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RESUMO 

 

 

A partir do levantamento de literatura sobre empreendedorismo e sobre 

arquivologia, busca-se definir estas duas áreas do conhecimento e apontar os seus 

princípios e as suas técnicas para então analisar o que elas têm ou podem ter em 

comum. Busca-se fazer um elo entre a arquivologia e o empreendedorismo, entre o 

arquivista e o empreendedor. Busca-se refletir o papel do arquivo e do profissional 

arquivista e analisá-los sob um novo ponto de vista, sob a perspectiva de um 

profissional que pode empreender em seu local de trabalho, agregando valores e 

despertando interesse pelos arquivos, através da exploração de um potencial que na 

maioria das vezes fica escondido dentro de si. O resultado desta reflexão pode ser 

favorável para os arquivistas e para os arquivos desta nação, que buscam a cada 

dia mais, conquistar o seu espaço na sociedade e provar a ela a sua devida 

importância e o seu devido valor. 

 

 

Palavras Chave: Arquivologia; Empreendedorismo; Arquivista empreendedor; 
Arquivologia empreendedora;  Arquivo empreendedor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

RÉSUMÉ 

 

 

À partir du recueillement de la littérature concernant à l'entrepreneuriat et à 

l'archivistique, on essaie dans ce travail de faire la définition de ces deux domaines 

de la connaissance aussi comme de mettre en évidence leurs principes et 

techniques pour qu'il soit possible d'analyser ce qu'ils ont ou pouvaient avoir en 

commun. Il est attendu l'établissement d'un lien parmi l'archivistique et 

l'entrepreneuriat. On s'occupe de la réflexion sur l'archive et le professionnel 

archiviste et les analyser sous un autre point de vue, sous la perspective du 

professionnel qui peut entreprendre dans son lieu de travail, en valorisant son travail 

et en suscitant l'intérêt par les archives, à commencer par la découverte d'un 

potentiel qui est souvent caché en soi-même. Le résultat de cette réflexion peut être 

favorable pour les archives et pour les archivistes de cette nation, qui poursuivent de 

plus en plus, conquérir son espace dans la société et la prouver son importance et 

sa juste valeur. 

 

  

Mots-clés: Archivistique ; Entrepreneuriat ; Archive entrepreneur ; Archiviste 

entrepreneur ; Archivistique entrepreneuse. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O tema desta monografia surgiu a partir da experiência no curso de 

Empreendedorismo e Inovação oferecido aos alunos da Universidade Federal 

Fluminense como complementação de estudos. A experiência em realizar um curso 

no qual foram trabalhados os saberes da área do empreendedorismo de modo 

aderente aos alunos de várias formações, permitiu com que se percebesse como a 

área do empreendedorismo pode contribuir para uma atuação do profissional 

arquivista que seja dinâmica e inovadora.   

Vislumbrar a associação do arquivista como um profissional empreendedor foi 

ao mesmo tempo estimulante, mas também um desafio.  Além de existirem várias 

vertentes e concepções na área do empreendedorismo, e de se tratar de algo novo 

apresentado pela mídia como um modismo, também produz efeitos extremos, ou 

seja, por um lado, os fãs incondicionais, por outro, os que associam à práticas 

voltadas ao interesse puramente econômico e de exploração. Ambos são nocivos e 

não contribuem para uma atuação profissional positiva e construtiva junto à 

sociedade.  

Por ter sido cunhado por economistas e administradores, o termo 

empreendedorismo esteve inexoravelmente associado à criação e desenvolvimento 

de negócios, à empresas bem sucedidas geradoras de lucros aos empresários e à 

fórmulas de se gerir negócios lucrativos. Esta, certamente, é uma compreensão 

correta do que seja empreendedorismo, mas não suficiente. Numa sociedade que 

sofre permanente transformação, na qual o conhecimento adquirido e as habilidades 

e competências desenvolvidas na educação formal são constantemente superadas, 

exige que o profissional que queira ter uma inserção qualificada no mercado, tenha 

capacidade de perceber novos caminhos em sua profissão e de inovar em sua 

atividade profissional.  Uma formação básica sólida e o acompanhamento da 

evolução na área profissional do indivíduo é fundamental e, se acrescida de uma 

atitude proativa e dinâmica, que abra novas perspectivas de trabalho, tanto no que 

se refere aos processos como aos resultados, torna o indivíduo mais apto a 

enfrentar um mercado que é competitivo.   
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Por meio de uma pesquisa bibliográfica, esta monografia pretende apresentar 

alguns elementos que possam ser úteis na compreensão da necessidade de o 

arquivista ser, também um empreendedor, de ser capaz de traçar uma vida 

profissional profícua para si e de se posicionar no mercado como um profissional 

competitivo e possuidor de valor na construção de uma sociedade melhor, mais justa 

e menos desigual por meio de sua atividade profissional. 

No capítulo 1, será abordado o contexto da sociedade do conhecimento e da 

informação e seu impacto na atuação profissional na contemporaneidade. Esta 

sociedade é marcada por mudanças, trazendo novidades para o mundo, com novas 

tecnologias, aproximando pessoas, agilizando o processo de disseminação de 

informações e obrigando os profissionais a se reciclarem constantemente para se 

inserirem no contexto desta sociedade. 

No capítulo 2, será apresentado o conceito e a evolução do 

empreendedorismo e de que modo ele pode auxiliar na constituição de um 

profissional empreendedor. Será apresentado o perfil deste profissional e o conjunto 

de técnicas que por ele podem ser utilizadas para o auxiliar em seu trabalho. Serão 

apresentados os tipos de empreendedorismo existentes, e serão desfeitos alguns 

mitos ao seu respeito. 

No capítulo 3, serão desenvolvidos, a Arquivologia como área da ciência, 

com seus princípios e técnicas e o Arquivo, como espaço de exercício da profissão 

do arquivista. Serão expostos os princípios arquivísticos e algumas funções do 

arquivista como gestor de documentos e do arquivo como instituição.  

No capítulo 4, a arquivologia e o empreendedorismo serão interligados, 

onde serão realizadas algumas aproximações com a ideia de um arquivista 

empreendedor pela necessidade que surge com a sociedade do conhecimento e da 

informação, sociedade esta em constantes mudanças, que impulsiona os 

profissionais a se equiparem com novas técnicas, conhecimentos e habilidades. 

Serão realizadas algumas articulações entre o trabalho do arquivista e as técnicas 

empreendedoras. E uma abordagem do arquivo como um local de trabalho 

empreendedor. 

Sabendo-se de que se trata de uma aproximação, a intenção deste trabalho 

é ascender uma chama na discussão sobre a ideia de o profissional arquivista 

começar a se perceber com potencial de empreender em sua profissão. Por um 

lado, atuando como arquivista tanto na iniciativa privada como em instituições 
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públicas, ele poderá ser capaz de demonstrar sua competência não apenas na 

gestão e na execução de procedimentos arquivísticos adequados à demanda da 

sociedade, mas também contribuir para a inovação e para a formulação de novos 

procedimentos. Por outro lado, uma perspectiva ampla pode se abrir para que o 

arquivista que atue na gestão de seu próprio negócio, provendo a sociedade de um 

serviço competente e altamente necessário para a organização das informações 

geradas pelas empresas. 

 

 

2 SOCIEDADE DO CONHECIMENTO E DA INFORMAÇÃO 

 

 

Vivemos atualmente em uma sociedade em constantes mudanças. Até pouco 

tempo, por exemplo, Plutão era considerado o nono planeta do sistema solar. Hoje 

em dia, a partir de estudos e com o auxilio das tecnologias que têm avançado, 

Plutão passou a ser considerado um “planeta anão”, deixando assim de ser 

considerado um planeta principal.  

As mudanças globais que tem ocorrido no século XXI são favoráveis para a 

planificação do globo terrestre. Com o avanço das tecnologias, uma pessoa que se 

encontra na “terra do sol nascente” (Japão), pode se conectar com uma pessoa que 

se encontra na “terra do sol poente” (Marrocos), em tempo real. Com a planificação 

do globo terrestre, compreendido no contexto do vertiginoso avanço tecnológico no 

qual a sociedade contemporânea está imersa, surgem novas oportunidades, mas, 

também novas ameaças; oportunidades de novos conhecimentos, de 

compartilhamentos, de conquistar novos contatos entre outros, e ameaças, de 

crimes organizados através da internet. Baseadas neste aspecto, Mariano e Mayer, 

concluem: “Precisamos nos manter alertas quanto às ameaças do mundo “plano”, 

mas, também abertos para explorar as oportunidades que surgem em maior volume 

e velocidade.” (MARIANO; MAYER, 2012, p. 5). 

Esta planificação do globo terrestre, chamada de globalização, criou 

oportunidades para o ser humano empreender e inovar. Quem primeiro desenvolveu 

a ideia de uma “planificação ou achatamento da terra” foi o Thomas Friedman em 

seu livro “O mundo é Plano” (2005). Para ele, a imagem de planificação dava conta 

de explicar o que se passa no mundo, atualmente, impulsionado.  
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É inegável que agora um número maior de pessoas tem possibilidade 
de colaborar e competir em tempo real com um número maior de 
outras pessoas de um número maior de cantos do globo, num número 
maior de diferentes áreas e num pé de igualdade maior do que em 
qualquer momento da história do mundo – graças aos computadores, 
ao correio eletrônico, às redes, à tecnologia de vídeo conferência e 
dos novos softwares, mais dinâmicos. (FRIEDMAN, 2005, p. 16). 
 

A globalização que hoje vivenciamos é resultado de um processo histórico 

mais amplo, processo que, para Friedman (2005), atravessou três grandes eras e 

ele as divide nas versões 1.0, 2.0 e 3.0.  

A globalização versão 1.0 começou em 1492 com as grande navegações, 

quando Cristóvão Colombo mostrou ao mundo que ele era bem mais amplo do que 

se tinha consciência, ampliando a percepção de novos negócios e a expansão de 

fronteiras, a qual inaugurou o comércio entre o Velho e o Novo Mundo. Friedman 

explica que o principal agente propulsor de mudança desta época era a potência 

“muscular” dos países, ou seja, a quantidade de força física, quantidade de vento, a 

quantidade de vapor. Neste período, que se estende até o século XVIII, os países e 

governos abriram caminho derrubando muros e interligando o mundo, promovendo 

uma integração mais ampliada do mundo ocidental. 

A segunda era da globalização para Friedman, a versão 2.0, tem início a 

partir da Revolução Industrial, em fins do século XVIII e vai até final do século XX. 

Esta é caracterizada pela expansão as empresas multinacionais, que buscam novos 

mercados e mão de obra barata para fabricar e vender seus produtos. A primeira 

metade desta era, segundo o autor, foi impulsionada pela queda dos custos de 

transporte, graças ao motor a vapor e às ferrovias. Na segunda metade, foi a vez da 

queda nos custos de comunicação, em decorrência da invenção do telégrafo, do 

telefone e da difusão de dados e de informação por meio de satélites, cabos de fibra 

ótica e da www em sua versão inicial.  

Foi neste período que assistimos de fato ao nascimento e à 
maturação de uma economia global, propriamente dita, no sentido que 
havia movimentação de bens e de informação entre os continentes em 
volume suficiente para a constituição de um mercado efetivamente 
global, com venda e revenda de produtos e mão de obra em escala 
mundial. (FRIEDMAN, 2005, p. 16). 
 

A versão 3.0 da globalização, segundo Friedman, continua permeada pelo 

uso da tecnologia, agora, de modo muito mais intensivo e conjugado à criação de 

uma rede de fibra ótica em escala planetária. Marcada pelo início dos anos 2000, a 
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variedade de tecnologias disponíveis e em constante evolução fazem com que os 

indivíduos se globalizem cada vez mais, trazendo a oportunidade de se inserirem em 

uma economia global. A partir deste momento, surgem oportunidades para 

pequenas empresas crescerem por meio do uso das tecnologias, oferecendo 

serviços para clientes localizados a quilômetros de distância, o que, para o autor, 

não está somente encolhendo em tamanho, mas está deixando o mundo mais plano 

e convertendo a todos em vizinhos de porta. . 

O que confere um caráter diferenciado à versão 3.0 em relação da etapa 

anterior, não é somente, segundo Friedman, a capacidade de os indivíduos se 

globalizarem com grande facilidade e de modo uniforme ao colaborarem e/ou 

concorrerem no âmbito mundial. A diferença maior está, também, no fato de que as 

duas etapas anteriores foram protagonizadas por europeus e americanos. Foram os 

países ocidentais, tanto pessoas como empresas, que conduziram grande parte do 

processo de globalização e configuração do sistema. Para o autor, existe uma 

tendência bem marcante de que esse fenômeno se inverta: 

Em virtude do achatamento e encolhimento do mundo, esta fase 3.0 
será cada vez mais movida não só por indivíduos, mas também por 
um grupo muito mais diversificado de não-ocidentais e não-brancos. 
Pessoas de todos os cantos do mundo estão adquirindo poder: a 
Globalização 3.0 possibilita um número cada vez maior de pessoas se 
conectarem num piscar de olhos. (FRIEDMAN, 2005, p. 20). 

 

O desenvolvimento da tecnologia da informação (TI) tem permitido que a 

cada vez mais e mais pessoas possam ter acesso às informações de que 

necessitam, independentemente da sua localização geográfica. A democratização 

da informação está exercendo um impacto sem precedentes na vida do homem. 

Com o acesso público por meio de buscadores (o Google, por exemplo), o homem 

nunca pôde encontrar tantas informações sobre tantas coisas e sobre tantas 

pessoas como hoje. Por meio de uma conexão por banda larga ou discada, ou 

acesso num cybercafé, indivíduos em localidades diferentes do planeta possuem o 

mesmo acesso básico aos dados disponíveis. De repente, os alunos e professores, 

enfim, as pessoas puderam ter acesso universal à informação contida em bibliotecas 

do mundo todo. 

O sociólogo espanhol, Manuel Castells, em sua obra “A Sociedade em rede”, 

descreve e analisa a formação da sociedade contemporânea sob a égide de um 

novo paradigma centrado na informação e no conhecimento, no qual identifica uma 
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nova estrutura social, marcada pela presença e o funcionamento de um sistema de 

redes. (CASTELLS, 2003). 

O novo paradigma tecnológico que Castells nos apresenta não é apenas 

uma economia baseada em informação. Esse novo paradigma, além de provocar 

alteração no escopo e na dinâmica da economia, tal como já apresentado por 

Friedman acima, produziu transformações nos modelos organizacionais das 

empresas que precisaram se adaptar às rápidas mudanças introduzidas pelo uso 

intensivo da tecnologia. “A principal mudança pode ser caracterizada como a 

mudança de burocracias verticais para a empresa horizontal”. (CASTELLS, 2003, p. 

221). E apresenta sete tendências principais para o surgimento das empresas 

horizontais: a organização em torno do processo e não da tarefa; gerenciamento em 

equipe; medida do desempenho pela satisfação do usuário; recompensa com base 

no desempenho da equipe; valorização da relação com fornecedores e clientes; 

informação e treinamento de funcionários em todos os níveis. “A empresa horizontal 

é uma rede dinâmica e estrategicamente planejada de unidades auto programadas e 

auto comandadas com base na descentralização, participação e coordenação”. 

