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O marketing em unidades de informação pode ser entendido 
como uma filosofia de gestão administrativa na qual todos os 
esforços convergem em promover, com a máxima eficiência 
possível, a satisfação de quem precisa e de quem utiliza 
produtos e serviços de informação. É o ato de intercâmbio de 
bens e satisfação de necessidades (OTTONI, 1995, p.1). 



 
  

RESUMO 

 

 

Esta pesquisa objetiva analisar a utilização das estratégias de Marketing em 

arquivos, a fim de demonstrar quais são os serviços de arquivo prestados pelo setor 

Arquivo. Percebe-se a importância vital desses serviços de arquivo ao bom 

andamento das diversas demandas das instituições, mas, em contrapartida, 

constata-se, também, sua pouca utilização por conta do desconhecimento dos 

mesmos. Conclui-se, portanto, que a aplicação das estratégias de marketing aos 

serviços prestados pelo setor Arquivo tornam-se de grande valia para que haja 

conhecimento dos serviços oferecidos e das atribuições dos profissionais arquivistas 

que atuam no setor. 

 

 

Palavras-chave: Arquivologia, Arquivo, serviços de arquivo, Marketing, estratégias 

de Marketing, arquivistas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

                                                     ABSTRACT 

 

 

This research aims to analyze the use of marketing strategies in files, in order to 

demonstrate what are the file services provided by the Archives sector. We can see 

the vital importance of these file the proper conduct of the various demands of the 

institutions services but, on the other hand, it appears, also, his little use by 

ignorance of their account. It follows therefore that the implementation of marketing 

strategies to the services provided by the Archive industry become valuable so that 

there is knowledge of the services offered and the responsibilities of archivists 

professionals working in the sector. 

 

Keywords: Archival, File, File Services, Marketing, Marketing Strategies, archivists. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

BRANDING - conjunto de ações estratégicas que contribuem para o posicionamento 

e percepção de valor da marca de uma empresa perante aos seus consumidores 

CRM - Customer Relationship Management (Gestão do Relacionamento com o 

Cliente, tradução nossa) 

ENDOMARKETING - ações de Marketing voltadas para o público interno das                  

empresas. 

ESTRATÉGIA DE MARKETING - lógica de marketing pela qual a unidade de 

negócios espera atingir seus objetivos de marketing.  

LAI – Lei de Acesso à Informação  

MR – Marketing de Relacionamento 

SRI – Sistema de Recuperação de Informação 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A trajetória traçada pela Arquivologia desde a antiguidade até os dias atuais 

vem mostrar o quanto a mesma se fez necessária no passado, o quanto evoluiu e o 

quanto se faz indispensável para preservação da memória e como prova de ações, 

questões reforçadas pela LAI 12.527/2011 que diz que “o acesso à informação é a 

regra e o sigilo, a exceção”.  

Bellotto (2006, p. 228) ressalta com propriedade a relevância do Arquivo 

para qualquer instituição ao dizer que “o arquivo é a ‘consciência histórica’ da 

administração”.  

Os documentos de arquivos possuem bastante importância para o bom 

exercício das funções e atividades de qualquer instituição. Existe, porém, a 

necessidade de que tanto a administração quanto os demais setores e funcionários 

desta saibam mais a respeito dos serviços e atividades realizados nos setores 

Arquivo.  

Por muito tempo, e ainda hoje, as pessoas, em sua maioria, pensam que os 

setores Arquivo assemelham-se a depósitos de documentos sem valor/utilidade e 

que qualquer indivíduo com formação apenas em ensino médio possa desempenhar 

as funções de um arquivista profissional, guardando documentos em pastas 

somente. Daí, decorrerem muitos problemas com relação à gestão documental.  

Existe a necessidade de que se obtenha mais conhecimento sobre a 

importância dos serviços de arquivo e dos benefícios que o bom exercício de suas 

atividades traz à instituição como um todo. Isso pode ser perfeitamente resolvido 

com um bom planejamento e estratégias adequadas de marketing interno 

(Endomarketing).  

Faz-se importante que, tanto o setor Arquivo quanto os profissionais 

arquivistas tenham mais visibilidade, de modo a assegurar um acesso ágil e de 

qualidade na obtenção de qualquer informação contida em documentos que estejam 

sob a custódia/guarda desse setor.  

Igualmente importante é que a instituição saiba que os profissionais 

arquivistas nos setores Arquivo, fazem gestão documental de todos os seus 

departamentos, podendo dar acesso imediato às mais diversificadas informações 

que lhe forem solicitadas de forma completa e em tempo hábil. Os benefícios 



 
  

advindos dessa eficiente gestão precisam ser do conhecimento de todos para o 

efetivo andamento das atividades da instituição.  

Um bom planejamento pautado em estratégias de marketing poderá 

promover isso com excelência. Nesta linha de pensamento, este trabalho analisa a 

necessidade desse plano de marketing (conhecido por promover a troca) para o 

setor Arquivo, a fim de evidenciá-lo de maneira mais efetiva para os demais 

setores/funcionários da instituição, inclusive, para que saibam da sua importância e 

de como obter benefícios ao utilizarem-no, pois essa é uma necessidade latente em 

qualquer instituição e, no entanto, não se atentam para a mesma da maneira como 

deveriam por desconhecimento desse setor e das suas atividades. 

Ottoni (1995, p.1) destaca assim a importância do marketing para se 

promover o setor Arquivo: 

o marketing em unidades de informação pode ser entendido como uma 
filosofia de gestão administrativa na qual todos os esforços convergem em 
promover, com a máxima eficiência possível, a satisfação de quem precisa 
e de quem utiliza produtos e serviços de informação. É o ato de intercâmbio 
de bens e satisfação de necessidades.   

 

Porém, em contrapartida, referente ao profissional ou à organização que 

preste qualquer serviço de informação aos usuários, Amaral (2011, p. 89) observa 

que “é preciso que a informação disponível não seja imprecisa, vaga, probabilística, 

inconsistente, incompleta, ou incerta. Portanto, a acurácia da informação é um 

atributo que aumenta o seu valor”.  

