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RESUMO 

 

 

O tema do presente estudo é sobre a administração de documentos de recursos humanos na 

empresa Contax, que teve por objetivo propor, à luz da arquivística,  um novo olhar em 

relação aos procedimentos arquivisticos da instituição, tendo em vista usuários e o acesso à 

informação. Discorreu-se sobre a historia da gestão de documentos, além de princípios e 

teorias do campo dos arquivos. 

 

Palavras chave: Gestão de Documentos, Acesso à Informação, Contax. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The theme of the present study is a document management of human resources in the 

company Contax and objective was to propose the light of archives a new look in relation to 

the procedures of arquivisticos institution having in view a perfect harmony between user and 

access to information. Spoken on the history of the management of documents, some 

principles and theories. 

 

Keywords: Management of  Documents,  access to information, Contax. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Um dos grandes desafios no meio corporativo, em dias atuais, tem sido o tratamento 

das informações. A informação é tida como ativo das empresas, assumindo valor intangível, 

um bem de apropriação. Contudo, a informação em si só tem valor com o devido tratamento, 

desde que esteja registrada sobre forma documental, independente do suporte ou natureza da 

informação. 

Nesta linha de pensamento, entendemos que muitas destas informações estão 

registradas em documentos de arquivo. Esses documentos são gerados no cotidiano 

institucional e acumulados em função da necessidade de seu uso na trajetória da empresa. 

Sendo assim, geram  demanda de acesso, se manifestando na busca para recuperação de uma 

determinada informação. Entretanto, muitas vezes percebe-se que esta recuperação é 

prejudicada devido a falta de conhecimento dos princípios arquivísticos. Administrar 

documentos arquivísticos, a partir de conceitos e teorias baseados na arquivologia, garante às 

empresas um maior controle sobre as informações que produzem ou recebem, racionaliza os 

espaços de guarda de documentos, desenvolve com mais eficiência e rapidez as atividades, 

bem como atende adequadamente os seus usuários.  

Um dos princípios fundamentais no ciclo de uma gestão de documentos eficiente é o 

principio da proveniência, que segundo Duchein(1986) orienta na manutenção e respeito aos 

fundos. De forma prática, na vida de uma da empresa, expressa valor quando em seu contexto 

possibilita traduzir para cada funcionário que tal documento pertence efetivamente a 

instituição. Este documento terá uma eficiência administrativa diferente na tomada de 

decisões, principalmente quando for respeitada a sua proveniência, ao contrario do documento 

isolado, aquele que não está inserido no conjunto documental. Porém, afirmamos que essa 

percepção será sentida fundamentalmente quando se tiver conhecimento de uma gestão 

eficiente com princípios pautados na arquivística. Princípios estes que percebi ausentes desde 

o momento em que comecei a vivenciar a realidade arquivística na empresa Contax.  

A Contax é uma empresa com uma rotatividade de funcionários muito grande, fazendo 

com que fluxo de documentos seja intenso. Neste contexto, percebi carências da área de 

recursos humanos quando surgem necessidades de ter acesso à documentos vitais para 

elaboração dos seus processos administrativos. Com isso, também observei a oportunidade de 

contribuir com sugestões para melhorar essa relação entre arquivo, setores e funcionários, que 
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se mostra distante ainda que a realidade careça de agilidade nesse processo de busca e 

recuperação de documentos. 

Compreendi que na Contax, durante a produção documental, há interesse apenas em 

atender um fim específico. Nisso, o documento é gerado, tramita pelos setores da empresa e 

tão logo ele seja utilizado é guardado sem qualquer preocupação no seu arquivamento para 

acesso futuro, quando na verdade deveria ter a devida organização visando a sua preservação 

e acesso. Frente a tal realidade, pressupõe-se na Contax a falta de critérios para a guarda de 

documentos, só percebido quando há a necessidade em sua recuperação. 

Portanto, o que nos leva a desenvolver esta pesquisa é a necessidade em contribuir na 

administração do grande volume de documentos na Contax, ausentes de gestão documental.  

 

 

 

 



11 

 

1.1 O PROBLEMA DA PESQUISA 

Atualmente, a falta de gestão de documentos ainda é realidade em muitas empresas privadas. 

