essas organizações são indispensáveis para o empreendimento de pesquisas. 

 
O arquivo, nessa compreensão, adquire uma nova postura, não 
apenas de guardião da memória, mas, sobretudo, como um espaço 
de referência da produção do conhecimento, que incita a 
efervescência da informação de maneira dinâmica e atualizada. 
(BARROS; AMÉLIA, 2009, p. 57) 

 

Com a finalidade de auxiliar na disseminação, recuperação e preservação 

dessas informações o arquivo necessita cada vez mais fazer uso das TIC como 

auxilio para a sua visibilidade perante a sociedade, que, segundo Barbosa e Silva 

(2012, p. 46) é fundamental para demonstrar a importância do acervo informacional, 

sendo necessário “[...] dar publicidade ao que já é público, mas que muitos não 

conhecem; em construir, através do conhecimento desse patrimônio, a noção do seu 

valor”. 

Vê-se que numa sociedade de mudanças, na qual o homem volta ao 
centro de seu trabalho, o conhecimento deixa de ser visto como mera 
aquisição de informação e a ser entendido na dimensão da 
construção, o que incorre na apropriação da informação pela 
experiência do sujeito; mesmo considerado fator mercadológico, o 
conhecimento é reconhecido não só na esfera econômica, mas na da 
construção e valorização do sujeito como pessoa que se forma e se 
desenvolve na e pela cultura. (BARRETO, 2005, p. 176) 

 
É necessária uma mudança na “[...] ênfase na gestão da informação [que] 

desloca-se do acervo para o acesso, do estoque para o fluxo da informação, dos 
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sistemas para as redes [...]” (JARDIM, 1999, sem paginação). Para atender a essa 

nova abordagem, o arquivista, profissional da informação, deve: 

 
[...] encarar as demandas e direitos de uma sociedade cada vez mais 
ávida por informação como deveres do seu ofício, compreendendo 
esse momento de fazeres, deveres e direitos de informação como 
transcurso natural de amadurecimento e fortalecimento da 
democracia. (GUEDES, 2014, p. 71) 

 
O fortalecimento da democracia por meio do acesso a informação também 

demanda que os “espaços de informação” sejam repensados. Os arquivos 

tradicionais são reestruturados de acordo com as novas demandas sociais e 

aparatos tecnológicos e precisam espelhar essa atuação também no contexto digital, 

transformando-se em Centros Referenciais de Informação: 

 
[...] conjugando exemplares de papel, dados antigos digitalizados e 
dados online, numa situação na qual é estabelecido um diálogo, 
favorecido pelas TICs, entre passado e presente, necessitando ser 
consideradas a conservação, tanto do suporte como da memória, e 
as diferentes formas de recepção, aprendizagem e construção do 
conhecimento (BATISTA, 2010, p. 97). 

 
Como consequência da preocupação com a inovação dos espaços físicos e 

digitais dos arquivos e de sua competência estratégica, essas instituições tornam-se 

equipamentos que promovem o acesso à informação e são, assim como as 

bibliotecas, “[...] um espaço propício para discussões, debates e reflexões [...] 

principalmente em relação às concernentes ao planejamento e desenvolvimento das 

cidades” (PALETTA, VASCONCELOS, GONÇALVES, 2015, p. 2). 
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5. COMUNIDADE IBERO-AMERICANA 

 
Com o termino das ditaduras portuguesa e espanhola e o arrefecimento da 

Guerra Fria, a democratização proporcionou condições para que, segundo Gomes 

(2011): 

 
[...] Espanha e Portugal e as suas ex-colónias [aproveitassem] as 
potencialidades políticas, sociais e económicas deste espaço 
histórico, cultural e linguístico coerente, que partilha valores 
constitutivos do Estado de Direito e certas tradições jurídicas. 
(GOMES, 2011, sem paginação) 

 

Com esse objetivo, a iniciativa da Comunidade Iberoamericana (CoIBA) foi 

projetada no anos 1970 para promover a democracia no espaço em que se define. 

(GOMES, 2011). A partir dessa iniciativa e de algumas reuniões nos anos seguintes, 

“[...] convocou-se a Primeira Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de 

Governo, que teve lugar em Guadalajara, no México, em 1991”, com o intuito de 

criar um ambiente para reunir os países da ibero américa em um diálogo 

multifacetado. (SEGIB, [2014], p. 5, grifo do autor) 

Além da Cúpula, foram criados órgãos ibero-americanos de cooperação, a 

saber: Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (OEI), Organização Ibero-americana de Segurança Social (OISS), 

Organização ibero-americana de Juventude (OIJ) e Conferência de Ministros da 

Justiça dos Países Ibero-americanos (COMJIB). Em 2004, origina-se a Secretaria- 

Geral Iberoamericana (SEGIB) como organismo permanente da Conferência ibero- 

americana. Dessa forma, esses órgãos constituem o Sistema Ibero-americano.2 

A Comunidade Ibero-Americana de Nações é um espaço de cultura e 
de cooperação, formado por um tecido rico de ação efetiva no qual 
participam ativamente os Governos e a sociedade civil. Com duas 
línguas veiculares, o espanhol e o português, constitui um dos 
espaços do mundo com maiores afinidades. Esta afinidade convive 
com uma grande diversidade, que é a essência do espaço ibero- 
americano. A partir dessa diversidade, assumimos o desafio de 
construir uma aliança ao serviço da paz, da democracia, dos direitos 
humanos e do desenvolvimento sustentável económico e social. 
(SEGIB, [2014], p. 6) 

 
A comunidade ibero-americana possui iniciativas que contribuem 

significativamente com a preservação e disseminação do Patrimônio Cultural e 

 

2 Disponível em: < https://www.segib.org/pt-br/>. Acesso em: 24 de Julho de 2018. 

https://www.segib.org/pt-br/
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Documental dos países que a integram. A organização entende a importância de 

informações referentes ao histórico político, social, administrativo e cultural que esse 

bem público documental possui para o desenvolvimento dos territórios. Alguns dos 

projetos e programas de cooperação ibero-americana são relacionados as áreas da 

cultura, coesão social e conhecimento. Uma das preocupações desse setor é com o 

património cultural e documental, incluindo-se ações “[...] relacionadas com a 

formação e a promoção de arquivos documentais, sonoros e audiovisuais, assim 

como os programas de consolidação de bibliotecas e museus nos países ibero- 

americanos” (SEGIB, [2014], p. 61). 

O quadro 1 aponta os projetos desenvolvidos na ibero américa - entre os anos 

de 2011-2014 – no que diz respeito ao patrimônio cultural e documental da região. 

 
Quadro 1 – Ações em prol ao patrimônio cultural e documental (2011-2014) 

 

 

Ação 
 

Objetivos 
Específicos 

 

Beneficiário 
 

Principais Atividades 

 

REDE DE 
ARQUIVOS 

DIPLOMÁTICOS 
IBEROAMERI- 
CANOS (RADI) 

 

Garantir o 
enriquecimento 

ordenado e 
permanente dos 

arquivos. 
Modernizar a 

administração. 
Capacitar os 
funcionários 
responsáveis 

pelos arquivos. 

 

Ministérios 
das  

Relações 
Exteriores e 

arquivos 
diplomáticos 

 

Contribuiu-se para a digitalização dos fundos 
e acervos existentes. 64% dos arquivos 

diplomáticos têm um sistema de Classificação 
de Documentos. Promoveu-se a formação, 
capacitação e atualização dos funcionários 

que trabalham nos Ministérios das Relações 
Exteriores (cerca de 90%). Constituiu-se e 

consolidou-se um Fundo Financeiro. 

 
 

IberArquivos 

 

Conferir um 
impulso 

concreto ao 
desenvolviment 
o arquivístico na 
Ibero-América, 

de forma a 
melhorar a 

conservação do 
património 

documental, e a 
fomentar a sua 

difusão e o 
acesso 

universal aos 
fundos. 

 

Arquivos e 
outras 

instituições 
arquivísticas 

 

O Programa IBERARQUIVOS surge em 1999 
e desde então concedeu 1.160 ajudas a 

Projetos Arquivísticos para: 
- A preservação do património documental 
ibero-americano (conservação, organização, 
descrição, digitalização...). 

- A difusão do património documental ibero- 
americano (contribuição para o Censo Guia de 
Arquivos de Espanha e da Ibero-América, 
acesso à informação através de novas 
tecnologias). 

- A formação técnica no âmbito arquivístico. 
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IIberMemória 
Sonora e 

Audiovisual 

 

Implementar um 
modelo de 

preservação 
integral dos 
documentos 
sonoros e 

audiovisuais. 

 

Instituições 
destinadas à 
preservação 
de arquivos 
sonoros e 

audiovisuais. 

 

Atividades previstas: 
Criação de: uma plataforma virtual para a 

preservação e acesso; um programa de apoio 
técnico e financeiro e uma ferramenta de 

interação virtual; 
Estabelecimento de: uma linha de concepção 
e produção de materiais de difusão geral e de 
uma linha de cooperação para a concepção e 

produção de materiais didáticos; 
Difusão de uma convocatória permanente. 

Fonte: Adaptado de SEGIB, [2014], p. 62-65. 

 
 

Entre as atividades realizadas, destaca-se o programa IBERARQUIVOS, 

criado em 1998, com o objetivo de fomentar o acesso, organização, descrição, 

conservação e difusão do patrimônio documental da região, fortalecendo a 

capacidade dos profissionais e a promoção dos arquivos de qualquer natureza, 

como Arquivos Gerais da Nação, Arquivos Municipais, Arquivos de instituições de 

Direitos Humanos ou de Povos Indígenas. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE, ESPANHA, 2017) 

A contribuição efetiva com o Espaço Cultural Ibero-americano ocorre por meio 

da concessão de ajuda em projetos arquivísticos de convocatórias anuais. Mediante 

um fundo financeiro, desde 1999 até 2018, foram apoiados 1.275 projetos em países 

ibero-americanos, com um investimento total de 5.166.035 euros e 1.671.854 

dólares. Os países que fazem parte dessa iniciativa atualmente são 16: Argentina, 

Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Espanha, Filipinas, México, Panamá, 

Paraguai, Peru, Portugal, Porto Rico, República Dominicana e Uruguai.3 A figura 4 

demonstra a porcentagem de projetos aprovados e países contemplados entre os 

anos de 1999 e 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Disponível em: < http://www.iberarchivos.org/pt/>. Acesso em: 26 de Julho de 2018. 

http://www.iberarchivos.org/pt/
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Figura 4 – Projetos aprovados pelo Iberarquivos (1999-2015) 

 

Fonte: Ministerio De Educación, Cultura Y Deporte, Espanha, 2017. 

 

Por meio dessa iniciativa, o IberArquivos estimula o acesso dos cidadãos aos 

arquivos de sua região e a cultura, além de intensificar a  transparência 

administrativa e o exercício dos direitos fundamentais, como base indispensável  

para o desenvolvimento. Os projetos são concebidos de maneira nacional e 

supranacional, preservando a memória e as tradições ibero-americanas.3 

Além do projeto IberArquivos, um Plano Ibero-americano para Reconhecer, 

Proteger e Salvaguardar o Património Cultural foi criado em 2016 com o intuito de: 

 
[...] Posicionar a cultura como eixo transversal ao desenvolvimento 
[...] Desenvolver e difundir o Código Ibero-Americano de Património 
Cultural, e promover o desenvolvimento de um plano de proteção e 
salvaguarda do património cultural de cada país, de acordo com a 

legislação internacional e local” (SEGIB, 2016, p. 21) 

 
O documento abrange três eixos de atuação, com indicadores para medir seu 

impacto em um período inicial de quatro anos (2017-2020). 
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Figura 5 – Eixos do Plano Ibero-americano de Patrimônio Cultural 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em SEGIB (2016). 

 
 

Na figura 5, o eixo 1 apresenta questões ligadas a proteção e planejamento 

do patrimônio cultural, com foco na: cooperação entre os países ibero-americanos 

para a formação de regulamentos e legislações ligados a proteção e salvaguarda do 

patrimônio cultural, respeitando os instrumentos normativos internacionais; definição 

de critérios para a elaboração de registros, catálogos e inventários nacionais que 

dialoguem com os outros países ibero-americanos, contando com o auxílio de 

agentes como “[...] universidades e instituições públicas e privadas que trabalham na 

matéria, bem como gestores locais e comunitários que vivem e usufruem do 

património cultural” (SEGIB, 2016, p. 25), capacitando esses colaboradores para um 

melhor e mais adequado trabalho com estes materiais, focando na difusão e 

sensibilização da população baseada na: 

 
[...] melhoria do conhecimento social da legislação e nos 

instrumentos de que esta dispõe para a proteção do património. O 
objetivo é reduzir o distanciamento existente entre a sociedade e a 
tutela do património, já que muitas vezes este é entendido como 
propriedade do Estado e não como propriedade coletiva, da qual 

todos somos corresponsáveis. (SEGIB, 2016, p. 25) 
 

De acordo com o Plano da SEGIB (2016, p. 26-27), para o patrimônio cultural 

ser entendido como propriedade coletiva, a sua conservação, salvaguarda e 

apropriação social (descritas no eixo 2 da figura 5) devem levar em consideração 

propósitos como: delimitar novas estratégias para a conservação preventiva do 
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patrimônio “[...] adiantando-se ao dano para impedir ou atrasar a destruição do bem”, 

com planos de emergência e gestão de riscos face a situações de crise; garantir a 

preservação do patrimônio imaterial por meio de medidas de identificação, 

documentação, promoção, etc.; sensibilizar sobre a importância da proteção do 

acervo público com medidas sociais e educativas; promover “[...] a investigação, o 

desenvolvimento e a inovação aplicada à conservação e salvaguarda do património 

cultural”, tornando a sociedade: 

 
[...] parceira e corresponsável dos trabalhos de proteção, 
conservação e salvaguarda do patrimônio [...] em primeiro lugar 
informando e comunicando adequadamente, em segundo lugar, 
desenvolvendo vias de participação e, em terceiro lugar, promovendo 
o apoio as comunidades que sustentam e mantem o patrimônio 

(SEGIB, 2016, p. 27-28). 
 

As vias de participação da comunidade em relação a esse capital podem ser 

estabelecidas através da difusão do patrimônio cultural na era digital (figura 5, eixo 

3), com: 

[...] política digital para a cultura, facilitando o acesso democrático ao 
patrimônio através do uso das novas tecnologias. O fomento das 
plataformas digitais contribui para a salvaguarda do patrimônio 
cultural imaterial, respeitando os direitos das suas comunidades 
portadoras, e contribuindo para a sua recriação contínua, e 
transmissão intergeracional nos contextos apropriados.  (SEGIB, 
2016, p. 29) 

 
Para tanto, torna-se importante: digitalizar o acervo, impulsionando redes de 

difusão; preservar o patrimônio digital, com vistas a migração de conteúdos e 

mudança de suportes, caso seja necessário; definir normas para o uso da 

informação digital e digitalizada, protegendo a propriedade intelectual; criar 

plataformas digitais que potencializem a disseminação da informação e capacitar os 

profissionais para os desafios da era digital. (SEGIB, 2016) 

O Programa IberArquivos é uma iniciativa importante da Comunidade Ibero- 

Americana para a preservação do Patrimônio Documental, demonstrando a 

preocupação dos países integrantes deste grupo em disseminar informações para a 

sociedade de modo a auxiliar na perpetuação e valorização de sua cultura e história. 
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6 METODOLOGIA 

 
 

O método científico é “[...] uma orientação geral que facilita planejar uma 

pesquisa, formular hipóteses, coordenar investigações, realizar experiências e 

interpretar os resultados”. (FACHIN, 2006, p. 29) 

Mediante o objetivo desta pesquisa, os métodos utilizados para o seu 

desenvolvimento foram a pesquisa documental, o estudo de campo e a análise de 

conteúdo. A abordagem foi qualitativa, do tipo descritiva e exploratória. Segundo 

Godoy (1995), a investigação qualitativa: 

Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e 
processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a 
situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo 
a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em 
estudo. (GODOY, 1995, p. 58) 

 

Sendo assim, pretendeu-se obter dados descritivos sobre os arquivos nas 

cidades inteligentes, buscando compreender sua dinâmica e serviços junto ao 

governo e a população. 

No que tange ao caráter descritivo-exploratório, para Gil (1999, p. 43), a 

pesquisa exploratória é utilizada quando o problema de pesquisa é pouco explorado 

e não possui hipóteses concisas, permitindo uma visão ampla do fato e tendo “[...] 

como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias [...]”. 

No que corresponde aos estudos descritivos, eles são responsáveis por expor 

as características, atributos e relacionamentos da realidade pesquisada e, “[...] assim 

como os exploratórios, favorecem as tarefas da formulação clara do problema e da 

hipótese como tentativa de solução” (RAMPAZZO, 2005, p. 54). 

Consequentemente, a pesquisa descritiva-exploratória contribuiu com a 

identificação das principais características dos arquivos públicos nos países ibero- 

americanos, bem como a sua relação com as cidades inteligentes. 

A pesquisa documental foi realizada nos websites institucionais dos arquivos 

públicos das cidades inteligentes. Para Marconi e Lakatos (2016), a pesquisa 

documental tem como foco as fontes primárias de informações, documentos escritos 

ou em outro formato que são produzidos no decorrer de um evento ou posterior a 

ele. 

No que diz respeito ao estudo de campo, ele “[...] permite a aproximação do 

pesquisador da realidade sobre a qual formulou uma pergunta, mas também 
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estabelecer uma interação com os “atores” que conformam a realidade [...]”. 

(MINAYO, 2012, p. 61) 

Assim, no contexto nacional, o estudo de campo permitiu uma maior 

compreensão da instituição arquivistica relatada na coleta efetuada no Arquivo 

Nacional do Brasil pois, por meio de uma visita à unidade, foi possível observar o 

ambiente e a atuação deste centro, bem como realizar uma entrevista com seus 

colaboradores. 

Posteriormente, para a categorização dos dados, utilizou-se a análise de 

conteúdo, definida por Bardin (1977, p. 42) como um método que investiga as 

comunicações com procedimentos de “[…] descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens”. 

A análise de conteúdo auxiliou na identificação de ações dos arquivos 

públicos em cidades inteligentes ibero-americanas e na verificação das possíveis 

atuações dessas unidades na gestão pública de regiões inteligentes. 

Para tanto, a escolha dos procedimentos metodológicos de coleta dos dados 

deu-se com o objetivo de investigar os arquivos públicos em cidades inteligentes 

ibero-americanas, explorando seu ambiente de atuação e descrevendo suas 

principais características e atividades. Utilizou-se como ferramentas o roteiro para a 

pesquisa documental, o questionário semiestruturado e a entrevista de sondagem de 

opinião. 

Minayo (2012, p. 64) afirma que a entrevista de sondagem de opinião é 

aquela elaborada “[...] mediante um questionário totalmente estruturado, no qual a 

escolha do informante está condicionada a dar respostas a perguntas formuladas 

pelo investigador”. 

 
6.1 Universo de pesquisa 

 
 

O universo de pesquisa foi o contexto ibero-americano, que visou analisar as 

especificidades existentes na atuação dos arquivos nos países que fazem parte 

desse eixo em que o português e o espanhol são línguas predominantes. 

Para Fachin (2006, p. 112), o universo de pesquisa é “[...] um conjunto cujos 

atributos serão alvo de investigação e, por isso, transformar-se-ão em fontes de 
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informação”. 

Dessa forma, compreendeu-se como universo de pesquisa, um arquivo 

público de cada país, localizado na ibero américa, que possuía uma cidade 

inteligente e que participava do programa IberArquivos. O programa IberArquivos foi 

selecionado por ser uma referência de preservação do Patrimônio Documental da 

Ibero-América. 

Segundo a Secretaria Geral Ibero-Americana4, vinte  e duas nações integram 

a comunidade ibero-americana. 

Destas, dezesseis possuem cidades inteligentes apontadas no ranking Cities 

in Motion (2018), que avalia critérios relacionados a tendências demográficas, 

aspectos econômicos, questões sociais e impactos ambientais. 

Dentre os dezesseis países com cidades inteligentes, treze deles são 

integrantes do programa IberArquivos, assim, o universo de pesquisa é formado 

pelas seguintes localidades: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, 

Espanha, México, Panamá, Peru, Portugal, República Dominicana e Uruguai. 

As instituições arquivísticas definidas para a aplicação são aquelas 

responsáveis por coordenar a participação de seu país no IberArquivos. Neste caso, 

onze dessas localidades são representadas por seus Arquivos Nacionais e duas 

participam por meio de uma Direção Geral de Arquivos: Portugal e Espanha. 

Destaca-se que, tanto os Arquivos Nacionais quanto as Direções Gerais, 

estão sediados nas cidades inteligentes mais bem pontuadas de seus respectivos 

países, de acordo com a classificação do Cities in Motion. O único país que foge à 

regra é o Brasil, pois a cidade do Rio de Janeiro aparece como a segunda mais bem 

pontuada do país, porém, esta dessemelhança talvez possa ser explicada por uma 

questão de tradição, porque a localidade foi a capital do país até 1960 e o Arquivo 

Nacional permaneceu em sua sede original, mesmo após a mudança para Brasília. 

Os países mais bem colocados no ranking das cidades inteligentes são 

europeus, sendo Espanha (25º) e Portugal (52º). Na América Latina, são Argentina 

(76º) e Chile (86º), porém com uma distância a ser considerada. As demais nações 

estão entre a 94º e 154º posições. 

O Quadro 2 apresenta os vinte e dois países pertencentes a ibero-america, 

suas posições no ranking Cities in Motion e nas cidades as quais encontram-se as 

 

4 Disponível em: < https://www.segib.org/pt-br/cumbres-iberoamericanas/>. Acesso em: 11 de Out. de 
2018. 

https://www.segib.org/pt-br/cumbres-iberoamericanas/%3e
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instituições arquivísticas. Verificou-se que os países Andorra, El Salvador e 

Nicarágua pertencem ao contexto ibero-americano, porém não possuem colocações 

no ranking. Assim, estes países não participarão da coleta de dados. 

 
Quadro 2– Países ibero-americanos, cidades inteligentes e arquivos 

 

PAÍS CIDADE CITIES IN 

MOTION 

INSTITUIÇÃO DO IBERARQUIVOS 

ANDORRA    

ARGENTINA Buenos Aires 76º Archivo General de la Nación 

BOLÍVIA Santa Cruz 145º  

BRASIL Rio de 

Janeiro 

126º Arquivo Nacional 

CHILE Santiago 86º Archivo Nacional de Chile 

COLÔMBIA Bogotá 117º Archivo General de la Nación 

COSTA RICA San José 102º Archivo Nacional de Costa Rica 

CUBA Havana  Archivo General de la Nación 

EL SALVADOR    

EQUADOR Quito 140º Archivo Nacional del Ecuador 

ESPANHA Madri 25º Subdirección General de los Archivos Estatales 

GUATEMALA Cidade de 
Guatemala 

141º  

HONDURAS    

MÉXICO Cidade do 
México 

107º Archivo General de la Nación 

NICARÁGUA    

PANAMÁ Cidade do 

Panamá 

94º Archivo Nacional de Panamá 

PARAGUAI Asunción  Archivo Nacional de Asunción 

PERÚ Lima 131º Archivo General de la Nación 

PORTUGAL Lisboa 52º Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das 

Bibliotecas. Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

Santo 
Domingo 

154º Archivo General de la Nación 

URUGUAI Montevideo 100º Archivo General de la Nación 

VENEZUELA Caracas 162º  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

A seguir, foram descritas as treze instituições arquivísticas pertencentes ao 

Programa IberArquivo e sediadas em cidades inteligentes ibero-americanas, foco 

deste trabalho. Destacou-se suas funções, missões e objetivos de trabalho. 

 

 Argentina – Archivo General de la Nación5
 

 
 
 
 

5 Disponível em: < http://agnargentina.gob.ar/index.html>. Acesso 

http://agnargentina.gob.ar/
http://agnargentina.gob.ar/
http://ane.mas.ec/
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos.html
http://www.agn.gob.mx/
http://www.archivonacional.gob.pa/
http://www.archivonacional.gov.py/
http://www.agn.gob.pe/
http://arquivos.dglab.gov.pt/
http://arquivos.dglab.gov.pt/
http://arquivos.dglab.gov.pt/
http://agn.gob.do/
http://www.agn.gub.uy/
http://agnargentina.gob.ar/index.html
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Localizado em Buenos Aires, é um dos principais repositórios da América 

Latina. Possui documentos escritos, fotográficos e audiovisuais que datam de 

quinhentos anos. Sua função “[...] é reunir, ordenar e guardar a documentação que a 

lei lhe confia, para difundir o conhecimento das fontes da história argentina”. Foi 

criado em 1821 e nacionalizado em 1884. Tornou-se Arquivo Geral da Nação em 

1958. Está ligado diretamente ao Ministério do Interior, Obra Públicas e Habitação. 

Atualmente, tem sede no prédio em que funcionava o Antigo Banco Nacional. Abre 

de segunda a sexta para pesquisadores, professores, estudantes e público em geral. 

Para ter acesso ao acervo é necessário possuir dezoito anos ou mais e portar um 

documento de identidade. O acesso e a consulta são gratuitos. 

As funções da instituição são: manter e organizar documentos públicos; 

classificar e facilitar a consulta de suas coleções; inventariar, catalogar e divulgar os 

documentos; obter cópias de documentos custodiados por outras instituições 

nacionais e internacionais que possam ser de interesse para o estudo da história 

nacional e entregar, por sua vez, uma cópia de seus materiais. 

As ações do Arquivo consistem em: acompanhar a documentação pública da 

conservação ao destino, mantendo contato permanente com organismos do Estado; 

promover sistemas que permitam a gestão das coleções documentais, bem como 

sua custódia, consultas e pesquisa; preparar projetos em consonância com a 

legislação nacional, cumprindo regulamentos atuais e fornecendo assessoria 

arquivística para outros órgãos públicos; divulgar o conhecimento do acervo, da 

instituição e suas atividade; auxiliar na formação técnico-profissional de agências 

ligadas ao arquivamento; pesquisar documentos pertencentes a particulares ou 

outras instituições que possam ser incorporados ao acervo; participar de projetos 

nacionais e internacionais no âmbito de sua competência. 

 
 Brasil – Arquivo Nacional6 

 

Com sede no Rio de Janeiro, foi criado em 1838 e é um órgão central do 

Sistema de Gestão de Documentos de Arquivos (SIGA), pertencente a  

administração pública federal e ligado ao Ministério da Justiça. Localiza-se em um 

prédio onde funcionava a Casa da Moeda, na Praça da República. Seus objetivos 

 
 

6 Disponível em: < http://arquivonacional.gov.br/br/>. Acesso em: 11 de Out. de 2018. 

http://arquivonacional.gov.br/br/
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são implementar e acompanhar a política nacional de arquivos, definida pelo 

Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), por meio da gestão, preservação e 

divulgação do patrimônio documental nacional. A instituição pretende garantir o “[...] 

pleno acesso à informação, visando apoiar as decisões governamentais de caráter 

político-administrativo, o cidadão na defesa de seus direitos e [...] a produção de 

conhecimento científico e cultural”. 

O acervo é composto por documentos da sede, no Rio de Janeiro e da 

Coordenação Regional, em Brasília (Distrito Federal). Conta com 55 quilômetro de 

documentos textuais, 1,74 milhões de fotografias e negativos, 20 mil ilustrações, 

mapas, registros sonoros, livros raros, entre outros. O atendimento em ambos os 

locais é realizado de segunda a sexta. 

 
 Chile – Archivo Nacional7 

 
Com matriz em Santiago, foi criado em novembro de 1927 e é responsável 

pela “[...] conservação, ordenação, classificação e produção de instrumentos de 

controle intelectual da documentação histórica colonial ou republicana, de 

procedência institucional ou privada”. O setor administrativo foi projetado para 

conservar e gerenciar documentação produzida especialmente durante o século XX, 

advinda principalmente de ministérios, secretarias, departamentos e outros setores 

públicos modernos. Também é responsável pela Subdireção dos Arquivos 

Nacionais, por meio de um Sistema Nacional de Arquivos. 

A missão do arquivo chileno é garantir a comunidade o acesso a informações 

referentes a gestão do Estado, contribuindo para a democracia e desenvolvimento 

cultural do país. Como visão, pretende liderar a definição de padrões para o acesso 

a informações públicas, contribuindo com a identidade, cidadania e memória 

nacional. Suas funções são: garantir a preservação do patrimônio documental e 

acesso a informação; incentivar os arquivos nacionais, com normativas e supervisão.  

Os objetivos estratégicos são: fortalecer o papel do Arquivo Nacional como 

autoridade arquivística; democratizar o acesso a documentação do Estado, 

descentralizando sua gestão e; “[...] Posicionar o Arquivo Nacional como referência 

 
 

 
7 Disponível em: < http://www.archivonacional.cl/sitio/>. Acesso em: 11 de Out. de 2018. 

http://www.archivonacional.cl/sitio/
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na construção de um Estado democrático, atuante na garantia do exercício dos 

direitos do cidadão e no fortalecimento das identidades e memória histórica”. 

 
 Colômbia – Archivo General de la Nación8

 

 

Edificado em Bogotá, foi instaurado em 1989. Nesta data, além da função de 

administração e conservação de seu próprio acervo, passou a ser responsável por 

promover a organização de todos os arquivos públicos do país, planejando e 

ordenando um Sistema Nacional de Arquivos. A partir de então, formula e coordena 

políticas de arquivo em consonância com a legislação nacional. Está atrelado ao 

Ministério de Cultura. 

Sua missão é “[...] assegurar os direitos dos cidadãos ao acesso a 

informação, assim como o melhoramento na eficiência da gestão pública e a 

eficiência do Estado através de uma gestão documental articulada com o uso das 

TIC”. Ademais, é responsável pela divulgação do acervo e publicação e difusão de 

obras de interesse arquivístico. Apoia a investigação das informações contidas nas 

fontes primarias que constituem os fundos documentais e o uso dos arquivos para a 

gestão administrativa. 

 
 Costa Rica – Archivo Nacional9 

 

Estabelecido na cidade de San José, foi inaugurado no ano de 1881 e é 

delegado do Ministério da Cultura e Juventude. Tem a missão de preservar e 

disseminar o patrimônio documental do país, melhorando a identidade nacional e 

promovendo o desenvolvimento arquivístico para uma administração transparente e 

eficiente. Para atender seus objetivos, atua como liderança arquivística nacional e 

internacional; preza pela excelência no atendimento aos usuários; renova 

constantemente as áreas substantivas e de apoio; investe em TIC; possui 

Planejamento Estratégico e Operativo e cultura de controle interno e avaliação de 

risco institucional. A organização é dividida em três segmentos: Arquivos 

Intermediário, Notarial e Histórico. 

 

 

8 Disponível em: <http://www.archivogeneral.gov.co/>. Acesso em: 12 de Out. de 2018. 
9 Disponível em: < http://www.archivonacional.go.cr/index.php>. Acesso em: 12 de Out. de 2018. 

http://www.archivogeneral.gov.co/
http://www.archivonacional.go.cr/index.php
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O Arquivo Intermediário custodia documentos dos escritórios do Presidente da 

República e Vice-Presidência, do Conselho de Governo, dos Gabinetes de Ministros 

e Vice-Ministros desde 1990, além de fundos de instituições públicas que fecharam 

como: a Corporação de Desenvolvimento da Costa Rica (Codesa), a Transportes 

Metropolitanos SA (Transmesa) e o Banco Anglo Costarricense. 