É relevante que isso seja dito, por que seria um desperdício para a 

administração de qualquer instituição investir em publicidade no setor Arquivo e o 

mesmo não prezar pela boa gestão documental ou não dar um acesso devidamente 

satisfatório quando lhe é solicitada qualquer informação. Conforme aponta Kotler 

(2003, p. 208) “duas são as maneiras de tornar-se conhecido pelo nível de serviços: 

Uma é prestar os melhores serviços; a outra é prestar os piores serviços”.  

Como dito acima, o setor Arquivo, para qualquer instituição, pode ser 

comparado ao que seria o coração para o corpo humano, pois ‘bombeia’ (ou 

dissemina) informação para todos os setores e isso possibilita que a máquina 

institucional corporativa tenha um bom desempenho no desempenho de suas 

atividades rotineiras. 

O setor Arquivo, tanto quanto os arquivistas que ali trabalham, precisam da 

visibilidade que o marketing proporciona para que os demais setores e os seus 



 
  

respectivos funcionários reconheçam o quanto ele se faz necessário para a 

instituição no desempenho de suas atividades, com qualidade nos serviços 

prestados por profissionais arquivistas. Isso faria com que este setor deixasse de ser 

conhecido como ‘depósito de documentos’ com técnicos de arquivo como ‘meros 

guardadores de documentos em pastas’, com formação de ensino médio apenas.  

Por outro lado, os profissionais arquivistas precisam ser mais proativos no 

desempenho de suas funções provendo e disseminando informações, pois eles não 

são documentos de arquivo para ficarem ‘enclausurados’ dentro do setor Arquivo. 

Precisam estabelecer inter-relacionamentos com outros funcionários dos demais 

setores para melhor avaliar suas necessidades de informação e como poderão 

melhor atendê-los fazendo, inclusive, questionamentos do tipo: se já utilizaram ou 

não o setor Arquivo; o que acham que se deva melhorar no setor, convidá-los a 

conhecerem o setor, etc... Em caso de respostas negativas, saber o motivo desse 

funcionário/departamento não se utilizar do setor; anotar suas 

reclamações/sugestões, sem reservas; incentivá-los a conhecerem seus serviços a 

nível de experiência, ou mesmo por curiosidade.  

Esse contato com o usuário é importante, pois tira o setor do obscurantismo 

que lhe é característico e promove a interação com os demais 

funcionários/departamentos que passariam a comentar entre si sobre o setor 

Arquivo e a perceberem a sua importância para o desempenho de suas atividades, 

além de melhor usufruir dos excelentes serviços que o mesmo oferece.  

Esse bom convívio entre o setor Arquivo e demais setores lhe agregaria 

valor, promovendo melhorias pelo reconhecimento de sua importância para a 

instituição, além de facilitar as negociações com a área administrativa, a fim de 

viabilizar recursos financeiros necessários para aquisição de equipamentos e 

contratação de pessoal qualificado, lhe promovendo seu crescimento para o bom 

desempenho das suas atividades.  

No que se refira ao papel do arquivista, Delmas (2010, p.116-117) refere-se 

ao mesmo e a sua postura da seguinte maneira: 

O papel do arquivista [...] é precisamente o de reencontrar, de reconstruir, 
de explicar o implícito e de tornar visível a evidência invisível. Os arquivistas 
são encarregados de religar os fios rompidos da tradição e da história. [...] O 
papel dos arquivistas é o de decifrar, para os usuários atuais, os códigos 
esquecidos dos documentos, qualquer que seja a sua época, e o de tornar 
compreensível e acessível aquilo que, com o passar do tempo, se tornou 
incompreensível. 

 



 
  

Corroborando com isso, Silva (1999/2000, p. 3) ressalta que:  

serviços informacionais devem abandonar a postura passiva e se tornarem 
ativos na provisão da informação necessária de apoio ao processo de 
tomadas de decisão das comunidades [...] o arquivista deve ser proativo, 
antecipando-se às mudanças e necessidades e, portanto, agregando 
valores aos produtos oferecidos. 

 

É preciso que haja divulgação dos serviços prestados pelo setor Arquivo, a 

fim de se facilitar a comunicação com os demais setores em benefício tanto da 

instituição, quanto, também, do próprio setor. 

Em contrapartida, o setor Arquivo, assim como os profissionais arquivistas 

que nele trabalham, precisam ser mais proativos e conhecerem as necessidades 

dos demais setores e/ou funcionários, saber quem são seus usuários de fato, os 

usuários potenciais e, também, os usuários resistentes à utilização dos seus 

serviços por algum motivo em especial, desvendando qual seja esse motivo, a fim 

de reconquistá-lo, saber como eles vêm o setor e quais suas expectativas, além de 

divulgar as atividades e serviços que prestam na intranet, murais, folders e 

intercomunicação pessoal 

Esse impasse pode ser resolvido a contento não só com o empenho dos 

profissionais do setor Arquivo que precisam de um olhar que seja mais voltado ‘para 

fora’, afim de prestar cada vez melhores serviços à comunidade a que atende, não 

importa se interna ou externa, mas, também, com estratégias básicas traçadas pelo 

pessoal de marketing, área especializada em divulgação de produtos e serviços.  

Cé e Pedrazzi (jul./dez.2011, p.78-79), ressaltam a importância de se dar 

visibilidade ao setor Arquivo, afim de conquistar o usuário, afirmando: 

Dependendo da característica do acervo documental, o arquivo atrairá, 
naturalmente, determinado tipo de público, mas percebe-se que caso a 
comunidade não tenha o conhecimento de sua existência, seguramente o 
arquivo terá um índice de frequentadores quase inexistente. [...] Torna-se 
clara a idéia que um arquivo conquistará seu lugar de direito se além das 
atividades administrativas conseguir ir ao encontro da comunidade, 
possibilitando que essa conheça a potencialidade e importância do acervo 
documental” [...] difundir um acervo é uma oportunidade para o arquivo 
estreitar os laços com a sociedade e redimensionar sua função social, 
oportunizando ao público real e potencial o seu conhecimento. Por isso, o 
estudo de usuário torna-se, também, uma possibilidade de planejar a 
melhor forma de difundir um acervo documental. Por isso um estudo 
detalhado torna-se relevante [...] O estudo de usuário é importante visto que 
assim se tem a oportunidade de conhecer as necessidades e expectativas 
dos usuários, bem como formá-los e fidelizá-los, de modo escolher a melhor 
maneira de divulgar o arquivo. A literatura sobre estudo de usuário é 
reduzida, principalmente no campo arquivístico. Os estudos nesse campo 
estão muito vinculados, principalmente, a procedimentos técnicos como 
classificação, arranjo e descrição documental. 

