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Resumo 

O presente trabalho versa sobre o Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos (SPED), que é 
visto equivocamente por alguns como muito difícil para utilização, a pesquisa objetiva  
desmistificar esse olhar e confirmar que o emprego do SPED trás segurança, agilidade na 
tramitação e controle dos documentos na  instituição, além de ser um facilitador para os agentes 
em cargos de chefia que utilizarão o sistema tão necessário para o  domínio dos documentos. A 
metodologia utilizada foi a pesquisa aplicada através da abordagem qualitativa com a utilização 
do procedimento técnico documental por meio dos objetivos descritivo e exploratório. Como 
objetivo geral apresentar a importância do sistema de protocolo eletrônico de documentos (SPED) 
no controle de protocolo e a elaboração de documentos das Organizações Militares do Exército 
Brasileiro e como objetivos específicos  evidenciar seus  benefícios para maior organização e 
segurança na tramitação dos documentos das Organizações Militares do Exército; explicitar as 
vantagem do uso do SPED na padronização e controle do trâmite interno dos documentos e por 
fim apresentar oportunidades de melhorias do SPED.  Como achados da pesquisa  foram 
apresentados as oportunidades de melhoria para uso do sistema, concluindo-se que o mesmo é de 
vital importância pois contribui de maneira eficaz para garantir a segurança e controle na 
tramitação dos documentos.  
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DOCUMENTS PROTOCOL SYSTEM (SPED), PROPOSAL 
FOR EVOLUTION IN A LEGACY SYSTEM. 

 
Abstract  
The present work deals with the Electronic Document Protocol System (SPED), which is 
mistakenly seen by some as very difficult to use, the research aims to demystify this view and 
confirm that the use of SPED brings security, agility in the processing and control of documents 
in the institution, in addition to being a facilitator for agents in leadership positions who will use 
the system so necessary for the domain of documents. The methodology used was applied 
research through the qualitative approach with the use of the technical documentary procedure 
through the descriptive and exploratory objectives. As a general objective to present the 
importance of the electronic document protocol system (SPED) in the protocol control and the 
elaboration of documents of the Military Organizations of the Brazilian Army and as specific 
objectives to highlight its benefits for greater organization and security in the processing of 
documents from Military Organizations the Army; explain the advantages of using SPED to 
standardize and control the internal processing of documents and, finally, present opportunities for 
improvements in SPED. As research findings, the improvement opportunities for using the system 
were presented, concluding that it is of vital importance as it contributes effectively to ensure 
security and control in the processing of documents. 
Keywords: SPED, Army. Military organizations. 



 

 

 
1 INTRODUÇÃO   

 

Conforme consta no Art. 142 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

o Exército Brasileiro é uma instituição nacional permanente e regular, organizada com base 

na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destina-

se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Para o 

cumprimento de sua missão constitucional, o Exército está dividido em Organizações 

Militares, espalhadas de Norte a Sul e de Leste a Oeste. 

Visando o cumprimento de sua missão estabelecida na Carta Magna de 1988, o Exército 

precisa fazer tramitar um grande fluxo de documentações de forma segura, rápida, 

padronizada e eficaz. Com a finalidade de atender a alto fluxo de documentos em 2011, após 

muitos estudos e pesquisas foi criado o sistema de protocolo eletrônico de documentos 

(SPED), esse  sistema contempla o controle de protocolo e a elaboração de documentos das 

Organizações Militares do Exército Brasileiro, oferecendo maior organização dos 

documentos, padronização e controle do trâmite interno dos documentos, para cada 

Organização Militar. 

A justificativa para estudar o tema surge da experiência do pesquisador ao ocupar 

diversos cargos na instituição e na prática conhecer profundamente o sistema e nesse contexto 

identificar que circula nas Organizações Militares uma falsa  ideia que o sistema é muito 

difícil na sua utilização. Deste modo o presente trabalho tem a finalidade de desmistificar esse 

olhar e confirmar que o emprego do SPED trás segurança, agilidade na tramitação e controle 

dos documentos na  instituição além de ser um facilitador para os agentes em cargos de chefia 

que utilizarão o sistema tão necessário para o  domínio dos documentos que demonstram  um 

nível de eficiência que é possível apresentar erro “zero” na sua utilização. Assim sendo,  o 

trabalho tem como objetivo geral  demonstrar a importância do SPED no controle de 

protocolo e a elaboração de documentos das Organizações Militares do Exército Brasileiro e 

como objetivos específicos  Evidenciar seus  benefícios para maior organização e segurança 

na tramitação dos documentos das Organizações Militares do Exército; explicitar as vantagem 

do uso do SPED na padronização e controle do trâmite interno dos documentos e por fim 

apresentar oportunidades de melhorias do SPED. Dessa forma, pretende-se responder o 

seguinte problema de pesquisa: A Gestão de documentos realizada no Exército Brasileiro 

através do SPED  atende de forma eficaz  a tramitação do  grande fluxo de documentações de 

forma segura, rápida e padronizada? 