(CASTELLS, 2003, p. 223). 

Os avanços tecnológicos também produziram mudanças substanciais nos 

processos e nos produtos, e causaram, de forma desproporcional, grandes 

alterações nos segmentos da economia em regiões e países, traduzindo-se em 

vantagens e desvantagens para o progresso econômico do planeta como um todo. 

Castells explica que a economia global, embora afete direta ou indiretamente a vida 

de toda a humanidade, não abarca todos os processos econômicos do planeta, nem 

abrange todos os territórios e nem inclui todas as atividades das pessoas. Os efeitos 

da economia global alcançam todo o planeta, mas sua operação e estrutura 

acontecem de modo diferente nos países e regiões, dependendo da posição que 

ocupam na divisão internacional do trabalho. Ela se caracteriza por uma assimetria 

entre países, tanto do ponto de vista de seu nível de interação, como do seu 

potencial de competição e dos benefícios do desenvolvimento econômico. E esta 

assimetria ocorre, também, em regiões no interior de cada país, produzindo um 

desenvolvimento regional desigual. Como consequência, ocorre concentração de 

riquezas em certos territórios e segmentação cada vez maior da população mundial, 

acarretando o aumento das desigualdades e da exclusão social. (CASTELLS, 2003, 

p.175). 
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A implementação do novo paradigma tecnológico, baseado em informação e 

conhecimentos que permeiam todos os processos de produção material e 

distribuição em escala global, impõe transformações sociais, culturais e institucionais 

básicas em todo o sistema social.  

As revoluções tecnológicas, cada qual a seu tempo, sempre foram capazes 

de induzir um padrão de descontinuidade nas bases materiais da economia, da 

sociedade e da cultura. Assim ocorreu quando o homem descobriu o fogo, começou 

a construir ferramentas e equipamentos, quando começou a utilizar a energia 

elétrica, o carro, o telefone, enfim, os avanços tecnológicos sempre produziram no 

homem, na sociedade, na economia, mudanças radicais no seu comportamento 

como ser político, econômico, social e psicológico. 

No novo paradigma tecnológico, o fundamento da economia informacional 

global, segundo Castells, caracteriza-se pelo desenvolvimento de uma nova lógica 

que converge para procedimentos voltados para o aumento da produtividade e 

competitividade. A informação passa, então, a integrar todos os processos da 

existência humana, tanto individual, como coletiva. Penetra em todos os domínios da 

atividade humana e estão irremediavelmente integrando o mundo em redes globais.   

Como síntese do pensamento Castells, poderíamos afirmar que uma nova 

economia global surge no século XX e se expande vigorosamente em nossos dias, 

impulsionada que foi pelo avanço tecnológico que penetrou em todas as esferas da 

atividade humana. Essa nova economia possui três características principais: é 

informacional, pois a produtividade e a competitividade de seus agentes, sejam 

empresas, nações ou indivíduos, dependem da capacidade de gerar, processar, e 

aplicar de forma eficiente a informação base da construção do conhecimento; ela é 

global e em rede,  porque as principais atividades produtivas, o consumo e a 

circulação, assim como seus componentes – capital, trabalho, matéria-prima, 

mercado, informação e tecnologia – estão organizados em escala global, por meio 

de uma rede de conexões entre agentes econômicos. E essa nova economia surge 

porque a revolução da tecnologia da informação forneceu a base material 

indispensável para a sua criação. 

Entende-se que, tanto Castells como Friedman, chamam a nossa atenção 

para o fato de que, para se inserir apropriadamente e com sucesso na sociedade 

contemporânea, o profissional necessita estar não somente conectado com os 

avanços e tendências de sua profissão, como também inserido no ritmo das 
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transformações pelas quais passa a sociedade do conhecimento e da informação, 

fortemente marcada pelo novo paradigma tecnológico. 

 

 

3 O QUE VEM A SER EMPREENDEDORISMO? 

   

 

Os primeiros interessados em estudar sobre o empreendedorismo foram os 

economistas, que desde os séculos XVIII e XIX consideravam sua importância e 

iniciavam os seus estudos sobre ele. O Empreendedorismo vem de um processo de 

evolução e que somente no século XX, tornou-se tema de interesse de estudo 

acadêmico. Os economistas enxergaram no empreendedorismo, o impulso para a 

economia mundial e definiram os empreendedores como habilidosos em detectar 

oportunidades e assumir riscos calculados. Mariano e Mayer (2008) afirmam:  

Os primeiro estudiosos da economia, como Richard Cantilon, no 
século XVIII, e o francês Jean Baptiste Say, no século XIX, 
reconheciam a importância dos empreendedores para o sistema 
produtivo. Para eles, os empreendedores possuíam as habilidades 
para detectar oportunidades a cada mudança no contexto do 
mercado, bem como para assumir os riscos de um empreendimento. 
Por isso, tinham um papel importante para o desenvolvimento 
econômico. (MARIANO; MAYER, 2008, p. 66). 

 

Posteriormente, os psicólogos e sociólogos também começaram a estudar 

sobre empreendedorismo, em busca de descobrir as características psicológicas do 

empreendedor e quais as razões que o levam a empreender. Segundo Mariano e 

Mayer (2008) 

No fim dos anos 60, David McClelland, um renomado psicólogo da 
Universidade de Harvard, conduziu pesquisas na área de 
empreendedorismo, identificando um forte elemento psicológico que 
caracterizava os empreendedores bem-sucedidos: a “motivação por 
realizações” ou um “impulso para aprimoramentos”. (MARIANO; 
MAYER, 2008, p. 68). 

 

A corrente da psicologia destacou o empreendedorismo como sendo 

compreendido por comportamentos e atitudes que podem ser adquiridas por 

qualquer individuo. Começa então a surgir a ideia de que um indivíduo pode ser 

treinado para empreender, ideia esta, que vem ganhando forças ao longo dos 

tempos. David McClelland em seus estudos identificou 10 competências pessoais 
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empreendedoras. São elas: busca por oportunidades e iniciativa, persistência, 

aceitação de riscos, exigência de eficiência e qualidade, comprometimento com o 

trabalho, estabelecimento de metas, busca de informações, monitoramento e 

planejamento sistemático, persuasão e rede de contatos, e por último; 

independência e autoconfiança. 

A partir daí, os administradores se interessaram pelo estudo do 

empreendedorismo, já que a inovação passou a ser característica fundamental para 

a sobrevivência das empresas. Para a Administração, o empreendedorismo é 

importante pelo componente intrínseco que reage sempre bem frente às mudanças, 

necessidade de mercado e que explora oportunidades. 

Conceituar empreendedorismo é algo complexo, pois envolve muitas linhas 

de pesquisa de diversas áreas do conhecimento. Cada área do conhecimento define 

o empreendedorismo de acordo com a sua ótica, visando o seu campo de interesse. 

A seguir serão apresentadas algumas visões e definições de empreendedorismo. 

Segundo Dornelas (2005), “Empreendedorismo é o envolvimento de pessoas 

e processos que, em conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidades. 

E a perfeita implementação destas oportunidades leva a criação de negócios de 

sucesso.” (DORNELAS, 2005, p. 39). 

Segundo Mariano e Mayer (2012) 

O dicionário Aurélio da Língua Portuguesa define a palavra ‘empreender’ 
como a ação de praticar, de pôr em execução. Origina-se do latim 
imprehendere. Já o termo “empreendedorismo” parece ter sido originado 
da livre tradução da palavra da língua inglesa entrepreneurship. 

(MARIANO; MAYER, 2012, p. 18). 
 

De acordo com esta definição, o empreendedorismo é o ato de empreender, 

ou seja, de pôr em prática um ideia. O empreendedorismo vai além de uma 

idealização, é a execução do que foi idealizado. 

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), empreender é identificar oportunidades e desenvolver meios de 

aproveitá-las, assumindo riscos e desafios. 

 

 

3.1 O EMPREENDEDORISMO NO BRASIL 
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No Brasil, o movimento do empreendedorismo começou na década de 90 

com a criação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), em 1990, e com a criação da Associação para Promoção da Excelência 

do Software Brasileiro (SOFTEX) em 1997. Antes da criação destas empresas, os 

empreendedores não encontravam informações que os auxiliassem na manutenção 

de suas empresas.  

O SEBRAE foi criado com a intenção de promover o desenvolvimento e a 

competitividade das micro e pequenas empresas brasileiras assessorando o 

empreendedorismo no Brasil. O SEBRAE oferece o serviço de consultoria e 

orientação aos pequenos e micro empresários referente às diversas questões das 

micro e pequenas empresas. 

 Segundo Dornelas (2005), a SOFTEX fora criada com a intenção de 

encaminhar as empresas brasileiras de softwares para o mercado externo, 

fornecendo capacitação e tecnologia para as empresas da área da informática. Com 

isso, a história do empreendedorismo brasileiro pode ser confundido com a história 

da criação da SOFTEX. 

Através das ações da SOFTEX e do SEBRAE, juntamente com incubadoras 

de empresas (empresas ou projetos que auxiliam a criação e o desenvolvimento de 

outras empresas), e com as universidades do país, é que o empreendedorismo 

começou a ser conhecido e visto com olhar de interesse pela sociedade brasileira. 

 

 

3.2 TIPOS DE EMPREENDEDORISMO 

 

 

O empreendedorismo pode ser dividido em três diferentes tipos. São eles; o 

empreendedorismo empresarial, o empreendedorismo corporativo e o 

empreendedorismo social. 

O empreendedorismo empresarial pode ser definido como sendo um 

processo de identificação de uma oportunidade e a criação de novas empresas. 

Implementação de novos negócios com fins lucrativos. Já o empreendedorismo 

social, visa o desenvolvimento social, a transformação da sociedade, a conquista de 

“um mundo melhor”, capturando e implementando novas oportunidades de negócio, 
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com administração eficiente e resultados, porém, sem fins lucrativos. Segundo 

Mariano e Mayer: 

O termo empreendedorismo social é relativamente novo. Surgiu da 
aplicação da lógica da administração de empresas aplicadas ao 
campo social, tomando emprestada boa parte da lógica de 
funcionamento do empreendedorismo empresarial. Apresenta, 
entretanto, características próprias, como, por exemplo, focaliza a 
busca de soluções sociais e produz bens e serviços para a 
comunidade. O desempenho do empreendimento é medido pelo seu 
impacto social, e seu público-alvo são pessoas em situações de 
risco e excluídas socialmente. Desta forma, o empreendedorismo 
social deriva do empreendedorismo empresarial ou de negócios, 
sendo os empreendedores sociais um gênero dos empreendedores 
empresariais, só que imbuídos de uma missão social. (MARIANO; 
MAYER, 2008, p.172). 

 

O empreendedorismo corporativo, também conhecido como 

empreendedorismo interno ou intraempreendedorismo, pode ser definido como um 

processo de identificação, desenvolvimento e implementação de novos métodos de 

trabalho dentro de uma empresa já existente, com inovações, tansformação de 

ideias em realidade, buscando sempre melhorias e crescimento para a empresa. O 

empreendedor corporativo é aquele que faz as coisas acontecerem dentro de uma 

empresa. Ele se empenha em obter bons resultados para o setor onde trabalha ou 

para a empresa como um todo.  É mais que um gerente, é um líder. 

 

 

3.3 O PERFIL EMPREENDEDOR 

 

 

“Quem empreende está utilizando todas as suas capacidades para realizar 

alguma coisa que tenha valor para a sociedade.” (MARIANO; MAYER, 2012, p. 18). 

Considerando a afirmação acima, é notável que o empreendedor necessita 

realizar algo, seja a criação de um produto, a criação de um serviço, melhorias em 

um serviço ou em um produto, ou até mesmo criação ou melhorias de um processo, 

que tenha valor para a sociedade. Portanto, ele necessita conhecer a sociedade ou 

a instituição na qual está inserido e na qual pretende ser empreendedor. Só assim, o 

empreendimento poderá ter sucesso, estando ambientado na sociedade ou na 

instituição onde está inserido. O famoso criador da Apple, Esteve Jobs, já dizia: “as 

pessoas não sabem do que precisam até que alguém mostre para elas.” Ou seja, o 
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empreendedor é alguém que, com sua capacidade criativa, vai enxergar antes de 

todos, algo que possa ter valor para a sociedade e vai pôr mão na massa para 

realizar suas ideias criativas. Certamente quando Alexander Graham Bell inventava 

o telefone, a sociedade estava acostumada a utilizar cartas e telégrafo para se 

comunicar. Para muitos, esse meio de comunicação já era perfeito, já estavam 

satisfeitos, não enxergavam que existiria outro meio de comunicação no qual um dia 

seria de valor para a sociedade. Alexander Graham Bell enxergou primeiro, que o 

telefone seria algo de valor para a sociedade, e com sua capacidade criativa e 

determinação, inventou o telefone e mostrou a sociedade que ela necessitava desse 

meio de comunicação. Mostrou que o telefone tinha um valor para a sociedade. 

Portanto o empreendedor é alguém que precisa, sobretudo, de criatividade e 

determinação para realizar suas idéias. A partir da criatividade e da determinação, 

pode então surgir consequentemente, uma inovação. 

Para Mariano e Mayer, “Inovação é a criação de um produto, serviço, ou 

processo superior pela exploração de alguma forma de mudança, seja ela de caráter 

técnico, organizacional, entre outras formas de mudança.” (MARIANO; MAYER, 

2012, p. 31). 

O austríaco Joseph Schumpeter, citado por Mariano e Mayer (2012), afirma 

que existem diferentes tipos de inovação, basicamente centralizadas em dois eixos: 

inovação de produto ou inovação de processo, que de acordo com o seu impacto, 

podem ser classificadas como: incremental /sustentada ou disruptiva/ descontínua. A 

seguir, está a explicação de suas diferenças: 

 A inovação de produto consiste na criação de novos produtos ou melhorias 

em produtos já existentes. 

 A inovação de processo consiste na mudança no processo no qual o produto 

é feito ou no qual o serviço é realizado. A inovação de processo nem sempre 

influi no produto final, mas gera melhorias no processo de produção ou no 

processo de realização de um serviço. 

 Inovação incremental ou sustentada consiste no aperfeiçoamento, melhorias 

no processo ou no produto já existente. 

 Inovação disruptiva ou descontínua, sendo também conhecida como inovação 

radical, consiste em uma inovação que acaba com os moldes de produtos ou 

serviços anteriores, traz uma mudança drástica para o mercado. O novo 

produto ou serviço substitui completamente o seu antecessor. 
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Existe também outro tipo de inovação que é realizado no modelo de 

negócio. Esta inovação consiste na mudança na forma como o produto ou serviço é 

oferecido ao mercado. Ela não vai trazer mudanças no produto ou no processo, mas 

sim na forma como eles são levados ao mercado. Portanto não está 

necessariamente ligada a inovação de produto ou de processo. 