 



 
  

     O setor Arquivo, assim como os arquivistas, precisam reconhecer o seu valor 

e evidenciá-lo à comunidade institucional em princípio e, depois, à sociedade em 

geral. A utilização das estratégias de marketing se fazem necessárias para que isso 

ocorra com maior fluidez.  

Se nós, os próprios profissionais arquivistas, não tivermos consciência do 

valor agregado às atividades que realizamos, como iremos querer que outros nos 

valorizem ou valorizem nosso ofício?  

Kotler (2003, p. 220) ilustra muito bem essa problemática contando uma 

história: 

O valor depende de quem percebe. Uma criança dirigiu-se a três pedreiros 
e perguntou: ‘O que vocês estão fazendo?’. ‘Estou misturando cimento’, 
respondeu o primeiro. ‘Estou ajudando a levantar essa parede’, disse o 
segundo. O terceiro sorriu: ‘Estou construindo uma catedral’ 

 

O arquivista deve agregar valor ao produto que oferece, que é o rápido 

acesso à informação contida nos documentos de arquivo, tendo a consciência de 

que está construindo uma catedral ao provê-la aos demais setores, sabendo, 

inclusive, que as estratégias de marketing poderão auxiliá-lo na propagação desses 

valores para a instituição e seus funcionários. Kotler (2003, p. 207-208) enfatiza a 

idéia acima, dizendo o seguinte:  

Numa era de comoditização crescente dos produtos, a qualidade dos 
serviços é uma das fontes mais promissoras de diferenciação e distinção. 
Prestar bons serviços é a essência do negócio orientado para os clientes”. 
[...] Os três Fs do marketing de serviços são Fast (rápido), Flexible (flexível) 
e Friendly (amigável). 

 

 

1.1  O problema da pesquisa 

 

Percebe-se de maneira bastante evidente que a maioria das instituições não 

se beneficiam de forma proveitosa da utilização dos serviços de arquivo prestados 

pelo setor Arquivo, talvez por desconhecimento da missão do setor e das atividades 

exercidas pelo mesmo, ou até pela desconfiança dos serviços prestados. 

Observa-se, também, certa timidez por parte dos profissionais arquivistas 

que, embora preparados academicamente para o desempenho de suas funções, 

mantém-se no ostracismo na realização de suas atividades rotineiras, ao invés de 

mostrarem-se capacitados no atendimento de quaisquer pedidos feitos pelos 

funcionários dos demais setores que requeiram o fazer ou saber arquivístico. 



 
  

1.1 Objetivos 

 

Mostrar, através das estratégias de marketing, que o serviços de arquivo 

oferecidos pelo setor Arquivo auxiliam de forma bastante produtiva o bom 

andamento das atividades cotidianas dos mais diversos setores das instituições, 

trazendo agilidade no desempenho de suas funções em curto espaço de tempo e 

menor prejuízo nas suas demandas processuais.  

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar estratégias de marketing como ferramentas para promover maior 

visibilidade aos serviços oferecidos pelos setores de arquivos e aos profissionais 

arquivistas dentro das instituições. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 levantar e analisar serviços que geralmente são oferecidos por setores 

Arquivo;  

 conhecer o que e quais são as estratégias de marketing; 

 refletir quanto à aplicação de tais estratégias em serviços de arquivos. 

 

1.2 Justificativa 

 

Apesar da grande importância jurídico-administrativa que o setor Arquivo 

possui para o bom andamento das atividades de qualquer instituição, a missão 

desse setor, no entanto, causa muita confusão pela pluralidade de significados da 

própria palavra ‘arquivo’, conforme definição do Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística do Arquivo Nacional (2005, p. 27): 

1 Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade 
coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas 
atividades [...]; 2 Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o 
processamento técnico, a conservação e o acesso a documentos;                       
3 Instalações onde funcionam arquivos; 4 Móvel destinado à guarda de 
documentos. 

 



 
  

Esses serviços de arquivo focados em disponibilizar o acesso às 

informações devem abranger os usuários dos mais variados perfis dentro de uma 

corporação institucional.  

No entanto, há um desconhecimento sobre o papel que o setor Arquivo 

desempenha dentro de uma instituição, assim como o papel dos profissionais 

arquivistas que nele atuam, pois desconhecem os benefícios advindos da utilização 

das atividades do setor para resolução das mais diversas demandas internas e 

externas, dependendo simplesmente de um acesso a alguma informação necessária 

do dia a dia.                                                                                              

Inclusive, a fácil e rápida recuperação de informações contidas nos 

documentos de arquivo evitaria muitos prejuízos financeiros às instituições, 

evitando-se gastos desnecessários pelo simples fato de se ter acesso a documentos 

relevantes e pertinentes a variados assuntos por ela demandados em momento 

oportuno e de forma ágil.   

O acesso às informações contidas no acervo do setor Arquivo também 

minimizaria o desperdício de tempo, pessoal e energia desprendidos na resolução 

de problemas que dependeriam tão somente de uma consulta ou análise de alguma 

informação contida em um documento que esteja sob a guarda desse setor.  

Uma boa estratégia de marketing reverteria toda essa situação em benefício 

da coletividade corporativa, fazendo com que o setor deixasse de ser confundido 

com um ‘depósito de documentos inúteis’ e passasse a ser visto como uma central 

importante de recuperação de informações com profissionais arquivistas capacitados 

para atender às demandas por informação de qualquer instituição.  