Na Contax não é diferente. A busca por soluções que possam gerir as grandes massas 

documentais acumuladas é uma necessidade real. O mau  funcionamento dos arquivos, em 

virtude de uma ausência de gestão, afeta diretamente a tomada de decisões, recuperação da 

informação e a preservação da memória institucional. Ademais, falta de conhecimentos sobre 

a importância da gestão de documentos contribui para que o cenário permaneça inerte. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1   Objetivo Geral 

Analisar a rotina arquivística da empresa Contax e demonstrar, através do diálogo teórico e 

prático com os fundamentos arquivísticos, que existe tanto a possibilidade como  a 

necessidade em estabelecer rotinas satisfatórias na recuperação de informações através de  

implantação da gestão de documentos no que tange ao arquivo do setor de Recursos 

Humanos.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar as políticas relacionadas à gestão de documentos da Contax tendo em vista o 

arquivo do setor de Recursos Humanos; 

 Analisar a produção, administração, controle e manutenção dos documentos de arquivo 

deste setor; 

 Propor, à luz de fundamentos arquivísticos, rotinas de gestão de documentos do RH; 

 Contribuir para a preservação da memória da instituição. 

 

Assim, ao destrincharmos o arquivo do RH da instituição, diante de nossos objetivos, 

pretendemos apresentar uma nova realidade que possa trazer melhorias para os desafios do 

seu cotidiano documental. 
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1.3 METODOLOGIA 

 

A metodologia deste trabalho refere-se a levantamento de bibliografia pertinente a gestão de 

documentos.  A respectiva revisão de literatura foi feita, principalmente, em livros da área de 

arquivologia, bem como em alguns textos encontrados em periódicos. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O trabalho de teleatendimento na Contax possui rotatividade muito grande em relação 

a movimentação de funcionários. Diariamente, documentos são gerados em função de 

admissão, demissão, mudança de função e processos seletivos. Desta forma, documentos são 

produzidos e tramitam pela Companhia.   

O setor de recursos humanos, que está envolvido em todo esse processo, necessita 

destes documentos diariamente, e de forma objetiva, para dar prosseguimento às suas 

atividades, assim como o setor jurídico da empresa, que está ligado diretamente ao recursos 

humanos. 

Assim sendo, se faz necessário determinar como esses documentos auxiliam e 

agregam valor ao setor, contribuindo na tomada de decisão para a empresa, impactando 

diretamente na organização destes documentos, comprometendo assim, a recuperação da 

informação e conferindo a necessidade de uma adequada gestão documental. 
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2 DE ARQUIVOS À ARQUIVOLOGIA: ALGUNS PRINCÍPIOS E TEORIAS 

 

Com a evolução da escrita, os arquivos surgem como meios de registro a partir da 

necessidade do homem em aperfeiçoar os materiais sobre os quais gravava seus sinais, tais 

como pedra, mármore, cobre, marfim, tábuas, tabletes de argila, papiro, pergaminho e, 

finalmente, o papel. 

  Já os arquivos como instituição, segundo Schellenberg (2006) surgiram efetivamente 

na antiga civilização grega, na qual os atenienses guardavam seus documentos de valor no 

templo-metroon, junto à corte de justiça, na praça pública, em Atenas, por volta dos séculos V 

e IV a.C. Estas civilizações antigas, além de escrever documentos, passaram também a 

controlar e ordenar os seus documentos. O autor ainda afirma que o sistema de registro talvez 

seja o mais antigo sistema conhecido.  

 

Esse sistema originou-se na Roma antiga, quando os magistrados começaram a fazer 

notas particulares chamadas comentarii dos assuntos de que tratavam diariamente. 

Essas notas logo se ampliaram, transformando-se em diários da justiça ou 

comentarii diurni, nos quais se faziam lançamentos, em ordem cronológica, de todos 

os documentos recebidos e expedidos, inclusive minutas de atos judiciais, provas 

submetidas pelos litigantes e outros documentos. Esses diários, cujos lançamentos 

eram aceitos como prova legal, passaram a ter um caráter oficial no fim da republica 

romana e tornaram-se parte do acervo dos arquivos públicos (SCHELLENBERG, 

2006, p.97). 
 

Durante a Idade Média, a igreja adotou métodos de registro semelhantes aos antigos 

Romanos. Desta forma, “guardavam as cartas recebidas na sua forma original constituindo 

uma série, e faziam cópias das cartas expedidas em livros separados” (SCHELLENBERG, 

2006, p.98). 