Existem diferentes tipos de inovação, mas para que de alguma maneira ela 

ocorra é necessário que haja liberdade de opinião, liberdade de expressão, 

liberdade de pensamento, estimulo a criatividade por parte da comunidade no qual o 

empreendedor esta inserido. Países, comunidades, instituições, empresas que 

preservam a liberdade semeiam e colhem inovação. Conforme diz Mariano e Mayer: 

Para que as pessoas pensem em algo diferente e arrisquem-se a 
produzir uma novidade, a sociedade precisa estimular a diversidade 
e a liberdade para permitir que indivíduos criativos possam ter, além 
de liberdade para pensar por si só, a possibilidade de encontrar 
alguém, outras pessoas ou organizações, que pense como elas, 
para apostar nas suas ideias. (MARIANO; MAYER, 2012, p.34-35). 

 

Kirzner 1973, citado por Dornelas 2005, descreve o empreendedor como um 

indivíduo que cria um equilíbrio, trazendo uma visão positiva e solução para um 

ambiente de caos. Baseado neste pensamento é possível concluir que o 

empreendedor é alguém que transforma problemas em solução, ambiente de caos 

em um ambiente de equilíbrio. 

O perfil empreendedor é formado por atitudes empreendedoras. 

Encontramos na obra de Salim et al. (2004, p. 5-6), algumas dessas atitudes as 

quais descrevemos a seguir: 

a) Assumir riscos: Todo empreendedor necessita ter esta qualidade. O 

verdadeiro empreendedor necessita ter a coragem de enfrentar desafios e 

assumir riscos de tentar novas ideias, novas possibilidades, de gerenciar um 

empreendimento e buscar novos caminhos. Porém, todos os riscos que um 

empreendedor assume são calculados. 

b) Identificar oportunidade: Todo empreendedor necessita estar atento as novas 

oportunidades que surgem no mercado, estando abertos a elas ao ponto de 

reunir condições propícias para que um bom negócio seja realizado. 

c) Conhecimento: O empreendedor necessita ter conhecimento sobre o ramo do 

negócio no qual está inserido, para que tenha domínio sobre ele, e assim 

obter maior chance de êxito. 
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d) Organização: Capacidade de utilizar todos os recursos que detém para o bem 

do negócio de forma racional. Ter senso de organização. 

e) Tomar decisões: Um empreendedor necessita estar sempre tomando 

decisões acertadas e nas horas certas. Para que isso ocorra, é necessário o 

levantamento de informações, a análise da situação, a avaliação das 

alternativas existentes e a escolha de uma solução adequada. Muitas das 

vezes o sucesso depende de uma boa tomada de decisão. 

f) Liderança: Todo empreendedor precisa ser um líder. Liderar é definir 

objetivos e metas, combinar métodos e resultados, orientar pessoas e 

estimulá-las quanto à realização de tarefas, favorecendo boas relações de 

trabalho entre pessoas e equipes em torno do empreendimento. 

g) Dinamismo: O empreendedor não se acomoda a rotinas, é sempre dinâmico, 

buscando fazer com que ideias se tornem reais, palpáveis, se concretizando 

em negócios efetivos. 

h) Independência: O empreendedor busca ser livre, ser o próprio chefe, 

determinar seus passos, abrir e seguir seu próprio caminho, enfim, ser 

independente, evitando ter que lidar com obstáculos que eventualmente 

terceiros podem pôr em seu caminho por não ter a mesma visão. 

i) Otimismo: É a característica de imaginar o sucesso e não o fracasso. 

Capacidade de enfrentar os obstáculos, tendo uma visão além das 

dificuldades. 

j) Tino empresarial: é a soma de todas as outras atitudes já descritas, é um faro 

empresarial.  

 

Resumindo, Peter Drucker, citado por Salim et al. (2004, p. 6), diz que “O 

empreendedorismo é um comportamento e não um traço da personalidade.” 

Portanto, qualquer pessoa pode empreender desde que se capacite para isso, 

buscando desenvolver as atitudes empreendedoras.  

Existem muitos mitos a respeito do empreendedorismo e podemos 

encontrar na obra de Salim et al.(2004, p. 7-9), a descrição de alguns deles. Dentre 

estes mitos relacionados ao empreendedorismo há um que diz que o 

empreendedorismo é uma característica inata: ninguém se torna empreendedor, já 

se nasce empreendedor. Não é verdade, pois o empreendedor é feito com o tempo, 
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pela acumulação de experiências e habilidades. Segue a análise apresentada pelo 

autor a respeito de outros mitos:  

 

● Mito: Qualquer um pode começar um negócio.  

Na realidade é fácil começar um negócio, o difícil é fazê-lo sobreviver. Para o 

negócio sobreviver, o empreendedor precisa ter “pé no chão”, saber a diferença 

entre a ideia e a oportunidade. 

 

● Mito: Empreendedores são jogadores. 

Na realidade os empreendedores não vivem de acordo com a sorte, mas sim de 

acordo com os riscos calculados que assumem, eles minimizam os riscos tentando 

influenciar a sorte. 

 

● Mito: Empreendedores querem o espetáculo só pra si. 

Na realidade os empreendedores de sucesso constroem uma equipe. É difícil ter um 

grande negócio sozinho. 

 

● Mito: Empreendedores são os seus próprios chefes e completamente 

independentes. 

Na realidade o empreendedor serve a muitos e é dependente destes a quem ele 

serve e de quem ele é servido: fornecedores, clientes, sócios, credores, etc. 

 

● Mito: Empreendedores trabalham mais tempo e mais duro do que gerentes em 

grandes empresas. 

Na realidade nada foi comprovado a respeito, existem pesquisas que afirmam que 

sim e outras que afirmam que não. 

 

● Mito: Empreendedores experimentam grande estresse e pagam alto preço. 

Na realidade de certa forma é verdade, mas não mais do que em outras profissões. 

Os empreendedores são satisfeitos com o seu trabalho e com o fruto dele. 

 

● Mito: Começar um negócio é arriscado e frequentemente acaba em falência. 

Na realidade os empreendedores talentosos e experientes que sabem identificar 

oportunidades e atrair recursos, dificilmente entram em falência. E por mais que o 
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seu empreendimento entre em falência, ele não entra. A falência para o 

empreendedor é mais um campo de aprendizado e experiência. 

 

● Dinheiro é o mais importante ingrediente para se começar o negócio. 

Na realidade o dinheiro é um dos ingredientes menos importantes. Se as outras 

partes e talento existirem, o dinheiro aparecerá. Ter dinheiro para empreender não é 

sinônimo de que o empreendimento dará certo. 

 

● Mito: Empreendedores devem ser novos e com energia. 

Na realidade idade não é barreira. A idade média dos empreendedores de sucesso é 

perto dos 35 anos, mas há muitos casos de empreendedores mais velhos. O 

importante é saber trabalhar, ter experiência e ter uma rede de relacionamentos. 

 

● Mito: Empreendedores são motivados pela busca do todo poderoso dólar. 

Na realidade empreendedores de sucesso buscam realização pessoal, controle dos 

seus próprios destinos, e realização dos seus sonhos. O dinheiro é visto com última 

ferramenta de motivação. 

 

● Mito: Empreendedores buscam poder e controle sobre terceiros. 

Na realidade o empreendedor busca realização, responsabilidade e resultados. O 

poder é mais um subproduto do que uma força de motivação. 

 

● Mito: Se o empreendedor é talentoso, o sucesso vai acontecer em um ou dois 

anos. 

Na realidade raramente um negócio tem solidez em menos de três ou quatro anos. 

 

● Mito: Qualquer empreendedor com uma boa ideia pode levantar capital. 

Na realidade nos Estados Unidos, somente entre um a três em cada 100 conseguem 

capital. 

 

● Mito: Se um empreendedor tem capital inicial suficiente, não pode perder a 

chance. 

 Na realidade, na maioria das vezes o que ocorre é o oposto. Muito dinheiro no início 

cria euforia e a falta de planejamento.  
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O empreendedor é alguém necessariamente criativo, determinado, otimista, 

organizado, sempre realizando planejamento, sendo persistente, comprometido, 

líder e não apenas chefe, tem visão de futuro, estuda e lê sempre, e está atualizado 

com os acontecimentos da sociedade e da empresa. Enfim, ser empreendedor não é 

nada fácil, mas também não é nada impossível ou só para quem assim já nasce, 

pois como pudemos ver, tal afirmação é um mito.  

 

 

3.4 TÉCNICAS PARA AUXILIAR O EMPREENDEDOR NO AUMENTO DA 

CRIATIVIDADE, NA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E NAS TOMADAS DE 

DECISÕES 

 

 

Existem algumas técnicas que auxiliam o aumento do pensamento criativo. 

Uma técnica muito utilizada para a solução de problemas é o brainstorming, que 

consiste no estimulo a geração de ideias por meio de uma reunião informal entre um 

grupo, onde há um mediador e não há julgamentos, onde as pessoas do grupo falam 

o que lhes vem à mente sem pensar, sem restrições e sem serem julgadas por suas 

ideias. No brainstorming é proibido julgar e intitular as ideias que surgem como; 

tolas, ridículas, inviável, e adjetivos do gênero. Todas as ideias são bem vindas 

numa reunião de brainstorming. O mediador apresenta o problema de forma clara, e 

os objetivos que precisam ser atingidos, tendo o papel de manter a reunião no foco, 

controlando o tempo e não permitindo os julgamentos, deixando a reunião muito 

aberta e bem humorada, pois isto auxilia o surgimento de novas ideias. 

A técnica de brainstorming pode ser também realizada individualmente, 

onde o indivíduo pode utilizar a ajuda de cadernos, quadros, cartolinas, papéis etc., 

para escrever suas próprias ideias. No brainstorming individual as regras são as 

mesmas: nada de julgamentos.  Nas sessões de brainstorming individual o que se 

tem em favorável é a solidão, pois se perde o medo de pensar e ser julgado, já que 

se está sozinho e não há ninguém no momento para julgá-lo. Em contra partida, no 

brainstorming individual não há a diversidade de pensamentos que há quando 

realizado em grupo. 
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Outra técnica é o brainstorming reverso, onde as regras são as mesmas do 

tradicional, porém as perguntas que o mediador faz são reversas no intuito de 

chegar à origem do problema e transformá-lo em solução. Exemplo: Como não 

solucionar o problema? 

Existe também a técnica chamada reverso, que é bem parecida com a 

anterior, mas o objetivo é outro: identificar os problemas que ficam escondidos e 

resolvê-los. Nesta técnica o mediador faz perguntas ao grupo ao contrário do que 

gostaria de fazer. Exemplo: Como insatisfazer o chefe? 

Outra técnica também muito interessante é a chamada de Seis chapéus. 

Nesta técnica são explorados diversos ângulos de um problema. São apresentados 

seis chapéus com cores diferentes uns dos outros (branco, vermelho, preto, 

amarelo, azul e verde) representando diferentes estilos de pensamento. São 

divididos os grupos (seis) onde cada grupo fica responsável por defender um estilo 

de pensamento condizendo com o seu chapéu. O chapéu branco representa o foco 

nos fatos e dados, ele é neutro e objetivo. O chapéu vermelho representa o olhar os 

problemas com emoção e intuição. O chapéu preto representa o foco nos pontos 

negativos das decisões. O chapéu amarelo representa o foco nos pontos positivos 

das ideias. O chapéu verde representa o foco na criatividade para a solução do 

problema. O chapéu azul representa o mediador da discussão, ele controla a 

organização do pensamento, cuidando dos demais chapéus. 

Enfim, existem muitas técnicas para estimular o pensamento criativo. 

Segundo Mariano e Mayer, “Um bom domínio dessas técnicas dependem de três 

fatores importantes: experimentação, persistência e avaliação.” (MARIANO; MAYER, 

2012, p. 191). É necessário experimentar as técnicas, ter persistência mesmo que 

não dê certo na primeira tentativa e no final da experimentação das mesmas, avaliar 

cada resultado. 

 

 

3.5 TÉCNICA PARA AUXILIAR O EMPREENDEDOR NO GERENCIAMENTO, 

ATRAVÉS DA VISÃO POR PROCESSO 

 

 

Para um melhor entendimento do que é visão por processo, é necessário 

antes se ter o conhecimento do que é processo. “Processo é um grupo de atividades 
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realizadas numa seqüência lógica com o objetivo de produzir um bem ou um serviço 

que tem valor para um grupo específico de clientes.” (HAMMER; CHAMPY, 1994 

apud GONÇALVES, José, 2000, p. 7). 

Todo processo tem uma entrada e uma saída, e entre elas está a agregação 

de valor. Na entrada de um processo de fabricação de roupas, por exemplo, temos 

algumas matérias primas: tecido e linha. Para que a roupa seja feita, deve existir 

uma agregação de valor naquelas matérias primas, que é a costura. Após a costura 

ser feita, enfim, teremos a saída, que é a conclusão de um processo: a roupa 

fabricada. Barbieri e Thielmann, afirmam que “o importante é sabermos que um 

processo deve transformar as entradas em um produto ou serviço que agregue 

valor. Não havendo uma agregação de valor, não há razão de esse processo existir.” 

(BARBIERI; THIELMANN, 2011, p. 17) Se na entrada tivermos as matérias prima: 

linha e tecido e na saída tivermos linha e tecido, não houve uma agregação de valor, 

logo, não existiu um processo. 

Existem também redes de processos, onde a conclusão de um processo 

gera o início de outro. Utilizando ainda o exemplo do processo de fabricação de 

roupa, podemos imaginar que após a conclusão do processo de fabricação de uma 

roupa será iniciado o processo da estampa daquela roupa fabricada. Onde na 

entrada teremos, por exemplo, uma tinta e uma blusa, que terá o valor da estampa 

agregado, de forma que tenhamos na saída uma blusa estampada. 

Embora a visão por processo tenha sido pensada e utilizada inicialmente 

pelos setores industriais, atualmente entende-se que ela pode e deve ser utilizada 

também nos setores administrativos. “As empresas do futuro deixarão de enxergar 

processo apenas na área industrial, serão organizadas em torno de seus processos 

não fabris essenciais e centrarão seus esforços em seus clientes. (Gonçalves, José, 

2000, p. 13). 

“Seja na abertura de um empreendimento ou em uma organização, o 

conhecimento de processos é pré-requisito para inovar e empreender.” (BARBIERI; 

THIELMANN, 2011, p. 59). 

 

 

3.5.1 Gestão de processo 
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Segundo a UNICAMP (2003 apud BARBIERI; THIELMANN, 2011, p. 18) 

Gestão de Processo pode ser entendida como o: 

enfoque administrativo aplicado por uma Organização que busca a 
otimização e a melhoria da cadeia de processos, desenvolvida para 
atender necessidades e expectativas das partes interessadas, 
assegurando o melhor desempenho possível do sistema integrado a 
partir da mínima utilização de recursos e do máximo índice de 
acerto.  
 