 

 

 Quanto a metodologia  nos apropriamos da utilização da pesquisa básica pois segundo  

Tumelero,  (2019)  é uma pesquisa apropriada para  geração de  novos conhecimentos que 

serão úteis para o avanço da ciência,   desta forma a intencionalidade  do pesquisador é a 

aquisição de saberes para propor oportunidades de melhorias para uso com segurança do 

sistema pelo EB. 

Utilizou-se a abordagem qualitativa através dos procedimentos documental, pois aplica-se 

de forma eficaz a pesquisa uma vez que seu objeto foi  compreender e descrever as 

oportunidades de melhoria do SPED. Assim, será considerada a existência de uma relação 

dinâmica entre o Sistema de Protocolo e a Organização Militar que o utiliza.  Para Oliveira 

(2007) a pesquisa documental caracteriza-se pela busca de informações em documentos que 

não receberam nenhum tratamento científico. Trata-se de uma das técnicas decisivas para a 

pesquisa em ciências sociais e humanas pois permite o contato direto com as obras, artigos ou 

documentos que tratem do tema em estudo. Segundo LUDKE e ANDRÉ, (1986) “A análise 

documental constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja complementando 

informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou 

problema” 

 Quanto ao objetivo realizamos uma pesquisa descritiva e exploratória. 

 Exploratória, porque realizamos descrições precisas do SPED demonstrando a importância 

por estamos familiarizados com o fenômeno, para Gil (2008), sua finalidade central é o 

esclarecimento e possíveis modificações de conceitos e ideias, com a concepção de problemas 

“mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”, já a pesquisa descritiva 

exige do investigador informações sobre o que deseja pesquisar, e nesse caso especificamente, 

o pesquisador tem domínio do tema. Além disso, ela tem por finalidade principal a descrição 

das características de determinado fenômeno Castro (1976). 

Assim, ela terá a missão de capturar e mostrar o cenário da pesquisa. Através dos 

levantamentos feitos com exatidão, será demonstrada uma determinada comunidade, suas 

características, valores e problemas que determinam a realidade.  
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2 SISTEMA DE PROTOCOLO ELETRÔNICO  

 

Segundo o manual do usuário, o qual está disponível no próprio Sistemade Protocolo 

Eletrônico de Documentos (SPED), é uma aplicação Web integrante do projeto Sistema 

Informatizado de Gestão Arquivística e Documental do Exército (SIGADEx). 

O Projeto SIGADEx foi concebido para estabelecer a Governança Documental no âmbito 

do Exército, de forma a garantir o fluxo oportuno, preciso e seguro e confiável da informação 

na Força Terrestre. 

O SPED contempla o controle de protocolo e a elaboração de documentos das 

Organizações Militares do Exército Brasileiro, oferecendo maior organização dos 

documentos, padronização e controle do trâmite interno dos documentos, para cada OM em 

que a solução for utilizada. 

Por meio da Portaria nº 790, de 28 de dezembro de 2011, o Comandante do Exército 

resolveu adotar o SPED como o único sistema de protocolo eletrônico de documentos em uso 

no EB. 

Figura 1 - abertura SPED 

 

             Fonte: SPED (Julho de 2020) 

 

 

 



 

 

2.1 Visão geral do SPED 
 

Inicialmente, para que haja o entendimento do funcionamento do SPED, é necessário que 

tenha uma visão geral do Sistema.  

De maneira geral, os documentos podem ser recebidos/remetidos eletronicamente e/ou 

fisicamente no Sistema. Os documentos recebidos eletronicamente são aqueles que quando 

assinados pelo remetente (uma Organização Militar de outra cidade) caem automaticamente 

na caixa de entrada do Protocolista, o qual encaminha à caixa de entrada do Comandante 

(Cmt) da OM. O Cmt após fazer a triagem do documento, encaminha para o Chefe do setor 

responsável pelo assunto constante no documento, fins dar providência no prazo 

regulamentar. O chefe do setor pode dar ele mesmo solução a demanda recebida, ou pode 

encaminhar ao Subchefe que por sua vez, pode também dar a solução ao documento, ou ainda 

em encaminhar ao Executor especialista do assunto, o qual terá a responsabilidade final pela 

elaboração/providência final da demanda do documento recebido. Após atendida a demanda 

pelo Executor o documento resposta seguirá o caminho inverso até chegar para aprovação 

final do Cmt para ser assinado e remetido pelo Protocolista, o qual remeterá ao destino final.  