Como já dito, o setor Arquivo para a instituição compara-se ao coração para 

o corpo humano, ou seja, é vital, pois ‘bombeia’ (dissemina) informações para todos 

os setores, trazendo ‘vitalidade e agilidade’ em seus expedientes. Daí, a 

necessidade que há em dar visibilidade ao setor Arquivo, trazendo à tona a sua 

missão, a importância do conhecimento do seu acervo e a pronta recuperação de 

qualquer informação de que se tenha necessidade, desde que essa informação já 

esteja sob a sua gestão. 

 

 

 

 



 
  

1.3 Metodologia  

 

A metodologia utilizada no presente trabalho é o de pesquisa bibliográfica 

exploratória, feita a partir de leituras de livros, periódicos, artigos impressos e online 

sobre Arquivologia e Marketing.  

Alguns TCCs que tratam da associação entre Marketing e Centros de 

Informação também foram examinados para que a idéia fosse enriquecida a 

ampliada, especialmente os que tratam das estratégias de marketing aplicadas à 

Bibliotecas, pois o tema do assunto escolhido não tem muita variedade de literatura 

que analise os assuntos estratégias de marketing aplicadas a setores de Arquivo. 

 

2 SERVIÇOS DE ARQUIVO 

 

Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 27), 

estas são as definições de arquivo:  

1 Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade 
coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas 
atividades, independentemente da natureza do suporte. Ver também fundo. 
2 Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, processamento 
técnico,conservação e acesso a documentos. 3 Instalações onde funcionam 
arquivos. 4 Móvel destinado à guarda de documentos. 

  

A importância do setor Arquivo para a administração de qualquer instituição 

precisa ser reconhecida para que se obtenha melhor aproveitamento do mesmo. 

Sintetizando muito bem o que seja arquivo e qual a sua importância na visão 

de Liv Mikland (1994:99 -109 apud BELLOTTO, 2006, p. 302), entende-se que 

“arquivo é mais do que informação. É uma entidade integral, completa, indivisível, 

cujas partes iluminam-se umas às outras. É instrumento de transmissão. Está no 

coração da transferência do conhecimento e das experiências”. 

Quanto a importância da informação contida nos documentos de arquivo na 

era atual, Silva (1999/2000, p.1,3) ressalta que a mesma “vem assumindo, cada vez 

mais, uma posição estratégica, tornando-se um fator indispensável à sobrevivência 

das organizações, das sociedades e, principalmente, dos indivíduos” e 

complementa, informando que “existe um mercado para a informação, regido pelas 

leis da oferta e procura, como qualquer outro produto. Não se trata apenas de 

armazenar a informação, mas sim, de torná-la disponível a uma dada clientela”. 



 
  

A arquivística deve se liberar da zona de sombras em que vive, para atingir 
o estatuto de uma disciplina mais científica. [...] Crê-se que isto é um 
imperativo para se reforçarem as bases teóricas e práticas da arquivística, 
[...] de se estabelecerem pesquisas e estratégias de ensino mais avançadas 
do ponto de vista internacional. Assim, as operações técnicas da 
arquivística ganharão em significação, em valor e em precisão científica 
(LOPES, 1998, p. 101). 

 

               Com o exposto sobre o que seja informação, é necessário esclarecer as 

características da informação arquivística, segundo diz a publicação da revista 

Archives (1998 apud LOPES, 1998, p. 49): 

1. a natureza das informações arquivísticas é específica; trata-se de 
informações registradas em suporte definido, acumuladas por um indivíduo 
ou por um organismo que é, ao mesmo tempo, produtor e receptor; 2. a 
primeira característica da informação arquivística é a sua natureza orgânica, 
isto é, sua relação umbilical com o produtor; 3. a segunda característica é a 
sua originalidade, logo, a sua unicidade; 4. a terceira característica é a sua 
capacidade de ser avaliada em termos de idade e de utilização; 5. a primeira 
particularidade da informação arquivística é a natureza limitada dos seus 
suportes – convencionais ou eletrônicos; 6. a segunda particularidade refere-
se à noção de acumulação das informações – produzidas ou recebidas – por 
um indivíduo ou um organismo, desde que sejam informações capazes de ter 
significação; 7. a terceira particularidade refere-se às atividades geradoras 
que podem ser administrativas, técnicas ou científicas; 8. a quarta  
particularidade refere-se ao fato da informação arquivística ser a primeira 
forma tomada por uma informação registrada, quando de sua criação. 

Reafirmando a citação acima, que diz que ‘arquivo é mais do que 

informação’, o setor Arquivo, antes de ter condições de disponibilizar o acesso à 

informação requerida, seja por meio físico ou digital, precisará ter feito uma série de 

outros procedimentos como: verificar o produtor (proveniência), conferir a 

documentação recebida, higienizar, organizar, classificar, indexar, digitalizar para 

disponibilizar esse documento eletronicamente (mesmo que só tenha valor 

probatório o documento microfilmado), avaliar (no caso da guarda permanente, se o 

documento pode ser eliminado, de acordo com a tabela de temporalidade), orientar 

os setores quanto à correta transferência de sua documentação para o setor Arquivo 

de forma devida, além de atender ao usuário no menor tempo possível, entre outras 

atribuições.  

O setor Arquivo, muito além de ‘guardar a informação’, preserva o 

documento que a contém, com a finalidade de disponibilizar seu acesso em sua 

completude em qualquer momento no qual seja solicitada, para embasar uma 

eficiente tomada de decisão por parte da administração ou de qualquer outro 

setor/usuário, interno ou externo, pois a mesma tem valor tanto social quanto 

econômico. 



 
  

2.1 Serviços prestados pelo setor Arquivo 

 

Nota-se, com espanto, em plena era da informação, que a Arquivologia 

ainda é uma disciplina desconhecida pela maioria das pessoas e, por conseguinte, 

desconhecidos são, também, os serviços que presta. Impera o pensamento comum 

de que o setor Arquivo seja apenas um depósito onde se ‘guarde documentos fora 

de circulação’ e apenas isso.  

A atual Lei de Acesso à Informação, LAI 12.527/11 (cap. I, art. 3º) diz que “o 

acesso [à informação] é a regra e o sigilo, a exceção” (acréscimo nosso), conforme 

se lê a seguir: 

Art. 3
o
  Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o 

direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em 
conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as 
seguintes diretrizes: I - observância da publicidade como preceito geral e do 
sigilo como exceção; II - divulgação de informações de interesse público, 
independentemente de solicitações; III - utilização de meios de 
comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; IV - fomento ao 
desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V - 
desenvolvimento do controle social da administração pública.  