Ou seja, é a Gestão de Processo que possibilita o crescimento da empresa através 

de melhorias em seus processos de trabalho.  

A Gestão de Processo deixa de estruturar uma organização pelo seu 

organograma para estruturá-la pelo seu fluxograma, deixa de ser vertical para ser 

horizontal. Ela deixa de focar nas áreas da organização para focar em seus 

processos de trabalho. 

A Gestão de Processo envolve três etapas: o mapeamento de processo, a 

análise de processo e a otimização de processo. Aplicando essa técnica e 

respeitando cada etapa, o empreendedor tem fortes chances de fazer o 

empreendimento dar certo. 

 

 

3.5.1.1 Mapeamento de processo 

 

 

O mapeamento de processo visa identificar quais são os processos de 

trabalho de uma organização. Ele permite que o empreendedor estruture o negócio, 

baseado nas atividades que são exercidas na empresa. O modelo de estruturação 

de empresas que mais se vê por aí, é o funcional e departamentalizado, que é 

baseado em cargos e que permite erros. A estruturação através de processo é 

preciso, pois, evita que um cargo seja acrescentado na empresa sem necessidade. 

Se não existir um processo de trabalho na empresa relacionado com um 

determinado cargo, para que este cargo vai existir? Para que contratar pessoal para 

assumir um cargo inútil para a empresa? É por este motivo, que muitas empresas 

recebem processos trabalhistas por desvio de função; quando um profissional de 

uma determinada área é contratado para assumir um cargo e acaba assumindo 

outro. Neste caso, por motivo de as atividades inerentes ao cargo contratado não 
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existirem naquela empresa e por isto o profissional acaba tendo que exercer outras 

atividades, inerentes a outros cargos. 

O mapeamento de processo é realizado por meio de uma entrevista e/ou 

um questionário aplicado a um profissional que seja responsável pelo processo e/ou 

a observação pessoal do processo de trabalho, conforme diz Barbiere e Thielmann: 

Normalmente, o analista de processo, profissão do empreendedor 
corporativo que atua em uma organização, têm a sua disposição, 
três instrumentos que possibilitam o cumprimento de uma boa 
análise organizacional. São eles: a entrevista, o questionário e a 
observação pessoal (ou direta). Todos podem ser utilizados dentro 
de um mesmo estudo. (BARBIERI; THIELMANN, 2011, p. 29). 

 

Dentre esses métodos o mais indicado e mais utilizado é a entrevista. Ainda que os 

outros métodos sejam utilizados a entrevista ainda assim é indicada para completar 

o mapeamento, pois ela permite que o entrevistador, no caso o próprio 

empreendedor, elimine possíveis dúvidas que ainda permaneçam quanto ao 

processo. 

Após a identificação dos processos de trabalho de uma organização, é 

dever do empreendedor, medir o grau do desempenho daqueles processos, para 

que se saiba o que precisa de melhorias. Conforme diz Barbieri e Thielmann (2011), 

cada empresa que realiza a gestão de processos, implanta um tipo de ação para 

obter melhorias em seus processos de trabalho, mas todas elas têm algo em 

comum: 

A utilização de indicadores de desempenho para medir o que julgam 
importante para o sucesso – do nível de retrabalho ao volume de 
produção, da satisfação do consumidor à margem de lucro por 
produto. É crucial para o seu negócio, mensurar dados que vão 
além do resultado financeiro. [...] Com a adoção de indicadores de 
desempenho, as organizações podem detectar deslizes, corrigir o 
percurso e traçar novos planos para lucrar mais! (BARBIERI; 
THIELMANN, 2011, p. 33, 34). 

 

 

3.5.1.2 Análise de processo 

 

 

Esta etapa consiste em analisar os indicadores de desempenho dos 

processos. Quando a análise dos indicadores de desempenho de um processo é 
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realizada e este processo indica problemas, é realizada a reengenharia de processo. 

Segundo Barbieri e Thielmann, reengenharia é: 

o repensar fundamental e a reestruturação radical dos processos 
empresariais que visam alcançar drásticas melhorias em indicadores 
críticos e contemporâneos de desempenho, tais como custos, 
qualidade,  atendimento e velocidade. (BARBIERI; THIELMANN, 
2011, p. 42). 

 

A reengenharia vem trazendo drásticas mudanças aos procedimentos antes 

utilizados. Existem dois tipos de reengenharia: a de processo e a de negócio. A 

reengenharia de processo visa melhorias no processo, ela modifica os processos 

buscando eliminar as atividades que não adicionam valor a ele, para que o mesmo 

tenha mais qualidade. A reengenharia de negócio visa melhorias nos negócios da 

empresa, na maneira como ela compete e se apresenta ao mercado, trazendo 

mudanças através de uma visão estratégica. 

Segundo Barbieri e Thielmann: 

a análise de um processo precisa de cautela e, principalmente, um 
levantamento adequado dos principais possíveis problemas e 
gargalos do processo, depois de documentar essa lista de 
problemas encontrados, é necessário priorizá-la. (BARBIERI; 
THIELMANN, 2011, p. 46). 

 

Quando o empreendedor prioriza solucionar os problemas mais graves para o 

negócio da empresa, ele evita gastar os recursos que normalmente são escassos, 

com problemas menores, que não trarão os benefícios esperados e necessários. 

Após a priorização dos problemas mais graves, o empreendedor deve partir 

para o plano de ação que trará a solução para os problemas mais graves listados. 

 

 

3.5.1.3 Otimização de processo 

 

 

Esta é a fase onde se revisita constantemente os resultados entregues pelo 

processo e cogitam-se novas iniciativas de otimização de processos para obtenção 

de novos resultados, mais eficientes e mais eficazes. 

“A otimização prevê que após a análise de um processo, devemos praticar a 

melhoria contínua, na busca incessante para tornar tais processos cada vez mais 
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ágeis e mais automatizados, de uma maneira sistêmica e integrada.” (BARBIERI; 

THIELMANN, 2011, p. 61). 

A otimização de processos é responsável por eliminar as perdas do 

processo que foram identificadas na etapa da análise de processo. Dentre essas 

perdas, podemos citar: perda de informação, perda de produção, perda de tempo, 

etc. 

Para a realização desta etapa é necessário assim como em todas as outras, 

ter planejamento. 

 

 

3.6 TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO PARA EMPREENDEDORES 

 

 

A visão que geralmente se tem a respeito de negociação é que nela um 

negociador ganha e o outro perde, o famoso mito do “bolo fixo”. Este pensamento 

costuma bloquear a negociação, impedindo até mesmo que ela ocorra. Na verdade, 

na maioria das negociações a relação é ganhador-ganhador. Ou seja, existem dois 

ganhadores. Conforme diz Mariano Mayer (2008): 

Na vida cotidiana, a maior parte dos conflitos sociais não é do tipo 
“bolo fixo”, já que é quase sempre possível introduzir novas 
dimensões na negociação, permitindo, assim, aumentar o seu 
potencial de soluções que atendem aos interesses das partes. 
(MARIANO; MAYER, 2008, p. 295). 

 

Na sociedade, existem oportunidades e maneiras de resolver os conflitos 

por meio da busca de solução que trazem ganhos para todas as partes envolvidas 

na negociação. Esta forma de negociação é conhecida como integrativa. Nela, “as 

partes cooperam de forma a atingir benefícios mútuos integrando seus interesses e 

também competindo para dividir o valor.” (MARIANO; MAYER, 2008, p. 300). 

 Barbosa, segundo Mariano e Mayer (2008), descreve algumas técnicas 

para aplicar a negociação integrativa. São elas: disponibilizar informações que 

podem ser úteis para a negociação; explicar para o outro negociador, como o 

negócio pode lhe ser favorável; revelar as preferências e posicionamento sobre as 

opções e sobre os assuntos; considerar e por em discussão quaisquer coisa que 

pode ser de interesse para o outro negociador; utilizar o que foi informado para criar 

opções que irão atender ambas as partes. 
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Em oposição à negociação integrativa, existe a distributiva, que é a 

negociação onde há disputa pela maior parte. Geralmente neste tipo de negociação, 

não se preza o bom relacionamento para o futuro entre as partes envolvidas nela. 

Michael Watkins (2006) citado por Mariano e Mayer (2008), define a negociação 

distributiva da seguinte maneira: 

Em uma negociação puramente distributiva, o valor em questão é 
fixo, e o objetivo de cada lado é conseguir ficar com a maior parcela 
que puder. Tome como exemplo duas pessoas disputando uma torta 
de maçã saída do forno. Cada uma visa ficar com a maior fatia 
possível e sabe que qualquer concessão feita ao adversário reduzirá 
na mesma proporção seu próprio pedaço. (p. 297). 
 

Barbosa, segundo Mariano e Mayer (2008), descreve algumas técnicas para 

aplicar a negociação distributiva. São elas: estar atento a primeira oferta que for 

colocada na mesa de negociações, pois ela vai auxiliar o negociador, estabelecendo 

um parâmetro para a negociação até que se defina uma zona de acordo possível; 

evitar divulgar informações que podem ser úteis ao outro negociador, pois neste tipo 

de negociação o outro negociador é um adversário; obter o maior número de 

informações do outro negociador e explorar esta vantagem; não exagerar nas 

demandas, para não acabar interrompendo a negociação. 

Antes de se iniciar qualquer negociação, é necessário que os negociadores 

tracem os seus objetivos e posteriormente as estratégias e táticas que irão utilizar 

durante a negociação para alcançá-los. 

Existem três fatores fundamentais e indispensáveis para uma boa 

negociação: informação, tempo e poder. Segundo Mariano e Mayer (2008),               

“o bom negociador deve pesquisar informações sobre o contexto da negociação, o 

objeto negociado e sobre o seu interlocutor ou interlocutores com quem irá interagir, 

fortalecendo a sua posição na negociação.” (MARIANO; MAYER, 2008, p. 313) As 

informações devem ser organizadas de modo que o negociador as encontre 

facilmente no momento da negociação. Podem ser utilizadas tabelas, gráficos, 

índices e planilhas. 

A respeito do fator tempo, Mariano e Mayer (2008) afirmam que:  

o negociador deve usar o tempo disponível para melhorar suas 

posições de negociação por meio da coleta de informação útil que 

permita o desenvolvimento de alternativas para a solução que está 

sendo proposta ao interlocutor com quem a negociação está sendo 

feita. (MARIANO; MAYER, 2008, p. 315). 
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Em uma negociação onde não há tempo para um dos negociadores, este 

negociador sem tempo, ficará em desvantagem com relação ao outro, pois não terá 

como coletar as informações necessárias para realizar uma boa negociação com o 

seu oponente. 

O fator poder, também é essencial para uma boa negociação. Geralmente 

quem tem mais poder de barganha vence uma negociação distributiva. “É essencial 

que o negociador compreenda as relações de poder que estão presentes em uma 

negociação. Esta relação é definida pelo poder relativo das partes.” (MARIANO; 

MAYER, 2008, p. 315) Mesmo que um negociador não seja a parte mais poderosa 

da negociação, sempre há solução, pode-se com criatividade aumentar o poder de 

uma negociação. 

 

 

3.6.1 Ancoragem 

 

 

A âncora é a primeira oferta da negociação, devendo ser bem planejada, 

pois conforme diz Mariano e Mayer (2008): 

Na negociação, a oferta efetuada pelo negociador oponente tem 
uma influência particularmente forte nas exigências e nas 
concessões subseqüentes. A primeira oferta serve como âncora e, 
por isto, merece a maior atenção do negociador, pois uma âncora 

mal calibrada pode fazer com que a negociação nem se inicie. 
(MARIANO; MAYER, 2008, p. 321). 
 

A âncora pode definir os rumos de uma negociação, impulsionando a parte 

oponente a continuar a negociação ou não. 

 

 

3.6.2 A zona de acordo de uma negociação 

 

 

É fundamental que os negociadores já tenham planejado antes de iniciar 

uma negociação, até onde eles estarão dispostos a negociar. Até que ponto irão 

negociar. Qual o valor mínimo e máximo que estarão dispostos a fechar um acordo. 
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“O intervalo de interseção entre o valor mínimo e máximo que você está disposto a 

fechar o acordo estabelece a zona de acordo possível.” (MARIANO; MAYER, 2008, 

p. 319) Cada parte deve estabelecer até onde vale apena a negociação. 

 

 

3.7 TÉCNICAS DE MARKETING PARA EMPREENDEDORES 

 

 

Segundo Vilela e Soares (2008) “A essência do Marketing é o processo de 

trocas, que envolve duas ou mais partes onde uma oferece algo de valor à outra, 

com objetivo de satisfazer necessidades e desejos.” (p. 75) Logo, onde há mercado 

pode haver uma atividade de marketing. 

O marketing tem sua origem na época do escambo. No Brasil, começou a 

surgir na época das grandes navegações, quando o comércio tornava-se forte. 

O marketing, na visão e no entendimento que temos na atualidade, surgiu 

nos Estados Unidos nos anos de 1950. Conforme Vilela e Soares (2008). 

Na opinião de Azevedo (2002) citado por Vilela e Soares (2008), 

o marketing ajuda a construir relacionamentos, permite entender as 
forças e o comportamento do mercado, vislumbrar oportunidades de 
negócios, estudar produtos e serviços que atendam às novas 
demandas e necessidades dos clientes. [...] os conceitos e 
ferramentas do marketing podem e devem ser utilizados por 
qualquer tipo de empresa, independentemente do seu tamanho, de 
sua finalidade ou do setor em que atua. (p. 86). 
 

Segundo Vilela e Soares (2008) “O marketing deve ser a bússola da 

empresa, orientada para o mercado, em prol do cliente. O mais importante é que 

seus fundamentos são universais e permitem à empresa racionalizar seus custos e 

investir adequadamente seus recursos.” (p. 87) 

Basicamente, existem dois tipos de marketing: o de serviço e o de produto. 

O Marketing cria valor em um serviço ou em um produto da empresa para o cliente. 

Com isso auxilia o empreendedor a fazer o negócio dar certo. Estes dois tipos de 

marketing apresentam diferenças. Ottoni (1995) explica essas diferenças. A respeito 

do marketing de serviço, disserta: 

Os serviços, por serem intangíveis, oferecem maiores riscos, tanto 

para sua comercialização, quanto para sua estocagem. O 

consumidor só experimenta os benefícios após a compra: É mais 
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difícil de se avaliar ofertas alternativas. Não se trocam serviços 

comprados. Sua vida útil é de tempo curto, na maioria das vezes, e 

não podem ser estocados. (p. 5) 

 

Referente ao marketing de produto Ottoni (1995) afirma: 

Os produtos são tangíveis: são avaliados antes da compra e, na 
maioria das vezes, podem ser estocados e sua vida útil é grande, e, 
no caso da não satisfação, há possibilidade de troca por outro, à 
vontade do cliente. (p. 5) 

 

A grande diferença entre estes dois tipo de marketing é a tangibilidade de um e a 

intangibilidade do outro. Como o produto é algo tangível, torna-se mais fácil para o 

empreendedor aplicar o marketing de produto, pois é mais fácil vender ao cliente 

aquilo que ele pode ver, tocar, sentir, experimentar. Já no caso do marketing de 

serviço, por ele ser intangível, o empreendedor deve utilizar produtos tangíveis para 

vender o serviço para o cliente. Segue um exemplo: Uma empresa de Buffet para 

eventos trabalha com serviços, logo, intangível. Para atrair clientes, o empreendedor 

deste setor pode utilizar fotos e filmagens, que são produtos tangíveis no momento 

da apresentar do serviço ao cliente. 