Nessa linha de pensamento, Ernest Posner ressalta que “Gradualmente, a prática de 

reter as cópias das cartas expedidas começou de novo a predominar. Cópias eram usualmente 

preservadas em livros, os chamados registros, e o hábito de registrar o material expedido 

espalhou-se lentamente pela Europa”  (POSNER, 1959, p.6). 

A partir do século XIV, com o aumento do volume de documentos, novos órgãos 

foram criados. E, com isso, “criaram-se órgãos burocráticos ou chancelarias encarregados do 

trabalho documentário, isto é, encarregados de receber e preparar os documentos necessários 

à administração real” (SCHELLENBERG, 2006, p.98). 

Em 1789, a Revolução Francesa marcou o início de uma nova maneira de perceber e 

tratar os arquivos. Inicialmente, estabeleceu-se uma administração de arquivos públicos em 
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âmbito nacional com a criação dos Arquivos Nacionais Franceses. Além disso, passou-se a 

reconhecer a responsabilidade do Estado em relação a sua documentação pública e permitir a 

acessibilidade dos arquivos ao público. 

 

Durante a Revolução Francesa, foi criada uma administração nacional dos arquivos 

públicos, pelo decreto de 25 de junho de 1774. Os primeiros diretores dos Archives 

Nationales, instituição que se tornou o arquivo central da França, foram Armand-

Gaston Camus (1740-1804) e Pierre-Claude-François Daunou (1761-1840). Como 

ambos eram bibliotecários, adotaram para os documentos cuja administração lhes 

fora confiada, um arranjo esquemático (SCHELLENBERG, 2006, p.246). 

 

 

As ideias para o campo dos arquivos originados na Revolução Francesa representam 

relevantes tendências que orientam o desenvolvimento da arquivologia nos séculos 

posteriores. A importância dos arquivos públicos trouxe também a idéia de especializar os 

profissionais que lidavam com estes documentos, levando ao surgimento dos primeiros 

estudos sobre o tratamento dos arquivos. 

Com a ascensão de Napoleão Bonaparte e sua trajetória expansionista para consolidar 

o Império Francês, em 1808, foram promulgadas leis tornando obrigatória a transferência para 

Paris dos arquivos dos países conquistados. Isso resultou em um acúmulo documental 

expressivo nos arquivos nacionais da França. 

Em 1841, para enfrentar os problemas de organização e acesso aos documentos, foi 

estabelecido o Princípio do Respeito aos Fundos (Respect pour les Fonds) – pelo arquivista e 

historiador Natalis de Wailly
1
. 

Nessa linha de pensamento, para o arquivista alemão radicado nos Estados Unidos, 

Ernest Posner: 

O princípio do respect pour lês founds, derivado da convicção de que os arquivos 

correspondiam a uma unidade administrativa extinta ou existente e deviam ser 

preservados de acordo, foi proclamado na Bélgica, e na França por volta de 1840 

progrediu nas décadas seguintes (Posner, 1959, p.16). 

 

 

Em 1898, foi publicado o Manual de Arranjo e Descrição, conhecido como Manual 

dos Holandeses. Este manual inovou e validou o Princípio de Providência, o qual preconiza 

que “O sistema de arranjo deve ser baseado na organização original do arquivo, a qual, na sua 

essência, corresponde à organização do órgão administrativo que o produziu” (Associação dos 

arquivistas Holandeses, 1973, p.44).  

     

                                                 
1
 Ainda que exista, na literatura da área, divergências em relação a “invenção” do Principio da Proveniência, 

assumimos, neste trabalho, que tal diretriz teórica foi inaugurada, no campo dos arquivos, por Natalis de Wailly. 
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 Nesta perspectiva, Schellenberg (2006) destaca a importância dos sistemas de registro 

para a formulação dos princípios da proveniência e da ordem original: 

 

Como os Prussianos, os arquivistas Holandeses se ocuparam dos documentos 

arranjados de acordo com o sistema de registro. Todos os seus princípios de arranjo, 

por isso, referem-se aos documentos organizados nos serviços de registro ou 

archives. O principio fundamental adotado pelos arquivistas Holandeses e por eles 

considerado “o mais importante de todos” é o seguinte: “o sistema de arranjo deve 

basear-se na ordem original do registro  (archive)  o qual na sua essência, reflete a 

organização do corpo administrativo que o produziu” (SCHELLENBERG, 2006, p. 