O Arquivo Notarial é responsável por reunir, organizar, preservar e facilitar os 

índices e protocolos notariais e consulares desde 1900. 

O Arquivo Histórico, responsável pela custódia do patrimônio documental da 

nação, contém documentos com valor científico-cultural que datam de 1539 e seu 

acervo consiste em mais de oito mil quilômetros lineares. 

 

 
 Equador – Archivo Histórico Nacional 10

 

 

Com sede na cidade de Quito, têm a incumbência de custodiar e administrar o 

Patrimônio Documental, protegendo a memória escrita do país e estabelecendo 

normas e procedimentos para a descrição arquivística. A coleção documental varia 

do período de 1538 a 1980, correspondendo as épocas: colonial, grande 

colombiana, independentista e republicana. O acesso ao acervo é livre e gratuito. 

Qualquer pessoa pode fazer pesquisas mediante os seguintes registros: nome, 

nacionalidade, nº de um documento de identidade, telefone, profissão, endereço na 

cidade, assunto e objetivo da investigação. 

 
 Espanha – Subdireccion General de los dos Archivos Estatales11

 

 

O Ministério da Cultural e Esportes é o responsável por toda a rede de 

arquivos da Espanha. Por meio da Subdireção Geral dos Arquivos Estatais – com 

sede em Madri - disponibiliza em seu site informações sobre os serviços, acervos e 

atividade dos arquivos geridos pelo Ministério. Também dá acesso a recursos 

arquivísticos, publicações online, legislação e regulamentos, antecedentes 

administrativos e legais, ligação com outros arquivos e outros recursos de 

10 Disponível em: <https://www.ane.gob.ec/archivo_historico_nacional.html>. Acesso em: 12 de Out. 
de 2018. 
11 Disponível em: < http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas- 
cultura/archivos/portada.html;jsessionid=20C3D2D472A03A87DD2A397CA3CE57B8>. Acesso em: 
12 de Out. de 2018. 

https://www.ane.gob.ec/archivo_historico_nacional.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/portada.html%3Bjsessionid%3D20C3D2D472A03A87DD2A397CA3CE57B8
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/portada.html%3Bjsessionid%3D20C3D2D472A03A87DD2A397CA3CE57B8
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informação. Igualmente, disponibiliza dados acerca de programas de cooperação 

internacional no campo dos arquivos. 

É competência do Ministério, como parte da Administração Geral do Estado, 

proteger, melhorar e transmitir o Patrimônio Histórico Espanhol. Deste modo, a 

Subdireção Geral dos Arquivos do Estado é o órgão nomeado para desempenhar a 

função de “[...] elaborar, dirigir e coordenar todas as ações voltadas à custódia, 

conservação e divulgação do patrimônio documental. Também administra a rede de 

arquivos e centros dependentes do Ministério da Cultura e do Esporte”. Participa do 

Conselho de Cooperação Arquivística, órgãos de cooperação entre as 

administrações públicas no campo dos arquivos e da Comissão Superior para a 

Qualificação de Documentos Administrativos, “[...] responsável por tomar decisões 

sobre a conservação e uso dos documentos da Administração Geral do Estado [...]. 

Fazem parte da Subdireção Geral dos Arquivos as seguintes instituições: 

Archivo de la Corona de Aragón, Archivo General de Simancas, Archivo de la Real 

Chancillería de Valladolid, Archivo General de Indias, Archivo Histórico Nacional, 

Archivo General de la Administración, Centro Documental de la Memoria Histórica, 

Archivo Histórico de la Nobleza, Archivo Central de Cultura, Archivo Central de la 

Secretaría de Estado de Educación, Centro de Información Documental de Archivos 

(CIDA) e Servicio de Reproducción de Documentos (SRDAE). 

 
 México – Archivo General de la Nación12

 

 

Localizado na Cidade do México e criado em 1823, é encarregado de dirigir  

os arquivos nacionais, “[...] que devem guardar, ordenar, descrever e preservar os 

documentos que compõem sua coleção, a fim de facilitar e promover a consulta e o 

uso públicos”. Tem como visão contribuir para a construção de uma sociedade da 

informação e do conhecimento. O acervo é composto por 52 quilômetros lineares de 

registros, que datam da terceira década do século XVI até o primeira do século XXI. 

O grupos documentais estão divididos da seguinte maneira: México 

novohispano, com documentos administrativos da época colonial e documentação 

eclesiástica; México independiente, com documentos predominantemente gerados 

pelos Ministérios de Governo e de Relações Exteriores, Finanças Públicas, Guerra e 

 
 

12 Disponível em: < https://www.gob.mx/agn>. Acesso em: 12 de Out. de 2018. 

http://www.mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/aca.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/ags.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/acv.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/acv.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/agi.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/ahn.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aga.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/cdmh.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/nhn.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/amc.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/null
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/null
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/centros/cida.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/centros/cida.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/centros/srd.html
https://www.gob.mx/agn
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Marinha, entre outros; México contemporáneo, que integra documentação gerada 

por algumas secretarias de Estado e organismos públicos: Presidência  da 

República, Comunicação e Transportes, Industria e Comércio, etc.; Arquivos 

privados, formados por documentação de personalidades com participação política e 

social no México no final do século XIX até o século XX; Coleções e documentos:  

em sua maioria são de anos recentes, destacando-se coleções como Guerra da 

Independência, Ata da Independência, Constituições do México. Além disso, o 

acervo mexicano possui ilustrações e cartografia, arquivos e coleções fotográficas, 

arquivos e documentos audiovisuais, microfilmes e cópias de arquivos. 

 
 Panamá – Archivo Nacional13

 

 

Concebido em 1912, após a separação da administração da Colômbia e do 

Panamá e assentado na Cidade do Panamá, é uma dependência do Instituto 

Nacional de Cultura. Sua missão é a preservação do Patrimônio Histórico e Cultural 

para as gerações presentes e futuras, preservando as “[...] principais fontes de 

informação que atestam os acontecimentos políticos, sociais, econômicos e culturais 

do povo panamenho”. É dividido em três departamentos: descrição e digitalização; 

biblioteca e consulta; e documental. 

 
 Peru – Archivo General de la Nación14

 

 

Posicionado em Lima e ligado ao Ministério da Cultura, guarda os 

testemunhos documentais-arquivísticos datados desde o século XVI. Dirige o 

Sistema Nacional de Arquivos, projetando padrões e políticas de proteção e 

preservação do Patrimônio Documental e seu uso racional, responsável e 

transparente. Concebido em 1861, tinha o dever de salvaguardas documentos 

históricos pertencentes as antigas instituições governamentais da era colonial. Em 

1940, recebeu 28 mil metros lineares de documentação referentes à Colônia e 

também a República. No ano de 1972, alterou sua nomenclatura de Arquivo 

Nacional para Arquivo Geral da Nação. 

 

 

13 Disponível em: < http://www.archivonacional.gob.pa/index.php>. Acesso em: 12 de Out. de 2018. 
14 Disponível em: < http://agn.gob.pe/portal/>. Acesso em: 12 de Out. de 2018. 

http://www.archivonacional.gob.pa/index.php
http://agn.gob.pe/portal/
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 Portugal – Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das 

Bibliotecas15
 

 
A Área Arquivos da Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 

(DGLAB) é responsável por coordenar o Sistema Nacional de Arquivos em Portugal. 

Localizado em Lisboa, tem por missão promover e acompanhar a intervenção do 

Estado na política arquivística; proteger e valorizar o patrimônio cultural e 

arquivístico e “[...] garantir os direitos do Estado e dos cidadãos nele 

consubstanciados, a sua utilização como recurso da atividade administrativa e 

fundamento da memória coletiva e individual”. A Direção gere uma rede de arquivos 

em todos o país: dois de âmbito nacional e dezesseis de âmbito regional. Os 

principais clientes atendidos são o cidadão, o Governo e a Administração e os 

Profissionais de Informação. 

Os arquivos nacionais que fazem parte da DGLAB são o Arquivo Nacional da 

Torre do Tombo e o Centro Português de Fotografia. Os arquivos de âmbito regional 

distribuem-se pelos distritos, com exceção dos Arquivos Distritais de Braga e da 

Universidade de Coimbra, que localizam-se nas dependências das Universidades do 

Minho e de Coimbra. Encontram-se fora da Rede o Arquivo Regional da Madeira e a 

Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo. 

Os arquivos regionais incorporam documentos de Registro civil, Cartórios 

Notariais e Tribunais na área do distrito em que se inserem. Entretanto, também é 

possível encontrar fundos provenientes de outras repartições públicas e de pessoas 

físicas, pois os conjuntos privados “[...] têm uma representatividade notável 

nomeadamente através de conjuntos documentais monásticos e religiosos”. Esses 

arquivos, além de salvaguardar o patrimônio documental, também são extensões da 

DGLAB para o apoio e tratamento técnico documental e disseminação dos fundos 

custodiados. 

 
 República Dominicana – Archivo General de la Nación16

 

 

Localiza-se em Santo Domingo e detêm os documentos que datam da 

fundação da República e alguns herdados da era colonial, formando parte 

 

15 Disponível em: < http://arquivos.dglab.gov.pt/>. Acesso em: 12 de Out. de 2018. 
16 Disponível em: < http://www.agn.gov.do/index.php>. Acesso em: 12 de Out. de 2018. 

http://arquivos.dglab.gov.pt/
http://www.agn.gov.do/index.php
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significativa do patrimônio documental dominicano. Possui duas funções: de arquivo 

histórico e arquivo intermediário da administração pública. É responsável pela 

proteção de documentos que sejam de interesse para a preservação da memória 

cultural e histórica nacional. Sua missão também engloba “[...] oferecer serviços 

culturais que garantam os direitos de acessibilidade cidadania, eficiência 

administrativa e pesquisa histórica”. Foi criado em 1935 e hoje é uma entidade de 

direito público com autonomia de atuação. 

 
 Uruguai – Arquivo General de la Nación17

 

 

Em Montevideo, posiciona-se o Arquivo Geral da Nação, criado em 1926. 

Recebe documentos históricos provenientes da Administração Pública. O acervo é 

composto por documentos que integram o Arquivo e Museu Histórico Nacional, os 

documentos do Arquivo Administrativo e a documentação proveniente da 

Administração Geral, Entes Autônomos, Governos Departamentais e Coleções e 

Arquivos Privados. 

Servindo ao Estado, protege e disponibiliza a informação pública. Entende 

que a documentação por ele salvaguardada serve para a proteção dos direitos 

humanos, garantindo que sejam descritos de forma clara e precisa. Responsável 

pelo Sistema Nacional de Arquivos, ele é o órgão que rege a política de arquivos e a 

gestão documental nacional e atua na formação de profissionais para atuar em 

arquivos. 

 
6.2 Procedimentos de coleta de dados 

 
 

Para verificar quais eram os países que faziam parte da ibero-américa e 

explorar os arquivos públicos pertencentes à estas localidades, utilizou-se como 

ferramenta a página web da Secretaría General Iberoamericana18 e do Programa 

IberArquivos19. 

De forma complementar, foi consultado o Censo-Guía de Archivos da Espanã 

e Iberoamérica, mantido pelo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte da 

Espanha. 
 

17 Disponível em: < http://www.agn.gub.uy/>. Acesso em: 12 de Out. de 2018. 
18 Disponível em: <https://www.segib.org/pt-br/>. Acesso em: 18 de Mar. de 2019. 
19 Disponível em: < http://www.iberarchivos.org/>. Acesso em: 18 de Mar. de 2019. 

http://www.agn.gub.uy/
https://www.segib.org/pt-br/
http://www.iberarchivos.org/
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O Censo é um guia eletrônico e diretório de arquivos da Espanha e 
Ibero-américa [...] que permite aos cidadãos a localização imediata 
dos centros de arquivo, assim como os fundos e coleções que 
custodiam e os serviços que estes prestam, além de servir como 
ferramenta para a conservação e difusão do patrimônio documental 
[...]. (CENSO-GUÍA DE ARCHIVOS DA ESPANÃ E 
IBEROAMÉRICA, 2017, tradução nossa) 

 

O Censo-Guía de Archivos da Espanã e Iberoamérica (2017, tradução nossa) 

foi criado a partir da lei espanhola 16/1985, que trata sobre o Patrimônio Histórico 

Espanhol e determina que ao Estado deve elaborar uma ferramenta que demonstre 

quais são os bens integrantes do patrimônio documental do país. Ademais, o Real 

Decreto 1708/2011 estabelece um Sistema Espanhol de Arquivos e regula as 

normas e o acesso do Sistema de Arquivos da Administração Geral do Estado e de 

seus Organismos Públicos. Posteriormente, o projeto foi ampliado a outros arquivos 

de países hispanos para contribuir com a difusão e conservação do patrimônio 

documental. 

Subsequentemente, determinou-se por meio do ranking desenvolvido pela 

IESE Business School, da Universidade de Navarra (Espanha), “Cities in motion” 

(2018), quais desses países ibero-americanos possuiam cidades inteligentes. 

Segundo a IESE Business School (2017, tradução nossa), a Cities in Motion é 

uma plataforma de pesquisa desenvolvida pelo Centro de Globalização e Estratégia 

e pelo Departamento de Estratégia da IESE Business School. O projeto reúne 

especialistas de diversos lugares do mundo, de instituições públicas e privadas com 

foco em governos locais. Seu objetivo é promover ideias que levem as cidades a 

terem iniciativas sustentáveis e inteligentes, além de possuir uma abordagem 

inovadora para a governança das cidades e um modelo urbano baseado em um 

ecossistema sustentável, atividades inovadoras, equidade entre os cidadãos e o 

território conectado. O ranking classificou as cidades por meio de características 

referentes as tendências demográficas, aspectos econômicos, questões sociais e 

impactos ambientais. 

O levantamento de dados nos websites pertencentes a instituições 

arquivísticas inseridas no programa IberArquivos, foi realizado por meio do roteiro de 

observação (APÊNDICE A). 

A seguir, foi elaborada e enviada aos diretores dos arquivos uma carta de 

apresentação da pesquisa e caso ocorresse a sua liberação na resposta, foi enviado 

convite para responder um questionário (APÊNDICE B). 
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Figura 6 – Questionário Arquivos Públicos em Cidades Inteligentes 

Fonte: Google Forms 

 
 

O questionário (figura 6) foi desenvolvido em uma plataforma online 

especializada, o Google Forms, com perguntas direcionadas aos diretores e/ou 

responsáveis pelos arquivos – os sujeitos da pesquisa – para auxiliar na 

compreensão da estrutura, funcionamento e atividades da unidade de informação e 

sua relação com o governo e a comunidade. As instituições que responderam ao 

questionário foram Chile, Costa Rica e Portugal. (APÊNDICE C). 

No caso do Brasil, o questionário foi aplicado em formato de entrevista 

(APÊNDICE D), in loco, pois entendeu-se que a observação participativa seria 

essencial para identificar pontos de convergência entre os arquivos públicos e as 

cidades inteligentes. 

A visita ao Arquivo Nacional do Brasil ocorreu no mês de janeiro de 2019, em 

dois momentos: em uma primeira etapa foram realizadas entrevistas com a 

Coordenadora-Geral da Gestão de Documentos, o Chefe do Comitê do ADAI no 

Arquivo Nacional, o supervisor da área de Documentos Cartográficos, o Assessor da 

Coordenação-Geral de Acesso e Difusão do Acervo, a Supervisora de Núcleo de 

Estudos do Usuário e com uma integrante da Coordenação de Preservação do 

Acervo. 
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Figura 7 – Arquivo Nacional do Brasil 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Na segunda etapa, ocorreu uma visita aos setores Gestão de Depósito (figura 

7) com apresentação da técnica em meteorologia e ao Laboratório de Restauração , 

onde os servidores demonstraram o preparo e tratamento dos documentos que 

necessitam de restauro. O contato para marcar as entrevistas e a assistência 

durante os momentos de pesquisa e observação foram realizados por uma 

integrante da Equipe de Educação em Arquivos. 

 
6.3 Instrumentos de coleta de dados 

 
 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram: registro de imagens, 

carta convite, roteiro de observação, questionários e entrevista. 

A elaboração do roteiro de coleta de dados nos websites, o questionário e a 

entrevista foram baseados nos cinco conceitos relacionados por Caldas (2009, p. 

122) a unidades de informação em regiões inteligentes - Recursos Humanos, 

Mercado/Usuários, Produtos/Serviços, Gestão Local/Pública e Tecnologia – 

acrescidos de categorias elencadas com base na literatura relacionada a cada área: 

 
 Recursos Humanos 

 

Os recursos humanos de uma instituição são elementos importantes para os 

processos estratégicos, táticos e operacionais, pois colocam em prática o 

planejamento estratégico da empresa. 

Schultz (1973, p. 53) define capital humano como aquele que “[…] se acha 

configurado no homem, e é capital porque é uma fonte de satisfações futuras, ou de 

futuros rendimentos, ou ambas as coisas”. 
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[…] o capital humano não é um ativo negociável, no sentido de que 
possa ser vendido. Pode, sem dúvida, ser adquirido, não como um 
elemento de ativo, que se adquire no Mercado, mas por intermédio 
de um investimento do próprio indivíduo. Segue-se que nenhuma 
pessoa pode separar-se a si mesma do capital humano que possui. 
Tem de acompanhar, sempre, o seu capital humano, quer o sirva na 
produção ou no consumo. (SCHULTZ, 1973, p. 53) 

 

As pessoas de uma instituição que fazem a conexão da missão, visão e 

valores organizacionais com o público, visando a satisfação das demandas do 

Mercado. Assim, para a produção e consumo, “[…] a estrutura da sociedade 

moderna baseia-se no conhecimento e no capital humano. Seu produto é fruto da 

criatividade, imaginação e aptidão do ser humano”. As organizações precisam ser 

“[…] flexíveis, constituídas de equipes multifuncionais com redes de comunicação 

intensivas para irradiar conhecimento”. (OLIVEIRA et al., 2000, p. 8) 

Essas equipes, por meio de seus talentos e competências, produzem 

conhecimento e agregam valor a organização em que atuam, influenciando suas 

ações e planejamento. (CHIAVENATO, 2009) 

O aprimoramento das competências individuais e coletivas depende de 

investimento em normas e atividades que fomentem a criatividade e a satisfação de 

cada pessoa da equipe. Barretos (2005, p. 169) afirma que é preciso desenvolver 

ações de: “[…] capacitação e integração de pessoas [e] valorização de equipes para 

a descentralização dos processos decisórios exigidos pela redução dos níveis 

hierárquicos”. Essas condutas ocasionam no: 

[...] desenvolvimento de novas competências, integrando as 
potencialidades da cada sujeito ao capital organizacional. Somente 
com equipes coesas e desenvolvidas será possível gerir a 
competitividade, a complexidade as incertezas e as formas de 
adaptabilidade requeridas para o mundo atual. (BARRETO, 2005, p. 
169). 

 

Integrar as potencialidades do sujeito com os objetivos da empresa ajuda a 

formar uma gestão mais horizontal, em que os colaboradores exercem uma função 

de maior participação nas decisões administrativas, pois estas precisarão encontrar 

um equilíbrio entre os atributos e particularidades da instituição e de seus 

colaboradores. Para Lacombe (2011), a formação de equipes coesas é uma 

responsabilidade importante dos administradores. Barreto (2005, p. 176) aponta que 

o gestor precisa estar a par de uma nova ética organizacional que se compromete 
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“[...] com a formação e integração do sujeito num mundo em permanente 

transformação”. Para tanto, torna-se necessário: 

Selecionar, formar, integrar e aperfeiçoar um grupo de pessoas [...] 
com objetivos definidos, fazendo com que cada membro conheça  
seu papel, coopere com os demais e “vista a camisa” para produzir 
resultados [...]. (LACOMBE, 2011, sem paginação) 

 
Os recursos humanos são imprescindíveis para a obtenção de resultados 

satisfatórios para as empresas. “Pessoas mais envolvidas e capacitadas para o 

serviço oferecem uma contribuição diferenciada para o crescimento institucional”. 

(CALDAS, 2008, p. 147) 

No que diz respeito a capacitação profissional na área de Ciência da 

Informação, Ferreira (2003, p. 45) aponta que as constantes atualizações de 

competências dos profissionais da informação, além de propiciarem um crescimento 

técnico, agregam “[…] valor aos serviços de informação que são a eles designados e 

disponíveis a seus usuários”. Para o autor, “[…] ao atender prontamente às 

necessidades de informações críticas, possibilitam que [estas] atuem como uma 

vantagem competitiva para [as] organizações”. 

As unidade de informação têm papel considerável a desempenhar, 
nesta questão. Como parte vital das organizações de trabalho se 
constituem organismos corresponsáveis e interativos, que auxiliam 
no desenvolvimento de um sentido de homem mais integrado às 
suas complexas dimensões técnicas/racionais/conceituais, 
emocionais/afetivas relacionais. (BARRETO, 2005, p. 176) 

 

As unidades de informação precisam encorajar o desenvolvimento técnico e 

teórico dos indivíduos, de forma conjunta, formando profissionais complexos e 

pensantes. Para alcançar a alçada de organismos corresponsáveis e interativos, 

Ramos (1996, sem paginação) destaca que as unidades de informação devem 

possuir um grupo de colaboradores multifacetado: 

As equipes devem ser multidisciplinares e polivalentes, 
contando com profissionais de diferentes aptidões, formações e 
personalidades. A diversidade na composição de equipes é um 
fator favorável para a área de informação. (RAMOS, 1996, sem 
paginação). 

 
Além da questão multidisciplinar, a formação e capacitação técnica destes 

profissionais também deve ser constante, pois é um investimento a longo prazo para 

as instituições. A qualificação pode envolver programas como participação em “[…] 

eventos, visitas, estágios, cursos de pós-graduação, cursos de média duração fora 
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da instituição e internamente de curta duração”. É fundamental a implantação de um 

treinamento inicial para os funcionários recém contratados, englobando diretrizes 

“[…] sobre a instituição e a unidade de informação, descrevendo inclusive as áreas 

de atuação, os métodos de trabalho e a expectativa de resultados esperados”. 

(RAMOS, 1996, sem paginação) 

De acordo com a literatura apresentada, nesta seção, acerca dos Recursos 

Humanos, definiram-se algumas características que podem ser analisadas por meio 

dos websites dos arquivos públicos e dos questionários enviados aos gestores, a 

saber: Equipes Multidisciplinares, Capacitação/Aperfeiçoamento. 

 

 Mercado/Usuários 

 
O Mercado ou público alvo de uma empresa é o seu norteador para a 

otimização de processos, produtos e serviços, pois é com base em suas 

necessidades e demandas que as organizações estabelecem como serão as 

atuações, porém, sempre levando em conta a capacidade técnica da instituição e 

seus objetivos organizacionais. 

As estratégias de atuação de uma empresa devem traduzir as expectativas do 

mercado. “[...] O entendimento do mercado pode trazer ao produto e ao serviço de 

uma organização o máximo de possibilidades técnicas”. (CALDAS, 2008, p. 152) 

 
O processo de troca entre o grupo de produtores/vendedores e os 
consumidores acontece no ambiente que denominamos de mercado. 
Esse local de troca, que no passado era geralmente um espaço físico 
específico e delimitado, como mercado público ou feira, por exemplo, 
hoje se expandiu e envolve até mesmo um espaço virtual, como no 
ciberespaço e as compras pela internet. O mercado representa 
também o conjunto de compradores reais ou potenciais em posição 
de demandar produtos. (SAMARA; MORSCH, 2005, p. 13) 

 

A capacidade de adaptar-se ao novo contexto tecnológico de atuação é uma 

vantagem competitiva das instituições, que precisam atuar de forma proativa nos 

ambientes físico e virtual, para captar e fidelizar clientes. Aaker (2007, p. 26) declara 

que “[...] as políticas governamentais, necessidades do cliente e desenvolvimentos 

tecnológicos podem ser influenciados - e talvez até controlados – com estratégias 

criativas e ativas”. (AAKER, 2007, p. 26) 

No caso da Ciência da Informação, “[...] entende-se que o mercado da 

informação consiste naqueles que possuem interesse real ou potencial na própria 
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informação”. Além disso, [...] o interesse pela informação deve estar presente tanto 

naqueles que oferecem informação (oferta) como naqueles que precisam e a 

buscam (demanda). (AMARAL, 2011, p. 92) 

É importante haver o encontro entre os interesses da instituição e seus 

usuários. O oferecimento de produtos e serviços deve levar em consideração se a 

infraestrutura física, tecnológica, financeira e humana da organização tem 

capacidade para atender as demandas dos usuários. E, ainda que seja capaz dessa 

realização, é preciso saber se aquilo que ela oferece é o que realmente o mercado 

necessita, do contrário, será desperdício de tempo e dinheiro. O foco das unidades 

de informação deve ser: 

 
Harmonizar o estoque de informação produzida e disponível na 
sociedade com a sua transferência visando à assimilação, que gera 
conhecimento, é a intenção maior de todos aqueles que trabalham 
com a informação, particularmente a informação em ciência e 
tecnologia. (BARRETO, 1996, p. 4) 

 

Corroborando com a ideia de que a intenção primordial daqueles que 

trabalham com informação deve ser a assimilação geradora de conhecimento, 

Jardim (1998) ressalta que os arquivos não devem ser entendidos apenas como 

lugares de memória, pois: 

 

A memória no espaço arquivístico só é ativada, porém, se em tais 
lugares de memória forem gerenciados também lugares de 
informação, onde esta não é apenas ordenada, mas também 
transferida. Se a memória não é neutra, muito menos a informação.  
É enquanto lugares de informação – espaços (às vezes virtuais) 
caracterizados pelo fluxo informacional – que os arquivos se 
configuram hoje, provocando redimensionamentos na arquivologia. 
(JARDIM, 1998, sem paginação) 

 

 
Enquanto “lugares de informação”, os arquivos precisam atuar com vistas aos 

diferentes contextos políticos, econômicos e sociais. Segundo Barreto (1996, p. 4), 

deve-se observar as competências individuais dos usuários no que diz respeito a 

apropriação da informação, que podem ser caracterizadas por: “[…] grau de 

instrução, nível de renda, acesso aos códigos formais de representação simbólica, 

acesso e confiança aos canais de transferência da informação, estoque pessoal de 

conhecimento acumulado […]”. 
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Além de identificar o público, a unidade de informação também precisa 

preocupar-se com os comentários dos usuários em relação a satisfação com o 

produto/serviço informacional, pois esta devolutiva proporciona propostas de 

melhoria e otimização para as atividades da instituição. Para obtenção dessas 

observações, Amaral (1998, p. 106-107) aponta que podem ser usadas diversas 

ferramentas, como: “[…] Caixas de sugestões, cartões de avaliação de serviços, 

entrevistas, estudos de opiniões”. É com base nesse conhecimento que “[…] a 

unidade de informação poderá ajustar, constantemente, sua oferta de produtos e 

serviços e alcançar o nível de satisfação desejado no atendimento às necessidades 

dos seus usuário”. 

Para analisar o Mercado/Usuários, definiram-se os seguintes pontos de 

observação: Canais de Comunicação, Pesquisa de Mercado/Estudo de 

Usuários, Feedback do Atendimento, Controle de Usuários Físicos/Virtuais. 

 

 Produtos/Serviços 

 
Os produtos e serviços de uma instituição são a sua atividade fim, ou seja, 

todos os processos e planejamentos anteriores tem como foco a criação de artigos 

de qualidade, que respondam as expectativas do Mercado e garantam a satisfação 

do cliente com a empresa. Moller (2002) afirma que as organizações devem estar 

focadas em satisfazer as expectativas de seus clientes, por meio da oferta de 

produtos e serviços de qualidade. 

No caso dos arquivos, normalmente os produtos oferecidos não são fáceis de 

serem diferenciados e não há, efetivamente, uma concorrência de Mercado. Para 

resolver essa questão, Rocha e Silva (2006, p. 79) apontam que, “[...] à medida que 

se reduzem as possibilidades de diferenciação de produtos, [...] as empresas são 

levadas a desenvolver vantagens competitivas centradas na oferta ampliada de 

serviços”. 

A observação de aspectos como atendimento dos usuários, investimentos em 

tecnologias, personalização de serviços e do feedback dos indivíduos também 

auxilia no planejamento dos produtos e serviços. 

 
O planejamento dos produtos ou serviços que serão disponibilizados 
deve oferecer uma base conceitual para definir a especialização do 
produto, seu desenvolvimento, recursos humanos e financeiros 
necessários e, principalmente, a compatibilidade com os dados 
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levantados sobre a preferência do segmento – alvo. Com as 
mudanças tecnológicas, sociais, financeiras e outras do meio 
ambiente que cerca a unidade da informação, é necessário lembrar 
que esses produtos têm um ciclo de vida e que deverão, depois de 
certo período, ser reformulados, a partir de dados fornecidos pelos 
usuários. (BAPTISTA et al, 2009, p. 91) 

 

A constante atualização dos produtos e serviços com base nas opiniões dos 

clientes mantêm a instituição em conformidade com o mercado. Para tanto, o 

planejamento é fundamental para a operacionalização básica das unidades de 

informação. Com base nele, é possível cumprir “[…] requisitos de qualidade, como 

confiabilidade, cobertura, novidade e abrangência de sua oferta de produtos e 

serviços de informação”. (BARRETO, 1996, p. 7) 

A literatura sobre Produtos e Serviços possibilitou o entendimento de algumas 

possibilidades de atuação pelos arquivos: Oferta Ampliada, Atualização, 

Promoção/Difusão, Instrumentos de Busca. 

 

 Gestão Local/Pública 

 
 

A Gestão Pública na sociedade moderna adota uma abordagem 

descentralizada e participativa, convidando os atores sociais a integrar seu 

planejamento e dando mais autonomia para seus órgãos desenvolverem as funções 

que lhes são nomeadas. Para Paula (2005, sem paginação), essa nova forma de 

Administração Pública surgiu quando “[...] a sociedade começou a requisitar o 

espaço tomado pelo Estado na gestão do interesse público”, dessa forma, “[...] a 

nova administração pública absorveu a seu modo um discurso que enfatiza a 

democracia e a participação, ou seja, a dimensão sociopolítica da gestão”. 

“[...] os Estados democráticos contemporâneos não são simples 
instrumentos para garantir a propriedade e os contratos, mas 
formulam e implementam políticas públicas estratégicas para suas 
respectivas sociedades tanto na área social quanto na científica e 
tecnológica” (PEREIRA; SPINK, 2006, sem paginação). 

 

Gerenciar é diferente de controlar, como era comum na administração 

clássica dos territórios. O Estado fomenta as atividades em seu ambiente, como as 

práticas científica e tecnológicas, porém, confere emancipação para a sociedade 

praticar suas próprias ideias. 

