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1. INTRODUÇÃO  

 

Está pesquisa buscou contribuir para a área da Arquivologia por meio do estudo das 

necessidades e potencialidades do setor privado no que tange ao emprego de mão 

de obra especializada. Buscou servir de suporte para o delineamento de diretrizes e 

políticas de Departamento de Biblioteconomia e Arquivologia. O setor privado em 

Manaus, nas suas áreas de indústria, recebe e gera documentos que possuem 

informações referentes às atividades exercidas. Esta documentação produzida por 

essas empresas é de suma importância em vários fatores dentre eles, para fins de 

comprovação e tomada de decisões, logo, necessita de profissionais especializados 

para tratamento e armazenamento desta informação de maneira que possibilite 

acesso rápido a quem for buscá-la. Parte do princípio de que o modelo produtivo 

atual demanda pela organização da informação considerando que ela é basilar para 

a tomada de decisão que infere elementos de competitividade nas organizações. 

Tomando tal preceito como basilar, o resultado da pesquisa concorreu para a 

melhoria qualitativa dos arquivos privados no Estado do Amazonas assumindo como 

objetivo geral deste projeto é compreender a demanda por profissionais formados 

em nível superior para o segmento dos arquivos privados na cidade de Manaus.  

Objetivos específicos: conhecer a demanda por profissionais formados de nível 

superior para o segmento dos arquivos na cidade de Manaus; identificar o nível e 

formação dos recursos humanos que atuam nos arquivos privados da cidade de 

Manaus; levantar as deficiências dos recursos humanos que atuam nos arquivos 

privados da cidade de Manaus; examinar as expectativas dos arquivos privados 

quanto ao emprego de mão de obra especializada. O Universo da pesquisa deste 

projeto é constituído de 6 subsetores incluído outros subsetores, a pesquisa foi feita 

nas empresas do Polo Industrial de Manaus as mais representativa 

economicamente. Concluiu-se que as empresas entrevistadas consideram 

importante a contribuição de uma mão de obra especializada. 

Algumas empresas não possui um setor de arquivo, somente o serviço 

terceirizado as que possuem tem em seus arquivos um profissional não adequado 

para tratar dos documentos. A mão de obra que atua nesses arquivos não possui 

qualificação adequada para cuidar dessas informações. Os profissionais que estão 
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alocados e cuidado das organizações são os analistas do RH. Foi observado que as 

empresas têm interesse em mão de obra qualificada.    

 

Palavras-chave: Arquivologia. Formação. Manaus 
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1. INTRODUCTION 

 

Is research sought to contribute to the area of Archival through study of the needs 

and potential of the private sector with respect to skilled labor jobs. Sought to provide 

support for the design of guidelines and Department of Library and Archival policies. 

The private sector in Manaus, in their areas of industry, receives and generates 

documents that contain information related to the activities performed. This 

documentation produced by them is of great importance in several factors, among 

them, for the purposes of evidence and decision-making, thus requires specialized 

professionals for treatment and storage of information in this way that allows quick 

access to whoever get it. Assumes that the current production model demand for 

organizing the information considering that it is fundamental to decision making 

which implies elements of competitiveness in organizations. Taking this as a basic 

precept, the search result contributed to the qualitative improvement of private files in 

Amazonas State assuming the general objective of this project is to understand the 

demand for graduates in higher education for the segment of private archives in the 

city of Manaus. Specific objectives: meet the demand for graduates at university level 

segment of the files in Manaus; identify the level and training of human resources 

who work in the private archives of the city of Manaus; raise the shortcomings of 

human resources working in private archives of the city of Manaus; examine the 

expectations of private files on the skilled labor jobs. The research universe this 

project consists of six sub-sectors included other subsectors, the research was done 

in companies of the Industrial Pole of Manaus the most representative economically. 

It was concluded that the companies interviewed consider important the contribution 

of a skilled labor. 

Some companies do not have a file sector, only those with outsourced service has in 

its archives a professional not suitable for dealing with documents. The labor that 

operates in these files does not have adequate qualifications to take care of such 

information. The professionals that are allocated and care organizations are HR 

analysts. It was observed that companies have an interest in skilled labor. 

 

Keywords: Archival. Training. Manaus. 
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1.2. JUSTIFICATIVA 

 

No processo de mediação com a sociedade devem os arquivos, em termos de 

divulgação, utilizar todas as mídias disponíveis, da impressa á eletrônica. A 

mediação dos profissionais da informação, estabelecendo o elo entre os acervos 

documentais e os diferentes segmentos de usuários, significa a ruptura com a antiga 

função de guardião para a de disseminador de informações. 

A Arquivologia como campo do conhecimento consolidado a serviço da 

administração trabalha com a informação gerenciada nas empresas, sua produção, 

trâmite até a destinação final, tendo um papel significativo na preservação da 

informação, no acesso rápido a mesma proporcionando maior agilidade e segurança 

na tomada de decisões administrativas. 

Entretanto, Manaus não possuía até 2009 um curso de graduação em 

Arquivologia, ainda não há um significativo quantitativo de mão de obra qualificada 

para este posto de trabalho em empresas privadas de Manaus. 