 

Dito isto, faz-se urgente que tanto a instituição quanto seus variados setores 

e funcionários tenham conhecimento das atividades que são realizadas pela gestão 

do setor Arquivo, sendo elas, dentre outras: 

 recebimento de documentos dos vários setores da instituição; 

 organização do acervo documental; 

 classificação dos documentos (sejam eles sigilosos ou não); 

 estabelecer (e monitorar) prazos de sigilo; 

 transferência; 

 recolhimento; 

 avaliação; 

 aplicação da tabela de temporalidade; 

 higienização de documentos; 

 digitalização ou microfilmagem; 

 prover acesso a qualquer informação requerida em tempo hábil; 

 analisar o contexto do documento, desde sua produção até sua     destinação      

(eliminação ou recolhimento); 



 
  

 verificar se o documento recebido tem valor arquivístico, aplicando os 

princípios de proveniência, respeito aos fundos, organicidade, cumulatividade, 

autenticidade e unicidade. 

Para que estas atividades sejam desempenhadas a contento, é imperativo 

que se reconheça a necessidade de um profissional arquivista no setor Arquivo para 

fazer a correta gestão e organização documental do acervo sob a responsabilidade 

deste setor, facilitando o devido acesso e/ou restringindo-o, quando o documento for 

classificado como sigiloso, cabendo ao arquivista, no caso de o documento 

solicitado ter essa classificação de sigilo, a obrigação de informar ao usuário por 

quanto tempo esse documento estará sob sigilo e se esse sigilo é para todo o 

documento ou parte dele.  

É, portanto, um equívoco o consenso generalizado de que qualquer pessoa 

sem formação acadêmica na área, possuindo apenas formação de nível médio, 

possa exercer essa complexa função que é a gestão documental de uma instituição, 

ao passo de que o próprio Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, 

p. 26), define arquivista como o “profissional de nível superior, com formação em 

arquivologia ou experiência reconhecida pelo Estado.” [grifo nosso]. Esse 

pensamento se deve, talvez, a timidez dos próprios arquivistas, no sentido de não se 

imporem por não reconhecerem a importância de sua função: 

Quando se fala do arquivista do século XXI, esperando dele que se 
assenhoreie das novas tecnologias para um eficiente desempenho de seu 
trabalho, não se deve esquecer que não é possível prescindir daquelas 
qualidades esperadas de tal profissional, em qualquer situação, tempo e 
lugar – com ou sem tecnologia. Alguns especialistas assim as têm arrolado: 
capacidade de análise e síntese, juntamente com uma aptidão particular 
para esclarecer situações complexas e ir ao essencial; habilidade de 
formular claramente suas idéias, tanto na forma escrita quanto na verbal; 
capacidade de julgamento seguro; aptidão para tomar decisões sobre 
questões ligadas à memória da sociedade; abertura às novas tecnologias 
da informação; bom senso para tomar resoluções; adaptação à realidade, 
às condições de seu tempo e lugar. [...] Muitos dos especialistas que se têm 
preocupado com a formação e o desenvolvimento profissional do arquivista 
em âmbito internacional são unânimes em reconhecer as deficiências da 
formação, a falta de relação entre o mercado de trabalho e o mundo 
universitário, assim como em apontar os pontos fracos da profissão, 
advindos não só da debilidade de formação, mas também da carência de 
maior consolidação das teorias, das normas, da evolução vertiginosa das 
tecnologias, não acompanhada no mesmo ritmo pelo ensino e pela 
aprendizagem (BELLOTTO, 2006, p. 300, 302). 

 
 
 
 



 
  

Finalizando, Liv Mikland (1994:99-109 apud BELLOTTO, 2006, p. 302) diz 

sobre a postura que um arquivista profissional deve adotar o seguinte: 

E se o arquivista deseja marcar presença na política geral do órgão ou na 
empresa a que serve, deve ser capaz não só de reproduzir conhecimentos 
profissionais técnicos, mas também de pensar em termos de empresa. 
Precisa aproximar-se das técnicas de gerenciamento, da psicologia do 
trabalho, da gestão financeira etc. 

 

E, corroborando, Couture (1996, p. 8 apud LOPES, 1998, P. 48) afirma que 

“numa época onde o progresso tecnológico nos projetou na era da informação, o 

arquivista, como todos os que trabalham com a informação, deve atravessar a 

parede do formato – o documento – para ir na direção do conteúdo, a informação.” 

Enfim, os variados serviços prestados pelo setor Arquivo precisam ser do 

conhecimento dos demais setores e funcionários para que se obtenha um melhor 

aproveitamento e fluxo de informações.  

 

2.2 A importância do profissional de arquivo e as funções que desempenha 
 

 

Muitos dos especialistas que se têm preocupado com a formação e o 
desenvolvimento profissional do arquivista em âmbito internacional são 
unânimes em reconhecer as deficiências da formação, a falta de relação 
entre o mercado de trabalho e o mundo universitário, assim como em 
apontar os pontos fracos da profissão, advindos não só da debilidade de 
formação, mas também da carência de maior consolidação das teorias, das 
normas, da evolução vertiginosa das tecnologias, não acompanhada no 
mesmo ritmo pelo ensino e pela aprendizagem (BELLOTTO, 2006, p. 302). 

 O Dicionário de Terminologia Arquivística (2005, p. 26), define arquivista 

como o “profissional de nível superior, com formação em arquivologia ou experiência 

reconhecida pelo Estado.” [grifo nosso]. 

Observa-se, no entanto, certa timidez associada aos profissionais arquivistas, 

dando a impressão de que os profissionais arquivistas não têm a exata noção da 

importância da função que desempenham.  