Uma organização pública forma-se por diversas razões e interesses, 
porque é dirigida para atender às necessidades da população. 
Permite a seus dirigentes desenvolver projetos, realizar atividades, 
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superar obstáculos e controlar seu ambiente, por meio da 
especialização de tarefas, da coordenação de esforços, da unidade 
de direção e uso inteligente de recursos.(SANTOS, 2014, sem 
paginação) 

 

Para garantir o sucesso dos empreendimentos, valorizando a infraestrutura e 

recursos disponíveis, a gestão pública baseada na democracia deve ser constituída 

com base em três dimensões, como demonstra Paula (2005): a dimensão 

econômico-financeira, envolvendo a administração e investimentos das finanças 

públicas; a dimensão institucional-administrativa, ligadas ao planejamento 

estratégico do Estado e de suas instituições e; a dimensão sócio política, envolvendo 

a relação entre o governo e sociedade, com foco no respeito aos direitos dos 

cidadãos e sua participação na vida pública. As novas atuações da gestão pública 

tem suas preocupações voltadas para a: 

 
[...] melhoria da qualidade e da rapidez dos serviços prestados aos 
cidadãos e às empresas, para tornar a economia mais competitiva, 
bem como da redução da despesa pública e do aumento da eficácia 
da atuação do Estado, fatores que reforçam a legitimidade do poder 
político. (PENTEADO, 2006, p. 15) 

 
Em busca de melhorar a qualidade dos serviços, tornar a economia mais 

competitiva e aumentar a eficácia do Estado, é preciso que dados referentes ao 

setor público e suas atividades estejam disponíveis para a consulta e auxilio nas 

tomadas de decisões e boas práticas governamentais. Para isso, as instituições de 

informação que atuam nessas localidades articulam-se junto a sociedade e a política 

pública local como força estratégica. 

De acordo com Caldas (2008, p. 161), as unidades culturais (museus e 

bibliotecas) “[...] procuram novas práticas de gestão para melhorar o seu quadro de 

funcionamento. Desenvolvem líderes para inserir junto da administração local e 

cuidam da constante criação de parcerias de trabalho e atuação”. No presente 

trabalho, entende-se que os arquivos também podem fazer uso dessas estratégias 

para a sua atuação junto ao governo de cidades inteligentes. 

A literatura apresenta algumas atuações da Gestão Pública a serem 

observadas por meio dos arquivos públicos: Parcerias com o Governo, Fomento à 

Pesquisa, Recolhimento Periódico de Documentos, Desenvolvimento 

Urbano/Regional. 
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 Tecnologia 
 

A tecnologia auxilia o funcionamento de instituições públicas e privadas, 

atuando como ferramenta que facilita os processos burocráticos e a realização de 

tarefas de rotina, tornando essas práticas mais rápidas e eficientes. 

 
Devido ao grande volume de informação produzida, registrada e 
divulgada pelos órgãos públicos, torna-se necessário a cada dia, 
maior qualidade de meios de processamento, guarda, transmissão e 
recuperação. O desenvolvimento de tecnologias avançadas de 
informação e comunicação (TICs) vem ajudando a equacionar este 
problema, uma vez que permite a criação de serviços em meio 
eletrônico. Essas tecnologias agilizam a produção, processamento, 
armazenamento, disseminação e recuperação da informação, dentro 
e fora dos órgãos públicos. (JAMBEIRO et al., 2012, p. 6) 

 

As TIC são ferramentas que facilitam o contato do governo com a sociedade, 

podendo “[…] ser utilizadas pelo poder público para disponibilizar informações 

confiáveis e tematicamente organizadas, para que sejam rapidamente localizadas e 

utilizadas”. (JAMBEIRO et al., 2012, p. 7) 

 
Em suma, as TICs estão criando novas possibilidades para o 
exercício da cidadania. Elas permitem que informações produzidas 
por diversas instituições, governamentais ou não, sejam amplamente 
e rapidamente divulgadas. O acesso à informação constitui a 
condição sine qua non para que os cidadãos possam cumprir seus 
deveres e usufruir de seus direitos, bem como para solucionar seus 
problemas. Consequentemente, a utilização das TICs, especialmente 
da Internet, pode aumentar a eficácia dos serviços, desenvolver ou 
reforçar a sociedade civil e fortalecer as relações entre governo e 
sociedade. (JAMBEIRO et al., 2012, p. 8-9) 

 

Informações confiáveis e tematicamente organizadas, disponibilizadas pelo 

Poder Público, são encontradas nos arquivos. O contato desses centros com a 

sociedade precisa ser estudado de acordo com cada ambiente de atuação. Além de 

auxiliar o arquivo como instituição física, proporcionando subsídios facilitadores para 

o processamento técnico, administração, curadoria, disseminação e atendimento, 

segundo Nogueira (2006), a tecnologia assessora a presença social desses centros 

de informação no contexto eletrônico, pois arquivos online: 

 
[...] consubstanciam o conceito de desmaterialização, de um Arquivo 
sem condicionantes nem de espaço nem de tempo, acessível a 
qualquer hora e de forma imediata. Associado a este encontra-se a 
poderosa qualidade das TIC que é a visibilidade que proporcionam: 
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multiplicar a projeção e o nível de impacto do Arquivo. (NOGUEIRA, 
2006, sem paginação) 

 
Para o acesso rápido e imediato das informações arquivísticas, sem a 

participação de um profissional da informação mediando esse processo, Santana 

(2009, p. 36-37) afirma que é básico a adoção de “[...] um conjunto de políticas 

que incentive e facilite a participação e o uso de tais recursos pela sociedade 

como um todo, vencendo assim o distanciamento [...]” entre indivíduos e 

tecnologia. 

Os cidadãos precisam estar bem treinados para utilizar as tecnologias e obter 

informações pois, segundo Pereira e Silva (2010, p. 153) “[...] uso do 

conhecimento e da informação, assim como a conversão destes em inovação, é 

parte fundamental no processo de progresso das cidades e suas microrregiões”. 

A utilização das TICs na Administração Pública possui vários 
objetivos: o alcance e a melhoria contínua da qualidade, o aumento 
da eficácia e da eficiência, a transparência dos atos administrativos, 
a fiscalização das ações governamentais e a participação popular no 
exercício da cidadania, por meio da facilidade de acesso a serviços 
públicos ofertados na Internet. (PEREIRA; SILVA, 2010, p. 153). 

 
Diante do cenário atual de busca da qualidade de processos, produtos e 

serviços governamentais, faz-se necessária a rápida recuperação de informações e 

documentos para a tomada de decisões mais ágeis e coerentes, que geram lucros 

econômicos e sociais. Para atender a produção atual de documentação digital e 

eletrônica, muitas unidades de informação e arquivos estão automatizando seus 

serviços de arquivo não digital e também os processos que envolvem desde a 

produção até a eliminação, passando pela preservação e disseminação, utilizando a 

tecnologia a favor de suas práticas institucionais. 

A Tecnologia atua na facilitação das técnicas e produções dos arquivos. 

Sendo assim, identificam-se alguns tópicos a serem observados na pesquisa: 

Produtos e Serviços em Meio Eletrônico, Acesso Virtual ao Acervo,  

Atualização  do  Site.  

Para o direcionamento da coleta de dados, elaborou-se a figura 8 que 

sintetizou a relação dos conceitos relacionados por Caldas (2009) e as 

subcategorias representativas do método análise de conteúdo definidas para 

observação nos Arquivos Públicos. 
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Figura 8: Proposta para atuação dos Arquivos Públicos em Cidades Inteligentes 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Caldas (2009) 
 

 

6.1 Procedimentos de análise de dados 
 

 

Inicialmente, a verificação dos dados deu-se por meio da análise de conteúdo. 

Para realizar os procedimentos de análise das mensagens, organizou-se a 

informação em categorias a priori, expostas na figura 8. 

As categorias podem ser a priori, quando “É fornecido o sistema de categorias 

e repartem-se da melhor maneira possível os elementos, à medida que vão sendo 

encontrados [...]” e a posteriori, no caso em que “O sistema de categorias não é 

fornecido antes, resultando da classificação analógica e progressiva dos elementos 

[...]”. (BARDIN, 1977, p. 119) 

Este conjunto de domínios levou em consideração as qualidades estipuladas 

por Bardin (1977): exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, 

objetividade/fidelidade e produtividade. 

Na continuidade da análise de dados, respeitou-se as três fases de Bardin: 

(2011, p. 131) pré-análise (escolha dos documentos a serem abordados, formulação 

de hipóteses/objetivos e indicadores que auxiliam a interpretação dos dados); 

exploração do material (aplicação sistemática das deliberações) e; tratamento dos 

resultados, interferência e interpretação (proposição de “[...] inferências e [...] 

interpretações a propósito dos objetivos previstos – ou que digam respeito a outras 

descobertas inesperadas” 
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Os websites institucionais dos arquivos ibero-americanos fazem parte de um 

código linguístico escrito de comunicação em massa. Já os questionários enviados 

aos diretores destes arquivos são descritos em um código linguístico escrito para 

comunicação dual “diálogo” e a entrevista como comunicação dual “diálogo” oral, 

como pode ser verificado no quadro 3. 

 
Quadro 3 - Aplicações da Análise de Conteúdo 

 

Código e suporte Comunicação 
dual “diálogo” 

Grupo restrito Comunicação de 
massa 

LINGUÍSTICO 
Escrito 

 

Cartas, respostas 
a questionários, a 
testes projetivos, 

trabalhos 
escolares. 

 

Ordens de 
serviço numa 

empresa, todas 
as comunicações 
escritas trocadas 

dentro de um 
grupo. 

 

Jornais, livros, 
anúncios publicitários, 

cartazes, literatura, 
textos jurídicos, 

panfletos. 

Oral Entrevistas e 
conversas de 

qualquer espécie. 

Discussões, 
entrevistas, 

conversas de 
grupo de 
qualquer 
natureza. 

Exposições, 
discursos, rádio, 

televisão, cinema, 
publicidade, discos. 

ICÔNICO (sinais, 
grafismo, imagens, 
fotografias, filmes, 

etc.) 

Respostas aos 
testes projetivos, 
comunicações 

entre duas 
pessoas por meio 

de imagem 

Toda a 
comunicação 
icônica num 

pequeno grupo 
(p. ex.: símbolos 
icônicos numa 

sociedade 
secreta, numa 

casta...) 

Sinais de trânsito, 
cinema, publicidade, 

pintura, cartazes, 
televisão 

OUTROS CÓDIGOS Comunicação não verbal com o Meio físico e 
E SEMIÓTICOS (i.e, destino a outrem (postura, gestos, simbólico: sinalização 

tudo o que não é distância espacial, sinais olfativos, urbana, monumentos, 
linguístico e pode ser manifestações emocionais, objetos arte...; mitos, 

portador de cotidianos, vestuário, alojamentos...), estereótipos, 
significações; ex.: comportamentos diversos, tais como instituições, 

música, código rituais e regras de cortesia. elementos de cultura. 
olfativo, objetos   

diversos,   

comportamentos,   

espaço, tempo, sinais   

patológicos, etc.)   

Fonte: Adaptado de Bardin (2011, p. 40) 
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Por fim, a análise dos dados foi concretizada por meio de tabulação e 

elaboração de gráficos, sintetizando as informações coletadas. O quadro 4 apresenta 

uma síntese das etapas seguidas no trabalho. 

 
Quadro 4 – Etapas da Análise de Conteúdo 

 

ETAPAS CONTEÚDO DA PESQUISA 

 
 

Leitura flutuante 

Levantamento bibliográfico para a 
construção do corpo teórico da pesquisa, 
a partir de literatura especializada e de 
textos fundamentais sobre os temas 
cidades inteligentes, arquivos públicos e 
gestão pública. 

 
 

Corpus 

Delimitou-se os conteúdos que 
contemplavam a atuação dos arquivos 
públicos como centros informacionais da 
gestão pública em cidades inteligentes. 

 
 
 

Elaboração de hipóteses 

Os arquivos públicos possuem potencial 
estratégico administrativo quando 
utilizados pelo Estado e seus cidadãos 
para a construção e desenvolvimento de 
cidades inteligentes. Para tanto, o arquivo 
precisa ser reconhecido como um centro 
referencial de informação acerca de sua 
localidade. 

 
 

Indicadores propostos – Categorias de 
interpretação 

1. Recursos Humanos 
2. Mercado/Usuários 
3. Produtos e Serviços 
4. Gestão Local e Pública 
5. Tecnologia 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Bardin (1977). 
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7 ANÁLISE DOS DADOS 
 

A análise de dados foi dividida em três etapas: primeiro, o diagnóstico e a 

coleta realizadas online nas páginas oficiais das treze instituições determinadas, de 

maneira igualitária e comparativa (entre os meses de outubro de 2018 a abril de 

2019); depois, foram examinados os questionários recebidos online e a entrevista - 

de maneira distinta, devido a diferenciação em sua aplicação - e; finalmente, 

explorou-se o paralelo entre a coleta de dados, a entrevista e os questionários, com 

o intuito de cruzar as informações obtidas. 

Obteve-se respostas aos questionários das instituições arquivísticas do Chile, 

Costa Rica e Portugal, a entrevista e observação ocorreram no Arquivo Nacional do 

Brasil e a pesquisa documental ocorreu nos websites dos trezes arquivos 

selecionados. 

Os quadros elaborados para a coleta de dados nos websites institucionais 

foram divididos de acordo com as categorias de análise: Recursos Humanos 

(APÊNDICE E), Mercado/Usuários (APÊNDICE F), Produtos/Serviços (APÊNDICE 

G), Gestão Local/Pública (APÊNDICE H) e Tecnologia (APÊNDICE I). 

A ibero-américa tem quase setenta e três por cento de seus vinte e dois 

países apontados no ranking Cities in Motion de iniciativas e cidades inteligentes. De 

acordo com essa constatação, os esforços da Comunidade Ibero-Americana em 

alcançar regiões em que a sociedade e o Governo participam ativamente de sua 

gestão, com iniciativas de cooperação e desenvolvimento sustentável, cultural, 

econômico e social estão alcançando seus objetivos. 

Com o foco na preservação do patrimônio cultural e documental, observa-se 

que o Programa IberArquivos tem contribuído com o desenvolvimento dos países da 

ibero américa, visto que sessenta e nove por cento de seus integrantes aparecem na 

classificação das cidades inteligentes. Em contrapartida, dos sete países que não 

fazem parte do empreendimento, quatro também não são citados no Cities in Motion. 

Assim, podemos constatar na prática a importância da atuação efetiva dos arquivos 

públicos em prol do progresso dos seus ambientes de atuação. 

Todas as cidades sede dos arquivos pertencentes ao programa IberArquivos 

são apontadas no ranking de cidades inteligentes como as mais bem colocadas de 

seus  países,  excetuando-se  o  Brasil (apenas  por uma questão de tradição, pois o  

 

 

 

Rio de Janeiro foi capital do país até 1960 e o Arquivo Nacional permaneceu na 
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cidade, mesmo após a mudança de capital para Brasília).  

Os países ibero-americanos mais bem colocados no ranking (Espanha e 

Portugal) são localizados na Europa e estão consideravelmente a frente dos países 

latino americanos. Compreende-se que o investimento nos países latinos precisa ser 

potencializado para que eles possam competir diretamente com os países europeus 

da ibero-américa. 

 

7.1. Recursos Humanos 
 

Os Arquivos Nacionais da Argentina, Equador, México, Panamá, República 

Dominicana e Uruguai não apresentam, em seus websites, informações acerca das 

funções e cargos exercidos. 

Brasil, Colômbia, Costa Rica, Espanha, Peru e Portugal informam sobre os 

ofícios de seus colaboradores, classificados de acordo com as funções exercidas, 

mas sem especificar os campos de atuação e a especialização necessária. 

O Archivo General de la Nación do Peru oferece um documento com 

informações acerca das atribuições de cada cargo existente, bem como as 

exigências de escolaridade. 

Por meio das respostas aos questionários e a entrevista foi possível identificar 

a formação dos profissionais que atuam nos Arquivos Nacionais, como demonstra a 

figura 9: 

 
Figura 9 – Formação das equipes multidisciplinares 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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As instituições do Brasil, Chile, Costa Rica e Portugal possuem colaboradores 

de áreas como administração, arquivologia, biblioteconomia, direito, história e 

museologia. O Arquivo Nacional brasileiro apresenta atuações mais diversificadas, 

como na Coordenação de Gestão do Acervo, que conta com servidores e estagiários 

terceirizados formados em Direito, Ciências Contábeis (cuidando da administração 

do setor), Letras, Pedagogia (resposáveis por cursos, treinamentos, palestras, 

Biólogo (desenvolvendo serviços referentes a deseinfecção e desinfestação do 

espaço), Engenheiros Florestais (controle de insetos, manutenção das palmeiras 

centenárias, etc.) e Técnico em Metereologia (cuidados com a luminosidade, 

temperatura, umidade e organização do acervo. 

No que diz respeito a capacitação e aperfeiçoamento dos colaboradores, 

Equador e Panamá não apresentam dados sobre esta temática em suas páginas 

web. As atividades ofertadas pelos demais arquivos estão evidenciadas na  figura 

10: 

 

Figura 10 – Ações de capacitação e aperfeiçoamento 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

De acordo com a figura 10, são apresentadas atividades temáticas ao longo 

do ano para a capacitação profissional, incluindo cursos, workshops e palestras. As 

áreas em destaque são: comunicação, administração, saúde e segurança no 

trabalho, recursos humanos, gestão e preservação documental, acesso e 

transparência, tecnologia, ética e questões sociais. 
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Muitos cursos são voltados para as temáticas arquivísticas e abertos à 

funcionários de outras instituições públicas como forma de suporte à gestão 

documental do Estado. 

O incentivo a educação existe por meio do oferecimento de especializações e 

divulgação de cursos de bacharelado e pós graduação. 

Um caso destaque é o da Colômbia, que salienta a importância do 

compartilhamento de informações entre a equipe e incentiva esta atitude por meio de 

uma biblioteca virtual que concentra dados e informações acerca dos treinamentos 

realizados, para posterior consulta de todos os colaboradores. 

 
Figura 11 – Compartilhamento de informações em cidades inteligentes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
 
 

Com base nas características e funcionamento das smart cities, a figura 11 

traça um paralelo entre a iniciativa do arquivo colombiano e uma possível atuação 

dos arquivos públicos nessas regiões. As discussões realizadas por atores sociais 

como cidadãos, governo, especialistas e pesquisadores pode ser fomentada por 

centros de informação físicos e online, como o caso dos Arquivos Públicos. Os 

debates entre os integrantes dessas conferências possibilitam novos estudos para a 

criação de iniciativas de inovação. Essas pesquisas eventualmente podem ser 

compartilhadas por meio de arquivos, bibliotecas e bases de dados, fomentando o 

compartilhamento de informações.  
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Ademais, os Arquivos Nacionais podem contribuir fornecendo o espaço para essas 

reuniões. Ações que contribuem para a gestão da informação e do conhecimento 

público são fundamentais para a manutenção de regiões inteligentes. 

 
Figura 12 – Equipes Multidisciplinares, Capacitação e Treinamento 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 
 

A figura 12 mostra que dentre as 13 instituições estudadas, 11 apresentam 

atividades voltadas para a capacitação/aperfeiçoamento da equipe, representando 

um total de 85% dos arquivos e demonstrando um alto índice de preocupação com a 

formação de pessoal qualificado. Em relação à formação de equipes 

multidisciplinares, 54% dos arquivos fornecem informações acerca da diversidade de 

colaboradores atuando para seu funcionamento. 

A diversidade de atuações internas e externas das instituições arquivísticas 

requer um quadro qualificado de trabalhadores. As ações coletivas tornam-se mais 

criativas e eficazes, pois são pensadas e discutidas perante diferentes visões e 

aspectos, imprescindíveis para a manutenção de projetos relacionados à smart 

cities. 

De acordo com os dados, os arquivos estão preocupados com a formação e 

capacitação de seus colaboradores, os recursos humanos da instituição. De fato, 

essa realidade demonstra uma abordagem paralela aos princípios de cidades 

inteligentes, que observam as pessoas como capital intelectual atuante na 

valorização de instituições e localidades 
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7.2 Mercado/Usuários 

 
Os 13 websites observados apresentam e-mail, telefone e endereço para os 

usuários entrarem em contato. Além dessas, existem algumas outras formas de 

interlocução disponíveis, como demonstra a figura 13: 
 

Figura 13 – Canais de Comunicação 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

O Arquivo do Chile utiliza as redes sociais, o website institucional e Sistemas 

Públicos de atenção aos usuários como canais de comunicação. 

Serviços de ouvidoria e órgãos responsáveis por atender as demandas de 

queixas, denúncias, reclamações e sugestões são apresentadas pelos Arquivos do 

Brasil, Chile, Costa Rica e República Dominicana. 

A Colômbia possui um Sistema exclusivo para as diligências de seus 

usuários, sendo possível acompanhar a situação de cada processo por meio da 

ferramenta e solicitar auxílio para a compreensão de questões arquivísticas. 

O Sistema de Portugal oferece: reservas de documentos, solicitação de 

certificados, canais interativos para obtenção de informações, entre outros. O 

Facebook foi apontado como um canal de comunicação. 

Existe uma área de Perguntas Frequentes nas instituições do Brasil, Colômbia 

e Peru. 

 

 

 

 

ARQUIVÍSTICO 
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Há Formulários Online para contato na Espanha, México, Peru, Portugal, 

República Dominicana e Uruguai. 

Com relação à pesquisa de mercado/estudos de usuários, algumas instituições 

apresentam apenas a metodologia e/ou os instrumentos utilizados, como no caso do 

Chile e Colômbia. 

Em seu questionário, Portugal afirma que as temáticas mais pesquisadas são 

genealogia e questões legais.  

O Relatório de Pesquisa sobre a Qualidade do Atendimento (Arquivo Nacional, 

2018) no Brasil destaca que foram recolhidos 111 questionários na sede e 19 virtuais, 

constatando- se que o principal objetivo de pesquisa foi a defesa de direitos, com 

concentração nos temas Estrangeiros e Registro Civil e a produção 

acadêmica/científica teve por objetivo temas como o regime militar, OVNIs, vultos 

históricos militares, escravidão, movimento feminista brasileiro, sesmarias etc. Com 

relação as características dos clientes, o relatório apresentou que: 

 No atendimento presencial, em dezembro de 2018: 44% dos usuários 

possuíam nível superior; 31% pós-graduação, 17% ensino médio e 4% não 

respondeu. A formação acadêmica da maioria desses indivíduos variava entre 

História (16,67%) e Direito (15,38%); 

 No atendimento virtual em dezembro de 2018: 48% dos respondentes 

possuíam pós-graduação, 42% nível superior, 5% ensino médio e 5% ensino 

fundamental. A maior incidência de formação acadêmica foi nas áreas de 

Comunicação (27, 78%) e Direito (11,11%). 

A unidade de informação da Costa Rica elabora relatórios anuais de Estudo 

de Usuários para o arquivo intermediário, notarial e histórico. Os anos de referência 

são 2010, 2015 e 2017 e demonstram que o motivo de maior procura do Arquivo foi 

para trabalho (anos de serviço em instituições públicas), seguido da pesquisa (temas 

notariais, investigações genealógicas), trâmite administrativo e uso acadêmico,  

tendo os dois ultimos o mesmo volume de procura. Os usuários externos em 2017 

eram formados pela comunidade em geral, com mais da metade do percentual; 

depois, estudantes, setor privado e pensionistas. Em 2015, entre os profissionais 

que mais procuraram os serviços da instituição, destacam-se os advogados, 

correspondentes à 58% dos usuários, os assistentes legais (9%) e os mensageiros 

(6%). No ano de 2010, 886 pessoas fizeram uso do arquivo histórico, em sua maioria 

estudantes, advogados e historiadores.  
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O estudo concluiu que boa parte dos solicitantes estava interessada em áreas 

ligadas a geologia e história, como: ambiental, econômica, local, política, social, 

colonial e de saúde. Foram investigados tópicos como exército, comércio, 

arquitetura, urbanismo, migrações, etc. 

O último estudo da instituição espanhola, de 2015, relata que a maior parte de 

seus usuários foram mulheres, com idade entre 15 e 24 anos e ensino superior. 

A figura 14 demonstra a escolaridade, área de formação e temáticas mais 

pesquisadas nos Arquivos do Brasil, Costa Rica e Espanha, 

pois estes apresentaram dados concretos sobre a caracterização de seus usuários. 

 

Figura 14 – Estudo de usuários 

Fonte: Elaborado pela autora com informações dos websites institucionais (Brasil,  
Costa Rica, Espanha, 2019) 

 
 

A figura 14 aponta que o índice de pesquisadores que mais frequentam esses 

arquivos, tanto de maneira presencial quanto virtual, são os que possuem pós- 

graduação e graduação. As áreas de formação destacadas são Direito, História e 

Comunicação, além de estudantes de diversos setores de ensino. Dentre as 

temáticas mais pesquisadas, pode-se destacar as questões relacionadas à 

arquitetura e urbanismo, meio ambiente e política, informações relevantes e 

pertinentes para o fomento de discussões sobre regiões inteligentes. 

No que diz respeito ao feedback de atendimento, não foi possível identificá-lo 

nos websites institucionais da Argentina, Equador, Espanha, México, Panamá, Peru, 

República Dominicana e Uruguai. 
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O Brasil utiliza os dados coletados por meio do questionário de estudo de 

usuários e feedback de atendimento para entender a réplica de seus utilizadores 

físicos e virtuais acerca dos produtos (os mais buscados são transcrição e 

reprodução de documentos), serviços e atendimento oferecidos. Uma das atividades 

mais procuradas é o evento “Com a palavra, o usuário”, que convida pesquisadores 

a abordar seu percurso de pesquisa e busca  de informações no Arquivo Nacional. 

Esta atividade auxilia outros indivíduos em suas investigações e fornece feedback 

para a instituição aprimorar o atendimento ao usuário e seus instrumentos de 

pesquisa. 

O Arquivo chileno utiliza-se de questionários, estudos de usuários, portais 

públicos de atenção ao cidadão e redes sociais para mapear essas informações. 

Portugal informou que faz este trabalho por meio de questionários. 

No site colombiano foi possível visualizar um campo para enquete/pesquisa, 

porém, era necessário um login de acesso. Ao longo da navegação, foram 

apresentadas perguntas sobre a experiência de busca e as eventuais visitas físicas 

que os internautas realizaram. 

Questionários para avaliação de serviços e entrevistas para a obtenção de 

dados foram observados na Costa Rica. 

 
Figura 15 - Ferramentas para feedback de atendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

A figura 15 demonstra que entre as ferramentas mais utilizadas para conhecer 

a opinião dos usuários estão, em primeiro lugar, os questionários, seguidos dos 

próprios estudo de usuários.  

 

 

 

ENTREVISTAS 
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Portais públicos de informação e entrevistas foram citados por algumas 

organizações. As redes sociais são ferramentas que podem ser utilizadas para 

conhecer a experiência de uso dos produtos e serviços que os arquivos oferecem e 

deveriam ser mais exploradas, pois somente Portugal deixa claro que faz uso do 

dispositivo para este fim. 

Quanto ao controle de usuários físicos/virtuais, Argentina, Equador e Panamá 

não apresentam dados em seus websites. 

Peru e República Dominicana destacam apenas informações acerca das 

consultas físicas. Colômbia, Espanha, México e Uruguai fazem o controle físico e 

virtual de seus usuários. 

Segundo as estatísticas brasileiras, ocorre um número de buscas físicas e 

online superiores a 41 diárias e as informações sobre os usuários estão divididas de 

acordo com as profissões que eles exercem, como na figura 16: 

 
Figura 16 – Formação dos usuários Arquivo Nacional do Brasil 

 

                                         Fonte: Arquivo Nacional (2018) 
 
 

O Arquivo chileno destaca informações sobre os usuários físicos e virtuais. A 

frequência de visitas presenciais e no website são superiores à 41 diariamente, 

sendo estas realizadas por pesquisadores, professores e órgãos públicos. 
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No caso da Costa Rica, ambas as visitas - físicas e virtuais - possuem mais de 

41 acessos diários e a busca online é feita por professores, pesquisadores e 

estudantes; já a procura física é de estudantes, professores, pesquisadores, órgãos 

públicos e empresas privadas. 

Portugal destaca mais de 41 visitas diárias por parte de estudantes, 

pesquisadores, professores, empresas privadas e órgãos públicos, online e 

fisicamente. 

Menos do que a metade dos Arquivos (46%) apresentam informações sobre 

Estudos de Usuários/Pesquisa de Mercado; 77% fazem controle das visitas físicas 

e/ou virtuais e; 46% estabelecem meios para o feedback do atendimento, como 

demonstra a figura 17: 

 
Figura 17: Mercado/Usuários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
 
 

O acompanhamento das visitas físicas e virtuais é importante para as 

instituições arquivísticas à medida que proporciona um maior entendimento de seu 

público, sendo possível verificar se há necessidade de divulgação e/ou  

disseminação de informações específicas, de acordo com o perfil da comunidade e a 

figura 17 demonstra que a maior parte das instituições estudadas preocupam-se em 

entender esta variável. 
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Para esclarecer por quais indivíduos a comunidade é formada, os estudos de 

usuários são de grande valia e podem auxiliar no direcionamento de produtos e 

serviços para nichos específicos do campo de atuação, além de destacar as 

temáticas de pesquisa mais buscadas, ajudando a entender quais documentos 

devem ser digitalizados primeiro, as dificuldades enfrentadas na busca por 

informação, dentre outras questões. Infelizmente, somente 46% dos arquivos (figura 

17) deixam esses dados expostos para consulta. 

Seria importante que as informações sobre os usuários fossem divulgadas por 

todas as instituições arquivísticas, pois é com base nelas que podem ser elaboradas 

estratégias de divulgação, disseminação e atração de usuários, além de atendimento 

personalizado. 

Salienta-se que apenas e-mail, telefone e endereço não são suficientes para 

atender as solicitações dos usuários, fazendo-se indispensável investir em 

ferramentas tecnológicas que possam auxiliar em todo o processo e 

acompanhamento das requisições, como é o caso da Colômbia e de Portugal. 

Possuir setores exclusivos para tratar de assuntos pertinentes as demandas 

da comunidade também é de grande valia para o atendimento eficiente e eficaz dos 

usuários. 

As redes sociais são importantes ferramentas de comunicação, porém, não 

foi possível identificar por meio de consulta aos websites se elas são usadas como 

canais de diálogo ou apenas como forma de divulgação das instituições. 

A preocupação constante com a comunidade é uma características das 

instituições públicas e privadas de cidades inteligentes e a análise dos Arquivos 

Nacionais Ibero-americanos constatou este pressuposto, pois 100% das instituições 

arquivísticas (figura 17) possuem ao menos uma forma de comunicação direta com 

seus usuários, além de disponibilizarem meio alternativos e facilitados para que as 

demandas por informação sejam atendidas breve e assertivamente, auxiliando no 

trabalho de atendimento e potencializando a ética e cidadania no tocante a 

informação pública. 

 
7.3 Produtos/Serviços 

 
Os 13 arquivos pesquisados possuem serviços básicos para atender as 

necessidades informacionais dos cidadãos, como microfilmagem, digitalização, 

certificação de documentos, transcrições paleográficas, etc. 
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Além das funções técnicas, os produtos e serviços mais comumente 

oferecidos são: assessoria arquivística para instituições públicas e privadas, 

publicações técnicas e temáticas (artigos, manuais, etc.), exposições, cursos de 

capacitação, visitas guiadas, biblioteca especializada, revistas institucionais, 

promoção de eventos, espaços para reuniões/atividades e vendas de publicações, 

como destacado na figura 18. 