Os documentos recebidos fisicamente são aqueles que dão entrada na OM, cuja origem 

são de outros Órgãos que não dispõe do SPED. Logo, esses documentos também dão entrada 

junto ao protocolista, oportunidade em que são digitalizados e seguem o mesmo caminho dos 

documentos recebido eletronicamente. 

Figura 2 - visão geral do SPED 

 

                                  Fonte: SPED (Julho de 2020) 

 



 

 

2.2 Pessoas X Contas 

 

Conforme o manual do usuário do Sistema, dois conceitos fundamentais para o uso SPED 

são os conceitos de Pessoas e de Contas. 

Todos Oficiais, Subtenentes e Sargentos de uma Organização Militar, aqui chamados de 

pessoas, dispõe de uma conta no SPED. Para tanto devem ser cadastradas no Sistema, de 

modo a viabilizar o acesso. Após o cadastramento das pessoas, também conhecidas como 

usuários, são vinculadas a uma conta. Essa  conta está relacionada ao cargo/função que a 

pessoa desempenha na Organização Militar, como por exemplo, Comandante, 

Subcomandante, Chefe da 1ª Seção, Comandante de subunidade, Encarregado de material, 

Sargenteante  e outros. 

Com as pessoas cadastradas a uma conta, relacionadas a um cargo/função, pode-se ter 

acesso ao SPED, desta maneira, ficando em condições de elaborar ou receber documentos. 

 

2.3 Ações em documentos 

O manual do usuário ensina diversas ações que podem ser tomadas/executadas ao longo 

do trâmite de documentos pelo SPED, tais como: encaminhar; despachar; aprovar (mesma 

coisa que assinar ou protocolar); arquivar; invalidar, clonar/copiar; ver histórico; anexar; 

excluir; anotar; adicionar palavra-chave; Relacionar documento de Origem e Resposta. A 

seguir será explicado a servidão das ações listadas acima. 

 

2.3.1 Encaminhar e despachar 

Encaminhar um documento é o ato de enviar o documento para um usuário direta ou 

indiretamente interessado no teor do documento. Despachar um documento é o ato de 

encaminhar um documento e determinar alguma providência a ser tomada. Somente 

documentos assinados/protocolados podem ser despachados. 



 

 

Figura 3 - comparação entre o encaminhar e 
despachar

 

     Fonte: SPED (Julho de 2020) 

 

2.3.2 Aprovar 

Aprovar um documento é mesma coisa que assiná-lo, ou seja, é o momento do trâmite 

que valida o documento no sistema, deixando de ser um rascunho (minuta). Geralmente, após 

o documento ter sido confeccionado por um chefe, subchefe ou executor, esse documento é 

encaminhado ao Comandante da Organização Militar para assiná-lo/aprová-lo. Depois que o 

documento é assinado recebe uma numeração, não pode ser alterado ou excluído do sistema e 

é encaminhado automaticamente ao destinatário interno ou externo a Organização. 

 

2.3.3 Arquivar 

É o ato de informar que o documento completou seu "ciclo de vida" e que todas as 

providências foram resolvidas. Somente documentos assinados/protocolados, que não 

possuam providências a serem resolvidas, podem ser arquivados. 

 

2.3.4 Invalidar 

É o ato de tornar sem efeito o documento que já esteja assinado/protocolado, seja por erro 

de conteúdo, de forma ou por ter se tornado desnecessário ao fim a que se destinava. 

Ao invalidar um documento, é solicitado ao usuário que informe o motivo da invalidação. O 

sistema cria, automaticamente, uma anotação com a informação de que o documento foi 

invalidado e complementa com o motivo informado pelo usuário. 

 



 

 

2.3.5 Clonar/Copiar 

O conteúdo do documento pode ser copiado para um novo documento em elaboração. É 

uma forma de serem criados "modelos" dos documentos corriqueiros. 

Figura 4 - comparação entre o encaminhar e despachar 

 
              Fonte: SPED (Julho de 2020) 

 

 

 

2.3.5 Ver Histórico 

Disponível em todas as fases do documento. Permite a visualização e consequente 

acompanhamento de todas as operações realizadas no documento, com seus respectivos 

horários e executores. 

 

2.3.6 Anexar 

Disponível na fase de elaboração de um documento. Permite adicionar um arquivo ao 

documento. Por padrão, o tamanho máximo de um anexo é 4MB. 