248). 

 

 

Sempre presente na vida das sociedades, os arquivos configuram ideias diferentes nas 

populações. Não existia a possibilidade de acesso ainda que soubessem da sua existencia e da 

finalidade. Nos grandes impérios da antiguidade, os arquivos significavam repositórios dos 

direitos das autoridades, que assim legitimavam os abusos do poder, do autoritarismo e do 

absolutismo. Ainda na antiguidade clássica, os arquivos possuíam a característica de arsenais 

de poder apesar de já existir nessa época vestígios de um entendimento diferente em relação 

aos arquivos e aos cidadãos. 

Nas populações europeias da Idade Média e da Idade Moderna, assim como as da 

África, América e Ásia, desde então até a época contemporânea, sabemos que reconheciam 

nos arquivos os “tesouros do Rei”.  Eventos como a revolução Americana e a revolução 

Francesa são fatos que contribuíram para o entendimento e para estabelecer a vigência dos 

direitos do homem à liberdade, igualdade e fraternidade, esse foi o momento chave para a 

questão da democracia e dos direitos humanos. Os povos passaram a entender que o arquivo 

possuía outras nuancias  e não somente a característica de guardar os testemunhos de seus 

deveres, porém  guardavam os seus direitos também. 

 

Hoje já não se concebe qualquer administração, seja a de um país, estado ou 

município, seja a de uma entidade ou comunidade, que cumpra seus objetivos 

clássicos (planejamento, organização, coordenação e gerenciamento), que não 

recorra a documentos e arquivo (BELLOTO, 1996, p.9) 

 

 

Após a segunda grande guerra, em 1948, a dita “explosão documental” vem trazendo 

muitos problemas. O acúmulo de documentos nas instituições, sejam públicas ou privadas, 

cresce a cada dia e causa transtornos para as administrações em todos os níveis.  

Esta explosão documental pode ser atribuída ao crescimento significativo da 

população, à complexidade da estrutura governamental e à produção de documentos que é 

crescente principalmente com a aplicação dos recursos tecnológicos. Todos estes fatores 
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contribuíram para que o número dos documentos aumentasse em grandes proporções. Com 

este cenário, a preocupação da arquivologia voltou-se para o ciclo de vida da grande massa 

documental desde a sua criação até sua destinação final. (SCHELLENBERG, 2006, p.65). 

A Teoria das Três Idades teve origem nos Estados Unidos e foi bastante difundida no 

Canadá. A idade estava associada aos valores primário e secundário e se relaciona com as três 

fases de sua existência. A primeira fase, também denominada de arquivo corrente, 

corresponde à etapa ativa dos documentos, isto é, os documentos seriam consultados com 

regularidade pela administração, a segunda fase corresponde à etapa também denominada de 

arquivo intermediário, quando os documentos seriam utilizados ocasionalmente e onde 

aguardariam por sua destinação final, e a última fase, corresponde à etapa de arquivo 

permanente ou arquivo histórico, quando os documentos são conservados permanentemente. 

Assim sendo os períodos por que passam os documentos arquivísticos são caracterizados pela 

freqüência de uso e pelos tipos de função que desempenham.  

 Assim, com algumas medidas e soluções apontadas por comissões governamentais de 

reforma administrativa, instaladas nos Estados Unidos e no Canadá no final da década de 

1940, nos primeiros momentos do pós guerra, começam a surgir neste contexto princípios de 

racionalidade administrativa a partir da intervenção nas seguintes etapas do ciclo documental: 

produção, utilização, conservação e destinação de documentos. 

 Segundo Indolfo (2007, p.30), os Estados Unidos foram os pioneiros na elaboração do 

conceito de gestão de documentos (records management), cujo foco era mais administrativo 

do que propriamente arquívistico. Como havia uma proibição legal de destruir os documentos, 

no inicio do séc XX, houve um aumento considerável da documentação nos EUA. Indolfo 

(2007, p.32) coloca que para enfrentar esta situação, foram criadas comissões, atividades, 

censitárias, atos legislativos e foram feitos estudos utilizando os princípios da administração 

moderna para controlar o acúmulo de documentos e criar um Arquivo Nacional. 