 

Figura 18 – Produtos e Serviços dos Arquivos Públicos Ibero-americanos  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 
 

Seguindo as categorias apresentadas na figura 18, as instituições 

desenvolvem atividades inovadoras que auxiliam na promoção do patrimônio cultural 

arquivístico e inserção do Arquivo Público como centro de referência em informação 

para a sociedade e o governo. 

O Brasil possui uma midiateca com filmes dos circuitos nacionais e 

internacionais de festivais de cinema e outras obras variadas que podem ser 

utilizadas para pesquisas, além de disponibilizar um espaço para festivais, mostras e 

eventos. A instituição promove premiações e concursos para trabalhos acadêmicos e 

estudos realizados em seu acervo. Ademais, promove projetos como o “Arquivo Faz 

Escola”, que exibe produções nacionais seguidas de debates com especialistas 

sobre  o tema abordado, direcionado a alunos em idade escolar; o “Arquivo em 

Cartaz”, exibe vídeos produzidos por jovens, com materiais que documentem fatos, 

lugares ou tradições significativas de sua realidade e servem como fonte de memória 

individual e coletiva;  
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“Cartas de Arquivo” que realiza uma vez por mês a leitura dramatizada de uma carta 

do arquivo; “Arquivo em Prosa”, um evento com palestras relacionadas aos arquivos 

nas áreas de cultura, literatura e artes, além de temas técnicos como preservação, 

paleografia e educação patrimonial e; as oficinas pedagógicas do arquivo, que 

auxiliam no reconhecimento e democratização do patrimônio documental brasileiro. 

O programa de pesquisa “Memória da Administração Pública Brasileira” tem 

como propósito auxiliar no processo de tratamento da documentação administrativa 

sob tutela do arquivo. Retrata a história da administração pública desde o período 

colonial, demonstrando as mudanças e transformações ao longo de sua trajetória. O 

projeto também visa suprir a demanda por estudos sobre a história do Estado 

Nacional e suas políticas públicas. 

No arquivo chileno, existem parcerias com escolas e universidades para a 

ofertas de cursos e modelos de formação ligados à arquivística e Ciência da 

Informação. São viabilizadas atividades relacionadas a setores sociais específicos, 

como o projeto piloto “Arquivos Afrodescendentes” e o programa “Arquivos,  

Mulheres e Gêneros”. 

A instituição arquivística da Colômbia possui um Registro Nacional dos 

Arquivos históricos, importantes para a preservação e disseminação da memória do 

país. A semana de inovação e tecnologia em arquivos fomenta discussões acerca 

das novas possibilidades de TIC que podem ser utilizadas para facilitar e aprimorar o 

trabalho nas unidades de informação. Há o Registro Único de Séries Documentais e 

o Banco terminológico, responsáveis por padronizar os processos arquivísticos nos 

órgãos governamentais. Como serviço de inclusão social, o arquivo disponibiliza 

atendimento especializado e ferramentas tecnológicas para atenção ao usuário com 

deficiência visual ou auditiva: a Sala de Pesquisa possui um aplicativo para facilitar a 

consulta aos cidadãos com deficiência visual; bem como com o Serviço de 

Interpretação Online para ajudar a comunicação e consulta de pessoas com 

deficiência auditiva. 

O Archivo Nacional de Costa Rica oferece Prêmios Nacionais em 

Arquivística como forma de incentivo à pesquisa. 

A unidade de informação do Equador auxilia e prepara planos de 

emergência para preservar o patrimônio documental. 

Na Espanha, a Subdirección General de los Archivos Estatales disponibiliza 

informações sobre os arquivos geridos, ajudando na divulgação dessas instituições.  
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O site enfatiza os programas de cooperação internacional dos quais a Subdireção 

faz parte, deixando em evidencia a importância desse tipo de ação para o 

desenvolvimento dos arquivos e preservação da memória e história documental 

mundiais. A organização oferece bolsas e subsídios para pesquisadores e arquivos, 

em prol do incentivo ao estudo dos acervos. 

O Arquivo mexicano possui um Diretório Nacional de Arquivos, outro meio 

interessante para a disseminação do Patrimônio Documental nacional. 

A confecção de papel livre de ácido para o restauro de documentos é um 

diferencial dos arquivo do Brasil e Panamá. 

Peru também possui um Diretório Nacional de Arquivos e uma história em 

quadrinhos direcionada para o ensino de jovens e adolescentes, uma maneira lúdica 

de atender o público infantil e focar um serviço/produto diretamente para um grupo 

de usuários. 

A Direção-Geral dos Livros, dos Arquivos e das Bibliotecas de Portugal 

possui um projeto de construção de comunidades em torno da preservação do 

patrimônio digital, com representantes de diversos setores da sociedade para formar 

um diálogo interdisciplinar. Essa iniciativa pode ser usada como modelo para a 

construção de grupos que dialoguem sobre as cidades inteligentes, tecnologia e o 

desenvolvimento urbano e regional. 

As premiações e incentivo à pesquisa são importantes para a valorização do 

patrimônio documental e demonstração que a utilização do acervo enriquece e 

incrementa projetos de estudos teóricos e práticos que podem beneficiar os 

indivíduos e a sociedade. 

A respeito da atualização periódica de produtos e serviços, somente foi 

possível obter informações sobre essa questão por meio dos questionários e da 

entrevista. Os sites dos demais arquivos não apresentam dados. 

O Brasil adapta esta atividade de acordo com as necessidades e demandas 

dos usuários, não apresentando uma rotina de avaliação periódica. 

O arquivo chileno atualiza seus produtos e serviços constantemente, 

publicando as mudanças ocorridas a cada 3 ou 4 meses e aplicando avaliações toda 

vez que uma atividade termina. 

A Costa Rica realiza atualizações semestrais dos serviços/produtos no site e 

mensais nos arquivos especializados; a avaliação é anual. 
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De acordo com o questionário respondido pela Direção-Geral de Portugal, a 

atualização dos produtos é feita semanalmente e a avaliação, diariamente. 

A figura 19 apresenta os meios de divulgação e atração de novos usuários 

mais utilizados pelas instituições arquivísticas e os mais utilizados são: uma área 

com notícias atualizadas no website; redes sociais; publicações temáticas 

relacionando documentos custodiados com datas, eventos históricos e/ou culturais; 

boletins informativos; e-mail disparado para os usuários cadastrados receberem 

notificações e atualizações sobre as atividades da organização; alguns arquivos 

possuem programas de rádio com informações temáticas sobre a instituição, seu 

acervo e fatos históricos; calendário de eventos, exposições Itinerantes e catálogo 

de exposições. 

 

Figura 19 – Promoção/Difusão 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
 
 

Além das promoções representadas na figura 19, o Brasil desenvolve 

projetos como o Programa Arquivo Nacional de Difusão do Acervo Audiovisual que 

lança editais de fomento à produção cinematográfica e disponibiliza papéis de 

parede para personalização de aparelhos eletrônicos, com imagens de seu acervo. 

Os funcionários do arquivo chileno realizam visitas as escolas como forma 

de divulgação do acervo e da instituição. 

O site colombiano faz uma síntese dos links e notícias nos quais o Arquivo 

foi citado, facilitando o acesso de seus usuários à estas informações. 
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As formas de divulgação do acervo da Costa Rica, de acordo com o 

questionário respondido, são a publicação do quadro de classificação de seus três 

arquivos especializados no website; acesso online à registros gerais tipo inventário 

e; comunicado anual para informar sobre o ingresso de novos fundos. 

No México, a instituição dedica uma seção para divulgar as conquistas e 

esforços de outras instituições arquivísticas do país, auxiliando na preservação do 

Patrimônio Documental nacional e na promoção de outras unidades de informação 

públicas. 

O Arquivo de Portugal utiliza o site, e-mail e as rede sociais para divulgação. 

Em relação à preservação e difusão do patrimônio documental, os censos 

guia, diretórios de arquivos e outras ferramentas para divulgação das instituições 

arquivísticas dos países promovem e dão visibilidade para a área. 

Para divulgar as temáticas mais procuradas, os arquivos do Brasil, Chile, 

Colômbia e Portugal investem em projetos de digitalização e disponibilização online 

dos documentos. 

Os instrumentos de busca/acesso que as instituições oferecem são: bases 

de dados, guia, catálogos, índices, repositórios digitais e inventários (figura 20): 
 

 

Figura 20 – Intrumentos de busca 
 

 

Fonte: elaborado pela autora (2019) 
 
 

No Brasil, existe uma opção diferenciada com relação aos instrumentos 

destacados na figura 21, que é o Serviço de Informação ao Cidadão: destina-se a 

atender as solicitações de informações sobre o acervo produzido pela Instituição de 

1985 até o presente e as do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), a partir de 

1994. 
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Figura 21 – Oferta ampliada, atualização, busca e difusão 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
 
 

De acordo com a figura 21, os parâmetros relacionados aos 

Produtos/Serviços dos arquivos de cidades inteligentes estão sendo atendidos, pois 

100% dos arquivos apresentam oferta ampliada, iniciativas de promoção/difusão e 

instrumentos de busca, porém, em escala e variedade diferentes. O critério de 

atualização precisa ser verificado, pois apenas 23% dos arquivos demonstram 

realizar essa atividade rotineiramente. 

A oferta ampliada de produtos e serviços à população e a administração 

pública de acordo com as demandas identificadas é um diferencial de atuação que 

pode ajudar os arquivos a consolidarem-se como centros referenciais de informação, 

uma vez que seus usuários vislumbram a ampla possibilidade de produtos e serviços 

que podem obter naquela instituição. 

As atividades focadas em grupos sociais distintos permite que a população 

possa se ver representada em suas necessidades específicas, como é o caso das 

atividades voltadas para o público infantil, portadores de necessidades especiais, 

mulheres, negros, entre outros. 

Para atender essas singularidades é preciso que a avaliação e atualização 

dos produtos e serviços seja feita de maneira periódica, pois as mudanças sociais 

são rápidas e precisam ser contempladas nas atuações dos arquivos públicos, que 

tem seu trabalho voltado para atender a comunidade. Os arquivos ibero-americanos, 

não apresentavam informações sobre essa conjectura em seus websites 

institucionais. 
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O investimento em divulgação do acervo e suas atuações pode ser 

impactante para a efetiva utilização dos produtos e serviços das instituições 

arquivísticas. Iniciativas como os programas de rádio, envio de e-mails 

personalizados, empréstimo de acervo para exposições itinerantes e demais 

iniciativas que possibilitem a proximidade entre os documentos, a informação e a 

realidade dos indivíduos fazem com que o papel social do arquivo seja melhor 

compreendido. 

Em cidades inteligentes, os serviços públicos são construídos mediante a 

participação da comunidade, assim, a constante atualização dessas conveniências 

deve responder as demandas sociais, que variam de acordo com a situação 

economia e política de um território. A oferta ampla de recursos para a facilidade da 

vida urbana é uma das solicitações da população as governanças horizontais. 

 
7.4 Gestão Local/Pública 

 
 

Os Arquivos da Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, 

Panamá, Peru, República Dominicana e Uruguai não possuem parcerias com o 

governo. Apenas Chile, Espanha e Portugal promovem atividades efetivas em 

conjunto com a administração pública. 

No Chile, o Cuenta Pública (2017) apontou que o Ministério da Fazenda, em 

parceria com o Arquivo Nacional, desenvolveu um projeto piloto intitulado “Piloto de 

gestão documental para o Estado”, cujo propósito foi gerar um modelo de 

transferência eletrônica para os serviços públicos, permitindo um processo de 

transferência da documentação eletrônica do governo para o Arquivo. 

A subdireção geral dos arquivos espanhóis é um projeto do governo, sob a 

responsabilidade do Ministério da Cultura e Esporte. 

A Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) também 

é um projeto do governo português. Entre os planos em andamento, encontram-se o 

Programa “Administração Eletrônica e Interoperabilidade Semântica”, com o objetivo 

de contribuir para o desenvolvimento da Administração Eletrônica; o Ficheiro 

Nacional de Autoridades Arquivísticas, que garante a recuperação e o acesso às 

descrições das diferentes entidades lógicas que o integram e;  
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a Rede Portuguesa de Arquivos, uma abordagem integrada de arquivos na qual um 

documento - independente da fase do seu ciclo de vida – com valor histórico e social 

detectado, pode ser disponibilizado no sistema. 

Existem iniciativas voltadas para a assessoria, padronização e gestão da 

documentação pública em boa parte dos Arquivos Nacionais ibero-americanos. Em 

sua maioria, são projetos com originários das próprias instituições arquivísticas para 

auxiliar no tratamento e uso das informações, atendendo aos objetivos e missões de 

um arquivo público. São poucas a colaborações mútuas entre governo e arquivo 

para implantação de projetos. Este é um cenário que precisa ser repensado para a 

atuação em cidades inteligentes, pois para ser um centro referencial de informações 

os arquivos precisam trabalhar de forma conjunta com o Estado. Os projetos criados 

com relação à documentação pública atendem as necessidades de preservação 

do patrimônio e gestão documental eficiente, porém, é necessário investir em 

projetos que tenham como foco o valor estratégico da informação. 

Somente na Colômbia foi possível identificar, por parte da administração 

pública, incentivo à pesquisas no acervo do Arquivo Nacional. A unidade conta com 

uma oferta orientada ao fortalecimento e difusão dos arquivos, participando do 

Programa Nacional de Estímulos do Ministério da Cultura, oferecendo bolsas de 

estudos para investigadores e gestores culturais desenvolverem projetos sobre: 

resgate e guarda do patrimônio documental fotográfico registrado em suportes 

análogos; coleções sonoras nacionais; documentos que tenham como tema os 

Direitos Humanos e o Direito Internacional Humanitário na Colômbia. 

Brasil e Chile participam de programas tecnológicos que são iniciativas do 

governo, relacionado a portais online de serviços públicos. 

Em outros países, existem premiações e incentivo à pesquisas no acervo, 

como no caso brasileiro, porém, partem da própria instituição. Assim, entende-se 

que o Estado pode não visualiza o potencial informativo dos arquivos e para 

transformar esta realidade, as instituições devem demonstrar a sua capacidade de 

atuação e estabelecer diálogos com os órgãos públicos. Uma das formas para 

realizar essa tarefa é a participação dos arquivistas em instituições governamentais 

estratégicas, com consultoria e orientação técnica, como vislumbrado nos Arquivos 

Nacionais brasileiro, costa-riquenho e português. Porém, a participação dos 

arquivistas no desenvolvimento de fluxos informacionais, planejamentos 

estratégicos, gestão da informação e conhecimento também seria fundamental para 

a demonstração da aplicação tática que os arquivos possuem. 
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No que tange ao recolhimento periódico de documentos, Argentina, 

Espanha, Equador, Panamá, Peru, República Dominicana e Uruguai não informam 

sobre o assunto em seus sites. 

O Brasil apresenta que o recolhimento é de acordo com as necessidades de 

cada instituição. 

A organização chilena estabelece prazos específicos para a recolha de 

documentos de acordo com as instituições e tipologias, atendendo todos os órgãos 

do Estado. 

Na Colômbia, o website de dados abertos oferece visualização acerca das 

últimas transações documentais. 

No site, a Costa Rica informa sobre os trâmites necessários para a recolha, 

mas não os prazos. Porém, o questionário aponta que o recolhimento é periódico. 

Todos os serviços do Estado são contemplados por essa atividade. 

A instituição mexicana possui um calendário anual para recolhimento, de 

acordo com cada setor do governo. 

Portugal estabelece prazos específicos para cada instituição e tipo 

documental. Os documentos são recolhidos da Administração Central e dos 

Cartórios Notariais. 

Em nenhum dos trezes arquivos estudados foi possível visualizar atividades 

voltadas para o desenvolvimento regional e urbano. 

 
Figura 22 – Fomento à pesquisa, recolhimento periódico, parcerias governamentais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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De acordo com a figura 22, existe recolhimento periódico de documentos em  

5 dos 13 arquivos estudados, totalizando 38% do total. O fomento á pesquisa por 

parte da Administração Pública ocorre somente em um país, a Colombia, 

representando apenas 8% do montante e as parcerias com o governo são realizadas 

por 3 instituições, 23% dos arquivos. 

A categoria de Gestão Local/Pública possui características fundamentais para 

a atuação efetiva dos arquivos públicos em cidades inteligentes e apresentou dados 

pouco favoráveis. O fomento à pesquisa e as parceria com o Estado acontecem em 

apenas 4 países (Chile, Colombia, Espanha e Portugal) no total. 

Eventos sobre desenvolvimento urbano e regional não foram encontrados nos 

arquivos nacionais, porém, os estudos de usuários demonstram que temáticas 

relacionadas à urbanização, geografia e história urbana estão entre as mais 

procuradas, sendo assim, existem documentos relacionados a este assunto nos 

acervos que poderiam ser utilizados para a promoção de reuniões, exposições, 

palestras e cursos sobre o tema. 

É preciso repensar esta situação para que os arquivos possam ser 

companheiros de atuação do Governo. A teoria sobre cidades inteligentes revela que 

as instituições de pesquisa e informação devem elaborar parcerias diretas com a 

administração pública, para poder desenvolver projetos que beneficiem a 

prosperidade das regiões inteligentes, principalmente no que diz respeito à pesquisa, 

inovação e planos estratégicos. 

 
7.5 Tecnologia 

 
 

Os serviços e produtos elaborados pelos arquivos exclusivamente em meio 

eletrônico podem ser observados na Argentina, que oferece transmissão online de 

algumas atividades. A revista do Arquivo é digital. 

O Brasil possui um módulo de consulta a distância, exposições virtuais e sítios 

eletrônicos de informação. 

A organização chilena oferece catálogos e acesso a documentos digitais para 

certificação online. 

No Arquivo colombiano, existem visitas virtuais 360º pela sede, cursos 

virtuais, portal lúdico para as crianças e observatórios. 
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Costa Rica e Portugal oferecem exposições virtuais. 

A Divulgação do patrimônio arquivístico comum da Comunidade dos Países 

de Língua Portuguesa (CPLP) é um projeto de Portugal em que, por meio de pontos 

de acesso, (datas, título, código de referencia) o usuário pode visualizar a 

representação digital ou os dados de referência disponiveis nas bases de dados. 

O Portal de Archivos Espanõles (PARES) é um projeto para a divulgação na 

internet do patrimônio histórico documental preservado na rede de centros do 

Sistema espanhol. O arquivo oferece exposições virtuais. Uma importante 

ferramenta de pesquisa e fonte de dados elaborada pela instituição é o Censo Guia 

de Arquivos da Espanha e Ibero américa, com foco no resguardo, disseminação e 

pesquisa do patrimônio documental e arquivístico dessa região. 

O México apresenta visitas virtuais 360º pela sede e exposições online. 

Os arquivos que apresentam acesso virtual aos acervos o fazem de maneira 

parcial, nenhum deles disponibiliza os fundos e coleções completos. São eles: Brasil, 

Chile, Colômbia, Espanha, Peru, Portugal e República Dominicana. 

A maioria dos países mantem os sites atualizados e preocupam-se em postar 

informações constantemente nas redes sociais: Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, 

Espanha, México, Peru, Portugal e República Dominicana. 

Alguns arquivos oferecem eventos voltados para a área tecnológica, 

pensando na atuação arquivística, na facilitação das atividades e no 

compartilhamento de informações. Esses eventos poderiam tomar uma proporção 

maior e contemplar as tecnologias relacionadas ao ambiente urbano e a gestão 

pública, abrangendo aspectos das cidades inteligentes. 

 
Figura 23 – Atualização, acesso virtual e produtos/serviços em meio eletrônico 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A figura 23 demonstra que 69% das instituições analisadas preocupam-se em 

manter o site e as redes sociais atualizadas e 62% fornecem produtos e serviços em 

meio eletrônico. No que diz respeito ao acesso virtual ao acervo, 54% dos arquivos o 

fazem de maneira parcial. 

Os produtos e serviços online são uma modo de facilitar a busca por 

informação dos usuários, assim, a atualização dos websites e disponibilização do 

acervo para visualização são iniciativas que fornecem autonomia para os 

pesquisadores. A tecnologia está presente no dia-a-dia dos usuários e para atuar 

como uma fonte de informações, os arquivos precisam fazer parte dessa realidade e 

investir em novas tecnologias, pois em média, metade dos arquivos estudados ainda 

não se preocupam com essas questões, de acordo com a figura 23. 

O uso das TIC pelo Poder Público na estruturação e funcionamento de 

cidades inteligentes é uma das principais características dessas comunidades. 

Ademais, a tecnologia a serviço da promoção e disseminação de informações 

cruciais para o planejamento urbano também é um aspecto abordado na literatura. 

Os arquivos como centros referenciais de informação em cidades inteligentes 

devem atentar-se a esses quesitos para aprimorar a utilização de recursos 

tecnológicos nos procedimentos executados pela instituição. 

Além das ações identificadas, entende-se que as instituições arquivísticas de 

regiões inteligentes podem ofertar seus espaços físicos e virtuais para a formação 

de grupos de discussão e pesquisa que debatam categorias relacionadas ao 

desenvolvimento urbano e regional, melhoria da qualidade de vida, aspectos 

tecnológicos, ambientais, dentre outras temáticas que contemplam o 

desenvolvimento das cidades. 

A Subdireção dos Arquivos Estatais espanhóis dá ênfase à 

internacionalização e projetos com entidades parceiras, uma proposta de atuação 

que poderia auxiliar as demais instituições arquivísticas a conseguir recursos e apoio 

para atuações relacionadas a preservação do patrimônio documental e 

disseminação de informações, fundamentais para o engajamento de regiões 

inteligentes. 
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A diferença entre o layout e a quantidade de informações entre os websites 

institucionais é significativa e as interfaces não são amigáveis. Em alguns casos, os 

dados estão desordenados e confusos, dificultando o acesso. Seria importante uma 

ação de padronização das páginas dos Arquivos Nacionais, pois isso ajudaria na 

difusão da cultura e história ibero-americanas. O Projeto IberArquivos poderia 

pensar em ações com essa finalidade. 

Não foi possível identificar, na maioria dos casos, quais são as áreas de 

formação das equipes atuantes nas unidades de informação, somente o cargo 

ocupado. Porém, de acordo com a visita realizada ao Arquivo Nacional do Brasil, 

nota-se a variedade de profissionais presentes para o funcionamento dessas 

unidades e de suas diferentes atividades. Assim como nas cidades inteligentes, é 

necessário o investimento em equipes multidisciplinares e profissionais capacitados 

para entender e executar projetos e pesquisas que possam melhorar a ampliação e 

a qualidade de atuação e oferta de produtos e serviços. 

É necessário um maior investimento em estudos detalhados sobre os 

usuários dos Arquivos, identificando a formação, o grupo social a que pertencem, 

quais os documentos mais solicitados, as temáticas mais requisitadas, dentre outros 

fatores. Dessa forma, é possível realizar um trabalho personalizado e direcionado 

para públicos específicos. Algumas das instituições abordadas neste estudo colocam 

essa prerrogativa em prática, criando projetos direcionados ao público feminino, 

negro, infantil, com necessidades especiais, etc. Essas pesquisas podem exercer a 

mesma função no que diz respeito a criação de projetos relacionados ao 

desenvolvimento regional e urbano, discussões sobre a informação pública e o 

crescimento das cidades, fóruns sobre tecnologia, dentre outros, agregando pessoas 

interessadas em discutir assuntos específicos, formando grupos de pesquisa. 

Em todos os Arquivos Nacionais observou-se a atuação com foco em atender 

as demandas da comunidade e do setor público, além da preocupação em preservar 

o patrimônio cultural e documental de suas nações e da ibero-america como um 

todo. Isso reforça a ideia de Arquivo como centro de referência em informação para 

o trabalho do Estado e os projetos relacionados as cidades inteligentes, pois o 

objetivo dos arquivos públicos é servir como fonte de provas, testemunho histórico e 

administrativo de sua nação. 
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A maioria dos arquivos apresentou como projetos de participação cidadã a 

votação em normas e legislações a respeito de assuntos arquivísticos e de 

salvaguarda documental. Essas atuações são importantes, porém, a sociedade deve 

estar presente colaborando com outras decisões referentes aos arquivos e as 

informações, além de ter sua opinião ouvida e respeitada no planejamento e 

execução de atividades, cursos, palestras, produtos e serviços das instituições. 

O Plano Iberoamericano para Reconhecer, Proteger e Salvaguardar o 

Patrimônio Cultural definiu três eixos de atuação para medir seu impacto em um 

período de quatro anos (2017-2020). Foi possível identificar ações nas instituições 

arquivísticas que contemplam esses parâmetros (figura 24). Inclusive, Brasil e Chile 

já foram agraciados com financiamentos do Programa IberArquivos.  

  

Figura 24 - Eixos do Plano Ibero-americano de Patrimônio Cultural e as atividades dos 

Arquivos Ibero-americanos 

 

Fonte: elaborado pela autora com base em SEGIB (2016). 

 

Os eixos de atuação do Programa, demonstrados na figura 24, estão 

diretamente ligados à idiossincrasia dos arquivos públicos em regiões inteligentes. A 

proteção, salvaguarda, apropriação, acessibilidade e difusão do patrimônio 

documental físico e online são os direcionamentos que as instituições arquivísticas 

devem adotar para atender as demandas por informações e dados referentes a 
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economia, capital humano, tecnologia, alcance internacional, coesão social, 

mobilidade e transporte, governança, planejamento urbano e administração pública 

das cidades inteligentes. 

 

Figura 25 – Categorias de análise dos arquivos em cidades inteligentes 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

  

Como demonstra a figura 25, a categoria de análise que possui mais 

iniciativas por parte dos arquivos nacionais é a relacionada com os 

Produtos/Serviços dessas unidades. Foi possível identificar que existe uma ampla 

preocupação com inciativas diferenciadas para atrair e atender os usuários, além do 

investimento em formas de divulgação alternativas que alcançassem um maior 

número de pessoas. A área que precisa de maior atenção e investimentos é a 

relacionada com o Governo/Administração Pública, pois os arquivos precisam 

estabelecer parcerias efetivas que demonstrem o seu potencial informativo e 

estratégico. 

Figura 26 – Categorias de análise realizadas pelos arquivos nacionais 

 

 Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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A figura 26 possibilita reconhecer quais são as instituições arquivísticas que 

mais desenvolvem práticas relacionadas as categorias estudadas.  Portugal e Chile 

estão empatados no ranking, realizando projetos em 94% dos indicadores 

pesquisados, seguidos por Colômbia (88%), Costa Rica (81%), Brasil e Espanha 

(12%), México (10%), Peru (56%), República Dominicana (50%), Argentina e 

Uruguai (38%) e Panamá; e Equador (25%). 

O ranking Cities in Motion de cidades inteligentes apresenta, em ordem de 

colocação, Espanha, Portugal, Argentina, Chile e Panamá. 

Ao comparar as duas classificações, pode-se perceber que três dos cinco 

primeiros lugares em ambos os estudos são equivalentes (Portugal, Chile e 

Espanha). Essa constatação é mais um indicio da importância das informações e da 

efetiva atuação dos arquivos públicos em regiões inteligentes. 

Neste caso, podemos destacar que Espanha e Portugal apresentam Sistemas 

que contemplam os arquivos públicos do país, uma distinção que pode impactar na 

aplicabilidade e produtividade dessas organizações junto aos órgãos públicos. Este 

é um estudo relevante para o futuro.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O levantamento das características das cidades inteligentes explicitou que 

essas são localidades em que a informação, mediada pelas TIC e discutida em 

conjunto por instituições públicas, empresas e pessoas, auxilia no desenvolvimento 

de governos e serviços públicos eficientes e de qualidade. 

Os objetivos do estudo foram alcançados, visto que foi possível identificar 

ações realizadas pelas instituições arquivísticas de cidades inteligentes ibero-

americanas que podem ter impacto na gestão pública dessas regiões. Foi possível 

observar que os Arquivos Nacionais da ibero-americana estão constantemente 

preocupados em atender as demandas provenientes do setor público, tanto internas 

quando de consultoria, o que subsidia a eficiência de processos de gestão 

documental e entrega informacional, fornecendo dados para projetos de inovação e 

pesquisa. Ademais, a entrega de informações para garantia de direitos e 

preservação da memória, história e cultura dos cidadãos locais também garante que 

a comunidade possa estar envolvida nas questões referentes à administração das 

cidades, contribuindo com sugestões e melhorias. 

Os arquivos públicos do século XXI devem atuar como um dos espaços 

inovadores, com agentes de desenvolvimento e conhecimento - apontados por 

Fernandes, 2007 – em regiões inteligentes. Os documentos custodiados por essas 

instituições precisam ser entendidos como recursos locais da cidade, que auxiliam 

na geração de soluções para inovação e gestão de excelência. 

A informação pública precisa ser disponibilizada para uso do Estado e dos 

cidadãos, pois são um direito e um bem da comunidade, possuindo papel 

fundamental e impacto direto na manutenção e construção das smart cities. 

Em cidades inteligentes, o governo local, universidades, empresas, cluster, 

pesquisadores e cidadãos reúnem-se para discutir ideias e programas de melhoria. 

As TIC são ferramentas importantes para potencializar o alcance dessas discussões 

e fundamentais para o desenvolvimento dessas localidades. Isto posto, o arquivo 

público precisa ter seu papel fundamentado nessa relação, pois ele pode ser a base 

informativa e documental para essa governança multidirecional e participativa. 
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Pensando nas tecnologias, o arquivo público pode fazer uso de dispositivos 

como e-mail, websites, redes sociais, softwares para troca de mensagens 

instantâneas, chats, videoconferências e outras iniciativas que estão ao alcance da 

maioria da população e que potencializam a disseminação da informação, 

promovendo a instituição e seus serviços, além de fomentar as discussões em rede 

para benefício das cidades inteligentes. 

Para tanto, é necessário que a visão sobre os arquivos públicos seja 

revisitada, entendendo essas instituições como localidades que proporcionam 

subsídios para o desenvolvimento econômico, social, cultural e político. 

Em alguns websites foi possível visualizar a ligação entre o arquivo e os 

portais de transparência pública. Provavelmente este fato tem conexão com as leis 

de acesso e disseminação da informação de cada país, que deve estabelecer as 

regras de divulgação do conteúdo. No futuro, seria importante a realização de uma 

pesquisa que comparasse essas leis e identificasse o impacto em seus arquivos 

públicos. 

Entende-se que uma próxima etapa deste estudo poderia ser a aplicação de 

uma pesquisa de casos múltiplos nas instituições que demonstraram estar mais 

alinhadas com as prerrogativas das cidades inteligentes, como o intuito de entender 

com profundidade o impacto que as informações públicas produzem na 

administração de cidades inteligentes. 

Nenhum dos diretores e funcionários entrevistados durante este trabalho 

soube identificar ações dos arquivos nacionais relacionadas à regiões inteligentes. 