 Percebe-se ainda, talvez até por esse acanhamento dos profissionais 

arquivistas, um desrespeito ao exercício de suas atividades, devido ao fato das 

instituições desconhecerem o valor das mesmas. É comum que funcionários com 

formação de ensino médio, ou formados em outras cadeiras acadêmicas, sejam 

contratados/remanejados para trabalharem no setor Arquivo e o responsável pela 

gestão de documentos do setor nem questionar ou pelo menos sugerir a contratação 

de estagiários dessa disciplina.  



 
  

 Também, na era da informação digital, muitos profissionais arquivistas se 

submetem aos profissionais de informática, permitindo que os mesmos ‘decidam’ 

como deva ser a gestão dos documentos eletrônicos da instituição, mesmo que não 

tenham conhecimento das normas, das metodologias e princípios aplicados à gestão 

de documentos arquivísticos. 

 Bellotto questiona alguns aspectos da gestão documental eletrônica, dizendo: 

Preservam-se documentos por sua capacidade de servir como prova 
(evidential value) ou como testemunho (information value). Nesse sentido, os 
arquivistas devem ter bem claro o quanto é preciso localizar, de imediato nos 
seus documentos, a procedência e a estrutura, funções e atividades do 
produtor nele refletidas. Só isso confere a eles autenticidade, no primeiro 
caso, e fidedignidade, no segundo. No entanto, ainda é inconsciente nosso 
conhecimento quanto à evidência desses elementos nos documentos em 
suporte eletrônico. Será que questões como imparcialidade, fidedignidade, 
autenticidade, natureza, unicidade, inter-relações orgânicas são, atualmente, 
facilmente detectáveis nos sistemas eletrônicos? Têm surgido problemas 
jurídicos em vários países em torno dessas questões, aguardando-se os 
caminhos e soluções, que certamente passarão pela área do direito” 
(BELLOTTO, 2006, p. 300). 
 

 A mesma autora acima citada esclarece ainda sobre as funções e as 

qualidades que se espera de um profissional de arquivo, enfatizando suas 

atribuições “em qualquer situação, tempo e lugar – com ou sem tecnologia”, dizendo: 

Quando se fala do arquivista do século XXI, esperando dele que se 
assenhoreie das novas tecnologias para um eficiente desempenho de seu 
trabalho, não se deve esquecer que não é possível prescindir daquelas 
qualidades esperadas de tal profissional, em qualquer situação, tempo e lugar 
– com ou sem tecnologia. Alguns especialistas assim as têm arrolado: 
capacidade de análise e síntese, juntamente com uma aptidão particular para 
esclarecer situações complexas e ir ao essencial; habilidade de formular 
claramente suas idéias, tanto na forma escrita quanto na verbal; capacidade 
de julgamento seguro; aptidão para tomar decisões sobre questões ligadas à 
memória da sociedade; abertura às novas tecnologias da informação; bom 
senso para tomar resoluções; adaptação à realidade, às condições de seu 
tempo e lugar.  (BELLOTTO, 2006, p. 300). 
 

 Finalizando, Liv Mikland (1994:99-109 apud BELLOTTO, 2006, p. 302) diz 

sobre a postura que um arquivista profissional deve adotar o seguinte: 

E se o arquivista deseja marcar presença na política geral do órgão ou na 
empresa a que serve, deve ser capaz não só de reproduzir conhecimentos 
profissionais técnicos, mas também de pensar em termos de empresa. 
Precisa aproximar-se das técnicas de gerenciamento, da psicologia do 
trabalho, da gestão financeira etc. 

       E, corroborando, Couture (1996, p. 8 apud LOPES, 1998, P. 48) afirma que 

“numa época onde o progresso tecnológico nos projetou na era da informação, o 

arquivista, como todos os que trabalham com a informação, deve atravessar a 

parede do formato – o documento – para ir na direção do conteúdo, a informação. 



 
  

3 O QUE SÃO ESTRATÉGIAS DE MARKETING?   

                                                                                  

Conforme a definição do Dicionário de Marketing, estratégias de marketing é 

“o conjunto de ações previstas para alcançar os objetivos de marketing”.              

O Marketing é conhecido essencialmente por promover a troca de 

interesses, conforme diz Rowley (2006, p. 3 apud AMARAL, jan./abr. 2011, p. 87):  

O marketing para as organizações que oferecem produtos e serviços de 
informação da informação como um processo pelo qual as necessidades de 
informação e de conhecimentos dos usuários são atendidas por meio de 
adequada troca de recursos de informação e serviços dessas organizações. 

  

  Para Westwood (2007, p. 6, 117) o “marketing envolve descobrir o que o 

cliente deseja e adaptar os produtos da empresa para que satisfaçam essas 

necessidades; e, nesse processo, gerar lucro para a empresa [ou] meios pelos quais 

os objetivos de marketing são atingidos”. 

Para definir o que é marketing, tem-se algumas referências de alguns 

autores que dão simples, mas importantes definições, como segue: para Levitt (1990 

apud  MADRUGA, 2011, P. 17) é “o processo de atrair e manter clientes”; já Rocha e 

Christensen (1999, apud MADRUGA, 2011, P. 17) “o veem como uma função 

gerencial para ajustar oferta e demanda”; e Kotler e Armstrong (1998, apud 

MADRUGA, 2011, P. 17) “sustentam que é um processo gerencial com o objetivo de 

atender as necessidades e desejos das pessoas”. 

O Marketing não cria necessidades, pois com relação ao uso da informação 

contida nos documentos sob a guarda do setor Arquivo essa necessidade já existe, 

mas poderá despertar desejo nos setores e funcionários, afim de conhecerem e 

consultarem mais esse setor, nem que seja por curiosidade. 

Inicialmente, é preciso que a administração das instituições entendam que a 

aplicação de recursos financeiros para o desenvolvimento de uma boa estratégia de 

marketing voltada para o setor arquivo e as atividades que desenvolve deve ser visto 

como investimento e não como despesa, pois trará retornos incalculáveis. 

Boas estratégias de marketing promovem a comunicação interpessoal e a 

troca de interesses comuns de bens, produtos e serviços.  

Cabem ao serviço de difusão cultural [marketing] duas vias contrárias de 
ação: a que lança elementos de dentro do arquivo para fora, procurando 
atingir um campo de abrangência cada vez mais amplo, e a que permite o 
retorno dessa mesma política, acenando com atrativos no recinto do 
arquivo. (BELLOTTO, 2006, p. 228). 