Diante de tal cenário, a produção de documentos uma prática da atividade 

humana e imaginando-se o universo de toda essa documentação administrativa 

produzidas pelas empresas de Manaus, como estão sendo tratada? Existe a 

consciência, por parte das pessoas envolvidas, sobre a importância e a necessidade 

do trabalho de um profissional devidamente qualificado e capacitado? 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1 Geral 

 

Compreender a demanda por profissionais formados em nível superior para 

o segmento dos arquivos privados na cidade de Manaus. 

 

1.3.2. Específicos 

 

 Concorrer para melhoria qualitativa dos arquivos privados no Estado 

do Amazonas. 

 Identificar o nível de formação dos recursos humanos que atuam nos 

arquivos privados da cidade de Manaus; 

 Levantar as deficiências dos recursos humanos que atuam nos 

arquivos privados da cidade de Manaus; 

 Examinar as expectativas dos arquivos privados quanto ao emprego 

de mão de obra especializada. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Arquivologia: origens e circunstâncias 

 

O interesse por uma reflexão sistemática sobre o surgimento da 

Arquivologia, como uma área do conhecimento, com limites e fronteiras próprios, 

não tem sido prioritário entre os arquivistas. Como pode ser visto nas palavras de 

José Maria Jardim: 

 
No Congresso Internacional de Arquivo, promovidos pelo Conselho Internacional de 
Arquivos realizados em 1988 em Paris, abordou-se o tema dos documentos 
produzidos pelas novas tecnologias. Os arquivos antes o final do século: balanços e 
perspectivas, discutiu respectivamente os documentos, os arquivistas e os arquivos, 
aspectos referentes a atuação do arquivista. Observa-se, portanto, que o balanço 
proposto pela CIA no seu ultimo congresso ateve-se muito mais ao percurso da 
profissão de arquivista do que a arquivologia como campo do conhecimento. 
(JARDIM, 1998 apud ODINA, 2005. p. 29) 

 
De fato, os primeiros arquivos reuniram elementos que vieram a tornar-se 

clássico e hoje são ainda defendidos pela disciplina. A mais importante das 

revelações tem a ver com o respeito pelos aspectos orgânicos da estrutura 

arquivísticas, como se comprovou em Ebla (Síria). Entretanto havia também grandes 

cuidados com a identidade e a autenticidade dos documentos. As placas sumérias 

evidenciam também, desde cedo, uma estrutura diplomática coerente e eficaz, a 

qual, em grande medida, serviu de modelo as chancelarias europeias da época 

medieval e moderna. A correspondência e os contratos administrativos  incluem, 

conforme os casos, a identificação das partes, o nome das testemunhas ou do 

escriba, a menção da data e, até, a estampagem de selos de validação. 

A partir do século XVI, as rotinas da profissão começaram a serem 

frequentemente disciplinadas por normas regulamentares, algumas inclusive de 

caráter oficial. Não obstante os conteúdos programáticos da mesma são possíveis 

inferir que elas já apresentam imanentes princípios gerais de natureza arquivística, 

os quais irão adquirir depois a forma de postulados, levando ao nascimento de uma 

nova disciplina, a Arquivística, como construção conceitual e sistemática do saber 

adquirido por uma prática milenar da gestão dos arquivos. (ODILA, 2005, p. 31). 
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Segundo Paes (2004) a origem do termo arquivo é permeada de incerteza, 

pois alguns estudiosos afirmam ter surgido na antiga Grécia com a denominação 

arché, atribuída ao palácio dos magistrados. Posteriormente evoluiu para archeion, 

local de guarda e depósito dos documentos, acentuando o papel legal dos arquivos 

como guarda de documentos de qualquer espécie, tendo sempre relação com os 

direitos das instituições ou indivíduos. Os documentos serviam apenas para 

estabelecer ou reivindicar direitos. Quando não entendiam mais a esta exigência, 

eram transferidos para museus e bibliotecas. Surgiu então a ideia de arquivo 

administrativo e arquivo histórico.  

Quando a conceituação moderna, Solon Buck, ex-arquivista dos EUA título 

que corresponde ao de diretor-geral do Arquivo Nacional assim o definiu: Arquivo é 

um conjunto de documentos oficialmente produzido e recebido por um governo, 

organização ou firma, no decorrer de suas atividades, arquivados e conservados por 

si e seus sucessores para efeitos futuros (SOUZA, 1950 apud PAES, 2004. p. 19) 

 Segundo Jean-Yves Rousseau Carol Couture (1998) é no aparecimento da 

escrita que remonta o nascimento dos arquivos e da arquivística bem como as 

novas ocupações, entre as quais a de arquivista. A escrita permitiu produzir obras 

literárias, mas também seriou a administração.  

 

2.1.1 HISTORIA DOS ARQUIVOS E DA ARQUIVOLOGIA 

 

Devido à necessidade de registrar suas observações, pensamentos e atos, o 

homem criou o sistema de escrita, pois a memória do povo era insuficiente para 

manter as lembranças dos fatos. Os documentos de arquivo surgiram em 

decorrência da escrita, na aurora da civilização. 