Além do fator intangibilidade presente nos serviços, o empreendedor deve 

estar apto a lidar com outro obstáculo deste tipo de marketing: a diversidade de 

setores de serviço, que faz com que haja diferenciação na comercialização de cada 

setor individual. Fazendo-se necessário que o empreendedor estude e planeje as 

estratégias de marketing que irá utilizar, de acordo com o seu setor de serviço.  

 

 

3.7.1 Plano de ações 

 

 

O marketing envolve estratégias e ações para promover o desenvolvimento 

da empresa e a satisfação do cliente. Ele deve envolver diversas estratégias de 

lucratividade, de promoção, de distribuição, de preço, e planejamento do produto, 

dentre outras. Descrevemos algumas ações: 

a) oferecer um serviço ou produto de qualidade; 

b) oferecer um bom atendimento ao cliente; 

c) ser simpático; 



 

 

 

38  
 

 

 

 

 

d) oferecer um ambiente agradável ao cliente dentro da empresa; 

e) oferecer benefícios aos clientes; 

f) agilidade nos procedimentos pelos quais o cliente passará. 

Além destas existem muitas outras ações que podem ser tomadas por uma 

empresa. O empreendedor deve elaborar as estratégias de marketing de acordo 

com as necessidades da empresa e de seus clientes. 

 

 

4 O ARQUIVO E A ARQUIVOLOGIA 
 

 

Existem dúvidas sobre a origem dos arquivos como instituição, mas 

acredita-se que sua origem dá-se na antiga Grécia, conforme diz Schellenberg 

(2006, p. 25). O que se sabe com certeza é que a Revolução Francesa é a base da 

arquivística moderna. A França foi o primeiro país do mundo a criar um arquivo 

nacional. No período da Revolução Francesa, a Assembléia Nacional da França 

criou um arquivo para guardar e mostrar seus atos, tempos depois, este foi 

decretado Arquivo Nacional da França. Nele foram guardados os documentos do 

antigo regime e os da nova França. (SCHELLENBERG, 2006, p. 26). 

Antes de estabelecer a definição de arquivo, é necessário deixar claro que 

há duas definições para a palavra arquivo. Podemos falar de arquivo como 

instituição onde se guardam os documentos, ou de arquivo como o próprio 

documento. Schellenberg fala a respeito e explica o motivo desta dualidade de 

definições da palavra arquivo: 

A palavra archives, de origem grega, é definida no Oxford English 
Dictionary como: a) “lugar onde são guardados os documentos 
públicos e outros documentos de importância; e b) registro histórico 
ou documento assim preservado”. Essa definição é um pouco 
confusa, em virtude do seu duplo sentido. Na linguagem corrente, e 
principalmente na literatura técnica, deve-se distinguir entre a 
instituição e os materiais de que se ocupa. (SCHELLENBERG, 
2006, p. 35). 

 

A definição de arquivo dada pelo dicionário inglês acabou causando uma 

dualidade e esta foi trazida para o Brasil. Para distinguir a instituição dos materiais 

do qual ela se ocupa, neste trabalho será empregada a palavra arquivo para as 

instituições onde se guardam os documentos arquivísticos, enquanto que o termo 
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documento de arquivo, documento arquivísticos ou simplesmente documento, será 

usado para referenciar o material do qual estas instituições se ocupam. 

Paes 2004, define arquivo da seguinte maneira: 

É a acumulação ordenada dos documentos, em sua maioria 
textuais, criados por uma instituição ou pessoa, no curso de sua 
atividade, e preservados para a consecução de seus objetivos, 
visando à utilidade que poderão oferecer no futuro. (PAES, 2004, p. 
16). 
 

Se arquivo é a acumulação ordenada de documentos, o que é documento? 

Segundo Schellenberg 2006, documentos são: 

Todos os livros, papéis, mapas, fotografias ou outras espécies 
documentárias, independentemente de sua apresentação física ou 
características, expedidos ou recebidos por qualquer entidade 
pública ou privada no exercício de seus encargos legais ou em 
função das suas atividades e preservados ou depositados para 
preservação por aquela entidade ou por seus legítimos sucessores 
como prova de suas funções, sua política, decisões, métodos, 
operações ou outras atividades, ou em virtude do valor informativo 
dos dados neles contidos. [...] é preciso lembrar que o termo 
“entidade” aplica-se também a organizações como igrejas, firmas 
comerciais, associações, ligas, e até mesmo a famílias. 
(SCHELLENBERG, 2006, p. 41). 

 

O Arquivo Nacional Brasileiro também nos trás a definição da palavra 

arquivo como o sendo o “Conjunto de documentos produzidos e acumulados por 

uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de 

suas atividades, independente da natureza dos suportes.” (ARQUIVO NACIONAL, 

2004, p. 19) 

Portanto, arquivo é o local formado por um conjunto de documentos que 

foram produzidos ou recebidos por uma pessoa física ou jurídica, no decorrer de 

suas atividades. Estes documentos são guardados e preservados pelo seu valor de 

prova (valor primário) e/ou pelo seu valor histórico (valor secundário). 

Dentro dos arquivos, deve haver técnicas, normas e princípios arquivísticos 

que norteiem o trabalho do profissional arquivista e permitam que as informações 

contidas nos documentos sejam recuperadas. Os Arquivos brasileiros passaram por 

um momento em que o que se prezava era a guarda documental, mas não o acesso 

aos documentos. Hoje, graças as diversas discussões sobre o tema e graças a lei 

12.527, que legisla sobre o acesso à informação, passamos por um momento 

transitório, onde o que se preza nos arquivos não é mais somente a guarda, mas 

sim, a guarda e a preservação para que o acesso seja garantido. 
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Para que a guarda, a preservação, e o acesso aos documentos sejam 

garantidos, os documentos precisam ser tratados. Os arquivistas necessitam utilizar 

técnicas, normas e princípios arquivísticos, necessitam gerenciar os documentos e o 

arquivo como um todo. Será analisado a seguir, quais são estas técnicas, estas 

normas, estes princípios e qual é o papel do arquivista. 

Primeiramente, a arquivologia possui a teoria das três idades, que divide os 

documentos em três fases: fase corrente, fase intermediária, e fase permanente.  

Bellotto (2006), explica essas fases: 

A primeira é a dos arquivos correntes, nos quais se abrigam os 
documentos durante seu uso funcional, administrativo, jurídico; sua 
tramitação legal; sua utilização ligada às razões pelas quais foram 
criados. A permanência de tais documentos nesse tipo de arquivo 
depende de sua tipologia/função e, principalmente, de sua vigência 
[...] A segunda fase – a do arquivo intermediário – é aquela em que 
os papéis já ultrapassaram seu prazo de validade jurídico-
administrativa, mas ainda podem ser utilizados pelo produtor. [...] é 
nesta fase que os documentos são submetidos às tabelas de 
temporalidade, que determinam seus prazos de vigência e de vida, 
segundo as respectivas tipologia e função. [...] Fixam critérios e 
justificativas para que se possam eliminar certos papéis 
desnecessários ao órgão de origem e sem interesse para a 
pesquisa histórica. Os que restarem são os de valor permanente, 
são os documentos históricos. (p. 23-24). 

 

Podemos dizer que o arquivo corrente compreende a fase administrativa do 

documento, durante o seu período de vigência. Ex: contratos durante o seu período 

de vigência.  O arquivo intermediário compreende a fase na qual o documento já 

passou do seu período de vigência, porém ainda pode ser requerido pelo órgão que 

o recebeu ou que o produziu por algum motivo. Ex. contrato fora do período de 

vigência. Já o arquivo permanente, Paes (2004), nos trás uma melhor definição: 

Arquivo de terceira idade ou permanente, constituído de 
documentos que perderam todo valor de natureza administrativa, 
que se conservam em razão de seu valor histórico ou documental e 
que constituem os meios de conhecer o passado e sua evolução. 
(PAES, 2004, p. 22). 
 

Portanto, o documento permanente, é aquele cuja função administrativa já foi 

totalmente cumprida, sendo guardado pelo seu valor histórico. Paes (2004, p. 22), 

continua mais a frente: “A cada uma dessas fases – que são complementares – 

corresponde uma maneira diferente de conservar e tratar os documentos e, 

conseqüentemente, uma organização adequada.” 
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Para a organização dos arquivos existem princípios arquivísticos que devem 

ser seguidos pelos arquivistas na hora de organizar e arquivar os documentos. São 

eles: 

a) Princípio de respeito aos fundos, também conhecido como princípio de 

proveniência: Princípio criado pelo historiador francês, enquanto chefe da 

Seção Administrativa dos Arquivos Departamentais do Ministério do Interior; 

Natalis de Wailly. Este é o princípio fundamental segundo o qual os 

documentos devem ser arquivados juntamente com os outros da mesma 

proveniência. Não se devem misturar os documentos. Cada documento deve 

ser colocado no fundo do qual ele provém. 

b) Princípio de respeito à ordem original: Princípio criado pelos alemães e que 

diz respeito ao arranjo, classificação dos documentos dentro de um fundo. 

Segundo este princípio, os documentos de um fundo devem respeitar a 

ordem original de sua produção. Duranti (1994, p. 57) considera este princípio 

como sendo o princípio da proveniência sob o ponto de vista interno.  

 
Além destes princípios arquivísticos, os registros documentais possuem 

suas características. Duranti (1994) fala a respeito destas características. Ela aponta 

como a primeira característica dos registros documentais a imparcialidade, que 

garante que os documentos não são manipulados, não são produzidos 

intencionalmente, eles garantem legitimidade dos fatos. Os documentos: 

[...] trazem uma promessa de fidelidade aos fatos e ações que 
manifestem e para cuja realização contribuem, eles também 
ameaçam revelar fatos e atos que alguns interesses não gostariam 
de ver revelados. Proteger os documentos contra a manipulação 
ilegítima ou a destruição é portanto o primeiro dever dos arquivistas. 
(DURANTI, 1994, p. 51).  
 

A segunda característica dos registros documentais para Duranti (1994) é a 

autenticidade, é ela quem garante que os documentos sejam verdadeiros, 

autênticos, esta característica está ligada ao processo de “criação, manutenção e 

custódia” (p. 51). 

Os documentos são autênticos porque são criados, mantidos e 
conservados sob custódia de acordo com procedimentos regulares 
que podem ser comprovados. Alguns documentos resultantes de 
uma atividade prática desviam-se desse padrão legítimo de 
procedimentos contínuos de preservação. Eles ainda assim são 
autênticos no que diz respeito a seu criador, e pode-se atribuir-lhes 
valor como documentos evocativos do passado, mas sua 
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fidedignidade como prova documental fica prejudicada, e eles serão 
sempre suspeitos em comparação com aqueles documentos 
mantidos sob um controle legítimo e contínuo. (DURANTI, 1994, p. 
51-52). 
 

Logo, os registros documentais são autênticos quando são criados e conservados 

de acordo com procedimentos regulares que podem ser comprovados. 

A terceira característica dos registros documentais é a naturalidade. Os 

documentos são naturais porque são acumulados naturalmente no decorrer das 

atividades do seu produtor, eles não são coletados como peças em museus e livros 

em bibliotecas. Conforme Duranti (1994), os registros documentais se acumulam de 

maneira contínua e progressiva e isto os dota de um elemento de coesão 

espontânea, que é a organicidade.  

Sobre a organicidade, quem trás uma melhor definição ao seu respeito é a 

Associação dos Arquivistas Holandeses: 

O arquivo é, [...] um todo orgânico, um organismo vivo, que cresce, 
se forma e sofre transformações segundo regras fixas. Se se 
modificam as funções da entidade, modifica-se, concomitantemente, 
a natureza do arquivo. O arquivista, pois, não pode estabelecer a 
priori as normas relativas à composição, arranjo e formação do 
arquivo, mas somente estudar o organismo e fixar as regras 
consoante as quais foi este criado. Cada arquivo possui, por assim 
dizer, personalidade própria, individualidade peculiar, com a qual é 
mister se familiarize o arquivista antes de proceder à sua ordenação. 
(Associação dos Arquivistas Holandeses, 1975, p. 18). 
 

Logo, a organicidade diz respeito à ligação do arquivo com o seu órgão produtor. 

Não se pode pensar em como organizar um arquivo sem antes analisar o seu órgão 

produtor. O arquivo é vivo assim como a instituição que o suporta. 

Inter-relacionamento é outra característica dos registros documentais, esta, 

diz respeito a ligação de um documento com os outros, os documentos de um 

mesmo processo estão relacionados uns com os outros. Ex: um cidadão ao nascer 

precisa ser registrado, e ao ser registrado recebe a sua certidão de nascimento, com 

o passar dos anos é necessário que o mesmo tenha sua carteira de identidade e o 

seu cadastro de pessoa física, e estes dois documentos estarão relacionados com o 

seu primeiro documento (a sua certidão de nascimento), após um tempo, se o 

mesmo cidadão for se casar, receberá um terceiro documento; a certidão de 

casamento, que estará relacionada com os documentos anteriores (certidão de 

nascimento, carteira de identidade e CPF). Duranti (1994) deixa claro: 
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As relações entre os documentos, e entre eles as transações da 
quais são resultantes, estabelecem o axioma de que um único 
documento não pode se constituir em testemunho suficiente do 
curso de fatos e atos passados: os documentos são 
interdependentes no que toca a seu significado e a sua capacidade 
comprobatória. Em outras palavras, os documentos estão ligados 
entre si por um elo que é criado no momento em que são produzidos 
ou recebidos, que é determinado pela razão de sua produção e que 
é necessário à sua própria existência, à sua capacidade de cumprir 
se objetivo, confiabilidade e autenticidade. (DURANTI, 1994, p. 52). 

 

Outra característica dos registros documentais é a unicidade.  Segundo 

Duranti (1994, p. 52), “A unicidade está vinculada ao fato de que cada documento 

assume um lugar único na estrutura documental do grupo ao qual pertence e no 

universo documental.” Ou seja, dentro de um processo administrativo, por exemplo, 

cada item documental é único. 

Cópias de um registro podem existir em um mesmo grupo ou em 
outros grupos, mas cada cópia é única em seu lugar, porque o 
complexo das suas relações com outros registros é sempre único. 
[...] uma duplicata de um registro só existe quando ambos os 
elementos são perfeitamente idênticos, isto é, quando múltiplas 
cópias de um mesmo documento são incluídas e um mesmo lugar 
dentro de um mesmo grupo. (DURANTI, 1994, p. 52) 

 

 

4.1 GESTÃO DE DOCUMENTOS 

 

 

Para a arquivologia, gestão de documentos é “um conjunto de 

procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, 

avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando 

sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.” (ARQUIVO NACIONAL, 

2004). 