Ademais, estudos sobre cidades inteligentes ainda são escassos no Brasil, 

principalmente na área de Ciência da Informação. Desta forma, este trabalho poderia 

colaborar com o fomento à novas discussões e pesquisas acerca da temática. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ANÁLISE DE DADOS NOS WEBSITES 
INSTUCIONAIS 

 

RECURSOS HUMANOS 

 
 EQUIPES 

MULTIDISCIPLINARES 
CAPACITAÇÃO/ 
APERFEIÇOAMENTO 

ARGENTINA   

BRASIL   

CHILE   

COLÔMBIA   

COSTA RICA   

EQUADOR   

ESPANHA   

MÉXICO   

PANAMÁ   

PERU   

PORTUGAL   

REPÚBLICA DOMINICANA   

URUGUAI   

 
MERCADO/USUÁRIOS 

 
 CANAIS DE 

COMUNICAÇÃO 
PESQUISA 
DE 
MERCADO/ 
ESTUDO DE 
USUÁRIOS 

FEEDBACK  
DO 
ATENDIMENTO 

CONTROLE 
DE 
USUÁRIOS 
FÍSICOS 
/VIRTUAIS 

ARGENTINA     

BRASIL     

CHILE     

COLÔMBIA     

COSTA RICA     

EQUADOR     

ESPANHA     

MÉXICO     

PANAMÁ     

PERU     

PORTUGAL     

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

    

URUGUAI     

 
PRODUTOS/SERVIÇOS 

 
 OFERTA 

AMPLIADA 
ATUALIZAÇÃO PROMOÇÃO/DIFUSÃO INTRUMENTOS DE 

BUSCA 

ARGENTINA     

BRASIL     

CHILE     

COLÔMBIA     

COSTA RICA     

EQUADOR     

ESPANHA     

MÉXICO     

PANAMÁ     

PERU     

PORTUGAL     
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REPÚBLICA 
DOMINICANA 

    

URUGUAI     

 
 

GESTÃO LOCAL/PÚBLICA 

 
 PARCERIAS 

COM O 
GOVERNO 

FOMENTO Á 
PESQUISA 

RECOLHIMENTO 
PERIÓDICO DE 
DOCUMENTOS 

 ATIVIDADES RELACIONADAS 
AO DESENVOLVIMENTO 
URBANO/REGIONAL 

ARGENTINA     

BRASIL     

CHILE     

COLÔMBIA     

COSTA RICA     

EQUADOR     

ESPANHA     

MÉXICO     

PANAMÁ     

PERU     

PORTUGAL     

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

    

URUGUAI     

  
TECNOLOGIA 

 SERVIÇOS E 
PRODUTOS EM MEIO 
ELETRÔNICO 

ACESSO VIRTUAL AO 
ACERVO 

ATUALIZAÇÃO DO SITE 

    

ARGENTINA    

BRASIL    

CHILE    

COLÔMBIA    

COSTA RICA    

EQUADOR    

ESPANHA    

MÉXICO    

PANAMÁ    

PERU    

PORTUGAL    

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

   

URUGUAI    
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APÊNDICE B – Carta de apresentação para aplicação do questionário 

 

Estimado Sr. (a) Diretor do Arquivo 

 
Meu nome é Taynara Almeida de Oliveira. Sou estudante do curso de pós- 

graduação em Ciência da Informação, da Universidade Estadual Paulista (UNESP), 

Brasil. Estou conduzindo uma pesquisa no nível de mestrado intitulada "Arquivos 

Públicos em Cidades Inteligentes Ibero-Americanas". 

O objetivo do projeto é identificar o arquivo público como centro de 

informações de sua localidade, observando ações e oferecendo subsídios para o 

desempenho dessas instituições em cidades inteligentes. Para isso, preciso da sua 

preciosa colaboração como diretor deste Centro de Referência em Arquivologia e 

Ciência da Informação ao responder este questionário, que ajudará na compreensão 

dessa estimada instituição. 

Procuramos desenvolver um teste rápido e sucinto, mas com questões 

essenciais para o desenvolvimento da pesquisa. Existem apenas cinco tópicos com 

respostas    abertas,    que    podem    ser    respondidas    em     menos     de  

quinze minutos e serão essenciais para um diagnóstico adequado da situação. 

Assim, enfatizo a importância dessa colaboração e espero não tirar muito do seu 

tempo de trabalho. Posso contar com sua ajuda? 

Se você tiver alguma dúvida, estou à disposição. Meu e-mail é 

deoliveirataynara@gmail.com. Aqui está também o e-mail da minha orientadora de 

pós-graduação, Rosângela Formentini Caldas, r.caldas@unesp.br. 

Pedimos para que, se possível, envie as respostas até o dia 01/02/19. 

Saudações cordiais, 

 
 

Mestranda Taynara Almeida de Oliveira 

mailto:deoliveirataynara@gmail.com
mailto:r.caldas@unesp.br
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DO 
CHILE, COSTA RICA E PORTUGAL 



 

1/36 

jefesae 

DESCRIPCIÓN 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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Archivos Públicos en Ciudades Inteligentes 
 

Estimado Sr. (a) Director del Archivo, 

 
Mi nombre es Taynara Almeida. Soy estudiante del curso de posgrado de la Universidad Estadual Paulista 

(UNESP), Brasil. Estoy realizando una investigación en nivel máster titulada "Archivos Públicos en Ciudades 

Inteligentes Iberoamericanas". 

El objetivo del proyecto es identificar el archivo público como centro informacional de su localidad, observando 

acciones y ofreciendo subsidios para actuación de esas instituciones en ciudades inteligentes. 

Para tanto, necesito de su preciosa colaboración como director (a) de este Centro de Referencia para la 

Arquivología y Ciência de Información al responder um cuestionario, que ayudará en la comprensión de esta 

estimada institución. 

Se buscó elaborar una encuesta rápida y sucinta, pero con cuestiones imprescindibles para el desarrollo de la 

investigación. Son sólo cinco temas con respuestas abiertas, que se pueden responder en menos de quince 

minutos y serán fundamentales para un adecuado diagnóstico de la situación 

Así, destaco la importancia de esa colaboración y espero no tomar mucho su tiempo de trabajo. ¿Puedo contar 

con su ayuda? 

Si tienes alguna duda, me dispongo a solucionarla. Mi correo electrónico es deoliveirataynara@gmail.com. Aqui 

tiene también el correo de mi tutora de posgrade, Rosângela Formentini Caldas, r.caldas@unesp.br 

 

Pedimos que, si es posible, envíe las respuestas hasta el día 01/02/19. 

 
 

Saludos cordiales, 

 
 

Mestranda Taynara Almeida de Oliveira 

(deoliveirataynara@gmail.com) 

 

 

Endereço de e-mail * 
 

@dgan.go.cr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:deoliveirataynara@gmail.com
mailto:r.caldas@unesp.br
mailto:deoliveirataynara@gmail.com
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PRODUCTOS / SERVICIOS 

 

 

¿Cuáles son los tipos de servicios prestados por el archivo para la 

comunidad? * 

Consulta de fondos documentales en soporte papal y en soporte digital; consulta de tomos 

de protocolos notariales en ambos soportes; certificaciones, constancias, reproducciones, 

entre otros de los documentos que custodia el Archivo Nacional de Costa Rica en sus 

diferentes archivos especializados; visitas guiadas a estudiantes y personas en general; 

exposiciones itinerantes tanto en el Archivo Nacional como en comunidades; entre otros 

servicios. 

 
 

 

¿Cuál es el volumen del acervo? * 
 

En el Archivo Histótico aproximadamente 6 kilómetros, en el Archivo Intermedio aprox. 5 

km y en Archivo Notarial aprox. 7 km. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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Institución (Nombre y país) * 

 
Dirección General del Archivo Nacional de Costa Rica 

Cargo del encuestado: * 

 
Jefe de Departamento 
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PRODUCTOS / SERVICIOS 

 
¿Con cuál frecuencia? 

 
Semestralmente en el sitio web, y en los archivos especializados cada mes 

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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¿Hay guía y / o inventario? * 
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No 

Si 

 

¿De qué maneras el archivo disemina la información custodiada? 

(Describa los proyectos de divulgación, actividades con la comunidad, 

conferencias, etc.) * 

En el sitio web se publican (dos veces al año) los cuadros de clasificación de los tres 

archivos especializados, también se cuenta con acceso a registros generales tipo 

inventarios en el sitio web. Cada año se elabora un comunicado de prensa para informar 

sobre el ingreso de nuevos fondos documentales. 

 
 

 

¿Hay actualización de los productos / servicios ofrecidos? * 
 

No 

Si 
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PRODUCTOS / SERVICIOS 

 
¿Con cuál frecuencia? 

 
Anualmente 

TECNOLOGIA 

¿El acervo está disponible en línea? * 
 

No 

Si 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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¿Se evalúan los productos y servicios? * 
 

No 

Si 
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TECNOLOGIA 

 
¿Qué productos? 

 

 
TECNOLOGIA 

 
¿El archivo está insertado en algún proyecto tecnológico público? * 

 
No 

Si 

TECNOLOGIA 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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¿Hay servicios y productos elaborados por el archivo, exclusivamente en 

medio electrónico? * 

No 

Si 
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MERCADO/USUÁRIO 

 
¿Hay control de usuarios en línea? 

 
No 

Si 

MERCADO/USUÁRIO 

¿Cuál es la frecuencia diaria de visitas en línea? 
 

hasta 10 

11 a 20 

21 a 30 

31 a 40 

41 o más 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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¿Qué proyectos? 
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MERCADO/USUÁRIO 

 
¿Hay control de usuarios físicos? * 

 
No 

Si 

MERCADO/USUÁRIOS 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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¿Cuáles son los usuarios que acceden al acervo en línea? 

Estudiantes 

Investigadores 

Maestros 

Empresas privadas 

Instituciones públicas 

 
No existe este tipo de control 

Outro: 
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MERCADO/USUÁRIO 

¿Existen canales de comunicación con el usuario? * 
 

No 

Si 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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Qual a frequência diária de visitas? 
 

hasta 10 

 
11 a 20 

 
21 a 30 

 
31 a 40 

 
41 o más 

 
 

Quais os usuários que acessam o acervo físico? 
 

Estudiantes 

Investigadores 

Maestro 

Empresas privadas 

Instituciones públicas 

No existe este tipo de control 

Outro: 
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MERCADO/USUÁRIO 

 
¿Qué canales? 

Correo electrónico 

 

 
MERCADO/USUÁRIO 

 
¿Existen actividades para atraer nuevos usuarios? * 

 
No 

Si 

 

 
MERCADO/USUÁRIO 

 
¿Qué actividades? 

Comunicados de prensa 

 
 
https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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MERCADO/USUÁRIO 

 
¿Qué herramientas? 

Cuestionarios, entrevistas. Para los estudios de usuarios se utilizan los métodos directos e 

indirectos para la recolección de información 

MERCADO/USUÁRIO 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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MERCADO/USUÁRIO 

¿El Archivo desarrolla investigaciones de mercado / estudio de usuarios? 

* 
 

No 

Si 

¿La institución posee herramientas para obtener un feedback de la 

atención? * 

No 

Si 



 

11/36 

 

 
MERCADO/USUÁRIO 

 
¿Cuáles son las temáticas más buscadas? 

Temas notariales, investigaciones genealógicas, años de servicios en instituciones 

públicas, entre otras. 

 

 
MERCADO/USUÁRIO 

 
¿El archivo desarrolla estrategias para poner a disposición y hacer 

públicos los acervos y documentos más solicitados? * 

No 

Si 

 
 
 
 
 
 
https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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¿Existe un análisis sobre las temáticas más investigadas por los 

usuarios? * 

No 

Si 
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GESTIÓN LOCAL / PÚBLICA 

 
¿Hay recogida periódica de documentos de la administración pública? * 

 
No 

Si 

 

 
GESTIÓN LOCAL / PÚBLICA 

 
¿De qué instituciones? 

Todas las instituciones del gobierno 

GESTIÓN LOCAL / PÚBLICA 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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¿Qué estrategias? 

Digitalización de fondos documentales 
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GESTIÓN LOCAL / PÚBLICA 

 
¿Qué  actividades? Describir. 

Actos públicos de recibo de documentos 

 

 
GESTIÓN LOCAL / PÚBLICA 

 
¿Existen iniciativas dirigidas a la discusión del desarrollo urbano y 

regional? * 

No 

Si 

 

 
GESTIÓN LOCAL / PÚBLICA 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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¿Existen actividades / eventos realizados en asociación con la 

Administración Pública? * 

No 

Si 
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GESTIÓN LOCAL / PÚBLICA 

 
¿Existe la participación del archivista en instituciones públicas 

estratégicas? * 

No 

Si 

 

 
GESTIÓN LOCAL / PÚBLICA 

 
¿De qué manera ocurre? 

Audiencias públicas 

GESTIÓN LOCAL / PÚBLICA 

Para atender las nuevas concepciones de gobernanza participativa y estructura proyectada, el concepto de 

smart cities o ciudades inteligentes se destaca por idealizar el desarrollo económico, social y cultural 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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¿Qué iniciativas? 
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GESTIÓN LOCAL / PÚBLICA 

 
¿Cuáles políticas? 

GESTIÓN LOCAL / PÚBLICA 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 

30/03/2019 Archivos Públicos en Ciudades Inteligentes 

basado en aspectos ligados a la información, datos y conocimiento. Es de gran valor para las 

investigaciones y discusiones acerca del planeamiento de las ciudades pensar en mecanismos para la 

consulta de documentos e informaciones referentes a la estructura urbana, administración pública e 

131 

histórico político / social, que ayudarían en el entendimiento de las cuestiones alusivas a las ciudades y 

sus necesidades. Las regiones inteligentes deben poseer centros referenciales de información, ya que 

éstos proporcionan directrices y fundamentos para la creación de investigaciones y estudios sobre 

cuestiones relacionadas con la ciudad y la administración urbana, ayudando en el alcance eficiente y eficaz 

de mejores condiciones de subsistencia y prosperidad humana y social. Instituciones como los Archivos 

Públicos, responsables por salvaguardar la documentación e información provenientes de las actividades 

administrativas del Estado, son núcleos con potencial estratégico que pueden subsidiar la construcción de 

conocimientos y la concreta gestión de órganos públicos y de sus servicios en regiones inteligentes. 

 

¿Existe alguna política relacionada con el concepto de Ciudades 

Inteligentes? * 
 

No 

Si 
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GESTIÓN LOCAL / PÚBLICA 

 
¿Qué proyectos? 

RECURSOS HUMANOS 

¿El equipo del archivo es multidisciplinar? * 
 

No 

Si 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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¿Puedes resaltar algún ejemplo de éxito del uso del acervo de archivos 

públicos en ciudades inteligentes? ¿O una percepción de lo que podría 

ser ese uso? * 

No aplica 

¿Esta institución archivística ya fue contemplada con algún proyecto del 

programa IberArquivos? * 

No 

Si 
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RECURSOS HUMANOS 

 
¿Cuáles son las áreas cubiertas? 

Marketing 

Museologia 

História 

Biblioteconomia 

Archivología 

Administración 

Derecho 

Outro: 

 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
¿Existen actividades para capacitación / entrenamiento del equipo? * 

 
No 

Si 

 

 

 
https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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RECURSOS HUMANOS 

 
¿Existen proyectos de actualización profesional de los Recursos 

Humanos? * 

No 

Si 

 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
¿Qué proyectos? 

Existe un plan de capacitación institucional dirigido a funcionarios de la institución 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 

 

 
 

 

 

 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

 

Formulários 
 

RECURSOS HUMANOS 

¿Qué actividades? 

Cursos, talleres, congresos, charlas 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&amp;utm_medium=forms_logo&amp;utm_campaign=forms
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emma.deramon 

DESCRIPCIÓN 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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Archivos Públicos en Ciudades Inteligentes 
 

Estimado Sr. (a) Director del Archivo, 

 
Mi nombre es Taynara Almeida. Soy estudiante del curso de posgrado de la Universidad Estadual Paulista 

(UNESP), Brasil. Estoy realizando una investigación en nivel máster titulada "Archivos Públicos en Ciudades 

Inteligentes Iberoamericanas". 

El objetivo del proyecto es identificar el archivo público como centro informacional de su localidad, observando 

acciones y ofreciendo subsidios para actuación de esas instituciones en ciudades inteligentes. 

Para tanto, necesito de su preciosa colaboración como director (a) de este Centro de Referencia para la 

Arquivología y Ciência de Información al responder um cuestionario, que ayudará en la comprensión de esta 

estimada institución. 

Se buscó elaborar una encuesta rápida y sucinta, pero con cuestiones imprescindibles para el desarrollo de la 

investigación. Son sólo cinco temas con respuestas abiertas, que se pueden responder en menos de quince 

minutos y serán fundamentales para un adecuado diagnóstico de la situación 

Así, destaco la importancia de esa colaboración y espero no tomar mucho su tiempo de trabajo. ¿Puedo contar 

con su ayuda? 

Si tienes alguna duda, me dispongo a solucionarla. Mi correo electrónico es deoliveirataynara@gmail.com. Aqui 

tiene también el correo de mi tutora de posgrade, Rosângela Formentini Caldas, r.caldas@unesp.br 

 

Pedimos que, si es posible, envíe las respuestas hasta el día 01/02/19. 

 
 

Saludos cordiales, 

 
 

Mestranda Taynara Almeida de Oliveira 

(deoliveirataynara@gmail.com) 

 

 

Endereço de e-mail * 
 

@archivonacional.gob.cl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:deoliveirataynara@gmail.com
mailto:r.caldas@unesp.br
mailto:deoliveirataynara@gmail.com
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PRODUCTOS / SERVICIOS 

 

 

¿Cuáles son los tipos de servicios prestados por el archivo para la 

comunidad? * 

Consulta de documentación estatal e histórica en general 
 
 
 

¿Cuál es el volumen del acervo? * 
 

40 kms. de documentación 
 
 
 

 

¿Hay guía y / o inventario? * 
 

No 

Si 

 
 
 
 
 
 
 

 
https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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Institución (Nombre y país) * 

 
Archivo Nacional de Chile 

Cargo del encuestado: * 

 
Directora 
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PRODUCTOS / SERVICIOS 

 
¿Con cuál frecuencia? 

 
se actualizan todo el tiempo y se publica la actualización cada 3 a 4 meses 

PRODUCTOS / SERVICIOS 

¿Se evalúan los productos y servicios? * 
 

No 

Si 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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¿De qué maneras el archivo disemina la información custodiada? 

(Describa los proyectos de divulgación, actividades con la comunidad, 

conferencias, etc.) * 

Sitio web, exposiciones, actividades de visitas guiadas a estudiantes, visitas a escuelas por 

funcionarios del archivo, seminarios 

¿Hay actualización de los productos / servicios ofrecidos? * 
 

No 

Si 
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PRODUCTOS / SERVICIOS 

 
¿Con cuál frecuencia? 

 
Cada vez que una actividad termina 

 

 
TECNOLOGIA 

 
¿El acervo está disponible en línea? * 

 
No 

Si 

¿Hay servicios y productos elaborados por el archivo, exclusivamente en 

medio electrónico? * 

No 

Si 

TECNOLOGIA 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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TECNOLOGIA 

 
¿El archivo está insertado en algún proyecto tecnológico público? * 

 
No 

Si 

 

 
TECNOLOGIA 

 
¿Qué proyectos? 

Modernización del Estado de Chile 

MERCADO/USUÁRIO 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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¿Qué productos? 

Catálogos y acceso a documentos digitales para certificación en línea 
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MERCADO/USUÁRIO 

 

 

¿Cuál es la frecuencia diaria de visitas en línea? 
 

hasta 10 

 
11 a 20 

 
21 a 30 

 
31 a 40 

 
41 o más 

 
 

¿Cuáles son los usuarios que acceden al acervo en línea? 
 

Estudiantes 

Investigadores 

Maestros 

Empresas privadas 

Instituciones públicas 

 
No existe este tipo de control 

Outro: 

 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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¿Hay control de usuarios en línea? 
 

No 

Si 
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MERCADO/USUÁRIO 

 
¿Hay control de usuarios físicos? * 

 
No 

Si 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

MERCADO/USUÁRIOS 

 

 

Qual a frequência diária de visitas? 
 

hasta 10 

 
11 a 20 

 
21 a 30 

 
31 a 40 

 
41 o más 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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MERCADO/USUÁRIO 

 
¿Existen canales de comunicación con el usuario? * 

 
No 

Si 

MERCADO/USUÁRIO 

¿Qué canales? 

Redes sociales, sitio web, sistemas públicos de atención de usuarios y transparencia 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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Quais os usuários que acessam o acervo físico? 

 

142 

 

Estudiantes 

Investigadores 

Maestro 

Empresas privadas 

Instituciones públicas 

No existe este tipo de control 

Outro: 
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MERCADO/USUÁRIO 

 
¿Existen actividades para atraer nuevos usuarios? * 

 
No 

Si 

 

 
MERCADO/USUÁRIO 

 
¿Qué actividades? 

Exposiciones, seminarios, eventos culturales 

MERCADO/USUÁRIO 

¿El Archivo desarrolla investigaciones de mercado / estudio de usuarios? 

* 
 

No 

Si 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 

 
 

 

 

 

 

 

30/03/2019 Archivos Públicos en Ciudades Inteligentes 
143 



 

28/36 

 

 
MERCADO/USUÁRIO 

 
¿Qué herramientas? 

Encuestas, estudios de usuarios, portales públicos del Sistema de Atención de Ciudadanos, 

Redes sociales 

 

 
MERCADO/USUÁRIO 

 
¿Existe un análisis sobre las temáticas más investigadas por los 

usuarios? * 

No 

Si 

 
 
 
 
 
 
https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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¿La institución posee herramientas para obtener un feedback de la 

atención? * 

No 

Si 
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MERCADO/USUÁRIO 

 
¿El archivo desarrolla estrategias para poner a disposición y hacer 

públicos los acervos y documentos más solicitados? * 

No 

Si 

 

 
MERCADO/USUÁRIO 

 
¿Qué estrategias? 

Digitalización y puesta en línea 

GESTIÓN LOCAL / PÚBLICA 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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¿Cuáles son las temáticas más buscadas? 
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GESTIÓN LOCAL / PÚBLICA 

 
¿De qué instituciones? 

Todos los servicios del Estado 

 

 
GESTIÓN LOCAL / PÚBLICA 

 
¿Existen actividades / eventos realizados en asociación con la 

Administración Pública? * 

No 

Si 

GESTIÓN LOCAL / PÚBLICA 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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¿Hay recogida periódica de documentos de la administración pública? * 
 

No 

Si 
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GESTIÓN LOCAL / PÚBLICA 

 
¿Existen iniciativas dirigidas a la discusión del desarrollo urbano y 

regional? * 

No 

Si 

 

 
GESTIÓN LOCAL / PÚBLICA 

 
¿Qué iniciativas? 

GESTIÓN LOCAL / PÚBLICA 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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¿Qué actividades? Describir. 
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GESTIÓN LOCAL / PÚBLICA 

 
¿De qué manera ocurre? 

 
 

 

 

 

 
 

 

GESTIÓN LOCAL / PÚBLICA 

 

Para atender las nuevas concepciones de gobernanza participativa y estructura proyectada, el concepto de 

smart cities o ciudades inteligentes se destaca por idealizar el desarrollo económico, social y cultural 

basado en aspectos ligados a la información, datos y conocimiento. Es de gran valor para las 

investigaciones y discusiones acerca del planeamiento de las ciudades pensar en mecanismos para la 

consulta de documentos e informaciones referentes a la estructura urbana, administración pública e 

histórico político / social, que ayudarían en el entendimiento de las cuestiones alusivas a las ciudades y 

sus necesidades. Las regiones inteligentes deben poseer centros referenciales de información, ya que 

éstos proporcionan directrices y fundamentos para la creación de investigaciones y estudios sobre 

cuestiones relacionadas con la ciudad y la administración urbana, ayudando en el alcance eficiente y eficaz 

de mejores condiciones de subsistencia y prosperidad humana y social. Instituciones como los Archivos 

Públicos, responsables por salvaguardar la documentación e información provenientes de las actividades 

administrativas del Estado, son núcleos con potencial estratégico que pueden subsidiar la construcción de 

conocimientos y la concreta gestión de órganos públicos y de sus servicios en regiones inteligentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 

30/03/2019 Archivos Públicos en Ciudades Inteligentes 148 

¿Existe la participación del archivista en instituciones públicas 

estratégicas? * 

No 

Si 
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GESTIÓN LOCAL / PÚBLICA 

 
¿Cuáles políticas? 

GESTIÓN LOCAL / PÚBLICA 

¿Puedes resaltar algún ejemplo de éxito del uso del acervo de archivos 

públicos en ciudades inteligentes? ¿O una percepción de lo que podría 

ser ese uso? * 

No 

¿Esta institución archivística ya fue contemplada con algún proyecto del 

programa IberArquivos? * 

No 

Si 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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¿Existe alguna política relacionada con el concepto de Ciudades 

Inteligentes? * 

No 

Si 
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GESTIÓN LOCAL / PÚBLICA 

 
¿Qué proyectos? 

 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
¿El equipo del archivo es multidisciplinar? * 

 
No 

Si 

RECURSOS HUMANOS 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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RECURSOS HUMANOS 

 
¿Existen actividades para capacitación / entrenamiento del equipo? * 

 
No 

Si 

RECURSOS HUMANOS 

https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 
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¿Cuáles son las áreas cubiertas? 

Marketing 

Museologia 

História 

Biblioteconomia 

Archivología 

Administración 

Derecho 

Outro: 
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RECURSOS HUMANOS 

 
¿Existen proyectos de actualización profesional de los Recursos 

Humanos? * 

No 

Si 
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RECURSOS HUMANOS 

 

 

¿Qué proyectos? 
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Formulários 
 
 
 
 
 

 
https://docs.google.com/forms/d/10HzFaoFhehUEzxov3Dxk9tD4JmWpqWj3EayCu9Rwpzk/edit#responses 

¿Qué actividades? 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&amp;utm_medium=forms_logo&amp;utm_campaign=forms
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Arquivos Públicos em Cidades Inteligentes 
 

Estimado Sr. (a) Diretor do Arquivo 

 
Meu nome é Taynara Almeida de Oliveira. Sou estudante do curso de pós-graduação em Ciência da Informação, 

da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Brasil. Estou conduzindo uma pesquisa no nível de mestrado 

intitulada "Arquivos Públicos em Cidades Inteligentes Ibero-Americanas". 

O objetivo do projeto é identificar o arquivo público como centro de informações de sua localidade, observando 

ações e oferecendo subsídios para o desempenho dessas instituições em cidades inteligentes. 

Para isso, preciso da sua preciosa colaboração como diretor deste Centro de Referência em Arquivologia e 

Ciência da Informação ao responder este questionário, que ajudará na compreensão dessa estimada instituição. 

Procuramos desenvolver um teste rápido e sucinto, mas com questões essenciais para o desenvolvimento da 

pesquisa. Existem apenas cinco tópicos com respostas abertas, que podem ser respondidas em menos de 

quinze minutos e serão essenciais para um diagnóstico adequado da situação. 

Assim, enfatizo a importância dessa colaboração e espero não tirar muito do seu tempo de trabalho. Posso 

contar com sua ajuda? 

Se você tiver alguma dúvida, estou à disposição. Meu e-mail é deoliveirataynara@gmail.com. Aqui está também 

o e-mail da minha orientadora de pós-graduação, Rosângela Formentini Caldas, r.caldas@unesp.br. 

Pedimos para que, se possível, envie as respostas até o dia 01/02/19. 

Saudações cordiais, 

 
Mestranda Taynara Almeida de Oliveira 

(deoliveirataynara@gmail.com) 

 

 

Endereço de e-mail * 
 

@dglab.gov.pt 

DESCRIÇÃO 

Instituição (Nome e país) * 

 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo- Portugal 

https://docs.google.com/forms/d/1lRd2moOlX4Pf3Ia8AKYMDHNITEyymF2ZXx3l5sHQrq0/edit#responses 

mailto:deoliveirataynara@gmail.com
mailto:r.caldas@unesp.br
mailto:deoliveirataynara@gmail.com
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PRODUTOS/SERVIÇOS 

 

 

Quais os tipos de serviços prestados pelo arquivo para a comunidade? * 

Emissão de certidões, apoio à pesquisa, gestão dos arquivos correntes e intermédios da 

Administração Central, apoio a politicas de preservação e conservação documental 

 
 

 

Qual o volume do acervo? * 
 

Cerca de 100 Km lineares 
 
 
 

 

Existe guia e/ou inventário? * 
 

Não 

Sim 

 

De que maneiras o arquivo dissemina a informação custodiada? 

(Descreva o projetos de divulgação, atividades com a comunidade, 

palestras, etc.) * 

Através da página oficial, mailings, facebook, conferências, colóquios 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lRd2moOlX4Pf3Ia8AKYMDHNITEyymF2ZXx3l5sHQrq0/edit#responses 
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Cargo do respondente: * 

 
Chefe de Divisão 
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PRODUTOS/SERVIÇOS 

 
Os produtos e serviços são avaliados? * 

 
Não 

Sim 

PRODUTOS/SERVIÇOS 

https://docs.google.com/forms/d/1lRd2moOlX4Pf3Ia8AKYMDHNITEyymF2ZXx3l5sHQrq0/edit#responses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
PRODUTOS/SERVIÇOS 

 
Com qual frequência? 

 
Semanalmente 
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Há atualização dos produtos/serviços ofertados? * 
 

Não 

Sim 
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TECNOLOGIA 

 
Qual (is)? 

 
https://docs.google.com/forms/d/1lRd2moOlX4Pf3Ia8AKYMDHNITEyymF2ZXx3l5sHQrq0/edit#responses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
TECNOLOGIA 

 
O acervo está disponível online? * 

 
Não 

Sim 

Há serviços e produtos elaborados pelo arquivo, exclusivamente em 

meio eletrônico? * 

Não 

Sim 
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Com qual frequência? 

 
Diariamente 
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TECNOLOGIA 

 
Qual (is)? 

 

 
MERCADO/USUÁRIOS 

 
Há controle de usuários online? 

 
Não 

Sim 

 

 

 

 
https://docs.google.com/forms/d/1lRd2moOlX4Pf3Ia8AKYMDHNITEyymF2ZXx3l5sHQrq0/edit#responses 
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TECNOLOGIA 

O arquivo está inserido em algum projeto tecnológico público? * 
 

Não 

Sim 
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MERCADO/USUÁRIOS 

https://docs.google.com/forms/d/1lRd2moOlX4Pf3Ia8AKYMDHNITEyymF2ZXx3l5sHQrq0/edit#responses 
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MERCADO/USUÁRIOS 

158 

 
 

Qual a frequência diária de visitas online? 
 

até 10 

 
11 a 20 

 
21 a 30 

 
31 a 40 

 
41 ou mais 

 
 

Quais os usuários que acessam o acervo online? 
 

Estudantes 

Pesquisadores 

Professores 

Empresas privadas 

Órgãos Públicos 

Não existe esse tipo de controle 

Outro: 
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MERCADO/USUÁRIOS 

 

 

Qual a frequência diária de visitas? 
 

até 10 

 
11 a 20 

 
21 a 30 

 
31 a 40 

 
41 ou mais 

 
 

Quais os usuários que acessam o acervo físico? 
 

Estudantes 

Pesquisadores 

Professores 

Empresas privadas 

Órgãos Públicos 

Não existe esse tipo de controle 

Outro: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lRd2moOlX4Pf3Ia8AKYMDHNITEyymF2ZXx3l5sHQrq0/edit#responses 
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Há controle de usuários físicos? * 
 

Não 

Sim 
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MERCADO/USUÁRIOS 

 
Existem canais de comunicação com o usuário? * 

 
Não 

Sim 

 

 
MERCADO/USUÁRIOS 

 
Qual (is)? 