As comissões Hoover ( 1947 e 1953 ) e a Federal Records act ( 1950) determinavam 

que os organismos  governamentais deveriam  possuir  um programa  de gestão  de 

documentos.       

Sobre a atuação das comissões Hoover pode-se destacar  a consolidação da área, no 

período de 1950-1960, introduzindo ações voltadas para o controle da produção 

documental, a racionalização das eliminações e a conservação econômica e 

concentrada dos documentos de guarda intermediária, bem como a difusão de 

manuais e procedimentos. (Indolfo, 2007, p.32-33) 

                   

Em 1950, nos Estados Unidos foi reestruturado National Archives que passou a ser 

denominado National Archives and Records Management e Office of the Narional Archives. 
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Assim sendo, o Arquivo Nacional Norte Americano se torna como uma agência, onde possui 

a  missão de preservar os arquivos permanentes da administração Federal e também orientar 

os órgãos quanto a gestão de documentos. 

Diante deste contexto, os records manangers são os profissionais responsáveis pela 

gestão de documentos nos órgãos, e os arquivistas são responsáveis pelos arquivos 

permanentes, constituindo duas profissões distintas. 

De acordo com Fonseca (2005, p.47), a cisão estabelecida pela arquivistica Norte-

Americana e de alguns países Anglo-Saxônicos de Arquivistas e Record Managers vai muito 

alem de questões corporativas e profissionais, chegando a estabelecer uma separação entre a 

arquivologia e a gestão de documentos. Com isso, na tentativa de superar essa cisão surge o 

conceito de “arquivística integrada” pelos canadenses Couture e Rousseau. 

 

Arquivística - disciplina que rege a gestão da informação Orgânica (arquivos). Pode 

assumir três formas: uma forma exclusivamente administrativa (Record 

management), cuja principal preocupação é o valor primário do documento; uma 

forma tradicional, que ressalta unicamente o valor secundário do documento, uma 

forma nova, integrada, e englobante, que tem como objetivo ocupar-se 

simultaneamente do valor primário e do valor secundário do documento 

(COUTORE; ROSSEAU, 1998, p.284)  

 

                                                                                                                                                 

Nesta linha de pensamento, segundo Jardim (1987, p.1), talvez nada tenha 

revolucionado tanto a arquivologia como disciplina quanto a concepção teórica e 

desdobramentos práticos da gestão de documentos, pois modificou a atuação das instituições e 

dos profissionais de arquivo, bem como as bases conceituais e teóricas a serem estudadas pela 

área. 

  Portanto, a gestão de documentos, tem por objetivo assegurar de forma eficiente, a 

produção, a administração, a manutenção e a destinação dos documentos; garantir que os 

mesmos, produzidos e recebidos pelo órgão, estejam disponíveis quando e onde sejam 

necessários; além de assegurar a devida eliminação.  

Desta maneira, podemos considerar como gestão de documentos o “Conjunto de 

procedimentos e operações técnicas referentes a produção, tramitação, uso, avaliação e 

arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando sua eliminação ou 

recolhimento”. (DICIONÁRIO DA TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA, 2005). 

Todo processo de implantação de gestão de documentos pode ser entendido como uma 

transformação. Em particular, nos ambientes de trabalho que necessariamente devem passar 

por um diagnóstico e priorização das ações, pelo abandono de práticas antigas, ineficientes e 
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inadequadas, pela realização de mudanças nos procedimentos, pela utilização de novas 

tecnologias, pela recriação de novas posturas e culturas, adaptadas aos novos tempos. 

O momento da introdução de novos modelos de gestão é importante e   delicado; por 

ser transformador. Poderá criar resistências junto aos funcionários mais antigos criando 

conflito entre o novo e o abandono de antigos hábitos (mudança de paradigmas) pois a todo 

momento passam a vigorar novos conceitos. 

Para existir sustentação das mudanças se faz necessário não apenas educar nas 

terminologias transformadoras, mas preparar as pessoas para serem criativas no uso, no 

projeto e na geração de inovações, para dar satisfação a administração e ao usuário, dentro do 

contexto interno do setor bem como nas suas relações com o ambiente externo. 
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3 A CONTAX 

 

 

A Contax Participações S.A é uma companhia aberta que trabalha com a implantação 

de Central de atendimento telefônico voltados para o relacionamento de empresas com seus 

clientes. 