 Os arquivos existem desde que o homem resolveu registrar suas relações 

como manifestação da atividade humana. Antes da invenção da escrita, a maior 

parte da transmissão cultural acontecia no contexto de co-presença. Ao registrar 

seus pensamentos e observações, o homem estava documentando para o presente 

e para gerações vindouras. A própria vida em sociedade não existiria sem arquivos. 

Os arquivos mais antigos datam de 3.600 a.c e foram encontrados em templos e 

palácios de civilização da Antiguidade. 
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 As fases da historia dos arquivos e da Arquivologia, são originárias desde a 

Antiguidade, como as civilizações da Mesopotâmia, Egito, Fenícia, Grécia e vai até 

ao Império Romano. A documentação relativa à Idade Antiga foi encontrada pelos 

arqueólogos, com textos que passaram a apreciação dos paleógrafos, os quais 

transcreveram e servem como fontes para os historiadores e geralmente são 

preservadas em museus históricos nacionais. 

 

2.2. FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ARQUIVISTA NO BRASIL 

E A CRIAÇÃO DO CURSO DE ARQUIVOLOGIA 

 

Após muitas décadas de esforços, a formação em arquivística assegura seu 

lugar no meio universitário em muitos países. Nesse contexto, a profissão evoluiu 

para preparar um profissional capaz de acompanhar as transformações sociais e o 

aumento das massas informacionais em todas as áreas de atividade humana. 

A ideia de criar cursos de formação arquivística no Brasil foi do diretor do 

Arquivo Nacional, Alcides Bezerra, em 1922, quando propôs a criação de um curso 

técnico para habilitar os funcionários do órgão.   .  

No ano de 1958, José Honório Rodrigues, então diretor do Arquivo Nacional, 

elaborou um relatório sobre a realidade arquivística daquela instituição que foi 

publicado sob o título, A situação do Arquivo Nacional. Em 1959 chegou ao Rio de 

Janeiro o eminente estudioso francês Henry Boullier de Branche, onde ministrou 

curso permanente de Arquivo, no Arquivo Nacional, com duração de dois anos. Para 

o ingresso no curso, era exigido o ensino médio completo. Um no primeiro semestre 

e outro no segundo semestre. No ano seguinte, começou a funcionar o curso 

permanente de Arquivo, no Arquivo Nacional, com a duração de dois anos. Para o 

ingresso do curso, era exigido o ensino médio completo. 

Através do acordo firmado entre o Arquivo Nacional e a Universidade do Rio 

de Janeiro (UNIRIO), em 1973, o Curso Permanente de Arquivo passou a funcionar 

com mandato universitário. Em 1974, o Conselho Federal de Educação (CFE) fixou 

o currículo mínimo para os cursos de graduação em Arquivologia. 

A partir dos resultados de pesquisa realizada junto ao Arquivo Público do Rio 

de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, Fundação Getúlio Vargas, que na 

época mantinha cursos de formação e proporcionavam estágios para arquivistas, foi 
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possível observar a viabilidade de criação do curso de Arquivologia na Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM) 

O projeto inicial apoiava-se na criação e um núcleo comum de disciplinas 

com habilitação em Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia. O Curso de 

Arquivologia foi criado pelo Parecer n° 179/76 do Conselho de Ensino Pesquisa e 

Extensão da UFSM, em 10 de agosto de 1976. Sua instalação deu-se em março de 

1977 com oferecimento de 25 vagas anuais. 

A partir da Arquivologia consolidada no Brasil e algumas diretrizes 

curriculares traçadas pelo MEC, outros cursos foram criados no decorrer dos anos, 

entre eles, o curso de Arquivologia da UFAM em 2008. MAIA, 2007 p. 07.  

 

 

2.2.1 O ARQUIVISTA O QUE FAZ E ONDE TRABALHA 

 

O arquivista é o profissional que planeja, projeta e administra a organização 

de arquivos, classificando, selecionando, restaurando e conservando documentos, e 

para o desempenho de tais funções, busca o apoio nas modernas técnicas de 

informática e preservação de documentos. O trabalho do arquivista é indispensável nas 

pesquisas históricas, sendo ele próprio, um pesquisador. Seu campo de trabalho são os 

arquivos públicos, privados e pessoais, atuando também em centros culturais e 

laboratórios de documentação. O profissional de arquivo deve ser capaz de 

compreender a historia dos arquivos, a legislação arquivística, a profissão, a 

terminologia bem como os procedimentos técnicos relacionados ao tratamento dos 

arquivos. 

O arquivista é o bacharel em Arquivologia, cuja formação viabiliza uma parte 

de uma construção interdisciplinar envolvendo a, comunicação, Diplomática, Direito, 

história,  informática,  paleografia, dentre outras áreas com a finalidade de preparar 

um profissional cidadão integrado a sociedade. 