Através do Sistema C( onsulta)R (eal) em A (mbiente) V(irtual), facebbok e email 

 

 
MERCADO/USUÁRIOS 

 
Existem medidas para atrair novos usuários? * 

 
Não 

Sim 

 
https://docs.google.com/forms/d/1lRd2moOlX4Pf3Ia8AKYMDHNITEyymF2ZXx3l5sHQrq0/edit#responses 
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MERCADO/USUÁRIOS 

 
O Arquivo desenvolve pesquisas de mercado/estudo de usuários? * 

 
Não 

Sim 

A instituição possui ferramentas para obter um feedback do 

atendimento? * 

Não 

Sim 
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MERCADO/USUÁRIOS 

Qual (is)? 

Mostras documentais, Exposições, Colóquios, Visitas de Estudo 

MERCADO/USUÁRIOS 

https://docs.google.com/forms/d/1lRd2moOlX4Pf3Ia8AKYMDHNITEyymF2ZXx3l5sHQrq0/edit#responses 
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MERCADO/USUÁRIOS 

 
Existe um mapeamento sobre as temáticas mais pesquisadas pelos 

usuários? * 

Não 

Sim 

 

 
MERCADO/USUÁRIOS 

 
Qual (is)? 

genealogia e questões legais 
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Qual (is)? 

Inquéritos aos utilizadores 

MERCADO/USUÁRIOS 

https://docs.google.com/forms/d/1lRd2moOlX4Pf3Ia8AKYMDHNITEyymF2ZXx3l5sHQrq0/edit#responses 
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GESTÃO LOCAL/PÚBLICA 

 
Existe recolhimento periódico de documentos da administração pública? 

* 
 

Não 

Sim 

 

 
GESTÃO LOCAL/PÚBLICA 

https://docs.google.com/forms/d/1lRd2moOlX4Pf3Ia8AKYMDHNITEyymF2ZXx3l5sHQrq0/edit#responses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
MERCADO/USUÁRIOS 

 
Qual (is)? 

Digitalização 
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O arquivo desenvolve estratégias para disponibilizar e tornar públicos os 

acervos e documentos mais requisitados? * 

Não 

Sim 
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GESTÃO LOCAL/PÚBLICA 

 
Qual (is)? Descreva: 

Questões relacionadas com a avaliação, seleção e eliminação documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
GESTÃO LOCAL/PÚBLICA 

 
Existem atividades/eventos realizados em parceria com a Administração 

Pública? * 

Não 

Sim 
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De quais órgãos? 

Administração Central, Cartórios Notariais 

GESTÃO LOCAL/PÚBLICA 

https://docs.google.com/forms/d/1lRd2moOlX4Pf3Ia8AKYMDHNITEyymF2ZXx3l5sHQrq0/edit#responses 
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GESTÃO LOCAL/PÚBLICA 

 
Qual (is)? 

 

 
GESTÃO LOCAL/PÚBLICA 

 
Existe a participação do arquivista em órgãos públicos estratégicos? * 

 
Não 

Sim 
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Existem iniciativas voltadas para a discussão do desenvolvimento 

urbano e regional? * 

Não 

Sim 

GESTÃO LOCAL/PÚBLICA 

https://docs.google.com/forms/d/1lRd2moOlX4Pf3Ia8AKYMDHNITEyymF2ZXx3l5sHQrq0/edit#responses 
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GESTÃO LOCAL/PÚBLICA 

 

Para atender as novas concepções de governança participativa e estrutura projetada, o conceito de smart 

cities ou cidades inteligentes destaca-se por idealizar o desenvolvimento econômico, social e cultural 

baseado em aspectos ligados à informação, dados e conhecimento. É de grande valia para as pesquisas e 

discussões acerca do planejamento das urbes pensar em mecanismos para consulta de documentos e 

informações referentes à estrutura urbana, administração pública e histórico político/social, que  

auxiliariam no entendimento das questões alusivas as cidades e suas necessidades. Regiões inteligentes 

devem possuir centros referenciais de informação, uma vez que estes proporcionam diretrizes e 

embasamento para a criação de pesquisas e estudos sobre questões ligadas a cidade e administração 

urbana, auxiliando no alcance eficiente e eficaz de melhores condições de subsistência e prosperidade 

humana e social. Instituições como os Arquivos Públicos, responsáveis por salvaguardar a documentação 

e informação provenientes das atividades administrativas do Estado, são núcleos com potencial 

estratégico que podem subsidiar a construção de conhecimentos e a concreta gestão de órgãos públicos e 

de seus serviços em regiões inteligentes. 

 

Existe alguma política relacionada ao conceito de Cidades Inteligentes? * 
 

Não 

Sim 
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De que maneira ela ocorre? 

Através de reuniões realizadas no Arquivo Nacional ou na entidade 

GESTÃO LOCAL/PÚBLICA 

Qual (is)? 

https://docs.google.com/forms/d/1lRd2moOlX4Pf3Ia8AKYMDHNITEyymF2ZXx3l5sHQrq0/edit#responses 



 

15/18 

 

 
GESTÃO LOCAL/PÚBLICA 

 
Você consegue destacar algum exemplo de sucesso do uso do acervo 

de arquivos públicos em cidades inteligentes? Ou uma percepção do que 

poderia ser esse uso? * 

Não 

 
 
 

Esta instituição arquivística já foi contemplada com algum projeto do 

programa IberArquivos? * 

Não 

Sim 

 

 
GESTÃO LOCAL/PÚBLICA 

 
Qual (is)? 
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RECURSOS HUMANOS 

https://docs.google.com/forms/d/1lRd2moOlX4Pf3Ia8AKYMDHNITEyymF2ZXx3l5sHQrq0/edit#responses 
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RECURSOS HUMANOS 

https://docs.google.com/forms/d/1lRd2moOlX4Pf3Ia8AKYMDHNITEyymF2ZXx3l5sHQrq0/edit#responses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
Quais as áreas abrangidas? 

Marketing 

Museologia 

História 

Biblioteconomia 

Arquivologia 

Administração 

Direito 

Outro: 

30/03/2019 Arquivos Públicos em Cidades Inteligentes 
168 

A equipe do arquivo é multidisciplinar? * 
 

Não 

Sim 



 

17/18 

 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
Qual (is)? 

Cursos de Formação internas e externas 

 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
Existem projetos de atualização profissional dos Recursos Humanos? * 

 
Não 

Sim 

RECURSOS HUMANOS 

https://docs.google.com/forms/d/1lRd2moOlX4Pf3Ia8AKYMDHNITEyymF2ZXx3l5sHQrq0/edit#responses 
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Existem atividades para capacitação/treinamento da equipe? * 
 

Não 

Sim 



 

18/18 

 
 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

 

Formulários 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://docs.google.com/forms/d/1lRd2moOlX4Pf3Ia8AKYMDHNITEyymF2ZXx3l5sHQrq0/edit#responses 
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Qual (is)? 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&amp;utm_medium=forms_logo&amp;utm_campaign=forms


171 
 

APÊNDICE D - ENTREVISTA APLICADA NO ARQUIVO NACIONAL DO BRASIL 
 

DESCRIÇÃO 
 

 Instituição: Arquivo Nacional do Brasil 

 Cargo do respondente: Coordenadora-Geral da Gestão de Documentos; 
Chefe do Comitê do ADAI no Arquivo Nacional; supervisor da área de Documentos 
Cartográficos; Assessor da Coordenação-Geral de Acesso e Difusão do Acervo; 
Supervisora de Núcleo de Estudos do Usuário; substituta da Coordenação de 
Preservação do Acervo; supervisor do setor de Gestão de Depósito e; técnica de 
meteorologia; servidores do Laboratório de Restauração. 

 
PRODUTOS/SERVIÇOS 

 

 Há atualização dos produtos/serviços ofertados? Com qual frequência? 
Resposta: São adaptados e reavaliados de acordo com as necessidades e 
demandas dos usuários. 

 Os produtos e serviços são avaliados? Com qual frequência? 
Resposta: Não há uma rotina de avaliação periódica. 

 Quais produtos e serviços são mais utilizados pela comunidade? 
Resposta: Os produtos e serviços mais buscados pela comunidade são os de 
reprodução e transcrição de documentos. 

 
TECNOLOGIA 

 

 O acervo está totalmente disponível online? 
Resposta: Não, o acervo está parcialmente disponível online. Não existem projetos 
que visem essa possibilidade, pois entende-se que alguns documentos e acervos 
tem pouca procura e estão fragilizados, assim, a sua digitalização seria custosa e 
poderia prejudicar o suporte que está fragilizado. Sendo assim, a digitalização 
acontece de forma gradual, de acordo com os documentos mais requeridos e 
projetos para fundos e coleções específicas, conforme análise das equipes. 

 O arquivo está inserido em algum projeto tecnológico público? 
Resposta: Diretamente, o único projeto em andamento é o plano de integração com 
o Portal de Serviços do Governo Federal, que reúne em um único endereço web 
todos os serviços do Estado, facilitando o acesso e a prestação de serviços. 

 Existem funcionários específicos para atualizar o site e as redes sociais 
e responder as questões? 
Resposta: Sim, os responsáveis pela atualização do site e das redes sociais oficiais 
do Arquivo Nacional são os integrantes da Assessoria de Comunicação, que  
mantém essas ferramentas atualizadas constantemente. Ademais, existem algumas 
páginas específicas que são mantidas e sustentadas por setores, como  é o caso da 
página do Facebook “Edarq – Arquivo Nacional”, administrada pela Equipe de 
Educação em Arquivos. 

 
MERCADO/USUÁRIOS 

 

 Há medidas para atrair novos usuários? Quais? 
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Resposta: Não existem medidas específicas para atrair novos usuários. O arquivo 
busca ter como principal foco as necessidades de seus utilizadores. 

 Ocorre um mapeamento sobre as temáticas mais pesquisadas pelos 
usuários? Quais são os assuntos buscados? 
Resposta: Existe um mapeamento constante das temáticas mais pesquisadas por 
meio dos formulários de requisição e das pesquisas de usuário. 

 O arquivo desenvolve estratégias diferenciadas para disponibilizar e 
tornar públicos os acervos e documentos mais requisitados? 
Resposta: Sim, por meio de eventos e exposições e digitalização dos documentos 
mais solicitados. 

 O arquivo tem projetos para grupos específicos da população? 
Resposta: Sim, o Arquivo desenvolve atividades para grupos específicos, como o 
projeto mensal “Arquivo Faz Escola”, que exibe produções nacionais seguidas de 
debates com especialistas, para alunos do sexto ano do ensino fundamental ao 
ensino médio. O Arquivo também criou uma série de tutorias em formato de vídeo 
para a pesquisa no Sistema de Informações do Arquivo Nacional. O evento “Com a 
palavra, o usuário” convida pesquisadores com experiência para abordar seu 
percurso de pesquisa e busca de informações no Arquivo Nacional. 

 
RECURSOS HUMANOS 

 A equipe do arquivo é multidisciplinar? Quais as áreas abrangidas? 
Resposta: A equipe do arquivo é formada por profissionais de diversas áreas do 
conhecimento, incluindo arquivistas, bibliotecários, historiadores, geógrafos, entre 
outros. O setor com uma gama de profissionais mais diversificados é a Coordenação 
de Gestão do Acervo, que conta com servidores, estagiários e terceirizados 
formados em áreas como Direito, Ciências Contábeis (cuidando da administração do 
setor), Letras, Pedagogia (responsáveis por cursos, treinamentos, palestras),  
Biólogo (desenvolvendo serviços referentes e desinfecção e desinfestação do 
espaço), Engenheiros Florestais (controle de insetos, manutenção das palmeiras 
centenárias, etc.), Técnico em Meteorologia (cuidados com a luminosidade, 
temperatura, umidade e organização do acervo). 

 Existem atividades para capacitação/treinamento da equipe? Quais? 
Resposta: O Arquivo investe em capacitação e formação em diversas áreas, 
levando em conta a variedade de formações e serviços. 

 
GESTÃO LOCAL/PÚBLICA 

 Existe recolhimento periódico de documentos da administração pública? 
De quais órgãos? 
Resposta: Não existe recolhimento periódico de documentos da administração 
pública, o arquivo os recebe de acordo com a necessidade de cada instituição. Eles 
possuem liberdade e autonomia para a gestão de seu acervo. Neste sentido, o 
Arquivo Nacional aprova a Tabela de Temporalidade e o Plano de Classificação 
desses acervos, mas não interfere em sua elaboração. 
Ademais, o Arquivo também oferece capacitação e treinamento para os gestores e 
funcionários de outras instituições públicas tratarem de sua documentação. 

 Ocorrem atividades/eventos realizados em parceria com a Administração 
Pública? Quais? 
Resposta: Não existe uma parceria efetiva, porém, atividades como o AN Digital 
(que tem como objetivo de equipar o Arquivo Nacional com infraestrutura e 



173 
 

tecnologia que permitam a preservação e acesso de documentos nato-digitais) e o 
MAPA (que tem como propósito auxiliar no processo de tratamento da 
documentação administrativa sob tutela do arquivo) são serviços criados para 
auxiliar o Governo. 

 Existe incentivo a pesquisas no acervo por parte da Administração 
Pública? De que maneira? 
Resposta: Servidores da iniciativa pública procuram o Arquivo Nacional para 
pesquisas no acervo que auxiliem na realização de suas atividades de trabalho, 
porém, não existe um incentivo de forma específica. 

 Há iniciativas voltadas para a discussão do desenvolvimento urbano e 
regional? Quais? 
Resposta: Não existem. 

 Existe a participação dos arquivistas em órgãos públicos estratégicos? 
De que maneira ela ocorre? 
Resposta: Os arquivistas participam com consultoria e orientação técnica para 
órgãos governamentais com relação a gestão de documentos, normativos gerais, 
etc. 

 O arquivo apresenta alguma política relacionada ao conceito de Cidades 
Inteligentes? Qual (is)? 
Resposta: Não apresenta. 

 É possível destacar algum exemplo de sucesso do uso do acervo deste 
arquivo público no desenvolvimento de uma cidade inteligente? Ou uma 
percepção de como ele poderia ser utilizado? 
Resposta: Não é possível destacar um exemplo. 

 Esta instituição arquivística já foi contemplada com algum projeto do 
programa IberArquivos? Qual (is)? 
Resposta: Sim. O Arquivo Nacional participa do Programa IberArquivos. A 
instituição paga uma anuidade e é responsável por avaliar os projetos relacionados 
aos acervos e arquivos brasileiros e enviá-los para a Espanha, sede da organização. 
Os prêmios são de, no máximo, 10 mil euros para os projetos contemplados. A atual 
direção do arquivo optou por não enviar projetos do AN no ano de 2018, pois 
entende ser necessário dar oportunidade para instituições brasileiras de menor porte 
conseguirem verba para seu crescimento e manutenção. 
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Matéria publicada na rede social do Arquivo Nacional brasileiro sobre a visita realizada. 

 

 
Fonte: Edarq – Arquivo Nacional 

 

 

Fonte: Edarq – Arquivo Nacional 
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APÊNDICE E 
QUADROS DE COLETA DE DADOS NOS WEBSITES INSTITUCIONAIS: 

RECURSOS HUMANOS 
 
 

 

ARGENTINA – ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

Equipes Multidisciplinares  Não existem informações no website institucional. 

Capacitação/Aperfeiçoamento  A instituição oferece um programa de treinamento 
anual que visa disseminar o conhecimento 
arquivístico por meio de atividades temáticas. As 
inscrições são livres, porém, há prioridade para os 
trabalhadores que atuam no campo da 
administração pública nacional. Em 2018, estão 
previstos quatorze cursos, workshops e palestras, 
com assuntos como: Riscos De Trabalho, Gestão 
e Preservação, Arquivamento, Conceitos Teóricos, 
Processamento Técnico, Acesso e Transparência, 
Conservação, Tecnologia e Questões Sociais. 

 O Programa de Capacitação e Desenvolvimento 
Arquivístico apresenta as possibilidades de cursos 
de formação, capacitação teórica e técnica 
oferecidos no território argentino. 

 
 

BRASIL – ARQUIVO NACIONAL 

Equipes Multidisciplinares  O Relatório de Gestão do Exercício de 2017 
(ARQUIVO NACIONAL, 2018) demonstra que a 
equipe do arquivo é formada por profissionais de 
diversas áreas que foram transferidos de outras 
instituições públicas ou prestaram concurso para 
cargos na organização. Por isso, salienta que 
devido à variedade de formações desses 
trabalhadores, foi necessário o investimento em 
formação e capacitação. 

Capacitação/Aperfeiçoamento  Segundo o Relatório de Gestão do Exercício de 
2017 (ARQUIVO NACIONAL, 2018) foram 
oferecidas capacitações para cento e dez 
funcionários, divididas em diversas áreas: 
Comunicação, Desenvolvimento  Gerencial, 
Gestão de Informação, Gestão de Pessoas, 
Informática, Logística, Planejamento e Saúde. 

 A instituição propicia serviços de orientação 
técnica, treinamento e capacitação para órgãos e 
funcionários públicos que precisem realizar o 
tratamento de documentos arquivísticos. 

 

  CHILE – ARCHIVO NACIONAL  
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Equipes Multidisciplinares Não foram 
institucional. 

encontradas informações no website 

Capacitação/Aperfeiçoamento Não foram 
institucional. 

encontradas informações no website 

 
 

COLÔMBIA – ARCHIVO GENERAL DE LA NACÍON COLOMBIA 

Equipes Multidisciplinares  O arquivo possui 141 colaboradores distribuídos 
nas seguintes vagas: 

 

Distribuição de Vagas do Arquivo Colombiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Plano Estratégico de Recursos Humanos 

2018 (2019, p. 15-16, tradução nossa) 

Capacitação/Aperfeiçoamento  O governo colombiano tem um Plano Estratégico 
Anual de Recursos Humanos para coordenar os 
objetivos da instituição com o trabalho 
desenvolvido por seus colaboradores. O 
documento é elaborado com base no diagnóstico 
de necessidades de aprendizagem organizacional 
e dividido em três eixos: Governança para a Paz, 
Gestão do Conhecimento e Criação de Valor 
Público, desenvolvidos por meio dos Programas 
de Aprendizagem de Introdução/Reintrodução, 
Treinamento e Capacitação. 

 As chefias e funcionários mais antigos de cada 
departamento são fundamentais para a prática 
desse trabalho, pois ele auxiliam na assistência e 
retroalimentação do conhecimento adquirido pelos 
recém contratados nas atividades de 
aprendizagem. 

 As competências adquiridas são compartilhadas 
por meio da elaboração de documentos e 
apresentações. O propósito é criar uma biblioteca 
virtual com os temas abordados, que possa ser 

Nível Denominação Empregos Total 

Direção Diretor Geral 
Secretário Geral 

Chefe de Gabinete 
Subdiretor Geral 

1 

1 
1 
4 

 

7 

Assessor Assessor 4  

 Chefe do Gabinete da   

 Assessoria de Planejamento 4 6 
 Chefe do Gabinete de   

 Assessoria Jurídica 1  

Profissional Profissional Especializado 36  

 Profissional Universitário 30 70 
 Restaurador 4  

Técnico Técnico 9  

 Técnico Administrativo 9 27 
 Técnico Operacional 9  

Assistencial Secretário Executivo 
Motorista Mecânico 

Auxiliar Administrativo 
Auxiliar de Serviços 

5 
3 
14 
9 

 
 

31 

 Total:  141 
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 consultada pela equipe da instituição. 

 Há também um sistema de estímulos que envolve 
temas como o bem estar social (jornadas de 
trabalho flexíveis e estímulo à educação 
continuada), a qualidade de vida no trabalho 
(preocupada com a segurança e saúde) e um 
plano de incentivos, gestão de desempenho, 
administração de talento humano. 

 Existem manuais internos e de procedimentos. 

 Ao longo do ano são proporcionados diversos 
eventos relacionados à temáticas específicas que 
auxiliam o trabalho arquivístico: 

 
Fundamentos Básicos de Gestão Documental 

 

Fonte: Archivo General de La Nacíon Colombiana 

 
Fontes de financiamento para arquivos 

 
Fonte: Archivo General de La Nacíon Colombiana 

 
 

COSTA RICA – ARCHIVO NACIONAL 

Equipes Multidisciplinares  Segundo o Plan Estratégico del Archivo Nacional 
para el periodo 2015-2018, no ano de 2014, os 
127 profissionais da organização eram divididos 
em: profissionais, técnicos, administrativos e 
gerenciais. 

Capacitação/Aperfeiçoamento  A instituição  possui um calendário com as 
atividades de capacitação que  serão 
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 desenvolvidas durante a ano de 2019. 
 

Atividades de capacitação 2019 

 
Fonte: Archivo Nacional Costa Rica 

 
 

EQUADOR – ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL 

Equipes Multidisciplinares Não foram encontradas informações no website 
institucional. 

Capacitação/Aperfeiçoamento Não foram 
institucional. 

encontradas informações no website 

 
 

ESPANHA - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LOS ARCHIVOS ESTATALES 

Equipes Multidisciplinares  A Estadística de Archivos Estatales (2017) 
descreve que, de um total de 592 servidores 
dessas instituições, 177 são Diretores e Técnicos 
e 415 possuem cargos diversos. 

Capacitação/Aperfeiçoamento  O Ministério 

treinamentos 
arquivísticas. 

de 
e 

Cultura Y 
reuniões 

Deporte 
sobre 

oferece 
matérias 

 
 

MÉXICO – ARCHIVO GENERAL DE LA NACÍON 

Equipes Multidisciplinares  Não foram encontradas informações no website 
institucional. 

Capacitação/Aperfeiçoamento  Em 2017, ofereceu-se capacitação para 58 
funcionários públicos em temáticas como: direitos 
humanos, segurança e saúde no trabalho e outras 
questões gerais, a fim de melhorar a qualidade do 
serviço público. 

 
 

PANAMÁ – ARCHIVO NACIONAL 

Equipes Multidisciplinares Não foram 
institucional. 

encontradas informações no website 

Capacitação/Aperfeiçoamento Não foram encontradas informações no website 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/in/estadisticas/estadistica-archivos-2017.pdf
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 institucional. 
 
 

PERÚ – ARCHIVO GENERAL DE LA NACÍON 

Equipes Multidisciplinares  A equipe do Arquivo é dividida em Chefes, 
Diretores, Secretários, Assessores, 
Coordenadores, Profissionais Especialistas, 
Assistentes Administrativos, entre outros. Para 
cada uma das funções existe um documento que 
explica quais são suas atribuições, principais 
atividades, nível de formação necessária e tipo de 
contratação. 

 

Descrição de cargo 

 
Fonte: Archivo General de Lá Nácion Perú 

Capacitação/Aperfeiçoamento  A capacitação é baseada em um Plano Anual de 
Desenvolvimento de Pessoas, de acordo com as 
necessidades de cada função e com os objetivos 
institucionais. Os colaboradores são responsáveis 
por difundir o conhecimento adquirido por meio 
dessas atividades. 

 
 

PORTUGAL – DIREÇÃO-GERAL DO LIVROS, DOS ARQUIVOS E DAS BIBLIOTECAS 

Equipes Multidisciplinares Não foram 
institucional. 

encontradas informações no Websit
e 

Capacitação/Aperfeiçoamento Não foram 
institucional. 

encontradas informações no Websit
e 

 
 

REPÚBLICA DOMINICANA – ARCHIVO GENERAL DE LÁ NACÍON 

Equipes Multidisciplinares Não foram encontradas informações no website 
institucional. 

Capacitação/Aperfeiçoamento  A formação de recursos humanos inclui: 

mestrados, cursos especializados, cursos básicos 
e workshops para a formação de pessoal de 
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 arquivo de instituições 
cidadãos em geral. 

públicas e privadas e 

 
 

URUGUAI – ARCHIVO GENERAL DE LÁ NACÍON 

Equipes Multidisciplinares Não foram encontradas informações no website 
institucional. 

Capacitação/Aperfeiçoamento  Em 2017, 25 funcionários participaram de cursos 
relacionados a Administração Pública, Ética e 
Gestão, TIC’s. 

 Houve um Treinamento em Gerenciamento de 
Documentos e Avaliação para Funcionários, 
referindo-se às instituições que compõem o 
Sistema Nacional de Arquivos. 

 O Secretário Técnico de Gestão do Arquivo entrou 
no programa de doutorado em História da 
Faculdade de Ciências Humanas e da Educação. 
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APÊNDICE F 
QUADROS DE COLETA DE DADOS NOS WEBSITES INSTITUCIONAIS: 

MERCADO/USUÁRIOS 
 
 

 

ARGENTINA - ARQUIVO GENERAL DE LÁ NACÍON 

Canais de Comunicação  O Arquivo apresenta endereço, telefone e e-mail para 
contato. 

Pesquisa de 
Mercado/Estudo de 
Usuários 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Feedback do 
Atendimento 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Controle de Usuários 
Físicos/Virtuais 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

 
 

BRASIL – ARQUIVO NACIONAL 

Canais de Comunicação  A ouvidoria do Arquivo Nacional é o meio pelo qual os 
cidadãos e usuários da instituição podem fazer seus 
elogios, reclamações ou tirar dúvidas a respeito do 
trabalho prestado pelo órgão e seus servidores. 

 Perguntas Frequentes. 

 O endereço, e-mail e telefone institucionais também 
ficam disponíveis para contato. 

Pesquisa de 
Mercado/Estudo de 
Usuários 

 Para uma avaliação permanente dos  procedimentos 
de acesso, em busca de melhorias contínuas, o 
arquivo desenvolveu um questionário de avaliação de 
perfil dos usuários buscando entender sua opinião 
sobre o serviço de referência, os instrumentos de 
pesquisa e a infraestrutura de atendimento. 

 O Relatório de Pesquisa sobre a Qualidade do 
Atendimento (2018) demonstra que em dezembro de 
2018 foram recolhidos 111 questionários distribuídos 
na Sala de Consultas da Sede e 05 na unidade de 
Brasília. O formulário online possuiu um retorno de 19 
respostas. Assim, constatou-se que: 

 Na sede, dos usuários que responderam à 
pesquisa no atendimento presencial em 
dezembro, 44% tem nível superior, 31% tem 
pós-graduação, 17% ensino médio, 4% ensino 
fundamental e 4% não respondeu; em Brasília, 
71% tem curso superior e 29% pós-graduação; 
no atendimento a distância, 48% tem pós- 
graduação, 42% nível superior, 5% ensino 
médio e 5% ensino fundamental. 

 Em dezembro, a maior incidência de formação 
acadêmica dentre os usuários presenciais da 
Sede foi na área de História (16,67%), seguida 
de Direito (15,38%); no atendimento a 
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 distância, a maior incidência foi na área de 
Comunicação (27,78%), seguida de Direito 
(11,11%). 

 O principal objetivo de pesquisa foi a defesa de 
direitos, com concentração nos temas 
Estrangeiros e Registro Civil. 

 A produção acadêmica/científica teve por 
objetivo temas como o regime militar, além de 
outros citados, como OVNIs, vultos históricos 
militares, escravidão, movimento feminista 
brasileiro, Sesmarias etc. 

Feedback do 
Atendimento 

 O questionário de estudos de usuário também foi 
criado com o intuito de estabelecer um canal 
permanente para o recebimento de críticas e 
sugestões de aprimoramento dos serviços. Ele é 
distribuído de forma presencial e online. 

 O evento “Com a palavra, o usuário” convida 
pesquisadores com experiência para abordar seu 
percurso de pesquisa e busca de informações no 
Arquivo Nacional. Esta atividade auxilia outros 
indivíduos em suas buscas informacionais e fornece 
feedback para a instituição aprimorar o atendimento ao 
usuário e os instrumentos de pesquisa. 

 
Com a palavra, o usuário. 

 

 Fonte: Arquivo Nacional do Brasil 

Controle de Usuários 
Físicos/Virtuais 

 No ano de 2017, a instituição atendeu a 67.382 
usuários e ao final dos atendimentos foram feitas 
9.368 requisições, envolvendo 42.751 documentos, 
que geraram Guias de Recolhimento da União no valor 
de R$ 3.386,55. 
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 Número de usuários 

 
Fonte: Arquivo Nacional (2018) 

 
 

CHILE – ARCHIVO NACIONAL 

Canais de Comunicação  Está disponível no site o e-mail, telefone e endereço 
para contato. 

 Sistema Integral de Informação e Atenção ao Cidadão 
(SIAC): 

 Coordena os espaços de atenção dos serviços 
públicos. Um de seus setores é o Escritório de 
Informações, Reclamações e Sugestões. 

 Existe um formulário online para solicitação de 
informações públicas. 

Pesquisa de 
Mercado/Estudo de 
Usuários 

 Foi identificado o modelo de questionário utilizado para 
o estudo de usuários, mas não há informações sobre 
os resultados obtidos. 

 

Formulário de registro de usuários 

 
Fonte: Archivo Nacional Chile 
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Fonte: Archivo Nacional Chile 

Feedback do 
Atendimento 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Controle de Usuários  De acordo com o relatório Cuenta Pública (2017), 

Físicos/Virtuais desenvolvido pelo Servicio Nacional del Patrimônio 
                     Documental, a sede do arquivo e suas unidades 

       somaram os seguintes números: 

 
 Usuários que necessitaram de serviços de arquivos 

 durante 2017: 930.541 (671.293 em 2016); 
  Usuários que necessitavam de serviços pessoalmente 
 em 2017: 43.828 (40.194 em 2016); 
  Usuários que necessitavam de serviços remotamente 
 888.816; 
  Visitas ao site do Arquivo Nacional: 719.936 (503.495 
 em 2016); 
  Visitas aos catálogos de documentários on-line: 
 190611 (127.127 em 2016); 
  Usuários em visitas guiadas no Arquivo Nacional 
 (Histórico, Administração e Araucanía): 3.645 (2.573 

 em 2016). 

 

 

 
 

COLÔMBIA – ARCHIVO GENERAL DE LA NACÍON 

Canais de Comunicação  O arquivo da Colômbia conta com um Sistema de 
Petições, Queixas, Reinvindicações, Denúncias e 
Sugestões (PQRSD) para os usuários manifestarem 
suas observações à instituição por meio do Portal 
Sede Eletrônica. Todos os cidadãos possuem direito 
de apresentar solicitações por motivos de interesse 
particular ou geral. Para tanto, são apresentadas na 
guia de PQSRD as instruções para a elaboração de 
cada tipo de solicitação: 
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  Petição: direito de todo cidadão de apresentar 
solicitações respeitosas as autoridades para 
cumprimento de interesse pessoal ou social; 

 Queixa: manifestação de protesto, censura, 
descontentamento ou inconformidade com a conduta 
considerada irregular de um ou mais servidores no 
desempenho de suas funções; 

 Reinvindicações: demandar uma solução referente a 
prestação indevida de um serviço ou a falta de 
atendimento de uma solicitação; 

 Denúncias: divulgar a uma autoridade competente  
uma conduta possivelmente irregular, para que se 
efetue uma investigação do caso; 

 Sugestões: é a manifestação de uma ideia ou proposta 
para melhorar o serviço ou a gestão da entidade. 

 O formulário é diferente para cidadãos e para 
empresas e, além de realizar todas as solicitações 
online, os requerentes também podem acompanhar a 
situação de seus processos pelo sistema. 

