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RESUMO 
No mundo integrado e plural que vivenciamos a importância de um estreitamento nas relações              
interpessoais torna-se inevitável, sobretudo no ambiente corporativo. As organizações, de forma           
crescente, estão buscando profissionais capazes de não só executar as suas funções, mas também por               
aqueles que propõem soluções de maneira criativa e que compreendam os outros colaboradores como              
parte de um todo que move a corporação na busca de seus objetivos em um mercado cada vez mais                   
competitivo. Os cargos e posições de liderança necessitam primordialmente estar atentos a esse             
contexto para que possam exercer influência positiva e provocar uma sinergia entre seus subordinados.              
O Arquivista, enquanto gestor, não está isento desta conjuntura, o que demanda certa sensibilidade e               
capacitação para lidar com fatores que transpassam os serviços arquivísticos, uma vez que não tão raro                
o arquivista trabalha com outros profissionais, sejam estes subordinados a ele ou não. Isto posto,               
pretende-se neste artigo, de forma sucinta e objetiva, relacionar a posição do arquivista a de gestor de                 
pessoas, tomando como conjectura a relevância de uma conexão entre a liderança e os demais               
colaboradores do arquivo, provocando um encadeamento salutar, dinâmico e produtivo. Foi utilizada            
como metodologia uma pesquisa bibliográfica qualitativa baseada nos referenciais teóricos da           
Administração e Arquivologia. Apresenta e conceitua a Gestão de Pessoas e seus aspectos mais              
relevantes na literatura administrativa, além de sinalizar ferramentas e competências necessárias para a             
sua utilização. Aponta importantes instrumentos para o pleno desenvolvimento da Gestão de Pessoas,             
como a Avaliação de Desempenho, o Feedback, a Pesquisa de Clima Organizacional e os Programas               
de Capacitação. Consuma a importância de cada colaborador, compreendendo-o como pessoa e ser             
humano que possui necessidades externas e internas à organização. Salienta os desafios a serem              
enfrentados por uma liderança quanto a resistência à mudanças, desafios de inovação, resistência             
individual e em grupo, combate ao preconceito, busca da diversidade e atitudes negativas. Outrossim,              
afirma a importância da construção de rituais e celebrações, a criação e manutenção de um calendário                
e o aproveitamento de oportunidades para congratulações dos resultados e metas alcançadas pela             
equipe. Conclui que em seu departamento o arquivista - atuando em cargos de liderança ou chefia -                 
pode vir a desempenhar o papel não apenas de gestor documental, mas também de gestor de pessoas,                 
utilizando-se de ferramentas importantes a fim de agregar, desenvolver e reter talentos na instituição,              
além de proporcionar um ambiente de trabalho saudável e profícuo, atestando assim nova perspectiva              
ao arquivista. 
 
PALAVRAS CHAVES: Arquivologia. Liderança. Gestão de pessoas. Serviços Arquivísticos. 
 
1. INTRODUÇÃO 

A construção e realização deste trabalho partiu do questionamento mútuo das autoras            

ao relembrar um pensamento na escolha da graduação: o desejo de uma profissão             
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individualista, que não exigisse demasiado contato humano. O que apresentaremos neste           

trabalho irá certamente confrontar esta nossa prévia afirmativa. 

Em nossa contemporaneidade nos deparamos frequentemente com os avanços         

tecnológicos e informacionais. A Arquivologia retém os impactos oriundos da sociedade           

moderna (Bellotto, 2006) e em face das inúmeras mudanças no contexto das organizações,             

torna-se cada vez mais urgente a contratação de um profissional não somente tecnicista, mas              

que saiba utilizar as ferramentas da gestão. Em uma anáfora necessária, resumimos: sociedade             

complexa, organizações complexas, arquivos complexos.  

Para Xavier (2006) mesmo com tantas mudanças (tecnológicas, mecânicas,         

estruturais) a resolução para os desafios de uma organização permanece a cargo daqueles que              

por ela trabalham, o que demanda para essas pessoas um tratamento harmonioso e eficiente,              

para que o trabalho seja produtivo e repleto de realizações.  

Uma vez assimilado que o colaborador é o ponto chave no desenvolvimento do             

trabalho (Chiavenato, 2008) e sabendo-se que cada indivíduo é um ser complexo, que formou              

as suas concepções sob determinado contexto e influências (Morin, 1973), cabe uma reflexão             

ao profissional arquivista - na posição de gestor e líder - acerca das distinções de cada                

integrante de sua equipe, tendo em foco um ambiente profícuo que possibilite um             

desenvolvimento superior dos serviços arquivísticos. 

Portanto, são objetivos deste trabalho: 

● Questionar a função do arquivista como gestor de pessoas; 

● Refletir sobre as competências necessárias para o exercício dessa gestão pelo           

arquivista, levando em consideração a pluralidade do colaborador enquanto sujeito. 