O Parecer CNE/CES 492/ 2001 e a Resolução CNE 20/2002, do Conselho 

Nacional de Educação aprovou as Diretrizes Curriculares para os Cursos de 

Arquivologia, onde são apresentadas as competências e habilidades exigidas dos 

graduados em Arquivologia. De acordo com o Parecer, são enumeradas as 
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competências e habilidades de caráter geral e comum, típicas no nível de formação 

do arquivista, e aquelas de caráter específico. 

No Brasil, as atribuições do arquivista constam na Lei n° 6.546, de 4 de julho 

de 1978, a qual dispõe sobre a regulamentação das profissões de arquivista e de 

técnico de arquivo e dá outras providências. 

 

 

 

2.2.2 O ARQUIVO JUNTO ADMINISTRAÇÃO 

 

A partir da metade do século XX, o progresso administrativo, tecnológico e 

cientifico ampliou os ramos do conhecimento humano, ocasionando o crescimento e 

a complexidade das massas documentais nos órgãos públicos e nas empresas 

privadas. Em consequência, houve uma acentuada evolução na ciência dos 

arquivos. Os arquivistas tornaram-se gerenciadores da informação para atender às 

necessidades das administrações, e os documentos tornaram-se indispensáveis 

para a tomada de decisões destas mesmas administrações. 

Os documentos contemporâneos tiveram de ser organizados e conservados 

em locais próximos à administração visando agilizar os negócios, já que o arquivo é 

um meio útil de apoio a política governamental e administrativa; são os elementos da 

administração pois permitem acessar a informação indispensável para o bom 

andamento dos procedimentos administrativo. O arquivo comunica o passado ao 

presente, o presente ao presente e o presente ao futuro. Um arquivo organizado é 

um elo consciente de informações. 

É de vital importância que haja um bom relacionamento entre a 

administração e o serviço de arquivo. A primeira tem seus princípios de gestão 

próprios e a segunda tem o objetivo de preservar o acervo documental como meio 

de agilizar as ações da primeira. As instituições estatais e privadas, as empresas 

com fins lucrativos, as entidades religiosas, culturais, desportivas, as Forças 

Armadas, entre outras, necessitam dos arquivos para oferecer suporte à eficácia do 

sistema de informação, para poderem subsistir na sociedade competitiva. 
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3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Esta investigação possui um caráter quali-quantitativo, uma vez que se 

pretende analisar a demanda por profissionais graduados em Arquivologia no setor 

privado em Manaus, e verificar o grau de relevância dos arquivos para as empresas 

do setor privado, observando a situação dos mesmos quanto ao funcionamento,  

formação do profissional que atua no arquivo nessas empresas e observando as 

deficiências da mão-de-obra que atua nos arquivos dessas empresas. 

A decisão pelo método indutivo está baseada em Severino (2007, p. 89) A 

indução faz intervir na experiência sensível e concreta, cuja parte de fatos 

particulares conhecidos para chegar a conclusões gerais até então desconhecidas, 

observa-se então no método indutivo a realidade dos fatos, uma vez que as 

empresas do setor privado em Manaus sofrem por falta de profissionais qualificados 

para cuidar da documentação produzida por estas. 

A pesquisa possui o cunho exploratório, porque envolveu pessoas, que 

serão os gestores e responsável dos arquivos. Segundo Santos (2005, P. 28) A 

pesquisa exploratória è feita por meio de entrevistas com profissionais que atuam na 

área. No caso da pesquisa será nos arquivos. Instrumento de coleta foi o  

questionário, aplicado aos sujeitos gestores das empresas ou responsáveis pelo 

arquivo.  

 

3. 1. Universo da Pesquisa 

 

O universo que compõe a pesquisa foi com base no site da SUFRAMA, que 

cujo é composto por três Polos econômicos: Comercial, Industrial e Agropecuário, 

que são a base de sustentação da Zona Franca de Manaus e possuem 600 

indústrias de alta tecnologia gerando mais de meio milhão de empregos. Para fins 

dessa pesquisa foi feito apenas com o Pólo Industrial sendo em vista a facilidade de 

acesso às indústrias.  
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3. 2. Amostra e Sujeito da Pesquisa 

 

Por meio do site da Superintendência da Zona Franca de Manaus 

(SUFRAMA) foi selecionada as empresas mais representativas economicamente do 

Polo Industrial de Manaus, de cada subsetor sendo a amostra composta de duas 

empresas por Polo que apresentaram maior rendimento no período de junho de 

2012. 

As empresas que compõem a amostragem estão representadas no quadro 

um por serem as mais representativas economicamente segundo indicação feita 

pelo Coodernação de Estudos Econômicos e Empresariais (COGEC), DA Suframa. 

São no total de 12 Empresas sendo duas de cada subsetor. 