 

2.3.7 Excluir 

Disponível somente durante a fase de elaboração de um documento. Só é possível excluir 

um documento enquanto ele se encontra na fase de elaboração. Não é possível excluir um 

documento depois de assinado/protocolado. O que pode ser feito, para esse caso, é invalidar o 

documento. 

 



 

 

2.3.8 Anotar 

Permite adicionar anotações de qualquer tipo ao documento. Disponível em todas as 

fases. 

Figura 2- exemplo de como fazer anotação no documento 

 
 Fonte:SPED (Julho de 2020)  

 

 

2.3.9 Adicionar Palavra-Chave 

Permite adicionar palavras que podem ser utilizadas durante a pesquisa/localização de 

documentos. 

 

2.3.10 Relacionar documento de Origem e Resposta 

Permite adicionar outros documentos do SPED que tenham relação de origem ou resposta 

com o documento que se está trabalhando, recebido e remetido. 

 

2.4 Como redigir um documento no SPED 

A Portaria nº 769, de 7 de dezembro de 2011, trouxe as Instruções Gerais para a 

Correspondência do Exército (EB10-IG-01.001), cuja finalidade é apresentar princípios e 

estabelecer normas para a formalização e padronização das correspondências produzidas pelo 

Exército Brasileiro. Tornam-se uma ferramenta útil às atividades de produção e atualização de 

documentos que integram a correspondência que circula no contexto da Força. 

Com o advento do SPED, num único Sistema pode ser confeccionado vários tipos de 

documentos, tais como, documento interno do Exército (DIEx), o qual é utilizado para 

remeter informações à outras Organizações Militares. DIEx simplificado, o qual é utilizado 

para  tramitar informações internas no âmbito da Organização Militar; Ofícios, o qual é 



 

 

utilizado para remeter informações à Órgãos que não utilizam o SPED, no entanto esse 

documento segue fisicamente ao destinatário.  

As padronizações estabelecidas nas Instruções Gerais para a Correspondência do Exército 

(EB10-IG-01.001), fins confecção de documentos que constam no SPED, facilitou 

sobremaneira a produção. A seguir será apresentada a sequência para elaboração do DIEx, o 

documento mais elaborado no sistema. 

   

           Figura 6 – Redigir documento/passo 1 

 
 Fonte: SPED (Julho de 2020) 
            

          Figura 7 – Redigir documento/passo 2 

 
         Fonte: SPED (Julho de 2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            Figura 8 – Redigir documento/passo 3 

 
         Fonte: SPED (Julho de 2020) 
 

 

 

                Figura 9 – Redigir documento/passo 4 

 
         Fonte: SPED (Julho de 2020) 
          



 

 

         Figura 10 – Redigir documento/passo 5  

 
         Fonte: SPED (Julho de 2020) 
           
 
 
      Figura 11 – Redigir documento/passo 6 
 

 
         Fonte: SPED (Julho de 2020) 
 

 

2.5 Os benefícios do SPED para confecção de documentos 

Com a criação do SPED, segundo a Portaria nº 790, de 28 de dezembro de 2011, tornou-

se mais fácil a elaboração de documentos no âmbito do Exército. Tal Sistema, inovou a 

criação dos documento, pois é uma ferramenta que permite a produção, edição, assinatura e 

trâmite de documentos dentro do próprio sistema, proporcionando a virtualização de 

processos e documentos, permitindo atuação simultânea de várias Organizações Militares ao 

mesmo tempo em um mesmo processo, o que colabora para reduzir o tempo de realização das 



 

 

atividades.  O SPED tem ainda vantagens tecnológicas e econômicas importantes para as 

Organizações Militares, tais como: 

Quanto ao acesso remoto pode ser acessado por diversos tipos de equipamentos, como 

microcomputadores, notebooks, tablets e smartphones de vários sistemas operacionais 

(Windows, Linux, IOS e Android) podendo ser utilizado por meio dos principais navegadores 

do mercado: Internet Explorer, Firefox e Google Chrome, podemos dizer que é um sistema 

intuitivo estruturado com boa navegabilidade e usabilidade; 

Não podemos deixar de mencionar o fator econômico uma vez que existe uma redução 

nos contratos de compra de papel, material de escritório e serviço de postagem minimizando  

custos em logística e transporte de documentos, alem disso permite maior produtividade, 

rapidez, transparência e segurança aos trâmites administrativos, ainda como benefícios pode 

haver a tramitação em múltiplas unidades com  demandadas simultaneamente que podem ser 

tomadas as providências e manifestação  no mesmo expediente administrativo. 