Embora esteja envolvida com muitas atividades, como o sistema de registro, 

a conservação e preservação de documentos entre outros, a gestão de documentos 

envolve duas principais tarefas: a classificação de documentos e a avaliação e 

seleção dos mesmos. Sem a realização destas duas grandes tarefas não há gestão 

de documentos.  Classificação e Avaliação de documentos são as principais 

atividades da gestão que irão construir dois principais instrumentos: o plano de 

classificação e a tabela de temporalidade. 
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4.1.1 Classificação de documentos 

 

 

Segundo o dicionário Amora, da língua portuguesa, classificar significa 

distribuir em classes, organizar, pôr em ordem, qualificar. (AMORA, 1999, p. 149) 

No caso da Arquivologia, os documentos necessitam deste ato de 

classificar, necessitam de uma ordenação, de uma classificação. "Desde que se 

começou a registrar a história em documentos, surgiu para o homem o problema de 

organizá-los". (SCHELLENBERG, 2006, p. 97). Sem a organização documental, fica 

impossível a recuperação de uma informação. 

A base que fundamenta a classificação dos documentos é o princípio de 

respeito aos fundos e o da ordem original, conforme Sousa (2003, p. 250). 

Schellenberg (2006), deixa claro que a classificação dos documentos deve refletir a 

organização e suas funções, e que os funcionários de um arquivo, no momento da 

classificação dos documentos, devem levar isto em consideração juntamente com o 

valor de prova dos documentos, para que a classificação dos mesmos espelhe a 

organização, sua função e não comprometa o valor de prova dos documentos. 

Existem três tipos de classificação; funcional, organizacional e por assunto, 

quanto a esta última, Schellenberg (2006) diz que ela deve ser usada somente em 

um caso de exceção. 

A classificação funcional visa organizar os documentos de modo a refletir as 

funções do órgão produtor. As funções de um órgão se subdividem em atividades 

fins e meio, que por sua vez se subdividem em atos, conforme Schellenberg (2006). 

São consideradas atividades fim, aquelas que são as principais do órgão, que estão 

relacionadas diretamente as suas funções. Já as atividades meio, são atividades 

internas que dão suporte para que as funções e para que as principais atividades do 

órgão sejam realizadas e cumpridas.  

A classificação organizacional visa refletir a organização, a estrutura do 

órgão produtor de documentos. Este tipo de classificação é bastante utilizado, pois, 

conforme diz Schellenberg (2006, p. 86) “A estrutura que se imprime a um órgão é 

determinada, em geral, pelos objetivos ou funções a que se destina. Assim, a 

organização, freqüentemente, corresponde à função.” Porém, a classificação 
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organizacional só é recomendada para órgãos bens estruturados e estáveis: “A 

divisão em classes organizacionais é possível e aconselhável somente em governos 

de organização estável, e cujas funções e processos administrativos sejam bem 

definidos.” (SCHELLENBERG, 2006, p. 91). Isto porque se a estrutura 

organizacional do órgão produtor mudar, todo o trabalho de classificação 

documental que tiver sido realizado será perdido. Deverá ser feita toda a 

classificação novamente de acordo com a nova estrutura organizacional. 

 A classificação por assunto conforme diz Schellenberg (2006, p. 92-93), só 

deve ser usada quando o documento não tiver vínculo com a ação governamental 

do órgão, como exemplo o autor cita as pastas de referências e informações. Os 

documentos de arquivo necessitam de uma classificação detalhada, especializada. 

A classificação por assunto é muito genérica. Portanto, a classificação por assunto 

no caso de documentos arquivísticos, só deve ser utilizada em casos excepcionais. 

Após o arquivista analisar e definir qual o tipo de classificação que será 

aplicado no arquivo da organização onde atua, este elaborará juntamente com sua 

equipe de trabalho o plano de classificação, que vai traduzir através de esquemas 

numéricos divididos em classes, as relações hierárquicas e orgânicas entre as 

classes para a organização dos documentos (GONÇALVES, 1998, p. 14) 

 

 

4.1.2 Avaliação de documentos 

 

 

A avaliação de documentos deve ser realizada durante a produção dos 

documentos juntamente com a classificação dos mesmos, para evitar a massa 

documental desordenada e acumulada. Segundo Berdandes (1998) “A avaliação 

consiste fundamentalmente em identificar valores e definir prazos de guarda para os 

documentos de arquivo, independentemente de seu suporte” (p. 14) 

A classificação de documentos é a base da construção da tabela de 

temporalidade, onde fica definido a destinação dos documentos, se é para guarda 

permanente ou se é para eliminação. Existem documentos que são destinados 

apenas ao uso corrente e quando já tiverem cumprido seu papel administrativo são 

diretamente eliminados, outros chegam à fase intermediária, e depois são 

eliminados, já outros, chegam a fazer permanente onde nunca serão eliminados.  
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Para esta atividade deve ser criada uma comissão de avaliação de 

documentos. Esta comissão deverá ser formada por profissionais de diversas áreas, 

não só arquivistas, mas também advogados, historiadores, administradores, enfim, 

profissionais das diversas áreas da organização que se julgar necessário. Porém, os 

profissionais integrantes desta comissão devem entender sobre as funções, 

atividades e a estrutura do órgão produtor. Esta equipe fica responsável pela 

atividade de avaliação de documentos e a elaboração das tabelas de temporalidade. 

Basicamente esta equipe avaliará os valores dos documentos; primário e secundário 

e deverá construir a tabela de temporalidade documental. 

A tabela de temporalidade, segundo do dicionário brasileiro de terminologia 

arquivística, é o “Instrumento de destinação, aprovado por autoridade competente, 

que determina prazos e condições de guarda tendo em vista a transferência, 

recolhimento, descarte ou eliminação de documentos.” (ARQUIVO NACIONAL, 

2005, p. 159) É a tabela de temporalidade que vai auxiliar o trabalho do arquivista, 

indicando a destinação dos documentos e evitando a acumulação desordenada, 

sem tratamento e desnecessária de documentos. A mesma deverá ser aprovada 

pela direção da organização. 

Para a elaboração da tabela de temporalidade a comissão de avaliação de 

documentos deve considerar uma série de fatores como; o prazo de vigência dos 

documentos, o prazo de guarda dos documentos regidos por lei, o valor histórico do 

documento, etc. Portanto avaliar documentos e elaborar uma tabela de 

temporalidade não é uma tarefa fácil, muita análise faz-se necessária, e a tabela 

deve estar sempre sendo revisada, pois as leis estão em constantes mudanças e 

novos conjuntos documentais podem surgir dentro do órgão, devendo assim ser 

inseridos na tabela. Além da tarefa de elaborar a tabela de temporalidade, a 

comissão deverá supervisionar o uso da mesma. Deverá assegurar que os 

profissionais do arquivo estão fazendo o uso correto da tabela. Em caso de 

documentos destinados a eliminação deve ser elaborado um termo de eliminação 

que deverá constar algumas informações como;  data da eliminação, a identificação 

do órgão produtor, a quantidade de documentos em metros lineares a serem 

eliminados, a data limite dos documentos, a série documental a ser eliminada e a 

assinatura dos responsáveis pela eliminação e um desses responsáveis pode ser o 

próprio arquivista do órgão. (BERNARDES, 1998, p. 30) 
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4.2 GESTÃO DA INSTITUIÇÃO ARQUIVÍSTICA 

 

 

O arquivista não deve somente gerenciar os documentos, mas também o 

arquivo onde trabalha.  É ele quem deve garantir que os serviços do arquivo sejam 

executados e de maneira correta. Dentro de um arquivo o arquivista atua como um 

gerente, realizando tarefas e supervisionando os serviços.  Jardim (1986, p. 42) 

divide a estrutura organizacional de um arquivo público em cinco unidades 

administrativas: o arquivo intermediário, o arquivo permanente, o apoio técnico, o 

apoio cultural e o apoio administrativo. Dentro dessas unidades estão os seguintes 

serviços divididos entre elas: programação e execução da transferência ou 

recolhimento de documentos, atendimento às consultas de usuários e dos órgãos de 

origem dos documentos transferidos, execução da eliminação de documentos sem 

valor secundário cujo prazo de guarda estiver terminado, elaboração dos 

instrumentos de pesquisa e arranjo, planejamento e execução da política de 

reprodução de documentos, planejamento e execução da política de preservação e 

restauração de documentos, elaboração de pesquisa referente à administração 

pública na qual o arquivo está inserido, execução das atividades relacionadas a 

orçamentos e finanças, materiais, manutenção, segurança, recursos humanos. O 

arquivista ainda que não execute todas estas tarefas, pois é claro que existem 

outros profissionais dentro da instituição, certamente deverá estar ambientado em 

cada uma delas, ciente do andamento dos serviços, e delegando tarefas. 

A maior razão de existência dos arquivos é a necessidade da obtenção de 

informações por parte de seus usuários, sejam estes usuários a própria instituição 

ou cidadãos e instituições terceiras ou até mesmo o governo. Nos dias atuais com a 

lei 12.527 que legisla sobre o acesso a informação, tem se tornado uma grande 

preocupação e um grande desafio para as instituições arquivísticas cumpri-la. Não é 

uma tarefa fácil para uma instituição arquivística, garantir o acesso aos documentos 

sob sua custódia. Para que haja acesso, todos os serviços de gestão da informação 

e de gestão da instituição devem ser bem executados e para isso deve haver 

planejamento estratégico. Conforme Spudeit e Führ (2011): 

A gestão garante para a organização o melhor uso de seus 
recursos, traduzidos em melhores indicadores de qualidade e 
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produtividade. Dessa forma, por uma definição e aplicação de 
estratégias de operações nos serviços de informação, há a 
possibilidade de redução de custos, otimização dos recursos, 
garantindo a qualidade e a produtividade na geração de serviços. (p. 
42) 
 

O planejamento estratégico busca sempre melhorias, sejam elas para a 

instituição, para um setor ou para um serviço específico. Ele é um processo que leva 

em conta o futuro, com objetivos e metas que levarão o planejador a alcançar seus 

planos. Segundo Barbalho (1997): 

Entende-se por planejamento estratégico o processo utilizado para o 
estabelecimento de objetivos alinhados com as políticas, metas e 
princípios, bem como os fatores de relevância ao meio-ambiente 
organizacional, levando-se em conta o meio externo. Isto implica em 
uma constante disposição pró-ativa, analisando as tendências do 
macroambiente utilizando, em ocasião oportuna, as suas vantagens 
e os possíveis impactos para a Unidade de Informação, buscando 
constante melhoria institucional. (pág. 30) 

 

Quando uma instituição se compromete em fazer um planejamento 

estratégico, é sinal que esta está empenhada em ter resultados positivos no futuro. 

A decisão da realização do planejamento estratégico precisar partir dos 

gestores de uma instituição, e necessita do acompanhamento dos mesmos durante 

a realização do que foi planejado. É o que chamamos de análise e otimização de 

processo, fase esta, onde todo o processo de trabalho que foi planejado 

estrategicamente anteriormente será analisado e acompanhado para que se tenha 

uma visão completa e a noção perfeita, do funcionamento e andamento do 

processo.  

Os tomadores de decisão, devem sempre levar em consideração, a missão 

da instituição na elaboração do planejamento estratégico, para que ele não fuja da 

missão da empresa. Devem também, considerar a cultura da instituição para que o 

planejamento estratégico não se choque com a cultura da mesma. Barbalho, (1997) 

afirma: 

Não existe uma metodologia universal para o planejamento 
estratégico porque as organizações variam de tamanho, forma, 
filosofia, cultura, valores e estilos gerenciais. Entretanto, as 
metodologias existentes envolvem pontos básicos como o 
conhecimento da missão organizacional e a análise externa e 
interna. (pág. 32) 

 

Pensando em planejamento estratégico dentro dos arquivos, podemos 

transformar o pensamento re-ativo em pró-ativo, mudando de postura, por exemplo, 
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diante dos documentos com relação a preservação e conservação dos mesmos. Ao 

invés de ser necessário restaurar um documento que tal conservá-lo? Somente um 

arquivo com planejamento estratégico pode deixar de restaurar por conservar. 

Qualquer planejamento estratégico, pode se basear na análise SWOT, que 

é também conhecida como FOFA na tradução para o português (Forças, Fraquezas, 

Oportunidades e Ameaças). A análise SWOT é uma ferramenta utilizada para 

analisar ambientes, auxiliando na gestão corporativa. Esta ferramenta auxilia 

gestores a mapear os pontos fortes e fracos internos e externos de um ambiente 

empresarial. 

O arquivo que aplica a análise SWOT em seus processos de trabalho 

poderá detectar e tratar um possível futuro problema, antes que ele afete os 

objetivos da empresa ou da unidade. Ele deve trabalhar juntamente com os objetivos 

e missão da mesma para que a instituição realmente consiga realizar suas metas.  

Conforme Barbalho (1997), o Arquivo, como unidade de informação, tem o 

papel de pesquisa dentro de uma instituição com visão de negócios. É ele quem 

busca as inovações do mercado, identifica as possíveis ameaças à empresa, 

manipula os órgãos de comunicação de maneira favorável a empresa etc. Ele é o 

braço direito da instituição, portanto é de suma importância que haja dentro de um 

arquivo como unidade de informação, o planejamento estratégico de seus processos 

de trabalho. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES SOBRE UMA ARTICULAÇÃO ENTRE  COMPORTAMENTO 

E ATITUDE EMPREENDEDORA E O TRABALHO DO ARQUIVISTA 

 

 

A partir da abordagem do que vem a ser empreendedorismo, sobre qual é o 

perfil e o papel do empreendedor, apontando técnicas empreendedoras que auxiliam 

o seu trabalho, concomitantemente com a abordagem sobre arquivologia, seus 

princípios, técnicas e funções, observa-se que muitas das técnicas empreendedoras, 

podem ser aplicadas nos arquivos e que o profissional arquivista pode ter um perfil 

empreendedor. 

Bahia e Seitz (2009) realizaram uma pesquisa na Universidade Federal de 

Santa Catarina, direcionada aos alunos do curso de especialização em gestão de 
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arquivos empresariais, para verificar se os profissionais da arquivologia enxergam a 

necessidade de o profissional arquivista desenvolver habilidades e competências 

empreendedoras. Todos os alunos participantes da pesquisa concordaram que 

existe a necessidade do desenvolvimento de habilidades e competências 

empreendedoras para o arquivista. Portanto, constata-se a necessidade do 

arquivista ser um profissional empreendedor. 

Em sua visita ao Arquivo Nacional Brasileiro em 1960, Schellenberg, 

segundo Lopes (1997), falou da importância do treinamento de pessoal para o 

trabalho arquivístico. A partir da constatação da necessidade de o arquivista 

desenvolver habilidades e competências empreendedoras, percebe-se que esse 

treinamento deve envolver além de ensinamentos relacionados às técnicas e as 

funções arquivísticas, ensinamentos de técnicas e princípios empreendedores. 