 

Quadro 1: Empresas e subsetores que compõem a amostragem  

Empresas Subsetores  

Empresa 1 Eletrônico 

Empresa 2 Eletrônico 

Empresa 3 Duas Rodas 

Empresa 4 Duas Rodas 

Empresa 5 Químico 

Empresa 6 Químico 

Empresa 7 Bens de Informática 

Empresa 8  Bens de Informática 

Empresa 9 Termoplástico 

Empresa 10 Termoplástico 

Empresa 11 Metalúrgico 

Empresa 12 Metalúrgico 

 

FONTE: Pesquisa 
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3.3. Procedimentos de Coleta de Dados  

 

A aplicação dos questionários ocorreu de acordo com a disposição de cada 

responsável pelo setor de arquivo, sendo que alguns preferiram o questionário e o 

resumo da pesquisa por e-mail. Mas, contudo um primeiro contato foi realizado 

pessoalmente em todas as empresas visando sensibilizar o sujeito sobre a pesquisa, 

no segundo contato foram esclarecidas dúvidas que sugiram no decorrer da 

explicação sobre os objetivos da pesquisa e questionário. Alguns questionários 

foram deixados na portaria a pedido do responsável do arquivo com as orientações 

que ajudavam caso houvesse duvidas, os intervalos foram de 2 a 4 dias para voltar 

na empresa para buscar os questionários, mas em alguns casos os questionários 

não estavam respondidos e nem tinham sido lidos. Devido que alguns não tinham 

respondido o pesquisador entrava em contato por telefone para assim saber o 

motivo de os mesmos não terem sido respondidas, dúvidas eram tiradas e o 

entrevistador marcava outro dia e horário para ir busca-los respondidos. 

Uma das dificuldades encontradas foi à falta de interesse de algumas 

empresas, que não aceitaram a participar da pesquisa ou mesmo não tinham 

interesse por motivos relacionados ao sigilo. Nesse caso ocorreram mudanças 

aconteceu que as empresas que não aceitaram a participar eram substituídas por 

outras sendo estas umas das mais representativas economicamente. A pesquisa foi 

realizada com o total de empresas que foi sugerida pela pesquisa  

     

3.4.   Instrumento de Pesquisa  

 

Para obter todos os dados necessários para pesquisa foi elaborado o 

questionário composto de perguntas fechadas e semi-fechadas articuladas de forma 

a levantar informações junto ao sujeito, e assim conhecer sua opinião. O 

questionário é composto por 15 perguntas, o procedimento utilizado para a 

elaboração das perguntas foi com base nos objetivos da pesquisa, que cujo era o 

que se pretendia alcançar durante a coleta dos dados e a analise.  Procedimento da 
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analise foi com base no calculo de porcentagem, estatística no Excel onde foi feito 

os gráficos.  

 

4. ANALISE DOS RESULTADOS 

Os dados apresentados são relacionados às empresas privadas dos 

subsetores; Bens de Informática, Eletrônico, Metalúrgico, Duas rodas, Químico, 

Termoplástico. Um total de 12 empresas respondeu o questionário sendo um total 

de 12 entrevistados.  

GRAFICO 1 - Nível de Instrução dos Entrevistados 
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FONTE: Pesquisa 

 

Este gráfico mostra o nível de instrução dos entrevistados. Nível Médio 

Apenas 8% dos entrevistados responderam que terminaram, em algumas 

observações que foram anotadas na hora do preenchimento do questionário foi 

relatado o modo de como o entrevistado conseguiu o emprego, por meio apenas de 

seleção. Os entrevistados de nível superior somam um total de 25% apontando 

grande importância atribuídos a formação dos sujeitos que exercem o cargo. Somam 

70% os que possuem nível Pós- Graduação; esses entrevistados possuem uma ou 

mais especialização, e possuem funções exercidas em diversos setores da 

empresa. 
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GRÁFICO 02 - Faixa Etária dos Entrevistados 
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O gráfico dois mostra a faixa etária dos entrevistados. Ver-se que os 

entrevistados responsáveis pela organização do arquivo estão distribuídos entre a 

faixa os de 27 a 35 anos com de 50% a maioria do sexo feminino. Entre a faixa 

acima de 35 anos foram de 50% em sua grande maioria do sexo masculino. 
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GRÁFICO 3 – Fornecimento de Informações 
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FONTE: Pesquisa 

No gráfico acima é possível observar que a grande maioria dos 

entrevistados, quando necessitam de informações da empresa, sendo ela em 

qualquer suporte e meio que se encontra, recorre ao setor competente este setor 

que emite a informação é compreendida como órgão Arquivo da empresa, mesmo 

este não possuindo uma estrutura de acervo organizado com as normas 

Arquivística, mas com um ordenamento próprio da organização de modo facilitado 

para o encarregado do cargo. Em sua grande maioria, 84% é este setor que recolher 

as informações. Em sua minoria somam-se 8% a que recorrem a Direção da 

empresa, e a outros somam 8%.  Na Direção da empresa é onde se encontra os 

documentos oriundos a ela e sua produtividade, esses documentos que estão em 

guarda na direção são de muita importância para empresa. Observou-se que 

quando há perca de documentos, a Direção buscar auxilio aos colegas que 

procurará em seus arquivos. Quando a demanda é encaminhada a Direção 

caracteriza uma necessidade menor de informações contidas em documento 

impresso, sendo que a empresa possui igualmente um só Arquivo e não utiliza 

informações da empresa com frequência.  