 
Solicitações PQSRD segundo semestre 2018 

 
Fonte: Informe de seguimiento (2019, p. 1) 

 

 Por meio do sistema também é possível que uma 
pessoa física ou jurídica solicite um conceito técnico 
ou requerimentos em matéria arquivística e de gestão 
documental com o propósito de orientar, normalizar e 
desenvolver a política documental da nação. 

 Existe uma seção de Perguntas e Respostas 
Frequentes para auxiliar os usuários em dúvidas 
comuns sobre o arquivo e sua atuação. 

 Disponibilizam e-mail, endereço e telefone para 
contato. 

Pesquisa de 
Mercado/Estudo de 
Usuários 

 Segundo o Documento de Caracterização de Usuários 
(2014), os clientes da sala de consulta são divididos 
categorias: investigadores externos e usuários do 
protocolo notarial, caracterizados por fatores 
demográficos. As fontes de informação utilizadas para 
esta descrição são: o registro e cartão de pesquisador, 
consulta a protocolos notariais e solicitação de 
fotocópias, tema de investigação e base de dados. 

 O mesmo acontece para identificar os usuários que se 
beneficiam dos serviços de capacitação arquivística do 
Sistema Nacional de Arquivos, levando em 
consideração variáveis sociodemográficas e de 
gênero, por exemplo. 

Feedback do 
Atendimento 

 Na ocasião de consulta ao site estavam disponíveis o 
resultado de duas enquetes que os visitantes 
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COSTA RICA – ARCHIVO NACIONAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Controle de Usuários 

Físicos/Virtuais 

Fonte: Archivo General de la Nación Colombiana 

 Referente ao ano de 2018, existem informações 
apenas acerca do número total de visitas e consultas 
ao acervo, sem fazer referência a caracterização 
desses pesquisadores. 

 
Informações Estatísticas Archivo General de la Nacíon Colombiana 

2018 

responderam: 
 

1. Quantas vezes você visitou nossas instalações do 
arquivo? 

2. Você conhece os serviços do Archivo General de la 
Nacíon? 

 

 Ademais, o portal da Sede Eletrônica apresentava 
como um de seus serviços o campo 
“Enquetes/Pesquisas”, mas para acessá-las era 
preciso ter um e-mail e uma senha de acesso. 
Portanto, não foi possível visualizar outras perguntas e 
respostas. 
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Canais de Comunicação  O Arquivo direciona as reclamações e sugestões para 
a controladoria de serviços, que pode ser contatada 
pessoalmente no arquivo, por e-mail ou telefone. 

Pesquisa de 
Mercado/Estudo de 
Usuários 

 O Arquivo Intermediário elabora um relatório anual de 
Estudos de Usuários. O último divulgado é referente 
ao ano de 2017. 

 

Motivos de Consulta ao Arquivo em 2017 

 
Fonte: Estudos de Usuários (2017) 

 

 De acordo com o gráfico o motivo de maior procura foi 
para trabalho, seguido da pesquisa, trâmite 
administrativo e uso acadêmico, tendo os dois ultimos 
o mesmo volume de procura. 

 

Usuários Externos do Arquivo Intermediário em 2017 

 
Fonte: Estudos de Usuários (2017) 

 

 Os usuários externos em 2017 eram formados em 
primeiro lugar pela comunidade em geral, com mais da 
metade do percentual; depois estudantes, setor 
privado e pensionistas. 

 O Arquivo Notarial elabora um relatório anual de 
Estudos de Usuários. O último divulgado é referente 
ao ano de 2015. 

 Entre os profissionais que mais procuraram os  
serviços da instituição, destacam-se os advogados, 
correspondentes à 58% dos usuários, os assistentes 
legais (9%) e os mensageiros (6%). 

 O último estudo de usuários do Arquivo Histórico 
ocorreu no ano de 2010, quando 886 pessoas fizeram 
uso de seus serviços, em sua maioria estudantes, 
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 advogados e historiadores. Boa parte dos solicitantes 
estava interessada em áreas ligadas a geologia e 
história, como: ambiental, econômica, local, política, 
social, colonial e de saúde. Ademais, foram 
investigados tópicos como Exército, Comércio, 
Arquitetura, Urbanismo, Migrações, etc. 

Feedback do 
Atendimento 

 O Arquivo apresenta aos usuários questionários para 
avaliação de serviços, com o intuito de receber 
opiniões quanto ao atendimento. 

 

Questionário para Avaliação de Serviços do Arquivo Intermediário 

 
Fonte: Estudo de Usuários (2017) 

Controle de Usuários 
Físicos/Virtuais 

 Durante o ano de 2017 o Arquivo Intermediário 
atendeu quarenta e quatro usuários, nove internos e 
trinta e cinco externos. Os dados analisados 
representam um total de oitenta e três por cento dos 
usuários externos. 

 No ano de 2015, o Arquivo Notarial recebeu trezentos 
e noventa e dois pesquisadores. 

 Não existe informações acerca de controle de usuários 
virtuais. 

 
 

EQUADOR – ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL 

Canais de Comunicação  Estão destacados no site o e-mail, telefone e endereço 
da instituição para contato. 

Pesquisa de 
Mercado/Estudo de 
Usuários 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Feedback do 
Atendimento 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Controle de Usuários 
Físicos/Virtuais 

Não foram encontradas informações no website institucional. 
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ESPANHA - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LOS ARCHIVOS ESTATALES 

Canais de Comunicação  A subdireção disponibiliza um formulário para contato 
no próprio website, com espaço para o usuário 
escrever suas mensagens, dividindo-as entre consulta 
e sugestão. 

Pesquisa de 
Mercado/Estudo de 
Usuários 

 O último estudo data de 2015 caracteriza os usuários 
que visitaram os arquivos pertencentes a rede 
espanhola por gênero, idade e nível de estudo. A 
maior parte são mulheres, com idade entre 15 e 24 
anos e ensino superior. (Estadística de Archivos 
Estatales gestionados por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y por el Ministerio de Defensa, 
2017). 

Feedback do 
Atendimento 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Controle de Usuários 
Físicos/Virtuais 

 As instituições pertencentes à Subdirección General 
De Los Archivos Estatales são: 

 Archivo de la Corona de Aragón 
 Archivo General de Simancas 
 Archivo General de Indias 
 Archivo Histórico Nacional 
 Archivo General de la Administración 
 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid 
 Centro Documental de la Memoria Histórica 
 Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional 
 Archivo Central de la Secretaría de Estado de 

Cultura 
 Archivo Central de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y 
 Universidades 

Órgão Central 
 Archivo General e Histórico de Defensa 

Exército Terrestre 
Archivos Históricos 

 Archivo General Militar de Madrid 
 Archivo General Militar de Segovia 
 Archivo General Militar de Guadalajara 
 Archivo General Militar de Ávila 
 Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos 

del Centro Geográfico del Ejército de Tierra 
Arquivos Intermediários 

 Archivo General del Cuartel General del  
Ejército de Tierra Archivo Intermedio Militar de 
Baleares 

 Archivo Intermedio Militar Centro 
 Archivo Intermedio Militar de Canarias 
 Archivo Intermedio Militar de Ceuta 
 Archivo Intermedio Militar de Melilla 
 Archivo Intermedio Militar Noroeste 
 Archivo Intermedio Militar Pirenaico 
 Archivo Intermedio Militar Sur 

Armada 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/in/estadisticas/estadistica-archivos-2017.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/in/estadisticas/estadistica-archivos-2017.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/in/estadisticas/estadistica-archivos-2017.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/in/estadisticas/estadistica-archivos-2017.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/in/estadisticas/estadistica-archivos-2017.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/in/estadisticas/estadistica-archivos-2017.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/in/estadisticas/estadistica-archivos-2017.pdf
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos.html
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 Archivos Históricos 
 Archivo del Museo Naval 
 Archivo General de Marina Álvaro de Bazán 
 Archivo del Real Instituto y Observatorio de la 

Armada 
 Archivo del Instituto Hidrográfico de Marina 

Arquivos Intermediários 
 Archivo Central del Cuartel General de la 

Armada 
 Archivo Naval de Canarias 
 Archivo Naval de Cartagena 
 Archivo Naval de Ferrol 
 Archivo Naval de San Fernando 

Exército Aéreo 
Archivos Históricos 

 Archivo Histórico del Ejército del Aire 
Archivos Intermedios 

 Archivo General del Cuartel General del 
Ejército del Aire 

 

 Nestes Arquivos, 100,2 mil documentos foram 
consultados fisicamente e 1,7 milhões online,  com 
37,3 milhões de visitas nas páginas das instituições. 

 1,3 milhões de visitas estavam relacionadas à 
interesses culturais, artísticos ou arquitetônicos. 

 
 

MÉXICO – ARCHIVO GENERAL DE LA NACÍON 

Canais de Comunicação  O Arquivo disponibiliza e-mail, endereço e telefone 
para contato, além de um espaço no site para o 
usuários enviar sua mensagem. 

Pesquisa de 
Mercado/Estudo de 
Usuários 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Feedback do 
Atendimento 

 A instituição disponibiliza uma enquete online para o 
usuário descrever como foi sua experiência no website 
e deixar sugestões de aprimoramento. 

Controle de Usuários 
Físicos/Virtuais 

 De acordo com o Informe Anual de Desempeño 
(2017), o site gob.mx/agn cadastrou 167.223 usuários, 
entre 25 e 44 anos, que visitaram 513.950 páginas 
portal. 

 Nas redes sociais, foi alcançado um aumento de 54% 
no número de seguidores do Facebook, com um total 
de 85.256 e 62%, no Twitter, com 17.053 seguidores, 
em relação ao final do ano anterior. 

 Fisicamente, foram 3.210 usuários atendidos 
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PANAMÁ – ARCHIVO NACIONAL 

Canais de Comunicação  O Arquivo disponibiliza 
endereço para contato. 

no site e-mail, telefone e 

Pesquisa de 
Mercado/Estudo de 
Usuários 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Feedback do 
Atendimento 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Controle de Usuários 
Físicos/Virtuais 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

 
 

PERU – ARCHIVO GENERAL DE LA NACÍON 

Canais de Comunicação  Menu “Perguntas Frequentes” 

 Livro online de reclamações 
 

Livro de reclamações 

 
Fonte: Archivo General de Lá Nácion Perú 

Pesquisa de 
Mercado/Estudo de 
Usuários 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Feedback do 
Atendimento 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Controle de Usuários 
Físicos/Virtuais 

 Registro de visitas: dados dos visitantes como dia, 
hora e motivo da visita na sede física. 

 
 

PORTUGAL – DIREÇÃO-GERAL DO LIVROS, DOS ARQUIVOS E DAS BIBLIOTECAS 

Canais de Comunicação  A instituição disponibiliza em sua página o endereço, 
e-mail e telefone para contato. 
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  Existe um setor no site para comentários e sugestões. 

 C(onsulta) R(eal) em A(mbiente) V(irtual): visa facilitar 
os serviços a distância. Através da internet o leitor 
poderá: 

 Solicitar, pagar e receber reproduções digitais, 
 Obter orçamentos para reproduções, 
 Pesquisar documentos, 
 Reservar documentos para leitura presencial, 
 Reservar lugar na sala de leitura, 
 Solicitar e receber documentos certificados 

digitalmente, 
 Obter informações através de canais interativos. 

Pesquisa de 
Mercado/Estudo de 
Usuários 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Feedback do 
Atendimento 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Controle de Usuários 
Físicos/Virtuais 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

 
 

REPÚBLICA DOMINICANA – ARCHIVO GENERAL DE LÁ NACÍON 

Canais de Comunicação  Os serviços de atenção a queixas, sugestões, 
reclamações e denúncias são prestados por meio do 
Escritório de Acesso a Informação Pública. 

 O site disponibiliza um formulário de contato online 

 Apresenta e-mail, telefone e endereço para 
comunicação. 

Pesquisa de 
Mercado/Estudo de 
Usuários 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Feedback do 
Atendimento 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Controle de Usuários 
Físicos/Virtuais 

 Segundo o Informe 1er. Trimestre Enero-Marzo 2019, 
da División de Atención a Usuarios, foram atendidos 
um total de 1251 usuários presenciais no Arquivo e 
ocorreu o fornecimento de 2671 materiais. 

 Não há informações sobre o controle de usuários 
virtuais. 

 
 

URUGUAI – ARCHIVO GENERAL DE LÁ NACÍON 

Canais de Comunicação  Está disponível no site o e-mail, telefone e endereço 
para contato, além de um formulário de solicitação de 
documentos. 
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Pesquisa de 
Mercado/Estudo de 
Usuários 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Feedback do 
Atendimento 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Controle de Usuários 
Físicos/Virtuais 

 Em 2017 foram atendidos 10.370 usuários físicos e 
1329 consultas através de e-mail. 

 Estimou-se também que o site institucional recebeu 
50.000 visitas. 
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APÊNDICE G 
QUADROS DE COLETA DE DADOS NOS WEBSITES INSTITUCIONAIS: 

PRODUTOS/SERVIÇOS 
 
 

ARGENTINA – ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

Oferta Ampliada  O arquivo argentino possui um curso de introdução  
aos conceitos básicos da arquivologia e 
biblioteconomia, dirigido ao público em geral que tenha 
interesse em iniciar pesquisas nessas áreas. 

 Consulta de documentos 

 Exposições 

 Eventos 

 Assessoria arquivística 

 Visitas guiadas 

 Publicações temáticas e especializadas 

Atualização Não foram encontradas informações no website institucional. 

Promoção/Difusão  A instituição arquivística argentina possui uma seção 
que noticia as atividades promovidas ao longo do ano. 

 Ademais, é disponibilizada ao público uma galeria com 
documentos fotográficos, escritos, filmes e mapas que 
são destaque no acervo. 

 

Destaques do Arquivo General de la Nácion Argentina 

 
Fonte: Arquivo General de la Nácion Argentina 

 

 Redes sociais 

 Catálogos de exposições 

 Publicações temáticas a respeito da história de seus 
documentos. 

Instrumentos de Busca  O arquivo reserva uma seção para abordar o estado 
de seus fundos documentais, separados em quatro 
departamentos: Departamento de Cinema, 
Documentos de Áudio e Vídeo, Departamento de 
Documentos Fotográficos, Departamento de 
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Documentos Escritos e Departamento de Arquivo 
Intermediário. 

 

Estados dos Fundos Documentais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo General de la Nácion Argentina 

 

 Através desta seção, é possível identificar os fundos e 
sub-fundos, bem como sua dependência, título, 
volume e suporte, datas extremas e instrumentos de 
descrição. 

 Outro recurso para conhecimento do acervo são os 
índices, que tratam acerca dos fundos e coleções de 
maneira mais aprofundada. 

 O Arquivo Geral da Nação criou uma descrição para a 
totalidade de seus fundos documentais, seguindo os 
padrões arquivísticos vigentes. A obra possui o 
objetivo de servir como um guia para a consulta dos 
documentos históricos e um meio de conhecimento do 
patrimônio cultural disponível aos cidadãos. 

 

Fundos Documentais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo General de la Nácion Argentina 
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BRASIL – ARQUIVO NACIONAL 

Oferta Ampliada  O arquivo oferece, além do serviço de reprodução de 
documentos, microfilmagem e emissão de certidões, a 
transcrição paleográfica de peças do seu acervo, com 
todos os elementos constantes do documento, de 
forma a legitimar sua validade. 

 A Midiateca do Arquivo Nacional é uma opção para 
pesquisa histórica e programação cultural, pois 
engloba curtas e longas-metragens participantes de 
festivais de cinema, filmes e vídeos de gêneros 
variados, áudio e imagens de grandes nomes da 
cultura nacional, além de disponibilizar um espaço 
para encontros técnicos, festas e eventos culturais. 

 Há uma publicação periódica quadrimestral, a Revista 
Acervo, que aborda temáticas relacionadas as ciências 
humanas e sociais aplicadas, principalmente com foco 
na Arquivologia e História. 

 O site possui um espaço de exposição e venda  para 
as obras publicadas pela instituição, com temáticas 
diversas 

 Oferece visitas monitoradas as suas instalações, de 
acordo com o público interessado: visitas culturais, 
para o público em geral; visitas educativas, para 
professores e estudantes e, visitas técnicas, para 
profissionais e estudantes universitários. 

 Biblioteca especializada 

 Tutoriais de consulta ao acervo 

 Exposições 

 Eventos 

 Publicações técnicas 

 Serviços ao governo: gestão de documentos – 
orientação técnica e capacitação e treinamento. 

 O Arquivo Nacional organiza premiações para 
pesquisas temáticas realizadas em seu acervo, além 
da iniciativa Prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa, 
aberto a pesquisadores que tenham realizado suas 
monografias com base em fontes arquivísticas 
depositadas no Arquivo Nacional. 

 O projeto mensal “Arquivo Faz Escola” exibe 
produções nacionais seguidas de debates com 
especialistas sobre o tema e é uma atividade 
direcionada a alunos do sexto ano do ensino 
fundamental ao ensino médio. 

 O “Arquivo em Cartaz” – Festival Internacional de 
Cinema de Arquivo – é uma iniciativa que objetiva 
exibir vídeos produzidos por jovens de 10 a 24 anos  
de idade, vinculados à escolas ou projetos educativos, 
com materiais que documentem fatos, lugares ou 
tradições significativas de sua realidade, para servir de 
memória em instituições arquivísticas. 

 Em comemoração aos 180 anos do Arquivo Nacional, 
em 2018, lançou-se o projeto “Cartas de Arquivo”, que, 
em parceria com uma Cia de Teatro, realiza uma vez 
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 por mês a leitura dramatizada de uma carta do 
arquivo, visando difundir o acervo textual. 

 O “Arquivo em Prosa” é um evento mensal de difusão 
cultural e educativa, com palestras relacionadas aos 
arquivos nas áreas de cultura, literatura e artes, além 
de temas técnicos como preservação, paleografia e 
educação patrimonial. 

 As oficinas pedagógicas do arquivo auxiliam no 
reconhecimento e democratização do patrimônio 
documental brasileiro. Com uma proposta de plano de 
aula e utilizando a sala educativa da instituição para 
realizar atividades lúdicas e multissensoriais, facilita o 
acesso dos jovens a documentação e fomenta uma 
participação ativa no direito à informação. 

 O programa de pesquisa “Memória da Administração 
Pública Brasileira” tem como propósito auxiliar no 
processo de tratamento da documentação 
administrativa sob tutela do arquivo. Retrata a história 
da administração pública desde o período colonial, 
demonstrando as mudanças e transformações ao 
longo de sua trajetória. O projeto também visa suprir a 
demanda por estudos sobre a história do Estado 
Nacional e suas políticas públicas. 

Atualização Não foram encontradas informações no website institucional. 

Promoção/Difusão  O arquivo atende a solicitações de mostras itinerantes, 
de forma a disseminar o seu acervo por diversas 
cidades do país. 

 O website disponibiliza uma seção que relaciona 
alguns documentos selecionados com fatos históricos, 
integrando o arquivo com os fatos de memória. 

 Área de notícias no site. 

 Programa Arquivo Nacional de Difusão do Acervo 
Audiovisual: lançamento anual de editais de fomento à 
produção cinematográfica tendo como prêmio a 
gratuidade da reprodução de documentos audiovisuais 
sob custódia do Arquivo Nacional. 

 Redes Sociais 

 Galerias de áudio, vídeo, imagens e notícias 
relacionadas. 

 A organização disponibiliza papéis de parede para 
personalização de aparelhos eletrônicos com imagens 
de seu acervo, como essa figura do Porto de São 
Félix, na Bahia, em 1818. 

 
Ponte entre a vila da Cachoeira e a povoação de São Félix 
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Fonte: Arquivo Nacional 

 

 Redes Sociais 

Instrumentos de Busca  A instituição conta com onze base de dados, que 
disponibilizam informações referênciais sobre seu 
acervo – o Sistema de Informações do Arquivo 
Nacional, principal base de dados da instituição; o 
Acervo Judiciário, que envolve os documentos judiciais 
provenientes de orgãos públicos; a Entrada de 
Estrangeiros no Brasil, com as relações de 
passageiros que desembarcaram no porto do Rio de 
Janeiro; a base de dados da Família Ferrez, com 
informações sobre o acervo documental com cerca de 
40 mil itens acumulados ao longo de 150 anos; 
Memórias Reveladas, que reúne informações sobre o 
acervo arquivístico do período de repressão política de 
1964-1985, custodiados por diversas entidades 
brasileiras; Movimentação de Portugueses no Brasil 
(1808-1842), com características acerca dos 
imigrantes; História da Holanda e Holandeses no 
Brasil, desenvolvido em parceria com outros países, 
em busca da preservação do Patrimônio Cultural 
Comum; Ofício de Notas do Rio de Janeiro, com 
registros das fichas produzidas na década de 1970 
pela antiga Seção do Poder Judiciário do Arquivo 
Nacional; Processos do Supremo Tribunal Federal, do 
Supremo Tribunal da Justiça e da Casa da Suplicação, 
com vistas a entender a história da mais alta côrte do 
país; base de dados da Biblioteca Maria Beatriz 
Nascimento, biblioteca do Arquivo Nacional, que 
possui em sua coleção a legislação pátria e obras do 
direito público, administração, história e geografia do 
Brasil e; a base de dados do Serviço de 
Comunicações, com informações dos processos 
recolhidos pelo Ministério da Justiça e dos Negócios 
Interiores entre os anos 1940 e 1959. 

 Além das bases de dados, possui inventários e 
catálogos online dos seus fundos e coleções. 

 Serviço de Informação ao Cidadão: destina-se a 
atender as solicitações de informações sobre o acervo 
produzido pela Instituição de 1985 até o presente e as 
do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), a partir 
de 1994. 
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CHILE – ARCHIVO NACIONAL DE CHILE 

Oferta Ampliada  Censo guia de arquivos do Chile 

 Assessoria para a administração pública 

 Capacitações em matérias arquivísticas 

 Espaços disponíveis para uso em atividades culturais 

 Ciclos de filmes 

 Apresentação de livros 

 Seminários 

 Exposições 

 Acesso aos documentos 

 Educação: visitas guiadas, cursos e seminários dirigidos a alunos 
e docentes. Em 2016, segundo o Cuenta Pública (2017), o Arquivo 
Nacional desenvolveu em conjunto com a Universidade do Chile, 
um modelo pedagógico para contribuir com a formação cidadã em 
relação aos arquivos públicos. O material “Uma caixa de 
experiências” foi distribuído em estabelecimentos educacionais. 

 Em 2016, também em parceria com a Universidade do Chile, o 
Arquivo ofereceu um curso com diploma em arquivística com 25 
vagas. 

 “Projeto Piloto Arquivos Afrodescendentes”: diagnóstico 
arquivístico participativo com comunidades e organizações 
afrodescendentes, para gerar um modelo de trabalho em arquivos 
e comunidades. (Cuenta Pública, 2017). 

 Assessoria em análise de documentos 

 Transcrição paleográfica 

 Solicitação de referências por e-mail 

 Reprografia 

 Visitas guiadas 

 Certificados 

 “Arquivo mulheres e gêneros”: desde 2011, o Arquivo reúne 
objetos e testemunhos sobre as mulheres e as relações de gênero 
em espaços públicos e privados. 

 Publicações 

 Revista Archivo Nacional: é a revista oficial da instituição desde 
2003. Seu objetivo é apresentar trabalhos e reflexões sobre o 
patrimônio documental nacional e o uso e importância dos 
arquivos, além de retratar experiências profissionais bem- 
sucedidas. 

Atualização Não foram encontradas informações no website institucional. 

Promoção/Difusão  “Documentos do mês”: todo mês são publicados documentos do 
acervo da instituição relacionados com alguma temática ou data 
comemorativa. 

 Notícias 

 Vídeos 

 Galeria de fotos 

 Redes sociais 
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COLÔMBIA - ARCHIVO GENERAL DE LA NACÍON 

 

 
 

 

 

Fonte: Archivo Nacional Chile 

 Guia de Fundos 

 Quadro síntese dos fundos 

 Catálogos online 
 

Catálogo online mapoteca 

Instrumentos de 

Busca 

Fonte: Archivo General de la Nacíon Colombiana 
 

 A Revista Memória é uma publicação semestral com três 
seções (história, arquivística, documentos históricos) e 
entrevista com especialistas. 

 Neste mesmo espaço, são disponibilizadas ferramentas de 

 A entidade possui uma guia em seu site com as 
publicações técnicas e infográficos disponíveis para 
download. 

 

Infográfico Documentos e Expedientes Eletrônicos 

Oferta Ampliada 
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 apredizagem elaboradas pela entidade, orientadas a 
fortalecer o conhecimento em matéria arquivística e 
documental. 

 O arquivo possui um glossário com termos utilizados em 
suas atividades para auxiliar no entedimento dos visitantes 
sobre seu trabalho. 

 Existe uma biblioteca especializada para auxiliar nas 
pesquisas dos usuários e no desenvolvimento do trabalho 
de seus colaboradores. 

 Serviços diretamente relacionados com a preservação do 
patrimônio documental: diagnóstico integral de arquivos, 
asseguramento de qualidade (normalmente aplicado a 
processos de gestão documental), assessoria técnica 
especializada, organização documental, inventário 
documental, serviço de depósito, administração integral de 
fundos documentais, microfimagem, digitalização, 
conservação documetal. 

 Registro Nacional de Arquivos Históricos (RENACH): 
instrumento de identificação dos arquivos possuidores de 
fundos documentais históricos para preservar o Patrimônio 
Documental da nação. 

 
Arquivos históricos registrados 

 
Fonte: Archivo General de La Nacíon Colombia 

 

 Consulta presencial e virtual de documentos. 

 Declaração de Bens de Interesse Cultural de Caráter 
Documental Arquivístico (BIC-CDA). 

 O Arquivo oferece a opção de reserva de seu espaço físico 
para eventos, como o auditório, salas de exposição e salas 
alternativas. 

 Quanto a ofertas culturais, existem exposições e mostras 
documentais, além de eventos acadêmicos. 

 Semana de Inovação e Tecnologia em Arquivos (SITA) 
com o objetivo de compartilhar experiências relacionadas 
com a pesquisa, inovação, desenvolvimento tecnológico e 
boas práticas para Gestão Documental e Arquivística. 

 Visitas Guiadas. 

 Registro Único de Series Documentais: permite ao arquivo 
controlar Tabelas de Retenção de Documentos e 
Avaliação Documental desenvolvidas para órgãos do 
Estado. 
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  Consulta Pública de Normas e Documentos: espaço para 
cidadãos, associações e entidades participarem da 
construção de políticas, padrões e documentos 
relacionados ao gerenciamento de arquivos. 

 Assistência técnica para o desenvolvimento da função 
arquivística: programada, de acordo com as necessidades 
das entidades públicas e privadas identificadas em seus 
planos estratégicos e ferramentas de avaliação de gestão; 
por solicitação, fornecidos a qualquer indivíduo em 
assuntos relacionados a arquivamento e gerenciamento de 
documentos e; assistência telefônica. 

 Banco Terminológico: padroniza a denominação de séries 
e subséries documentais produzidas em razão das 
funções administrativas transversais a gestão pública. 

 Consulta e fotocópia de documentos. 

 Censo Guia de Arquivos. 

 Como serviço de inclusão social, o arquivo disponibiliza 
atendimento especializado e ferramentas tecnológicas 
para atenção ao usuário com deficiência visual ou auditiva: 
a Sala de Pesquisa possui um aplicativo para facilitar a 
consulta aos cidadãos com deficiência visual; bem como 
com o Serviço de Interpretação Online (SIEL) para facilitar 
a comunicação e consulta de pessoas com deficiência 
auditiva. 

Atualização Não foram encontradas informações no website institucional. 

Promoção/Difusão  A unidade de informação disponibiliza um calendário com 
todas as atividades de capacitação que ocorrerão durante 
o ano. 

 Vídeos didáticos e material infográfico sobre os produtos e 
serviços. 

 Catálogos de exposições 

 Sala de Imprensa: apresenta as notícias, fotos, vídeos e 
imagens sobre o Arquivo sua atuação; artigos elaborados 
pela entidade para conhecimento público; links de notícias 
em que a instituição foi citada; dois programas de rádio 
(Arquivos para a Ciência, a Ciência dos Arquivos; AGN 
Arquivos para a História). 

 Redes Sociais 

 “Contam Os Documentos Que”: projeto que relata a 
história do país através de eventos relatados por 
historiadores do Arquivo Geral. 

 
“Contam Os Documentos Que” 
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Fonte: Archivo General de La Nacíon Colombiana 

Instrumentos de 
Busca 

 O ARCHDOC é uma ferramenta de consulta a documentos 
históricos que estão online e é atualizada conforme 
avanças os processos descritivos e de reprodução digital 
do acervo físico. 

 
Condição dos rios Juradó y Atrato 

 
 Fonte: Archivo General de La Nación Colombiana 

 
 Guia Geral de Tesouros Documentais. 

 Catálogo online. 
Catálogo online 
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Fonte: Archivo General de La Nación Colombiana 

 
 

COSTA RICA – ARCHIVO NACIONAL 

Oferta Ampliada  Visitas Guiadas 

 Sala de exposições 

 Publicações 

 Serviços ligados ao Sistema Nacional de Arquivos: 
Padrões de Descrição Arquivística do Arquivo 
Nacional, Modelo de Boas Práticas de Arquivamento, 
Transferência de Documentos, Inspeção á Central e 
aos Arquivos de Gerenciamento, Atividades de 
Capacitação para o tratamento de documentos, 
Diretório de Arquivos, Publicação de Artigos 
Especializados em Arquivos. 

 Censo Guia de Arquivos 

 Serviços Arquivo Intermediário: Empréstimo de 
documentos com vigência administrativa-legal as 
entidades produtoras; transferência de documentos da 
Presidência da República, Conselho de Governo e 
Ministros de Estado; Reprodução de documentos. 

 Serviços Arquivo Notarial: facilitação, reprodução e 
recepção de documentos. 

 Serviços Arquivo Histórico: Facilitação e Empréstimo 
de Documentos, Reprodução de Documentos, 
Certificados de Transcrição Literal, Cópias Certificadas 
de Documentos Históricos, Empréstimo de 
Documentos Históricos as Entidades Produtoras, 
Transferência e Doação de Documentos. 

 O Departamento de Conservação oferece cursos de 
Conservação Preventiva de Documentos, dirigidos aos 
arquivistas e encarregados dos Arquivos Centrais do 
país. Além disso, restaura documentos históricos, 
assessora na microfilmagem e conservação, 
disponibiliza estágios em conservação e reparação de 
documentos históricos. 

 Guia de tramites e requisitos para utilizar os serviços 
oferecidos para facilitar o atendimento dos usuários e 
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 o andamento das transações. 

 Assessorias para organização de arquivos centrais e 
de gestão. 

 Avaliação Documental 

 Inspeção de Arquivos (pertencentes ao Sistema 
Nacional de Arquivos) 

 Capacitação Arquivística (cursos, congressos, 
seminários, etc). 

 A instituição possui uma Biblioteca Especializada em 
Arquivística e Ciências, única no país, com carater de 
especialização na área de Ciência da Informação. 

 Revista Anual em Arquivística e ciências afins, a 
Revista del Archivo Nacional (RAN). 

 Prêmios Nacionais em Arquivística, que visam 
estimular a produção de trabalhos de investigação 
arquivística e reconhecer os trabalhos realizados pelos 
arquivos, que contribuam com o desenvolvimento 
arquivístico da Costa Rica 

Atualização Não foram encontradas informações no website institucional. 