 
  

Porém, para uma ação de marketing efetiva e satisfatória no setor Arquivo, 

Cesarino (1985, p. 161) destaca a importância quanto ao cuidado na precisão da 

informação buscada/oferecida dizendo que “seria óbvio dizer que armazenar, 

indexar, recuperar e disseminar informações irrelevantes representam desperdício 

de tempo, de recursos humanos e de dinheiro”. 

Corroborando, Amaral (2011, p. 88-89) aponta para duas responsabilidades, 

dentre outras: 

A efetividade da segunda lei [o valor da informação aumenta com o uso] 
(valor/uso) está na compreensão de que, na oferta da informação, o 
provedor precisa se preocupar com o uso informação oferecida, que por sua 
vez só será utilizada se atender à demanda. Isto significa que para os 
potenciais usuários do serviço de informação oferecido o utilizem, é preciso 
que saibam que a informação está disponível, onde podem encontrá-la, 
como podem ter acesso a ela e como poderão usá-la. Esta lei reflete a 
responsabilidade social de quem oferece informação e, portanto, deve 
exercer o papel de agente social responsável pela educação relativa às 
competências em informação. Nesse sentido, a postura do profissional que 
presta serviços de informação deve ser orientada pelo entendimento dessa 
responsabilidade social em cada instituição em que o serviço de informação 
oferecido se insere. [...] Quanto a acurácia da informação, lembrada na 
quarta lei (valor/acurácia) [...] Por parte da pessoa ou organização que 
presta serviços de informação, é preciso que a informação disponível não 
seja imprecisa, vaga, probabilística, inconsistente, incompleta ou incerta. 
Portanto, a acurácia da informação é um atributo que aumenta o seu valor.  
  

A expectativa que se tem à aplicação das estratégias de marketing para o 

setor Arquivo é evidenciá-lo mostrando suas atividades para a administração, 

demais setores e funcionários, afim de que percebam a relevância dos seus serviços 

e mostrá-los como se beneficiarem deles, visando o bom andamento das atividades 

cotidianas de cada setor. O objetivo é ‘trazê-los para dentro’ do setor Arquivo, 

através da promoção que as estratégias de marketing oferecem.  

Marketing tornou-se, popularmente, sinônimo genérico de propaganda, 
recebendo em alguns casos a conotação pejorativa de propaganda 
enganosa. […] A questão é que marketing não é uma opção que pode ser 
escolhida ou não. Enquanto os teóricos da organização se dedicam às 
questões administrativas, quem se dedica às relações de trocas são os 
teóricos de marketing. Os primeiros estão ligados às Ciências Sociais, os 
segundos às Ciências Econômicas. São campos complementares, ocupam-
se de relações distintas. Mesmo que uma unidade de informação não adote 
os modernos conceitos de marketing, não significa que não realize essas 
atividades. Ela realiza trocas constantes com seu público e com a instituição 
mantenedora. O que os conceitos modernos de marketing defendem é que 
essas trocas sejam mais eficazes, isto é, poder obter melhores resultados 
com menos recursos. O que determina a adoção de uma técnica é a 
necessidade, que depende de ser percebida e legítima. Cabe aos teóricos 
da Ciência da Informação detectar essas necessidades e desenvolver, em 
linguagem apropriada, os possíveis caminhos para resolver os problemas 
gerados pelas relações de troca entre cada unidade de informação, seu 
público-alvo e a instituição que a mantém. (SILVA, 1999/2000, p. 9-10). 



 
  

As estratégias de marketing direcionarão o setor Arquivo a uma 

comunicação mais efetiva com o seu público-alvo, no caso, os usuários, e estreitará 

relações com os demais setores, podendo esclarecer a importância do documento e 

de que esse estará melhor acondicionado no setor Arquivo, visando sua 

preservação. O gestor do setor Arquivo também poderá analisar o comportamento 

dos usuários e demais setores com relação ao que acham dos serviços prestados, 

seu grau de confiabilidade no setor quanto à transferência de seus documentos, 

saber se conhecem  o setor e o que acham do mesmo, pontuar as críticas e 

sugestões que se fizerem relevantes para promover melhoras nos serviços e 

atendimento, dentro das possibilidades. Enfim, as estratégias de marketing poderão 

evidenciar o setor Arquivo de tal forma que possibilite, inclusive, a viabililzação de 

aplicação de mais recursos financeiros para o setor por parte da área administrativa 

da instituição por perceber o valor agregado do custo-benefício desse investimento. 

Cesarino (1985, p. 163) aponta para essa necessidade de investimentos 

financeiros para um bom SRI (sistema de recuperação da informação), dizendo que 

“os recursos financeiros para acesso, utilização e manutenção de equipamentos 

tecnologicamente mais avançados influenciam a escolha da linguagem de 

indexação, o arquivamento dos documentos e a busca da informação”. 

 

 

4 COMO APLICAR AS ESTRATÉGIAS DE MARKETING AOS SERVIÇOS DE       

ARQUIVO? 

 

Dificilmente a administração de qualquer investirá recursos financeiros para 

fazer “branding” de um setor do qual não reconheça a sua importância e, 

consequentemente, não lhe traga retorno. Daí, a necessidade do setor Arquivo se 

utilizar das estratégias de marketing do “Endomarketing”, a fim de trazer sobre si a 

visibilidade necessária dentro da instituição para que, então, se posicione 

positivamente, poderia até se dizer lucrativamente, diante dessa mesma 

administração e, assim, consiga arrecadar os recursos necessários para melhorias 

no setor, visando atender de maneira mais eficaz à demanda por informação dos 

diversos setores/funcionários da instituição. 

Portanto, as estratégias de marketing, definitivamente, se fazem necessárias 

para que a importância do setor Arquivo seja reconhecida pela administração, 



 
  

setores e funcionários, assim como as funções e atividades que o mesmo 

desempenha através de seus profissionais arquivistas. 