Quanto às técnicas utilizadas para armazenamento, em sua grande maioria 

é implantada pelos próprios funcionários que manejam este setor. Observou-se 

também que 8% dos entrevistados recorrem a outros setores quando necessitam de 
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informações. As empresas do setor privado, não possui um profissional de 

Arquivologia. 

 

GRÁFICO 04 – Existência de um Setor de Arquivo na Empresa 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Sim Não
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Nesta questão pode-se verificar a quantidade de empresas do universo 

entrevistado, que possuem um setor de arquivo, que a maioria afirma possuir este 

setor, somando um total de 84%, ou seja, nas instituições. 

Dos 16% que somam são duas empresas sem setor de arquivo, alegam não 

possuir espaço físico para existência do setor de arquivo, a empresa prefere 

contrato terceirizado. A empresa possuía um espaço reservado para os documentos 

uma pequena sala não com estante, mas com armários, sem tratamento e 

separados, identificados por setor.  

Sobre esse resultado pode-se observar a falta de espaço físico e de 

conhecimento por parte das empresas e dos funcionários sobre a importância de um 

arquivo organizado e estruturado para receber e descartar a documentação, ou 

ainda para disponibilizar informações para a tomada de decisões relevante das 

próprias empresas. 
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GRÁFICO 05 – Forma pelo qual o Serviço de Arquivamento é realizado 
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FONTE: Pesquisa. 

 O gráfico acima destaca as formas de funcionamento dos arquivos das 

empresas entrevistadas, a forma de arquivamento é definida de duas maneiras 

conforme a Arquivística. Esses serviços são de forma centralizada e 

descentralizada, que cujo de forma centralizada é definida pela existência de um 

arquivo que serve a toda instituição, ou seja, um único setor que recebe toda a 

documentação da empresa funciona de modo que cada setor coleta e armazena o 

documento produzido por si. Nota-se no gráfico que a maioria dos arquivos funciona 

de forma Descentralizada, somando 58% das empresas. Uma parte desses arquivos 

funciona de forma centralizada, ou seja, 42% das empresas que corresponde a 5 

empresas. 

Contribuição de um Setor de Arquivo. 

No que tange a contribuição do serviço de arquivo para melhoria do setor  

todas as empresas responderam que sim,  os entrevistados admitem que toda 

empresa deve possuir esse serviço para a melhoria e de certa forma para tomada de 
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decisão em função da agilidade na hora que precisar de informação. Alguns 

entrevistados responderam que dependia muito da demanda de informações diária, 

mas que era importante uma revisão mensal ou semestral dos documentos 

arquivados como sendo uma forma de atualização.   

 

GRÁFICO 06 – Existência de Funcionário. 
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FONTE: Pesquisa 

O gráfico acima mostra a situação do alocado de funcionários para tratar e 

organizar a documentação da empresa. A maioria das empresas respondeu que não 

possuir um funcionário alocado, o que totaliza 67% dos entrevistados. Nessas 

empresas a organização (arquivamento) dos documentos é feita pelos próprios 

funcionários de outras atividades, sendo exposto que cada departamento é 

responsável pala área do arquivo destinada aos documentos do seu departamento, 

em função do baixo volume que este representou.  

Um total de 33% das empresas responderam que possui funcionário com 

contrato terceirizado, os quais prestam assessoria a empresa e é responsável pelo  

funcionamento do arquivo.  
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GRÁFICO 07 – Existência de Treinamento. 
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O gráfico acima destaca a pertinência de treinamento específico dos 

funcionários que são responsáveis pelas atividades do setor de arquivo. A grande 

maioria não respondeu essa questão, porque não existem funcionários alocados. Os 

funcionários que são encarregados e responsáveis pela documentação ocupam os 

cargos de Analistas do RH, Coordenador Contábil/Fiscal, Coordenador do RH, 

Encarregada de Gestão de Pessoas, Analista de Gente e Gestão, Assistente em 

Logística e Supervisor de RH. Observa-se que nenhum dos cargos corresponde a 

de um Arquivista, e esses funcionários adotam suas próprias técnicas de 

arquivamento. 

Destes 25% dos entrevistados fizeram algum treinamento oferecido pela 

própria empresa com tema sobre, Conhecimento e Organização de Arquivo, de 

baixa carga horária os que não participaram de nenhum treinamento somam 25%, o 

que permite inferir  que em algumas empresas os funcionários que são responsáveis 

pelos arquivos não possuem qualquer tipo de formação para lidar com a massa 

documental, configurando um grande problema para a empresa. 

Um total de 25% dos entrevistados ao responderem que tiveram algum 

treinamento, afirmaram que ele durou semanas sendo abordados assuntos básicos 
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de Arquivamento e Organização de Documentos. Em outras empresas o 

treinamento é de acordo com a necessidade manipulação de documentos, o que 

pode durar um dia, semanas, horas ou minutos.  

Observa-se na maioria das empresas a necessidade de um profissional 

qualificado para tratar de forma técnica a documentação que é em visto que soam 

elementos comprobatórios as atividades empresariais. 