Quanto as  funcionalidades específicas possui controle de prazos, estatísticas da unidade, 

tempo do processo, pesquisa em todo teor, acompanhamento especial, modelos de 

documentos, textos,etc... 

 

3. OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

  

 Após apresentar os benefícios e vantagens da utilização do SPED identificamos algumas  

proposições de oportunidade de melhoria para uso do sistema tais como: 

 

1.  Faz necessário aperfeiçoar a forma de pesquisa de Documentos (Performance), visto que 

ao realizar uma pesquisa verifica-se uma demora principalmente quando trata-se de 

documentos em um intervalo grande, podemos citar como exemplo o intervalo de tempo 

2014/2020,  ou seja, deve-se  otimizar o sistema, pois a velocidade de carregamento de uma 

pesquisa no SPED seria um dos atributos essenciais para proporcionar uma boa experiência 

de navegação ao usuário, pois a lentidão em apresentar o resultado pode causar enorme 

frustração aos usuários e até fazer com que alguns deles percam a credibilidade; 

 

2. Otimização na rotina de backup ou desenvolvimento de uma ferramenta para testar e 

restaurar backups do SPED. 



 

 

- O processo de restauração do backup acaba inviabilizando o teste diário da integridade do 

backup, uma vez que o mesmo demora muitas horas para ser executado. 

 

3. Aumentar o tamanho dos anexos. 

- Muitas vezes nos encontramos limitados ao tamanho dos anexos no DIEx, a possibilidade de 

aumentar o tamanho dos anexo seria de grande ajudar, atualmente o tamanho permitido é de 

10MB, sugerimos ampliar para 50MB. 

 

4. Integração com servidor de e-mail. 

- A possibilidade de integrar o servidor do SPED a um servidor de e-mail será muito positiva, 

quando um DIEx com destinatário externo não integrado ao MI (Modulo Integrador), o 

mesmo poderia ser enviado diretamente via e-mail, bastando apenas o e-mail do destinatário 

externo estar cadastrado corretamente no SPED. 

 

5. Formatação 

- Melhoria da ferramenta de formatação de DIEx/Ofício de maneira a facilitar elaboração de 

documentos que contenham planilhas e tabelas. 

 

6. Emissão de relatório 

- Possiblidade de emissão de relatórios de acompanhamento e gerenciamento que contenham 

informações inseridas pelo responsável (Ex: Seção designada para responder o documentos, 

prazo interno programado) juntamente com informações coletadas dos documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a finalidade de cumprir sua missão estabelecida na Constituição Federal/88 

objetivando garantir o fluxo com segurança e eficiência do grande numero de documentos que 

circula nas OM do Exército Brasileiro foi instituído o uso do SPED, desta forma considerando 

a sua importância para controle do protocolo e elaboração de documentos das OM foi possível 

ao realizarmos a pesquisa  demonstrar  a importância do sistema de protocolo eletrônico de 

documentos no controle e na elaboração de documentos, evidenciando seus  benefícios para 

maior organização e segurança na tramitação destes documentos deixando clara as vantagens 

da utilização do sistema e por fim apresentarmos seis oportunidades de melhorias. 

Ao apresentar as considerações finais da pesquisa pode-se afirmar que sistema é auto 

explicativo pois ao iniciar sua tela temos a apresentação do mesmo que segue uma sequência 

lógica para seu uso, as ideias essenciais do trabalho foram  buscadas por meio da pesquisa 

documental vez que utilizamos o manual do SPED como base,  desta forma foi possível a 

apresentação de maneira que ficaram claros seus benefícios e vantagens, respondendo ao 

problema de pesquisa, qual seja: A Gestão de documentos realizada no Exército Brasileiro 

através do SPED  atende de forma eficaz  a tramitação do  grande fluxo de documentações de 

forma segura, rápida e padronizada? Nesse cenário podemos afirmar que o SPED é de vital 

importância pois contribui de maneira eficaz para garantir a segurança e controle na 

tramitação dos documentos necessitando apenas proceder com algumas melhorias no seu uso. 

Destacamos que este trabalho apenas iniciou uma proposta de estudo sobre as 

atividades desenvolvidas pelo sistema, mas essa pesquisa não esgota outras possibilidades 

para aprofundamento do tema e/ou apresentação de outras proposições para melhoria do 

SPED uma vez que não findou  por completo as possibilidades de melhoria. 

Por fim, cabe destacar que todos os objetivos propostos nesta pesquisa foram 

atingidos, sejam eles, o objetivo geral, assim como, os objetivos específicos, com os quais 

podemos concluir que o SPED atende de forma eficaz a tramitação do  grande fluxo de 

documentações de forma segura, rápida e padronizada.  
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