Segundo Lopes (1997), o francês Henri Boullier de Branche também esteve no 

Brasil no mesmo ano que Schellenberg; em 1960, e apontou a mesma questão da 

ênfase na formação de pessoal para trabalhar nos arquivos 

Cox (1998) também aborda a questão da formação dos profissionais da 

arquivologia. Para ele, há uma lacuna na formação destes profissionais. Faltam 

ensinamentos que podemos encontrar na área do empreendedorismo. Ele afirma 

que com os avanços da sociedade do conhecimento e da informação, a arquivologia 

necessita se mostrar essencial, determinada e eficiente para não se tornar 

ultrapassada e ser considerada indispensável. Os arquivistas precisam se 

movimentar para enquadrar seus arquivos nesta sociedade em constantes 

mudanças.  

Os arquivistas precisam ter uma posição de constante negociação 
para sua missão e usar uma linguagem corrente de gerenciamento, 
precisam fazer reengenharia e reinventar seus próprios programas. 
Precisam também acompanhar a evolução dos softwares e suas 
implicações para os arquivos, que devem ser adotados por suas 
organizações, melhor ainda, eles trabalhariam para se colocar em 
posição de serem capazes de influenciar a organização sobre quais 
variedades de softwares devem ser adquiridos e como devem ser 
aprimoradas. (COX, 1998, p. 69) 

 

O arquivista deve assumir o papel de empreendedor corporativo dentro da 

organização onde atua. Nota-se que Cox utilizou os termos “reengenharia”, 

“negociação” e “gerenciamento” cujos conceitos estão presentes no 

empreendedorismo e foram explicados anteriormente no capítulo 2. O arquivista 

precisa ser este profissional que gerencie com uma visão baseada por processos, 
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que negocia, e que está sempre em busca de melhorias para o avanço de seus 

processos de trabalho. Cox (1998) também deixa claro: 

Com um número crescente de refinados estudos como memória, 
gerência, objetividade e verdade, há muito pra estimular os 
estudantes arquivistas a considerarem a variedade de 
questionamentos que eles irão encontrar em seus locais de trabalho, 
e buscar resolvê-los através da eficiência, conhecimento, 
criatividade, sendo advogados de uma causa que eles entendem. 
(COX, 1998, p. 66) 

 

Cox (1998), enxerga o arquivista como um profissional que deve advogar pela causa 

do arquivo no qual trabalha, advogar em favor da arquivologia, para que esta seja 

vista como fundamental, eficiente e de qualidade para a sociedade. Para este autor, 

o arquivista deve se comunicar e negociar bem, capturar recursos, verbas, 

visibilidade para o arquivo onde atua. Este perfil que Cox (1998) aponta que o 

arquivista deve ter, é o perfil de um empreendedor, como foi visto no capitulo 2 deste 

trabalho. 

 

O Arquivista dará soluções para questionamentos e problemas dentro dos arquivos 

onde atua, através de conhecimento e criatividade, e atitude empreendedora, 

lutando pela área arquivística e pelos arquivos. O arquivista deve ser um profissional 

interdisciplinar, que faz relações entre diversas disciplinas da área da arquivologia, 

do empreendedorismo, da administração, etc. “No contexto dinâmico da sociedade 

do conhecimento, se faz necessário que os arquivistas e suas práticas se 

configurem como referenciais de uma sociedade pós-moderna, multiculturalista, 

multidisciplinar.” (ALMEIDA; SILVA; FREIRE, 2010, p. 235) O arquivista deve se 

relacionar com as outras áreas do conhecimento e com as outras áreas da empresa 

onde atua. Conforme diz Bahia e Seitz (2009): 

Do profissional arquivista solicitado pelo mercado de trabalho é 
exigido diversas competências, inclusive de outras áreas. Espera-se 
do Arquivista, além das competências e habilidades técnicas 
tradicionais da área, competências empreendedoras para sobreviver 
ao mercado mutante, globalizado, competitivo que requer 
profissionais atualizados, éticos e dinâmicos. (BAHIA; SEITZ, 2009, 
p. 479). 

 

Almeida; Silva e Freire (2010) afirmam que diante do cenário em que 

vivemos, de constantes mudanças, onde os conceitos de  sustentabilidade, 

responsabilidade social e empreendedorismo estão cada vez mais fortes e sendo 
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vivenciados, o arquivista passa a ter diversos questionamentos sobre suas posturas 

e suas habilidades. Portanto: 

Investir em educação continuada (cursos extracurriculares, pós-
graduação –mestrado e doutorado, MBA’s, cursos de educação à 
distância, etc.), tornou-se um dos caminhos que o auxiliarão na 
construção de uma identidade sólida, pró-ativa e ávida por 
preencher espaços no mercado de trabalho. (ALMEIDA, SILVA; 
FREIRE, 2010, p. 236-237). 
 

 

Cox (1998) afirma algo muito importante para a arquivologia. Segundo ele, o 

arquivo é o coração das organizações: “Arquivo e informação são o coração das 

organizações, representam uma função essencial para seu equilíbrio financeiro, 

competitividade e viabilidade.” (p. 68). Se o arquivo e a informação são o coração 

das organizações, o arquivista é um profissional muito importante dentro delas e 

precisa ter uma postura de um empreendedor corporativo, para que efetivamente as 

organizações tenham equilíbrio financeiro, competitividade e viabilidade. 

Reafirmando Cox (1998), Ferreira e Melo (2008) dissertam: 

A informação é o insumo básico das empresas, organizações ou 
instituições, pois norteia todo o desenvolvimento das atividades 
relacionadas ao processo de gerenciamento administrativo. [...] a 
função dos arquivos em uma instituição é proporcionar o acesso às 
informações, de maneira compreensível, para que sirva à tomada de 
decisão e compreensão de ações. Sendo, portanto, uma fonte 
constante de auxílio aos gestores, no esclarecimento de fatos, na 
comprovação de acontecimentos e no resguardo a direitos de 
pessoas ou instituições. (p. 5) 
 

Como um profissional de extrema importância na sociedade, atuando no 

coração das organizações, está fortemente presente no processo de tomada de 

decisões.  

Como administradores, os arquivistas necessitam entender que a 
criação de documentos organizacionais, pela própria natureza desse 
processo, estabelece um envolvimento no qual o arquivista deve 
ser presente e dotado de habilidades para participar 

acertadamente na tomada de decisões. (COX, 1998, p. 68, grifo 
nosso). 
 

Estas habilidades necessárias ao arquivista são as da área do empreendedorismo. 

São habilidades de um empreendedor: criatividade, atitude empreendedora, técnica 

de negociação, técnica de gerenciamento de processo, boa comunicação, técnicas 

de marketing entre outras. 
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5.1 NEGOCIAÇÃO EM ARQUIVOLOGIA 

 

 

O trabalho do arquivista envolve diversas negociações com a empresa 

detentora do arquivo para obter recursos, verbas e visibilidade para o arquivo onde 

atua. Cox (1998) cita um exemplo de negociação na qual o arquivista deve se 

envolver em seu trabalho:  

Preservação requer amplas tarefas de negociação, com quem 
controla as finanças e com os que devem ser contratados para 
serviços (desde pequenos programas arquivísticos internos, 
incluindo pessoal de laboratórios de conservação e restauração). 

 

O arquivista necessita conhecer as técnicas de negociação e aplicá-las para 

conseguir alcançar os objetivos propostos para o arquivo.  Não apenas na 

preservação, mas em todas as funções do arquivo o arquivista necessita estar em 

constantes negociações. Na fase de avaliação de documentos, por exemplo, o 

arquivista deve negociar com os outros profissionais integrantes da comissão de 

avaliação e seleção, quais os prazos de guarda que serão estabelecidos para cada 

tipo documental. O arquivista precisa negociar com a organização, sobre quais 

materiais e recursos utilizar no arquivo para a efetiva realização de suas funções 

dentro da organização. 

 Atualmente vivemos em uma triste realidade nos arquivos brasileiros, onde 

a maioria das organizações não dá aos arquivos o seu devido valor, disponibilizando 

para sua instalação qualquer “cantinho” da organização. O arquivista terá o papel de 

através da negociação com as organizações, conquistar: espaço, materiais, 

recursos, pessoal dentre as outras necessidades para o arquivo onde atua. 

 

 

5.2 MARKETING EM ARQUIVOLOGIA 

 

 

Na arquivologia, o marketing pode ser utilizado para trazer visibilidade para 

a área arquivística. O Marketing na arquivologia deve ser enxergado como uma 
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ferramenta para o uso próprio, na promoção da imagem do profissional arquivista e 

do arquivo. 

Amadeu (2001) citado por Almeida; Silva e Freire (2010), 

Descreve que a imagem de uma pessoa é um dos bens mais 
valiosos, e ganha importância na medida em que influencia de 
maneira positiva a imagem profissional. Quando a imagem é afetada 
dentro do ambiente corporativo, a imagem profissional pode sofrer 
alterações, o que pode ocasionar a violação da identidade e da 
imagem pessoa.  (p. 152) 
 

Para Amaral (2002): 

Promoção é uma atividade de marketing referente à comunicação 
com o propósito de fazer conhecer e efetivar o uso ou adoção de um 
produto, idéia, comportamento ou serviço. (p. 34) 

 
Ou seja, o arquivista deve explorar esta atividade de promoção do marketing, a fim 

de que seu trabalho seja conhecido e reconhecido. 

A área arquivistica para muitos ainda é desconhecida. Existe uma famosa 

pergunta que os profissionais da área costumam ouvir quando dizem aos leigos ter 

estudado arquivologia: Arquivo o que? Com a aplicação da promoção do marketing 

pessoal, esta pergunta pode deixar de ser ouvida. 

Almeida; Silva e Freire (2010) dissertam sobre a importância da aplicação 

das técnicas de marketing na arquivologia e se concentram especialmente no 

endomarketing e no marketing pessoal. 

Gronoroos (1995), citado por Almeida; Silva e Freire (2010), define o 

endomarketing da seguinte maneira: 

um emprego e um trabalho que motivem os empregados fazendo-os 
responder favoravelmente às demandas da gerência com relação a 
uma orientação para o cliente e um bom desempenho no marketing 
interativo como ‘marqueteiros’ de plantão e que, além disso, atraiam 
e retenham empregados. (p. 239) 

 

O endomarketing é uma estratégia gerencial que se baseia em satisfazer os 

colaboradores de uma organização. Profissionais satisfeitos geram serviços de 

qualidade. Se o arquivista como gestor da unidade de informação arquivo, aplicar as 

técnicas de endomarketing no arquivo onde atua, provavelmente terá bons 

resultados com sua equipe. 

Já o marketing pessoal, está relacionado ao despertamento de habilidades 

e características pessoais interiores, que irão promover a imagem de quem o aplica. 

No marketing pessoal o que se vende é o produto pessoa. No caso do arquivista 
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aplicar o marketing pessoal, ele necessitará vender bem a sua imagem, de modo 

que os usuários do arquivo, seus colegas de trabalho e a organização para a qual 

trabalha dêem valor a ela. Conforme diz Bahia e Seitz (2009): 

A divulgação do profissional da informação é de extrema 
importância, já que para servir determinada comunidade é preciso 
haver uma interação entre o profissional e seu público. (p. 475) 
 

Almeida; Silva e Freire (2010) apontam que, se os arquivistas não utilizarem 

o marketing ao seu favor, perderão uma grande oportunidade de divulgar a 

arquivologia e o seu trabalho para a sociedade: 

Se os arquivistas não despertarem para a questão do marketing em 
seus estudos e propósitos, perderão a oportunidade de exporem a 
sociedade seu potencial de atuação como gestores da informação e 
do conhecimento, capazes de propiciar mudanças significativas, 
principalmente no que se refere à visibilidade de suas práticas por 
gestores públicos e privados. (p. 243). 

 

 

5.3 GESTÃO DE PROCESSO EM ARQUIVOLOGIA 

 

 

Na arquivologia é possível se pensar em uma gestão baseada na visão por 

processos. Como foi abordado no capítulo 2, a gestão de processos envolve 

algumas fases: o mapeamento, a análise e a otimização de processo.  

Ferreira e Melo (2008) falam de diagnóstico em arquivos e dizem que esta é 

uma tarefa necessária.  

É preciso que se conheça a importância da elaboração de 
diagnósticos de arquivos como primeiro passo para se alcançar uma 
gestão dos documentos e, também, dos arquivos a fim de que os 
mesmos correspondam às verdadeiras necessidades de informação 
das instituições. (FERREIRA E MELO, 2008, p. 2). 

 

O diagnóstico nada mais é do que a segunda etapa da gestão de processo: a 

análise. Logo, realizar diagnóstico é realizar uma parcela da gestão de processo. 

PAES (2004) também diz a respeito deste diagnóstico em arquivo. “O 

diagnóstico seria, portanto uma constatação dos pontos de atrito, de falhas ou 

lacunas existentes no complexo administrativo, enfim, das razões que impedem o 

funcionamento eficiente do arquivo.” (PAES, 2004, p. 36) 

Segundo Calderon (2004), diagnóstico deve, 
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ser o ponto de partida para os projetos de organização de 
documentos, subsidiando a proposta de modelos de classificação, 
avaliação e descrição apropriadas, visando a um destino final 
eficiente e eficaz. (CALDERON, 2004, p. 101) 

 

O profissional arquivista necessita mapear os processos que estão 

envolvidos em cada atividade do arquivo, para então analisá-los e otimizá-los de 

maneira que a gestão do arquivo corresponda as necessidades de informação das 

instituições, conforme disseram Ferreira e Melo (2008).  

É esperado pelas instituições e organizações detentoras de arquivo, que o 

arquivista seja o profissional que irá trazer melhorias para os seus processos de 

recuperação e disseminação da informação. Conforme Ferreira e Melo (2008): 

A partir do momento em que aumentou a necessidade de acesso às 
informações contidas nos arquivos, surgiu a figura do profissional 
especializado para atender aos anseios de seus usuários, de forma 
a otimizar os processos de recuperação e disseminação das 
fontes informacionais. Este profissional que possui o papel de 

mediador entre o usuário e a informação arquivística é denominado 
de arquivista. (FERREIRA E MELO, 2008, p. 3, grifo nosso). 

 

Ou seja, espera-se que o arquivista otimize o processo de recuperação e 

disseminação da informação. Logo, o arquivista deve fazer a gestão de processo 

completa, respeitando as três etapas. Além do mapeamento, além da análise, que é 

a fase do diagnóstico, deve ser realizada a fase de otimização de processo, pois é 

ela que solucionará os problemas identificados nas fases anteriores, trazendo 

melhorias para os processos de trabalho do arquivo. Como otimizar um processo 

sem fazer gestão de processo? Como otimizá-lo sem antes mapeá-lo e analisá-lo? 

Não só é possível, como também torna-se necessário que o arquivista realize a 

gestão de processos no arquivo onde atua. A gestão de processo vai auxiliar todo o 

trabalho do arquivista, em todas as suas atividades e funções. 