 

2. METODOLOGIA 

Delineou-se este estudo através de uma pesquisa bibliográfica (quanto aos seus           

procedimentos) e qualitativa (quanto a sua abordagem) . A pesquisa de caráter bibliográfico é              

compreendida como aquela que: 

É feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e            
publicadas por meios escritos e eletrônicos,como livros, artigos científicos,         
páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma          
pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se           
estudou sobre o assunto. Existem porém pesquisas científicas que se baseiam           
unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas       
publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos         

 



 
 
 

prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta            
(FONSECA, 2002, p. 32). 
 

Já os métodos qualitativos “buscam explicar o porquê das coisas, exprimindo o que             

convém ser feito, mas não quantificam os valores e as trocas simbólicas nem se submetem à                

prova de fatos, pois os dados analisados são não-métricos e se valem de diferentes              

abordagens.” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 31). 

Assim, tendo por base estes conceitos, nos aprofundamos nas pesquisas publicadas por            

Xavier (2006), Bellotto (2006), Chiavenato (2008), Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2008),           

Pestana et al. (2003) e Martinho, Mello e Carneiro (2016). 

 

3. GESTÃO DE PESSOAS: CONCEITOS E FERRAMENTAS 

A Gestão de Pessoas é um conceito amadurecido na Administração. Durante muito            

tempo compreendeu-se que ela seria uma responsabilidade exclusiva do departamento de           

Recursos Humanos ou de Pessoal, porém ao decorrer dos anos - após pesquisas realizadas no               

campo da psicologia organizacional e da sociologia no trabalho - percebeu-se que as demais              

lideranças da organização exerciam influência direta sobre os colaboradores. (Xavier, 2006). 

Na literatura há uma vasta conceituação para a Gestão de Pessoas. Para Borba, ela              

pode ser compreendida como: 

Um conjunto de técnicas e estratégias administrativas utilizadas pelas         
organizações em prol do desenvolvimento de seu capital humano. Ela tem           
como principal objetivo o alcance das metas organizacionais, ao mesmo          
tempo em que busca a satisfação e realização dos colaboradores envolvidos.           
Por isso, cada vez mais as organizações enxergam seu capital humano como            
peça-chave para o sucesso e buscam conciliar a administração de recursos           
com a potencialização do desempenho dos integrantes da empresa,         
otimizando sua própria vantagem competitiva. (BORBA, 2017) 
 

Já para Chiavenato, a Gestão de Pessoas consiste em “atividades integradas entre si no              

sentido de obter efeitos sinergísticos e multiplicadores tanto para as organizações como para             

as pessoas que nelas trabalham.” (CHIAVENATO, 2008, p. 14). 

Em ambos os conceitos pode-se compreender o almejo pelo bom desenvolvimento da            

organização, mas para que isso aconteça faz-se necessário pensar nos colaboradores, as            

pessoas que compõem e tornam possível manter a corporação em atividade. O capital humano              

é posto como ponto chave no cumprimento dos objetivos e metas e sobre ele deve recair um                 

olhar de atenção e cuidado por parte das lideranças. 

 



 
 
 

No âmbito da gestão de pessoas é imprescindível que exista a inserção de ferramentas              

específicas a fim de discutir o percentual de eficiência e eficácia, definindo vantagens,             

desvantagens e suas potencialidades. Sequencialmente serão abordadas 04 ferramentas que          

são utilizadas objetivando facilitar o desenvolvimento dos colaboradores. 

Em primeiro lugar abordaremos a avaliação de desempenho. Ela é uma ferramenta de             

gestão de pessoas que é utilizada para medir a performance de um colaborador frente ao               

desempenho que se espera para a atividade ou função para a qual este foi contratado. Desta                

forma o gestor é quem aplica a avaliação de desempenho e age como se fosse um mentor ou                  

orientador, sem intenções de julgamento quanto ao comportamento de um colaborador. 

O processo de avaliação de desempenho é um importante instrumento para           
gerar subsídios às demais atividades referentes à gestão de pessoas, por isso,            
não pode estar restrito a uma simples formalização para concessão de ganhos            
financeiros, deve na sua elaboração estabelecer um compromisso cada vez          
mais direto com a estratégia da sua área e inserir no cenário das avaliações a               
adoção de metas e indicadores de desempenho que são os desdobramentos da            
estratégia organizacional (HIPÓLITO; REIS, 2002). 

Este processo se predispõe a buscar manter continuamente um alto padrão de            

motivação e de obtenção de resultados por parte do colaborador, além de buscar respostas a               

como se dá a evolução na realização das atividades prioritárias no trabalho. 

A segunda ferramenta é o feedback utilizada para dar ao colaborador certo “retorno”             

sobre sua performance no trabalho.  