 

GRÁFICO 08 – Periodicidade da demanda. 
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FONTE: Pesquisa 

Em sua grande maioria, 42% dos entrevistados, mostrou que nas empresas 

existe uma busca diária por informações. Um total de 16% necessitou de 

informações em um período de a 7 dias ou de 2 a 7 dias. Um total de 16% de 8 a 30 

dias. Um total de 25% o entrevistados recorreu a informações a mais de 30 dias. A 

busca por informações nas empresas é relevante porque a informação contida em 

papel ou mesmo em formato digital é de suma importância para tomada de decisões 

da empresa. 

Os que responderam em sua totalidade afirmaram obter a informação 

desejada, demonstrando o quanto à informação é importante seja ela de caráter 

fiscal, legal e probatório. Foi observado também formulário que alguns entrevistados 
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relataram sua dificuldade na procura da informação, obtida sem celeridade por 

causa da desorganização que as caixas se encontram ou pela deficiência de alguns 

setores quanto à ordenação descentralizada. Em algumas situações os documentos 

foram dados como perdido, mas eram encontrados semanas depois.   

Os entrevistados afirmaram que não encontraram dificuldades para obter a 

informação, mas foi observada a falta de um setor de arquivo organizado e 

estruturado. Observou-se a concorrência do problema se encontrava na maioria das 

empresas onde o Arquivo é visto como um depósito de documentação.  

 

GRÁFICO 9- Certificação de Qualidade 
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FONTE: Pesquisa 

O gráfico mostra as empresas que possuem uma Certificação de Qualidade. 

Observa-se que um dos principais fatores para empresa é o bom desempenho de 

uma organização é a qualidade de seus produtos e serviços. É sabido também que 

a maioria das empresas produz produtos ou serviços destinados a atender as 

necessidades dos usuários e de seus consumidores. Deste modo é importante ter 

uma certificação. Um total de 58% não possui nenhuma certificação, embora sejam 

de grande porte e marcas mundialmente conhecidas. 
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Um total de 42% respondeu que possui Certificação de Qualidade, uma 

empresa identificou quais os Certificados; ISO 9001, ISO 14001 E OHSAS 18001. 

Com a certificação a empresa passa a imagem que tem qualidade e isso incluindo 

seu arquivo. 

    

GRÁFICO 10- Arquivo tem Serviço Terceirizado 
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FONTE: Pesquisa 

 

O gráfico aponta o processo de gestão dos arquivos com ênfase na questão 

da terceirização. O serviço terceirizado é aquele que a empresa contrata para 

organizar e mesmo arquivar seus documentos. É certo que as empresas estão mais 

focadas em suas atividades fins o motivo esse que os levam a deixar em segundo 

plano a organização de seus documentos. 

Embora a maioria das empresas não possua um serviço terceirizado (67%), 

encaram o apenas como um ‘arquivo morto, ou seja, um deposito de documentos. 

Um total de 33% respondeu que possui esse serviço o que garante mais rapidez no 

acesso a informações e integração da empresa.   

A analise dos gráficos foi de muita importância para saber a demanda por 

profissionais de Arquivologia que por fim demonstra não só a necessidade deste, 
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mas sua contribuição para os arquivos das empresas. A analise foi feita com muito 

cuidado e atenção.  

 

 

 

 

 5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADE 

 

Nº Descrição 2012 2013 

  Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 

Levantamento e 
estudo do 
referencial 
teórico 

R R R R R R R R R R R  

2 
Elaboração do 
instrumento de 
coleta de dados 

 R R R R        

3 Coleta de dados     R R R      

4 
Tabulação dos 
dados 

      R R     

5 
Analise dos 
dados 

       R R R   

6 

Elaboração da 
apresentação e 
do Relatório 
Parcial 

   R         

7 
Elaboração do 
Resumo e 
Relatório Final 

          R  

8 

 Preparação da 
Apresentação 
Final para o 
Congresso 

           R 
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6. CONCLUSÃO 

 

A pesquisa da demanda por profissionais graduados em Arquivologia no setor 

privado em Manaus apontou que algumas empresas não possuem um setor de 

arquivo e sim a contratação de serviços terceirizados. Para aquela que possuem 

setores que armazenam informações orgânicas. Não há um profissional capaz de 

fazer a organização e armazenamento adequado dos documentos. Essa questão  é 

indicativo importante da pesquisa de campo, porque a criação de documento é uma 

atividade que ocorre desde o nascimento das organizações e demandam por 

especial cuidado. 

As empresas do setor produtivo de Manaus se preocupam com a informação 

contida em papel, mas não com sua organização correta, porque os profissionais 

que cuidam do setor de arquivo não são profissionais qualificados pela formação  

para tratar dessa organização, mesmo quando a maioria mantendo um serviço de 

Arquivo. A mão de obra que atua nesses arquivos não possui a qualificação 

adequada para cuidar dessas informações sendo os treinamentos que a própria 

empresa oferece executadas em período de curta duração, os quais não atendem as 

necessidades acaba que utilizando técnicas totalmente inadequadas durante o 

manuseio e organização, há casos de empresas que não possuem um setor de 

arquivo, um número muito pequeno desconhece a importância desse setor para 

empresa e sua gestão.  Embora Lei N°8.159 estabelece os processos de gestão de 

documentos, cujos procedimentos e técnicas são referentes à produção e tramitação 

deles em sua fase corrente e intermediário, em muitas empresas essas técnicas é 

desconhecido, ou negricenciado pelo emprego de forma incorreta, pois em algumas 

que conhecem não a utilizam de forma correta, porque uma gestão de documentos 

arquivístico possibilita a instituição o atendimento aos quesitos, inclusive fiscais e 

legais. Existem em algumas empresas vários setores e que cada um deles coleta 

seus documentos e os deixam em um local para que o serviço terceirizado faça o 

recolhimento,.  