 
 

5.4 TIPOS DE EMPREENDEDORISMO APLICADOS EM ARQUIVOS 

 

 

Na Arquivologia podemos lidar com os três tipos de empreendedorismo, 

mesmo que despercebidos; o empreendedorismo social, o empreendedorismo 

empresarial e o empreendedorismo corporativo ou intraempresarial.  
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O arquivista pode ser um profissional empreendedor empresarial caso ele 

seja dono do seu próprio negócio. Existem arquivistas que são donos de empresas 

de gestão documental, empresas de guarda documental, empresas de consultoria 

arquivística e etc. Estes são empresários, criaram um negócio e necessitam ter 

conhecimento em empreendedorismo para fazer o seu negócio dar certo. Estes, são 

empreendimentos empresariais. 

Existem os arquivistas que são empreendedores corporativos, este tipo de 

empreendedor corresponde a maior parte dos arquivistas. Estes são os arquivistas 

que trabalham para os empresários ou para o governo. Eles não criaram o seu 

próprio negócio, atuam no arquivo de uma empresa de outrem ou do governo.  Os 

arquivistas empreendedores corporativos costumam trabalhar nos arquivos da fase 

corrente, fase esta em que o documento cumpre funções administrativas, são 

documentos vigentes, geralmente encontrados em arquivos de empresas privadas, 

mas podendo também ser encontrados em arquivos de empresas públicas, 

auxiliando a empresa que sempre busca crescimento no mercado, com a 

administração destes documentos que ainda cumprem suas funções administrativas, 

que ainda são vigentes, que falam de lucros, que falam de gastos, que evitam 

despesas, de maneira que o arquivo seja eficaz no cumprimento do seu papel de 

auxiliar da administração. 

O empreendedorismo social pode ocorrer nos arquivos da fase permanente, 

fase esta em que o documento já cumpriu suas funções administrativas e são 

arquivados pelo seu valor histórico. Geralmente os documentos desta fase são 

encontrados em arquivos públicos, porém podendo também ser encontrado em 

arquivos de empresas privadas. 

Os arquivos permanentes são vistos como arquivos de memória. Portanto a 

idéia principal é a divulgação das informações contidas nos documentos desta fase, a 

menos que os documentos sejam classificados como sigilosos. Os documentos desta 

fase, que também é conhecida como a terceira idade documental, não visam lucros, 

pois suas funções administrativas já foram cumpridas, a guarda destes documentos 

geralmente é para o acesso dos cidadãos à história. Lopes (1997), descreve em seu 

artigo a visita de Teodoro Schellenberg ao Arquivo Nacional Brasileiro e fala das 

afirmações de Schellenberg sobre a importância dos arquivos públicos, dos arquivos 

permanentes, como memória dos governos, memória do país. 
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O arquivista que trabalha em um arquivo público, sobretudo permanente, 

pode ser um empreendedor social, aplicando as técnicas de empreendedorismo em 

tal arquivo, sendo portanto, um arquivista empreendedor social e ao mesmo tempo 

corporativo, pois ainda que estes arquivos não sejam administrativos, não visem 

lucros, tenho uma função unicamente social, de divulgação da memória, o arquivista 

que nele trabalha visa lucros. O arquivo permanente é um arquivo empreendedor 

social, porém o arquivista que nele atua dificilmente é apenas empreendedor social. 

Torna-se empreendedor social por trabalhar em um empreendimento/arquivo que 

pode ser considerado de cunho social, porém sua essência é de empreendedor 

corporativo, pois ele trabalha por um objetivo capitalista. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Durante este trabalho, pretendeu-se realizar a abordagem do arquivista 

como um profissional que pode ser empreendedor na sua profissão. Este 

profissional precisa estar constantemente atento às oportunidades que se 

apresentam onde quer que ele atue, e agir com maturidade, principalmente por se 

tratar de uma área que o prestígio profissional precisa ainda ser conquistado. Esta 

conquista envolve competência profissional, política e atitudes pró-ativas e 

inovadoras. 

Com o posicionamento dos arquivistas brasileiros como profissionais 

empreendedores, não só eles próprios se beneficiam, mas também os arquivos 

brasileiros, que só tendem a ganhar com a união entre a arquivologia e o 

empreendedorismo. 

Atualmente muitas pessoas ainda não sabem o que é arquivologia. É 

necessário que o arquivista tenha posicionamento, postura de empreendedor, sendo 

advogado pela causa dos arquivos tornando sua área conhecida e bem vista. 

Nessa sociedade do conhecimento e da informação, em constantes 

mudanças, os profissionais arquivistas necessitam ter conhecimentos e habilidades 

além do básico. Empresas estão a procura de profissionais completos, 
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determinados, dispostos a encararem desafios, criativos, inovadores, lideres, pró-

ativos. 

No contexto de presentes mudanças se faz necessário promover 
uma transformação substancial no profissional arquivista. 
Estereótipos e rótulos negativos precisam ser abolidos, dando 
espaço para um olhar mais crítico e construtivo do papel dos 
profissionais da informação na Sociedade do Conhecimento. 
(ALMEIDA; SILVA; FREIRE, 2010, p. 244). 
 

Faz-se urgente a necessidade de uma nova postura do arquivista, com uma 

atitude mais pró-ativa e empreendedora. O caminho para essa conquista, conforme 

foi apurado nesta pesquisa é o estudo, a busca por especialização. O arquivista 

precisa estudar novas práticas, novas possibilidades, novas técnicas, e aplicar os 

seus conhecimentos sem medo. O arquivista precisa se posicionar dentro das 

organizações como gestor de um setor de extrema importância dentro delas. O 

gestor do “coração” da organização. A medida que os profissionais arquivistas 

mudarem o seu posicionamento dentro das organizações, deixando de ser passivos 

e se tornando ativos, agregando valores para as mesmas, com atitudes 

empreendedoras, o arquivo, a arquivologia e os arquivistas deixarão de ser 

enxergados como o “patinho feio” das organizações. 

Os arquivistas precisam ser agentes de mudanças. Precisam se enquadrar 

nesta sociedade em constantes mudanças. Por qual motivo os profissionais de TI 

que devem escolher quais softwares os arquivos irão utilizar para organizar seus 

documentos digitais? Por que não os próprios arquivistas fazerem esta escolha? Os 

arquivistas precisam dominar outras áreas do conhecimento, precisam fazer análise 

do seu ambiente de trabalho, análise de recursos, métodos e processos e tomar 

suas próprias decisões para o funcionamento do arquivo. Ele precisa assumir o  seu 

papel de gestor. 

Neste trabalho averiguou-se e confirmou-se que o arquivo pode ser um local 

de trabalho empreendedor. Constatou-se que as técnicas do empreededorismo 

estão a postos a qualquer área do conhecimento, inclusive à arquivologia. 

Constatou-se também que essas técnicas empreendedoras se encaixam muito bem 

nas atividades de um arquivo.  

Os arquivistas que compreenderem esta necessidade de mudança de 

postura e comportamento, frente a esta sociedade em constantes mudanças, se 

posicionando, buscando se preparar para este mercado a cada dia mais competitivo, 



 

 

 

60  
 

 

 

 

 

estudando novas técnicas, experimentando mais, inovando, explorando suas 

capacidades criativa, se tornarão referenciais por conta de todos esses diferenciais 

que o acompanharem. 

 A visão que se tem de fora, atualmente sobre a arquivologia, é de um local 

de trabalho monótono, com atividades repetitivas e sem muitas expectativas. Mas a 

partir da pesquisa realizada neste trabalho, todos esses pensamentos e pré-

conceitos foram desconstruídos. Observa-se uma arquivologia com muitas 

possibilidades, conforme diz Almeida; Silva e Freire (2010): “A arquivística é um 

campo fértil.” Cabe aos arquivistas se preocuparem com sua formação, indo além do 

padrão, do regular, para tornarem profissionais excelentes de uma arquivologia 

espetacular e empreendedora. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

61  
 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 
 

 

ALMEIDA, Jobson Louis Santos de; SILVA, Helane Cibely Albuquerque da; FREIRE, 
Gustavo Henrique de Araújo. Marketing arquivístico: uma análise curricular do curso 
de graduação em arquivologia da Universidade Federal da Paraíba. Revista Digital 
de Biblioteconomia e Ciência da Informação, v. 7, n. 2, p. 233-346, jan./jun. 2010. 
 

 

AMARAL, S.A. Marketing da Informação: entre a promoção e a comunicação 
integrada de marketing. Informação e Sociedade: estudos, João Pessoa, v. 18, n. 

1, p. 31-44, jan./abr. 2008. Disponível em: 
<http://www.ies.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/issue/view/186>. Acesso em: 28 mai. 
2014. 

 

 

ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Subsídios para um dicionário brasileiro de 
terminologia arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2004. 

 
 
ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS HOLANDESES. Manual de arranjo e 
descrição de arquivos. Tradução de Manuel Adolfo Wanderley. Rio de Janeiro: 
Arquivo 
Nacional. 1960. 
 
 
BAHIA, Eliane dos Santos; SEITZ, Eva Maria. Arquivista empreendedor. Revista 
ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina. Florianópolis, v. 14, n. 2, p. 468-481, 
jul./dez., 2009. 
 
 
BARBALHO, Célia R. S. Planejamento estratégico: uma análise metodológica. 
Informação & Informação, Londrina, v. 2, n. 1, p.29-44, jan./jun. 1997. 

 
 
BARBIERI, Luiz Fernando; THIELMANN, Ricardo. Gestão do conhecimento e 
inovação. Rio de Janeiro: CECIERJ; UFF, 2011. 

 
 
BELLOTTO, H. L. Arquivos Permanentes: tratamento documental. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: FGV, 2006. 320 p. 
 
 
BERNARDES, I. P. Como avaliar documentos de arquivo. São Paulo: Arquivo do 
Estado, 1998. 89 p. 
 
 
CALDERON, Wilmara Rodrigues et al. O processo de gestão documental                  
e da informação arquivística no ambiente universitário. Ci. Inf.,                                      

http://www.ies.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/issue/view/186


 

 

 

62  
 

 

 

 

 

Brasília, v. 33, n. 3, p. 97-104, set./dez. 2004. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ci/v33n3/a11v33n3.pdf>.   Acesso em: 20 mai. 2014. 
 
 
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 7. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2003. 

 
 
COX, Richard J. A advocacia nos currículos de graduação em arquivologia: uma 
perspectiva norte-americana. Arquivo & Administração, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, 

p. 59-70, jan./jun., 1998. 
 
 
DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. 2ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
 
 
DUCHEIN, Michel. O Respeito aos Fundos em Arquivística: princípios teóricos e 
problemas práticos. Arquivo & Administração, Rio de Janeiro, p.14-33, abr. 1982. 
 
 
DURANTI, Luciana. Registros documentais contemporâneos como provas de ação. 
Estudos Históricos. Rio de Janeiro, v. 7, n.13, p. 49-64, 1994. 
 
 
FERREIRA, Lucienne da Costa; MELO, Denise Gomes Pereira de. Diagnóstico de 
arquivos: instrumento de ação efetiva na gestão documental. In: FÓRUM 
INTERNACIONAL DE ARQUIVOLOGIA, 1, 2008, João Pessoa. Anais... João 

Pessoa: UEPB, 2008, p. 1-13 
 
 
FONSECA, M. O. Informação, arquivos e instituições arquivísticas. Arquivo e 
Administração, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 33-44, jan./jun. 1998. 
 
 
FREIRE, G. H. A.; SILVA, H. C. A.; ALMEIDA, J. L. S. Marketing Arquivístico: uma 
análise curricular do curso de graduação em arquivologia da Universidade Federal 
da Paraíba. Revista Digital de Biblioteconomia & Ciência da Informação, v. 7, n. 

2, p. 233-246, jan./jun. 2010. 
 
 
FRIEDMAN, T. L. O mundo é plano: uma breve história do século XXI. Tradução de 

Cristiana Serra e S. Duarte. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005. 
 
 
GONÇALVES, Janice. Como classificar e ordenar documentos de arquivo. São 

Paulo: Arquivo do Estado de São Paulo, 1998. 37 p. 
 
 
GONCALVES, José Ernesto Lima. As empresas são grandes coleções de 
processos. Revista de administração empresarial.                                                  

http://www.scielo.br/pdf/ci/v33n3/a11v33n3.pdf


 

 

 

63  
 

 

 

 

 

São Paulo, v. 40, n. 1, jan./mar. 2000. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034 
75902000000100002&lng=en&nrm=iso>.  Acesso em: 20/05/2014.                                      
 
 
LOPES, L. C. A arquivística no Brasil vista pelo olhar do outro, o estrangeiro. 
Revista Contracampo, Niterói, n. 01, p. 57-70, jul./dez. 1997. 

 
 
MARIANO, S. R. H.; MAYER, V. F. Criatividade e atitude empreendedora. Rio de 
Janeiro: Fundação CECIERJ, 2008.  
 
 
MARIANO, S. R. H.; MAYER, V. F. Técnicas de comunicação e negociação. Rio 
de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2008.  
 
 
MARIANO, S. R. H.; MAYER, V. F. Empreendedorismo: fundamentos e técnicas 
para criatividade. Rio de Janeiro: LCT, 2012. 
 
 
OTTONI, Heloisa Maria. Bases do marketing para unidades de informação. Ciência 
da Informação.  Brasília, v. 25, n. 2, p. 1-11, 1995. 

 
 
PAES, M. L. Arquivo: teoria e prática. 3ª ed. Rio e Janeiro: FGV, 2004. 228 p. 
 
 
RODRIGUES, Ana Márcia Lutterbach. A teoria dos arquivos e a gestão de 
documentos. Perspectivas em ciência da informação,  Belo Horizonte,  v. 11, n. 
1, Apr.  2006. 
 

 
SALIM, C. S. et al. Administração empreendedora: teoria e prática usando o 

estudo de casos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
 
 
SCHELLENBERG, T. R. Arquivos Modernos: princípios e técnicas. Tradução de 

Nilza Teixeira Soares. 6ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 388 p. 
 
 
SOUSA, R. T. B. Os princípios arquivísticos e o conceito de classificação. In: 
RODRIGUES, Georgete Medleg; LOPES, Ilza Leite. (Org.). Organização e 
representação do conhecimento na perspectiva da Ciência da Informação. 

Brasília: Thesaurus, 2003, v. 2, p. 240-269. 
 
 
SPUDEIT, Daniela F. A. O.; FÜHR, Fabiane. Planejamento em unidades de 
informação: qualidade em operações de serviços na Biblioteca do SENAC 
Florianópolis. Bibliotecas Universitárias, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 41-49, 
jan./jun. 2011. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034%2075902000000100002&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034%2075902000000100002&lng=en&nrm=iso


 

 

 

64  
 

 

 

 

 

 
 
VILELA, E.; SOARES, C. L. Estratégia e marketing para empreendedores. Rio de 

Janeiro: Fundação CECIERJ, 2008. 

 