É a expressão genérica que identifica o mecanismo de retroalimentação de           
qualquer sistema processador de informação. É o retorno de informação que           
permite ao sistema avaliar o quanto foi cumprido os objetivos, é uma            
condição obrigatória para ocorrer aprendizagem. (ODINHO, MENDES e        
BARREIROS; 1995, p.217) 

O feedback deve ser encarado como uma forma de transparecer ao colaborador sua             

conduta, seus pontos positivos e negativos, objetivando acertos futuros e conhecimento acerca            

de seu desempenho. 

A terceira ferramenta é a pesquisa de clima organizacional. Ela está relacionada ao             

ambiente de trabalho dos colaboradores em seu dia a dia. A importância do clima              

organizacional influencia diretamente o colaborador motivando-o ou desmotivando-o, é um          

fator altamente influente em sua permanência na instituição.  

 



 
 
 

Apesar do clima organizacional ser um fator que a empresa deve atentar, os             

colaboradores também podem ter atitudes que beneficiam seu ambiente laborativo, assim           

poderão desenvolver com eficiência e entusiasmo suas atividades rotineiras. 

O que vai garantir a qualidade nas ações desenvolvidas é a motivação            
dos colaboradores. Desenvolver e estimular a qualidade de vida vem          
sendo um dos grandes desafios da atualidade em várias instituições e           
também nas próprias pessoas, visando além da produtividade, o bem          
estar social que a pessoa merece. (SOVIENSKI e STIGAR 2008,          
p.58)  

A inserção da pesquisa irá mapear onde existem barreiras referentes ao clima que             

podem estar diretamente ligadas a problemas como o aumento no número de afastamento no              

trabalho, dificuldade na comunicação causando conflitos e a diminuição da motivação no            

desempenhar de suas atividades laborais. 

A quarta e última ferramenta abordada são os programas de capacitação. As            

instituições, sejam elas públicas ou privadas, devem se atentar ao nível de eficiência e eficácia               

de seu pessoal e, assim, a capacitação entra em cena para aprimorar as capacidades de               

execução de cada colaborador. Segundo SENGE (1990), “As organizações inteligentes só           

aprendem através de indivíduos que aprendem. O aprendizado individual não garante o            

aprendizado organizacional, mas sem ele não há como ocorrer o aprendizado organizacional”.  

Desta forma, conclui-se que as ferramentas definidas e aplicadas deverão estar sempre            

atreladas aos objetivos e estratégias da instituição, com a finalidade de proporcionar efeito e              

êxito. 

 

3.1 O ARQUIVISTA COMO GESTOR DE PESSOAS 

Com o passar dos anos as empresas continuam investindo arduamente em projetos e             

alternativas para obter vantagem competitiva sobre as outras, exigindo de seus colaboradores            

auxílio e afinco na realização desse feito. Os arquivos e os arquivistas são de extrema               

importância nesse processo pois através da gestão documental e dos demais serviços            

arquivísticos se potencializam como ponto de auxílio nos processos decisórios da instituição. 

Visto que no arquivo atuarão pessoas, a gestão delas também se torna necessária e,              

como vimos, não pode se limitar ao departamento de Recursos Humanos. 

 



 
 
 

Sovienski e Stigar (2008, p. 53) consideram que “gerir pessoas não é mais um fator de                

uma visão mecanicista, sistemática, metódica, ou mesmo sinônimo de controle, tarefa e            

obediência”.  

Realidade nas organizações, o departamento de Recursos Humanos não pode estar em            

todos os momentos nos setores da empresa acompanhando em unidade cada colaborador.            

Destaca-se então a importância da atuação em conjunto com o gestor, onde:  

O gestor, no dia-a-dia dos relacionamentos com a equipe vai observar,           
conversar, negociar, pactuar, ouvir, enfim, vai interagir de modo a que a            
empresa funcione como a “competência organizada”. E a área de RH vai            
assessorar o gestor em suas necessidades e prover treinamento, comunicação          
institucional, programas e políticas que levem o quadro entrar em real           
sintonia com as demandas estratégicas da organização. (XAVIER, 2006, p.          
16) 
 

Corroborando, Santa Anna (2015) também compreende que ao atuar como gestor, não            

resta dúvida de que o arquivista irá atuar junto à administração de recursos humanos. 

Entretanto, para exercer a gestão, além de ter ao seu dispor as 4 ferramentas já               

mencionadas (Avaliação de Desempenho, Feedback, Pesquisa do Clima Organizacional e          

Programas de Capacitação) o Arquivista deve trabalhar algumas habilidades e capacitações,           

compreendidas na literatura como competências. Sovienski e Stigar (2008, p. 54) elencam            

algumas dessas competências necessárias para a gestão de pessoas. São elas: “visão sistêmica,             

trabalho em equipe, bom relacionamento interpessoal, planejamento, capacidade        

empreendedora, capacidade de adaptação e flexibilidade, cultura da qualidade, criatividade e           

comunicação, liderança, iniciativa e dinamismo.” 