O que se observou quanto ao funcionamento é que os arquivos de algumas 

empresas não possuem o profissional qualificado para organizar e tratar os 
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documentos. Os profissionais alocados que estão cuidando dessa organização são 

os analistas do RH e Coordenadores. 

As empresas tem interesse por mão de obra especializada, os mesmo tem 

carência em obter um profissional nesse setor, pois reconhecem a necessidade de 

uma organização adequada.  

O mercado de trabalho para profissionais de Arquivologia apresenta uma 

demanda cada vez maior, não só por parte das empresas privadas, mas diversos 

setores que cuidam e trabalham com informação administrativa. Entretanto o 

conhecimento sobre essa área ainda é pequeno sendo observado que em algumas 

empresas há o desconhecimento desse profissional e da existência desta formação 

em nível superior.  

A pesquisa da demanda desse profissional foi relevante, pois possibilitou 

identificar a amplo demanda existente no Pólo Industrial de Manaus (PIM). 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS 

DEPARTAMENTO DE ARQUIVOLOGIA E BIBLIOTECONOMIA 

 

 

FORMULÁRIO DE PESQUISA 

 

NOME DO PROJETO: ESTUDO DA DEMANDA POR PROFISSIONAIS GRADUADOS EM 

ARQUIVOLOGIA. 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

 

NOME DA ENTIDADE:  

 

RAMO DE ATUAÇÃO:  

 

CARGO DO (A) ENTREVISTADOR (A):  

 

 

2. QUAL O SEU GRAU DE INSTRUÇÃO?  

(    ) Nível Fundamental 

(    ) Nível Médio 

(    ) Superior 

(    ) Pós-Graduação 

 

3. QUAL SUA FAIXA ETÁRIA?  

(    ) 18 a 26 anos 

(    ) 27 a 35 anos 

(    ) acima de 35 anos 
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4. A QUEM VOCÊ RECORRE QUANDO NECESSITA DE INFORMAÇÕES DA EMPRESA?  

(    ) Aos colegas 

(    ) Ao setor competente 

(    ) A Direção 

(    ) Outros 

 

5. EXISTE NA SUA EMPRESA UM SERVIÇO DE ARQUIVO?  

 

 

(    ) Sim    Porque? 

     

(    ) Não     

 

6. DE QUE FORMA O SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS É REALIZADO?  

 

(    ) DE forma CENTRALIZADA  ( Um só arquivo para toda a empresa) 

 

(    ) DE forma DESCENTRALIZADA  ( Um arquivo para cada departamento / Setor) 

 

7. VOCÊ CONSIDERA IMPORTANTE A CONTRIBUIÇÃO DESSE SERVIÇO PARA A MELHORIA 

DO DESEMPENHO DA SUA EMPRESA?  

 

(    ) Sim 

 

(    ) Não. Por quê? 

 

8. EXISTE FUNCIONÁRIOS ALOCADO PARA ORGANIZAR A DOCUMENTAÇÃO 

ARQUIVÍSTICA DA SUA EMPRESA?   

 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Contrato terceirizado 

 

9.  ESSE FUNCIONÁRIO TEVE TREINAMENTO ESPECÍFICO PARA EXERCER A FUNÇÃO?  

 

(    ) Sim.     Qual?                                         Onde? 

                                    

(    ) Não 

 

10. QUAL O TEMPO DE DURAÇÃO DO TREINAMENTO? 
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11. QUANDO VOCÊ FOI DEMANDADO PELA ÚLTIMA VEZ FORNECER INFORMAÇÃO 

CONTIDA EM DOCUMENTO DO ARQUIVO?  

 

(    ) Hoje        

(    ) 1 a 7 dias    

(    ) 8 a 30 dias       

(    ) Há mais de 30 dias        

(   ) Não lembra        

(    ) Nunca precisou. 

 

12.  CONSEGUIU O QUE PRECISAVA?   

 

(    ) Sim 

 

(    ) Não. Como revolveu a questão? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

13. ENCONTROU DIFICULDADE PARA OBTER A INFORMAÇÃO?  

 

(    ) Sim 

 

(    ) Não 

 

14. A INSTITUIÇÃO POSSUI CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE? 

 

(    )sim     Qual? 

 

(    )Não      

 



40 

 

     

 

15. O ARQUIVO TEM SERVIÇO TERCEIRIZADO? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Data     /      / 

 

 

 

 

Assinatura da entrevistadora 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