Promoção/Difusão  O arquivo mantém o “Boletín Archivese”, com notícias 
sobre a instituição. Sua última edição foi em março de 
2018.

 

 

Archívese 

 
Fonte: Archivo Nacional Costa Rica 

 

 Redes Sociais

 "O Arquivo Nacional resgata as datas nacionais": neste 
projeto, as principais datas nacionais são 
apresentadas com uma breve contextualização 
histórica, acompanhadas de documentos do acervo.

 Empréstimo de exposições itinerantes.
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Instrumentos de Busca  Guia de Fundos dos Arquivos Intermediário e Guia de 
Fundos do Arquivo Histórico. 

 

Guia de Fundos Arquivo Intermediário 

 
Fonte: Archivo Nacional Costa Rica 

 

 Sistema de Busca do Arquivo Intermediário: é um 
sistema de referências de documentação datada de 
1990 a 2014. 

 

Sistema de Busca do Arquivo Intermediário 

 

Fonte: Arquivo Nacional Costa Rica 
 

 Índices do Arquivo Notarial 
 

Índice Arquivo Notarial 
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Fonte: Arquivo Nacional Costa Rica 

 

 Os documentos digitalizados do arquivo histórico 
podem ser acessados por meio de uma base de dados 
com sua descrição e imagem digital. Alguns fundos e 
coleções estão disponiveis em sua totalidade, outros, 
parcialmente. 

 

EQUADOR – ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL 

Oferta Ampliada  O site apresenta imagens das publicações realizadas 
pelo arquivo, porém, elas não estão disponíveis online: 
relatórios, carta de serviços institucionais, boletins, etc. 

 Capacitações para o setor público. 

 Oficina de paleografia. 

 Consulta de Fundos Documentais. 

 Assistência Técnica Especializada para entidades 
públicas e privadas, com o intuito de fortalecer a 
gestão arquivística e o uso dos arquivos históricos. 

 Organização de Fundos Documentais. 

 Levantamento de Inventários. 

 Transferências Documentais. 

 Conservação Documental: Capacitação, Estágios 
práticos e Assistência na elaboração de Planos de 
Conservação. 

 Diagnósticos Integrais de Arquivos 

 Elaboração de Planos de Emergência, com o intuito de 
preservar o patrimônio documental. 

 Reprodução de Documentos. 

 Digitalização. 

Atualização Não foram encontradas informações no website institucional. 

Promoção/Difusão  Documento do mês: existe uma área no site em que 
fica exposto, durante o mês, um documento 
pertencente ao acervo. 

 

Documento do mês 
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Fonte: Archivo Histórico Nacional Ecuador 

 

 Noticias no site 

Instrumentos de Busca  Catálogo e Guia 
disponíveis online. 

de fundos físicos, não estão 

 
 

ESPANHA - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LOS ARCHIVOS ESTATALES 

Oferta Ampliada  Informações gerais e básicas sobre os serviços, 
coleções, documentos e atividades dos arquivos 
geridos pelo Ministério de Cultura Y Deporte 

 Recursos arquivísticos, publicações, legislação e 
regulamentos, antecedentes administrativos ou 
jurídicos e outras informações destinadas à 
profissionais de arquivo e disciplinas afins. 

 Dados sobre programas de ajuda e cooperação 
internacional desenvolvidos pelo Ministério no campo 
dos arquivos. 

 Conservação e Promoção do Patrimônio Documental 
Espanhol (investimento em edifícios, segurança, 
instalações, restauração, etc.). 

 Treinamento e Assistência Técnica (eventos e planos 
de treinamento e reciclagem, especialmente voltados 
para a implementação de novas tecnologias 
arquivísticas). 

 Cooperação arquivística nacional e internacional 
(coordenação e participação em diferentes fóruns 
profissionais). 

 Bolsas de Estudo e Subsídios para Arquivos. 

 O Relatório Estatístico dos Arquivos Estatais (2017) 
demonstra quais são os serviços disponibilizados 
pelos arquivos pertencentes a Subdireção:: Sala para 
atendimento e consulta, oficina de restauro, laboratório 
fotográfico e de microfilmagem, serviço de reprodução, 
biblioteca auxiliar, salão de eventos, espaço para 
atividades didática, sala de exposições, visitas 
guiadas, acesso para pessoas com deficiência, 
cafeteria/restaurante, controle ambiental. 

 

Disponibilidade de serviços dos arquivos Estatais 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos.html
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Fonte: Estadística de Archivos Estatales 

Atualização Não foram encontradas informações no website institucional. 

Promoção/Difusão  Boletim de Arquivos Estatais: através deste informe 
eletrônico, são oferecidas informações sobre eventos, 
cursos e atividades organizadas pelas instituições 
pertencentes a Suddireccíon General de Archivos 
Estatales. 

 O usuário pode cadastrar-se no site e receber, via 
email, novidades de atividades organizadas pelo 
Ministerio de Educacíon, Cultural y Deporte, 
relacionadas à arquivos. 

 Redes Sociais 

Instrumentos de Busca  Bases de dados 

 
 

MÉXICO – ARCHIVO GENERAL DE LA NACÍON 

Oferta Ampliada  Workshops presenciais direcionados a coordenadores 
ou gestores de arquivos. 

 A Revista Legajos – Boletín del Archivo General de la 
Nación é uma publicação quadrimestral dirigida a 
especialistas em história e arquivística. 

 Diretório Nacional de Arquivos 

 Publicações Especializadas 

 Guias e Instruções para incentivar o comprimento 
normativo dos processos técnicos da gestão de 
documentos na Administração Pública Federal. 

 Catálogo de publicações 

 Exposições 

 Biblioteca-Hemeroteca: tem como missão incrementar, 
organizar, preservar e difundir os acervos 
bibliohemerográficos do Arquivo. 

 Visitas Guiadas 
 Serviço de referência e assessoria 
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PANAMÁ – ARCHIVO NACIONAL 

 

  Consulta de documentos 

 Certificação de documentos 

 Transcrições paleográficas 

 Reprodução 

 Autenticidade 

Atualização Não foram encontradas informações no website institucional. 

Promoção/Difusão  “Resonancia: El quehacer archivístico en México”: 
nesta seção, em apoio aos arquivos do México, são 
divulgadas e promovidas suas conquistas e esforços. 

 

Ressonância: o trabalho de arquivamento do México 

 
Fonte: Archivo General de la Nacíon Mexicana 

 

 Blog de notícias 

 O Relatório Anual de Desempeño (2017) informa que 
ocorreram 110 campanhas de divulgação que foram 
implementadas através de mídias eletrônicas e físicas, 
para anunciar chamadas, eventos e exposições. Duas 
delas se tornaram tendência no twitter: 

1. Campanha nacional com o selo #EresArchivista, no dia 
27 de março, para comemorar o dia do arquivista; 

2. Campanha #225AñosDeHistoria, em 14 de julho, para 
comemorar o aniversário de criação do Arquivo. 

 A disseminação de atividades através de mensagens 
de e-mail atingiu 35.119 destinatários. 

 Por meio das redes sociais, foram divulgadas 936 
imagens, incluindo litografias, mapas, panfletos e 
fotografias do Acervo 

 Vídeos didáticos 

 Redes sociais 

Instrumentos de Busca  O Sistema informático de Registro, Normalización, 
Administración y Digitalización de Archivos (SIRANDA) 
pode ser consultado no Centro de Referências. É a 
ferramenta para consulta dos fundos documentais 

 Guia Geral de Fundos 

 Índices 
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Oferta Ampliada  Visitas Guiadas. 

 Reprografia. 

 Assessoria em técnicas e processos de conservação 
de documentos históricos. 

 Autenticação de cópias de documentos. 

 Serviços de consulta. 

 Restauração documental, encadernação e confecção 
de papel livre de ácido. 

 Serviço de assessoria, consultoria e organização em 
arquivos e preservação de patrimônio documental. 

 Biblioteca especializada. 
 Exposições. 

Atualização Não foram encontradas informações no website institucional. 

Promoção/Difusão  Notícias 

Instrumentos de Busca  Sistema   de   Gestión  Documental  (ARCHIDOC) - 
disponível somente para consulta física. 

 
 

PERÚ – ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

Oferta Ampliada  Diretório de Arquivos Regionais 

 Modelos de formulários para solicitação de serviços, 
reprodução de documentos entre outros. 

 Sala de consultas. 

 Revista Archivo General de La Nácion (para venda). 

 Censo Guia de Arquivos do Perú. 

 História do Arquivo - Virreinato: coleção de histórias 
em quadrinhos baseada em documentos mantidos 
pela Instituição. Como complemento, são sugeridas 
atividades para uso em sala de aula com crianças e 
adolescentes do ensino fundamental e médio.. 

 

Virreinato 

 
Fonte: Archivo General de Lá Nación Peru 

 

 Eventos e campanhas de segurança e saúde no 
trabalho 

 Diagnóstico e Assessoramento de Conservação 
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 Documental 

 Manuais e guias de prevenção 

Manuais e Guias de Prevenção 

 
Fonte: Archivo General de Lá Nácion Perú 

Atualização Não foram encontradas informações no website institucional. 

Promoção/Difusão  Notícias 

 Redes Sociais 

 Galeria de imagens 

 Galeria de vídeos 

 Calendário de atividades 

 Boletim ARCHIvemos: boletim da direção do Arquivo 
Histórico 

 Catálogo de exposições. 

Instrumentos de Busca  Repositório Digital 

 ARCHIDOC – Consulta de documentos históricos 
online 

 Lista de Fundos Documentais 
 Guias 

 
 

PORTUGAL – DIREÇÃO-GERAL DO LIVROS, DOS ARQUIVOS E DAS BIBLIOTECAS 

Oferta Ampliada  Iniciativas em prol da preservação digital: produção de 
documentos técnicos e normativos que auxiliem as 
instituições na preservação de seus objetos digitais; 
intervenção na qualificação de Sistemas de Arquivos; 
Construção de Comunidades em torno da preservação 
do patrimônio digital, com representantes de vários 
setores da comunidade (1º Seminário de Preservação 
Comum de Patrimônio Digital); Consultoria 
Especializada. 

 Modelos de formulários para descarte, recolhimento, 
relatórios de avaliação. 

 Consultorias. 

 Auditorias. 
 Programas intensivos de digitalização. 
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  Possibilidade  de  apoio   na   pesquisa   e   referência 
e certificação de documentos (através dos serviços 
centrais e dos arquivos dependentes). 

 Apoio a elaboração de documentos de classificação e 
avaliação. 

 Produção de documentos técnicos e normativos 

 Projetos temáticos relacionados aos arquivos 
pertencentes à Direção. 

 Seminários. 

 Workshops. 

 Lista Consolidada para classificação e avaliação da 
Informação pública (LC): estrutura hierárquica de 
funções, sub-funções e processos de negócios 
executados pela Administração Pública e serve como 
referencial para o desenvolvimento de instrumentos 
para classificação e avaliação da informação pública. 

 Loja Virtual 
 

Loja Virtual 

 
Fonte: Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 

Atualização Não foram encontradas informações no website institucional. 

Promoção/Difusão  Notícias. 

 Boletim DGARQ. 

 Empréstimo de 
exposições 

 

 
documentos, 

 

 
obras 

 

 
e 

 

 
peças 

 

 
para 

Instrumentos de Busca  Portal Português de Arquivos (PPA): é um ponto de 
acesso aos arquivos portugueses, permitindo ao 
utilizador realizar pesquisas em todos os repositórios 
de arquivo que façam parte do projeto. 

 Repositório de Objetos Digitais Autênticos (RODA): 
para a gestão de documentos eletrônicos 

 Bases de dados 

 

  REPÚBLICA DOMINICANA – ARCHIVO GENERAL DE LÁ NACIÓN  
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Oferta Ampliada  Consulta física de documentos. 

 Reprodução de documentos. 

 Certificação. 

 Assessoria e orientação metodológica para a gestão 
documental. 

 Comercialização de publicações desenvolvidas pelo 
Arquivo. 

 Conferências. 

 Exposições. 

 Cursos. 

 Publicações gratuitas. 

 Revista Memorias de Quisqueya. 

Atualização Não foram encontradas informações no website institucional. 

Promoção/Difusão  Redes Sociais 

 Notícias 

 Programas de rádio 

 Informativo 
 

Informativo Archivo General de Lá Nacíon 

 

Fonte: Archivo General de Lá Nacíon República Dominicana 

 

 Boletin del Archivo General de Lá Nacíon (BAGN) 

Instrumentos de Busca  Base de dados 
 

Consulta base de dados documentos online 
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URUGUAI – ARCHIVO GENERAL DE LÁ NACÍON URUGUAY 

Oferta Ampliada  Consulta.

 Reprografia.

 Biblioteca.

 Publicações técnica e temáticas.

 Eventos.

 Visitas Guiadas.

 Conferências.
 Certificações documentais.
 Censo guia de arquivos

Atualização Não foram encontradas informações no website institucional. 

Promoção/Difusão  Notícias. 

 Redes Sociais. 

Instrumentos de Busca  Índices. 

 Guia de Fundos. 

 Bases de Dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Archivo General de Lá Nacíon República Dominicana 

 

 Catálogos 

 Repositório de documentos eletrônicos 
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APÊNDICE H 
QUADROS DE COLETA DE DADOS NOS WEBSITES INSTITUCIONAIS: 

GESTÃO LOCAL E PÚBLICA 
 
 
 

ARGENTINA – ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

Parcerias com o Governo Não foram encontradas informações no website institucional. 

Fomento à Pesquisa Não foram encontradas informações no website institucional. 

Recolhimento Periódico 
de Documentos 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Atividades Relacionadas 
ao Desenvolvimento 
Urbano/Regional 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

 
 

BRASIL – ARQUIVO NACIONAL 

Parcerias com o Governo Não foram encontradas informações no website institucional. 

Fomento à Pesquisa Não foram encontradas informações no website institucional. 

Recolhimento Periódico 
de Documentos 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Atividades Relacionadas 
ao Desenvolvimento 
Urbano/Regional 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

 
 

CHILE – ARCHIVO NACIONAL 

Parcerias com o 
Governo 

 O Cuenta Pública (2017) apontou que o Ministério da 
Fazenda, em parceria com o Arquivo Nacional, desenvolveu 
um projeto piloto intitulado “Piloto de gestão documental para 
o Estado”, cujo propósito foi gerar um modelo de 
transferência eletrônica para os serviços públicos, permitindo 
um processo de transferência da documentação eletrônica 
do governo para o Arquivo. 

 Também ocorreu o projeto “Implementação do sistema de 
transferência, conservação e disponibilização de 
documentos digitais”. 

Fomento à Pesquisa Não foram encontradas informações no website institucional. 

Recolhimento 
Periódico de 
Documentos 

 Prazos para recolhimento de documentos da administração 
pública 
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Fonte: Archivo Nacional Chile 

Atividades 
Relacionadas ao 
Desenvolvimento 
Urbano/Regional 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

 

 

 
 

COLÔMBIA - ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

Parcerias com o 
Governo 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Fomento à 
Pesquisa 

 A unidade de informação conta com uma oferta orientada ao 
fortalecimento e difusão dos arquivos, participando do 
Programa Nacional de Estímulos do Ministério da Cultura, 
oferecendo bolsas de estudos para investigadores e gestores 
culturais desenvolverem projetos sobre: resgate e guarda do 
patrimônio documental fotográfico registrado em suportes 
análogos; coleções sonoras nacionais; documentos que 
tenham como tema os Direitos Humanos e o Direito 
Internacional Humanitário na Colômbia. 

Recolhimento 
Periódico de 
Documentos 

 O Arquivo Geral aumenta o patrimônio documental da nação 
através de três modalidades: transferências, doação e compra 
de documentos.

 O website de Dados Abertos também oferece uma  
visualização acerca das transferências documentais recebidas 
pelo Archivo General de la Nación.

Atividades 
Relacionadas ao 
Desenvolvimento 
Urbano/Regional 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

 
 

COSTA RICA – ARCHIVO NACIONAL 

Parcerias com o Governo Não foram encontradas informações no website institucional. 
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Fomento à Pesquisa Não foram encontradas informações no website institucional. 

Recolhimento Periódico 
de Documentos 

 O arquivo informa que oferece o serviço de 
recolhimento de documentos e apresenta quais são os 
trâmites necessários, porém, não é possível saber  
qual a periodicidade 

Atividades Relacionadas 
ao Desenvolvimento 
Urbano/Regional 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

 
 

EQUADOR – ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL 

Parcerias com o Governo Não foram encontradas informações no website institucional. 

Fomento à Pesquisa Não foram encontradas informações no website institucional. 

Recolhimento Periódico 
de Documentos 

 Existe a informação da Recolha de Documentos, 
porém, sem detalhes acerca da periodicidade e dos 
procedimentos. 

Atividades Relacionadas 
ao Desenvolvimento 
Urbano/Regional 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

 

ESPANHA - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LOS ARCHIVOS ESTATALES 

Parcerias com o Governo  A Subdireção é em si uma iniciativa do governo, por 
meio do Ministério de Cultura Y Deporte 

Fomento à Pesquisa Não foram encontradas informações no website institucional. 

Recolhimento Periódico 
de Documentos 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Atividades Relacionadas 
ao Desenvolvimento 
Urbano/Regional 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

 

MÉXICO – ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

Parcerias com o Governo Não foram encontradas informações no website institucional. 

Fomento à Pesquisa Não foram encontradas informações no website institucional. 

Recolhimento Periódico 
de Documentos 

 O arquivo possui um calendário anual de recepção de 
documentos de acordo com cada setor governamental: 

 Julho – Segurança Nacional – Ciência e Tecnologia; 
 Agosto – Saúde – Reforma Agrária; 
 Setembro – Fazenda – Desenvolvimento Social; 
 Outubro - Desenvolvimento Econômico – Trabalho; 
 Novembro – Recursos Renováveis – Energia; 
 Dezembro – Não 

Setorizados/Autônomos/Empreendimentos Produtivos 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos.html
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 do Estado – Educação e Cultura; 
 Janeiro – Segurança Nacional – Ciência e Tecnologia;
 Fevereiro – Saúde – Reforma Agrária;
 Março – Fazenda – Desenvolvimento Social;
 Abril – Desenvolvimento Econômico – Trabalho;
 Maio – Recursos Renováveis – Energia;
 Junho - Não 

Setorizados/Autônomos/Empreendimentos Produtivos 
do Estado – Educação e Cultura.

Atividades Relacionadas 
ao Desenvolvimento 
Urbano/Regional 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

 

PANAMÁ – ARCHIVO NACIONAL 

Parcerias com o Governo Não foram encontradas informações no website institucional. 

Fomento à Pesquisa Não foram encontradas informações no website institucional. 

Recolhimento Periódico 
de Documentos 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Atividades Relacionadas 
ao Desenvolvimento 
Urbano/Regional 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

 

PERU– ARCHIVO GENERAL DE LÁ NACIÓN 

Parcerias com o Governo Não foram encontradas informações no website institucional. 

Fomento à Pesquisa Não foram encontradas informações no website institucional. 

Recolhimento Periódico 
de Documentos 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Atividades Relacionadas 
ao Desenvolvimento 
Urbano/Regional 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

 

PORTUGAL – DIREÇÃO-GERAL DO LIVROS, DOS ARQUIVOS E DAS BIBLIOTECAS 

Parcerias com o Governo  Projetos em andamento: 

 Programa “Administração Eletrônica e 
Interoperabilidade Semântica”: tem como objetivo 
contribuir para o desenvolvimento da Administração 
Eletrônica. 

 Ficheiro Nacional de Autoridades Arquivísticas: 
garante a recuperação e o acesso às descrições das 
diferentes entidades lógicas que o integram. 

 Rede Portuguesa de Arquivos (RPA): partiu  da ideia 
de uma abordagem integrada de arquivos na qual um 
documento - independente da fase do seu ciclo de  
vida – com valor histórico e social detectado, pode ser 
disponibilizado na RPA. Assim, todas as instituições 
que possuem documentos de arquivo, independente 
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 do suporte, públicas ou privadas, podem fazer parte da 
rede. Os pressupostos do projeto são: 

 O cliente fundamental é o cidadão; 
 A rede baseia-se na partilha de serviços e 

disponibilização de conteúdos de arquivo; 
 A rede pretende articular-se com outras redes  de 

serviços  materializadas   em   diversos   portais,   como  
o portal do cidadão, ou o portal da cultura, de forma a 
proporcionar serviços integrados ao cidadão; 

 A rede pretende articular-se com outras estruturas 
internacionais afins, como a EUROPEANA. 

Fomento à Pesquisa Não existem informações no website institucional 

Recolhimento Periódico 
de Documentos 

 De acordo com o Decreto-Lei n 4º 7/2004 de 3 de 
Março, é fixado o prazo máximo de 30 anos após a 
produção da documentação e a periodicidade máxima 
de 10 anos para a incorporação dos arquivos da 
documentação produzida pelos serviços da 
administração central do Estado e por empresas 
públicas de âmbito nacional (Torre do Tombo) e; 
documentação produzida pelos serviços da 
administração central desconcentrada da respectiva 
área e por empresas públicas situadas na área 
geográfica correspondente à sua sede (Arquivos 
Distritais e equiparados). 

Atividades Relacionadas 
ao Desenvolvimento 
Urbano/Regional 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

 

REPÚBLICA DOMINICANA – ARCHIVO GENERAL DE LÁ NACIÓN 

Parcerias com o Governo Não foram encontradas informações no website institucional. 

Fomento à Pesquisa Não foram encontradas informações no website institucional. 

Recolhimento Periódico 
de Documentos 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Atividades Relacionadas 
ao Desenvolvimento 
Urbano/Regional 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

 

URUGUAI – ARCHIVO GENERAL DE LÁ NACIÓN 

Parcerias com o Governo Não foram encontradas informações no website institucional. 

Fomento à Pesquisa Não foram encontradas informações no website institucional. 

Recolhimento Periódico 
de Documentos 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Atividades Relacionadas 
ao Desenvolvimento 
Urbano/Regional 

Não foram encontradas informações no website institucional. 



222 
 

 

APÊNDICE I 
QUADROS DE COLETA DE DADOS NOS WEBSITES INSTITUCIONAIS: 

TECNOLOGIA 
 
 

ARGENTINA – ARQUIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

Produtos e Serviços em 
Meio Eletrônico 

 Existem conferências realizadas nas instalações 
físicas do arquivo que são transmitidas online pela 
internet e as gravações ficam disponíveis no site. 

 A Revista Legado é um produto periódico oferecido de 
forma digital aos seus usuários. 

Acesso Virtual ao Acervo  Em relação a disponibilização online do acervo, 
encontram-se disponíveis índices, catálogos e alguns 
documentos esparsos. Os fundos ainda não estão 
liberados para consulta à distância. 

Atualização do site  As últimas notícias destacadas no site da instituição 
datam de agosto de 2018 (levantamento realizado em 
16/10/18). Logo, percebe-se que a página não é 
atualizada com frequência. 

 As redes sociais estão atualizadas 

 
 

BRASIL – ARQUIVO NACIONAL 

Produtos e Serviços em 
Meio Eletrônico 

 O arquivo disponibiliza para seus usuários um Módulo 
de Consulta à Distância, destinado a facilitar o acesso 
à informação. Não é um atendimento com resposta 
automática, pois necessita de um trabalho de pesquisa 
e tratamento documental, porém, busca atender as 
solicitações com agilidade. É um serviço destinado a 
pessoas físicas que não moram na cidade do Rio de 
Janeiro, portadores de limitações motoras, para fins 
culturais e jornalísticos e para órgãos públicos de 
outras localidades. Ele oferece reproduções, certidões 
e transcrições de documentos solicitados. 

 A iniciativa “Exposições Virtuais do Arquivo Nacional”, 
criada em 2007, busca difundir o acervo em meio 
digital, com documentos datados entre o século XVI 
até a atualidade. A plataforma remonta exposições 
físicas, possibilitando sua ampla divulgação e possui 
mostras exclusivamente digitais. 

 Além das bases de dados e catálogos, o Arquivo 
Nacional também oferece como forma de facilitar e 
agilizar consultas, sítios eletrônicos que 
complementam o atendimento e auxiliam os usuários 
em suas pesquisas e professores e alunos nas suas 
atividades em sala de aula. As ferramentas 
disponibilizadas abrangem os seguintes assuntos: 
história luso-brasileira, acervos de presidentes da 
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Acesso Virtual ao Acervo 

república e Retratos Modernos, obra que apresenta as 
obras de profissionais que marcaram o início da 
fotografia no Brasil. 

 O Programa Permanente de Preservação e Acesso a 
Documentos Arquivísticos Digitais – AN Digital tem 
como objetivo de equipar o Arquivo Nacional com 
infraestrutura e tecnologia que permitam a 
preservação e acesso de documentos nato-digitais. 
Ele ainda está em fase de implementação. 

 Os fundos documentais do Arquivo Nacional não 
podem ser acessados integralmente online, porém, 
são realizadas diversas exposições online e o site 
possui documentação temática exposta. Assim, é 
possível visualizar uma parcela do acervo. 

Atualização do site  A atualização do site e das redes sociais é constante. 

Sua última notícia foi postada no mesmo dia do 
acesso. 

 
 

CHILE – ARCHIVO NACIONAL 

Produtos e Serviços em 
Meio Eletrônico 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Acesso Virtual ao Acervo  Possui coleções digitais 

Atualização do site  O site e as redes sociais estão atualizados 
 
 

COLÔMBIA – ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

Produtos e Serviços em 
Meio Eletrônico 

 Visita 360 – visita virtual em 360º a sede do arquivo. 

Visita 360 

 
Fonte: Archivo General de La Nación Colombiana 

 

 Cursos Virtuais. 
 

Cursos Virtuais 

http://arquivonacional.gov.br/images/conteudo/servicos_ao_governo/Programas_e_Projetos/AN_Digital_completo_2010.pdf
http://arquivonacional.gov.br/images/conteudo/servicos_ao_governo/Programas_e_Projetos/AN_Digital_completo_2010.pdf
http://arquivonacional.gov.br/images/conteudo/servicos_ao_governo/Programas_e_Projetos/AN_Digital_completo_2010.pdf
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COSTA RICA – ARCHIVO NACIONAL 

 

 

 
Fonte: Archivo General de La Nación Colombiana 

 

 Um portal alocado dentro do website é reservado para 
crianças e adolescentes, apresentando os serviços da 
organização de forma lúdica e divertida, com 
apresentação de jogos e interatividade. 

 

Portal Infantil 

 
Fonte: AGN Portal Infantil 

 

 Observatórios da Subdireção do Sistema Nacional de 
Arquivos e da Subdireção de Tecnologia da 
Informação Arquivística e documento eletrônico, com 
publicações e elaborações de estudos e atualização 
periódica de notícias acerca dos temas. 

Acesso Virtual ao Acervo  Existe acesso virtual ao acervo, com a visualização de 
diversos documentos digitalizados. O acervo não está 
totalmente disponível online. 

Atualização do site  A atualização do site e das redes sociais acontece 
frequentemente. 
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Produtos e Serviços em 
Meio Eletrônico 

 Exposições virtuais 

Fotografia: memória do passado e fonte de informação 

 
Fonte: Archivo Nacional Costa Rica 

Acesso Virtual ao Acervo Não foram encontradas informações no website institucional. 

Atualização do site  As notícias sobre eventos e atividades estão 
atualizadas, porém, alguns relatórios datam de nove 
anos atrás, como é o caso do Estudo de Usuários do 
setor histórico. 

 As redes sociais do arquivo são atualizadas com 
frequência. 

 
 

EQUADOR – ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL 

Produtos e Serviços em 
Meio Eletrônico 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Acesso Virtual ao Acervo Não foram encontradas informações no website institucional. 

Atualização do site  As ultimas noticias apresentadas são do ano de 2018  
e o site possui pouquíssimas informações. 

 
 

ESPANHA - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LOS ARCHIVOS ESTATALES 

Produtos e Serviços em 
Meio Eletrônico 

 O Portal de Archivos Espanõles (PARES) é um projeto 
para a divulgação na internet do patrimônio histórico 
documental espanhol preservado na rede de  centros 
do Sistema. Permite acesso à banco de dados 
descritivos e imagens digitalizadas. 

 
Portal Pares 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos.html
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Fonte: Ministério de Cultura Y Deporte 

 

 Exposições e Visitas Virtuais aos Arquivos do Sistema 
 

Paisagens urbanas da América e das Filipinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ministério de Cultura Y Deporte 

 

 Guia Censo de Arquivos da Espanha e Ibero- 
americana. 

 

Censo Guia de Arquivos da Espanha e Ibero-américa 



227 
 

PERU – ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

 

 Fonte: Ministério de Cultura Y Deporte 

Acesso Virtual ao Acervo  Existe acesso virtual a boa parte do acervo das 
Instituições Arquivísticas Estatais. 

Atualização do site  O site e 
atualizados. 

as redes sociais são constantemente 

 
 

MÉXICO – ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

Produtos e Serviços em 
Meio Eletrônico 

 Visita 360º ao Arquivo. 
 

Visita online as instalações do Arquivo 

 
Fonte: Archivo General de la Nacíon México 

 

 Em 2017, foram realizadas quatro exposições digitais 
on-line, quais três já estão disponíveis para consulta 
na plataforma do Google Arts & Culture. 

 Agendamento de consultas online. 

Acesso Virtual ao Acervo  Somente é possível consultar instrumentos de consulta 
referenciais. O acesso ao acervo é realizado 
presencialmente. 

Atualização do site  O site e 
frequência. 

as redes sociais são atualizados com 

 
 

PANAMÁ – ARCHIVO NACIONAL 

Produtos e Serviços em 
Meio Eletrônico 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Acesso Virtual ao Acervo  O acervo ainda não está disponível online, porém, é 
um dor projetos futuros da instituição. 

Atualização do site Não foram encontradas informações no website institucional. 
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Produtos e Serviços em 
Meio Eletrônico 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Acesso Virtual ao Acervo  Alguns documentos podem ser acessados de maneira 
virtual 

Atualização do site  O site está em constante atualização 

 
 

PORTUGAL – DIREÇÃO-GERAL DO LIVROS, DOS ARQUIVOS E DAS BIBLIOTECAS 

Produtos e Serviços em 
Meio Eletrônico 

 Exposições Virtuais 

 Divulgação do patrimônio arquivístico comum aos 
países da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP) por meio de pontos de acesso, 
(datas, título, código de referencia) o usuário pode 
visualizar a representação digital ou os dados de 
referência disponiveis nas bases de dados. 

Acesso Virtual ao Acervo  Permite acesso ao acervo digitalizado das instituições 
pertencentes a Direção. 

Atualização do site  As notícias do site estão atualizadas 

 
 

REPÚBLICA DOMINICANA – ARCHIVO GENERAL DE LÁ NACIÓN 

Produtos e Serviços em 
Meio Eletrônico 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Acesso Virtual ao Acervo  É possível acessar parte do acervo online 

Atualização do site  Portal de notícias: última atualização em janeiro de 
2019. 

 Redes sociais atualizadas 

 
 

URUGUAI – ARCHIVO GENERAL DE LÁ NACIÓN 

Produtos e Serviços em 
Meio Eletrônico 

Não foram encontradas informações no website institucional. 

Acesso Virtual ao Acervo Não foram encontradas informações no website institucional. 

Atualização do site Não foram encontradas informações no website institucional. 

 