A gestão de pessoas inserida nas competências do profissional arquivista apresenta-se           

como algo que deve ser desenvolvido, pois por reter dinâmicas e processos complexos o              

profissional pode não ampliar com celeridade tais habilidades. Dá-se então a necessidade de             

um empenho extra para aprimoramento das competências de gestão. 

O Arquivistas, enquanto gestor, também deve se atentar aos possíveis retornos e            

atitudes negativas que possam emanar de seus colaboradores. Xavier (2006) aponta que o             

indivíduo é ao mesmo tempo problema e solução. 

O ser humano, com toda a sua riqueza e diversidade, é o “problema”             
fundamental da gestão, sendo a palavra problema entendida aqui como          
questão a ser compreendida e orientação a ser adotada. Principalmente          
aquele líder, supervisor ou gerente egresso de escolas técnicas tem          
dificuldade de entender as pessoas e, em decorrência dessa dificuldade, não           
sabe como agir para que as coisas se encaminhem do melhor modo. Mas, o              

 



 
 
 

“problema” também é a solução. À medida que o dirigente vai conhecendo            
melhor as aspirações e expectativas humanas fundamentais, os        
comportamentos e suas causas, vai adotando ele próprio condutas cada vez           
mais capazes de consolidar um pacto produtivo eficiente com as pessoas que            
o ajudam a atingir suas metas. (XAVIER, 2006, p. 9) 
 

Xavier (2006), elenca alguns desafios que o gestor - no caso, o Arquivista - necessita               

estar atento e de prontidão para solucioná-los: 

● Resistência à mudanças (individual e em grupo): Possíveis acomodações, laços          

sociais. 

● Desafios de inovação: recusa ao aprendizado, não adaptação. 

● Preconceito: não saber conviver com as diferenças. 

Nestes casos, o Arquivista precisa estar pronto para lidar com essas situações. Um             

grupo de pessoas tende a ser plural e é necessária uma comunicação clara e objetiva acerca                

das decisões tomadas e orientações concedidas, além de uma identificação das causas            

eventuais que provocaram tais problemas, para que assim seja possível intervir antes que a              

equipe se desmotive e a liderança passe a ser encarada de forma negativa. 

Algumas saídas que o Arquivista pode desenvolver em seu arquivo também são            

propostas por Xavier (2006). São elas: 

● Manter canais de comunicação abertos: Estar e se mostrar disponível sempre que            

possível aos seus colaboradores. 

● Estimular ideias: Manter-se aberto a sugestões e inovações. 

● Afastar o medo do ambiente: Propiciar um clima de bom relacionamento entre todos             

os níveis hierárquicos. 

● Criação de rituais e celebrações: Recompensar sempre as boas ideias, fornecer           

feedback de qualidade e sem constrangimento, comemorar datas e acontecimentos          

importantes. 

É perceptível que o arquivo possui uma grande contribuição direta para as            

organizações. Aplicando a gestão de pessoas o arquivista ultrapassa a linha tecnicista e             

adquire caráter de gestor, sendo capaz de não só influenciar a sua equipe mas também de                

participar das tomadas de decisões da instituição, trazendo notoriedade ao arquivo. Isto lhe             

agrega um caráter profícuo, difundindo na entidade não apenas o seu papel de facilitador da               

informação, mas o papel de um profissional efetivo e necessário que pode utilizar ferramentas              

 



 
 
 

significativas a fim de agregar, desenvolver e reter talentos na instituição, sendo visto assim, a               

partir de seu desempenho, como um componente fundamental na hierarquia da instituição. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após análise comparada na literatura da Administração e Arquivologia frisamos o           

diferencial que o profissional arquivista pode propiciar a organização, uma vez que além de              

desempenhar as suas funções no arquivo, também é capaz de proporcionar uma gestão             

profícua de sua equipe (e por que não de si mesmo), contribuindo de forma efetiva na                

evolução inter/intrapessoal e dos serviços arquivísticos. 

Entretanto, salientamos a importância do amadurecimento das competências e         

ferramentas necessárias para a gestão de pessoas, pois sem a presença delas o ato da gestão                

pode se tornar falho, provocando brechas e falhas nos resultados almejados. 

Concluímos então que o arquivista não será o substituto do departamento de Recursos             

Humanos, mas sim um aliado deste. Pois ainda que os subsistemas trabalhados e             

desenvolvidos no RH alcancem o colaborador, apenas o gestor terá o convívio e contato direto               

com a sua equipe. 

Esperamos ainda que este trabalho seja um norte motivador para que outras pesquisas             

possam expandir essa temática, agregando então novos conhecimentos e percepções. 
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