As estratégias de marketing interno (Endomarketing) que poderão ser 

adotadas para ‘revelar’ o setor Arquivo para a instituição não precisarão, 

necessariamente, serem muito dispendiosas financeiramente, mas suficientes para 

uma boa divulgação interna, trazendo a luz necessária para que se conheça o setor 

e se reconheça sua importância e algumas das muitas atividades que desenvolve, 

relevantes para o bom andamento da rotina institucional. 

            Poderão ser utilizadas as seguintes estratégias, dentre outras que o setor de 

Marketing julgar necessárias: 

 

 antes de qualquer iniciativa, é necessário que se faça uma pesquisa de 

usuários, a fim de melhor conhecê-los: saber quem são, saber do que 

precisam, quais são suas expectativas e como vêem o setor Arquivo; 

 traçar os objetivos estatísticos palpáveis a serem alcançados a curto e médio 

prazo pelas estratégias de marketing, como, por exemplo: aumentar em 15% 

os acessos e consultorias no setor Arquivo em 1 ano, dobrar o número de 

setores que consultam o setor Arquivo para tomada de decisões...; 

 fazer levantamentos estatísticos do volume de acessos e solicitações de cada 

setor antes e depois das estratégias de marketing traçadas;  

 caixa ou link no intranet com reclamações e sugestões dos serviços prestados 

pelo setor Arquivo, buscando analisar as reclamações e, se forem 

pertinentes, implantar as melhorias sugeridas e reafirmar os pontos positivos; 

 mural com mostras de documentos impressos antigos e atuais, datados, para 

comparação, a título de aguçar a curiosidade dos usuários como, por 

exemplo, mostrar como eram as carteiras de CIC e CPF nos séculos 

anteriores e agora, no século atual; 

 no mural, também, mostrar partes da lei 12.527 que ressaltem o direito e a 

importância do acesso à informação no que interessem aos demais setores e 

funcionários, como pessoas físicas; 

 mala-direta; 

 folders e panfletos informativos mostrando as atividades desenvolvidas pelo 

setor Arquivo e a importância dos documentos sob a custódio do mesmo; 



 
  

 visitas guiadas, agendadas, para cada setor ou grupo que se inscreva 

querendo conhecer o que se faz no setor Arquivo e como são 

tratadas/acondicionadas  as informações contidas nos documentos sob a 

custódia do setor Arquivo; 

 destinar um pequeno grupo de arquivistas para assessorar outros setores de 

como o documento deve ser organizado antes de ser transferido ao setor 

Arquivo; 

 promoção de palestras, agendadas, para que os demais setores e 

funcionários esclareçam suas dúvidas quanto às atividades do setor com um 

arquivista profissional preparado para respondê-los; 

 pesquisa por e-mail ou intranet para verificar o grau de satisfação dos setores 

e funcionários quanto ao atendimento do setor Arquivo; 

 fazer um slogan para o setor com o intuito de caracterizá-lo pelo bom 

atendimento e posicioná-lo positivamente frente aos setores e usuários, 

agregando-lhe valor; 

 fazer uma pesquisa de usuários, pois para atender bem, antes, é preciso 

‘conhecer’ quem se utiliza dos serviços do setor Arquivo. 

 

O conjunto dessas táticas, em sua totalidade, ou não, com acréscimo de 

outras que o setor de Marketing julgar necessárias para evidenciar o setor e suas 

atividades, o setor Arquivo adquirirá a visibilidade de que tanto necessita para 

desempenhar com mais eficácia sua missão de preservar para prover acesso de 

qualidade, em tempo hábil, com equipamentos e pessoal qualificados.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  São evidentes o valor e a importância do setor Arquivo para qualquer 

instituição, bem como as atividades que o mesmo desempenha. Em contrapartida, 

constata-se o pouco conhecimento que as instituições e seus diversos setores têm 

do que seja ou do que se realiza dentro deste importante setor. 

Este trabalho também mostrou, embora minimamente, o que sejam as 

estratégias de marketing e como elas podem contribuir, a fim de trazer maior 



 
  

visibilidade ao setor Arquivo dentro das instituições, agregando-lhe o devido valor e, 

assim, estreitar as relações com outros setores.   

As atividades que setor Arquivo desenvolve são essenciais para o bom 

desempenho das atividades cotidianas de qualquer instituição, mas a importância 

destas atividades precisa ser do conhecimento da administração e demais setores e, 

para isso, precisam da projeção e promoção que as estratégias de marketing 

proporcionam, justamente por promoverem a troca. Ou seja, a administração e 

demais setores precisam das atividades realizadas no setor Arquivo, mas, para isso, 

essas atividades precisam ser conhecidas dos mesmos.  

Amaral (2011, p. 89) diz que “é preciso que a informação disponível não seja 

imprecisa, vaga, probabilística, inconsistente, incompleta, ou incerta. Portanto, a 

acurácia da informação é um atributo que aumenta o seu valor”. Com isso, é 

importante ressaltar que, antes de se investir em estratégias de marketing para o 

setor Arquivo, faz-se necessário, primeiro, que o setor tenha uma gestão documental 

organizada e profissionais arquivistas qualificados no tratamento documental e 

atendimento, a fim de se posicionar de maneira positiva, tendo condições de atender 

satisfatoriamente a qualquer solicitação que lhe seja feita pelos demais setores.  

Conforme Kotler (2003, p. 208) “duas são as maneiras de tornar-se 

conhecido pelo nível de serviços: Uma é prestar os melhores serviços; a outra é 

prestar os piores serviços”. 

Finalizando muito bem todo o exposto até aqui no que se refira aos objetivos 

esperados para o setor Arquivo, Westwood (2007, p. 166) diz que “o sucesso no 

setor de serviços depende de sua imagem e reputação”. Então, o setor deve primar 

pela prestação dos bons serviços que presta para que seja referência e adquira o 

reconhecimento que tanto almeja, para benefício tanto da comunidade a que serve 

quanto para si próprio no que tanja às melhorias que tanto necessita. 

Como dito anteriormente, o setor Arquivo para a instituição compara-se ao 

coração para o corpo humano, pois ‘bombeia’ e dissemina informações para todos 

os órgãos (setores) para o bom funcionamento dessa instituição. 
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