 

 

FIGURA 1. Imagem da Central de atendimento da Contax. 

 

Criada em 2000, inicialmente para atender as demandas da Central de atendimento da 

Telemar, a Contax ampliou e diversificou suas atividades ao longo dos anos, apresentando um 

forte crescimento em clientes de alto volume e alta complexidade, tendo se consolidado como 

uma grande empresa do mercado de serviços corporativos do Brasil. 

Em 1998, as empresas de telecomunicações foram privatizadas no Brasil, que até 

então, no Estado do Rio de Janeiro, atuavam sobre a tutela da Telerj. Em 1999 a Telemar 

assume as atividades nas áreas de telefonia celular com a Oi, passando assim a utilizar os 

serviços da central de atendimento da Contax. 

A Contax chama cada prédio de suas centrais de atendimento por “Site”, e hoje atua 

em diversos Estados Brasileiros e no exterior.  
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FIGURA 2. Contax (fonte: www.contax.com.br) 

 

A empresa tem como missão ser a primeira escolha para construir relacionamentos 

entre empresas e pessoas, com o talento e a motivação de seus colaboradores. 

Fazer clientes para toda a vida. Esta é a visão da empresa, comprometida com o futuro 

traduz os esforços diários e contínuos da Companhia no sentido de agregar valor aos negócios 

de seus clientes. Para materializar esse objetivo, a empresa provê um espectro de ofertas 

diferenciadas, orientadas para, de fato, contribuírem para o desenvolvimento dos negócios de 

seus clientes, porque considera como clientes não só os contratantes, mas também seus 

clientes finais. 

São dez os princípios ou valores que norteiam a filosofia da Empresa: 

1) Busca por excelência: O conhecimento da Companhia, seu maior ativo, é obtido 

no dia-a-dia das pessoas. Logo, deve-se estimular a difusão e a transparência das informações, 

a padronização de processos e os instrumentos que mantenham o processo de acumulo e 

compartilhamento de conhecimento ativo. 

2) Meritocracia:Radical e ampliada em todos os níveis, é a pedra fundamental da 

política de gente. 

3) Time: Nosso ambiente deve valorizar a simplicidade, o entusiasmo, a auto-

realização pessoal e o respeito pelas pessoas, não cabendo nenhuma forma de manifestação 

que destaque o indivíduo em relação ao time. 

4) Confiança: A pessoa tem potencial autoridade para exercer adequadamente suas 

responsabilidades, o direito de ter estas responsabilidades claramente definidas e o dever de 

total lealdade a empresa. 

5) Dividir o sucesso: A geração de valor da Companhia deve ser dividida com seus 

colaboradores, em busca de um alinhamento perfeito de interesses. Essa divisão deve ser 

estabelecida conforme o mérito dos colaboradores. 
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6) Integridade: O comportamento que não atende aos mais altos padrões éticos e 

profissionais deve ser extirpado, independentemente da magnitude da falta. 

7) Excelência de Gente: A excelência da Companhia só pode ser alcançada por 

meio da excelência das pessoas. Daí a importância de recrutar as melhores pessoas, propor a 

elas desafios, encorajá-las a tomar riscos, a ousar e a cultivar um incansável desejo de 

aprender para fazer as coisas cada dia melhor. Não existe verdadeiro líder sem sucessores. 

8) Simplicidade: Fazer as coisas de forma simples, pois é necessário ser simples 

para fazer rápido e é necessário ser rápido para vencer. 

9) Regra do patrão: Regra número 1: o cliente tem sempre razão. Regra número 2: 

se o cliente não tiver razão, leia a regra número 1. 

10) Paranóia pelo resultado: O lucro é a única fonte geradora de recursos que 

assegura a continuidade da vida da Companhia, sua força, sua modernização e seu 

crescimento. Deve-se manter continuamente um grande foco na incansável busca pela 

eficiência, que se traduz em liderança absoluta de custos e produtividade e que só pode ser 

obtida pela gerência do dia-a-dia de todas as pessoas. 

Em Niterói, a Contax está localizada no centro da Cidade, estando dividida entre 

Central de atendimento, setores administrativos e RH. Neste site, quatro andares possuem 

unidades de arquivos sendo elas no térreo, quarto andar, oitavo andar e nono andar. 

Atualmente com 4.200 funcionários, o organograma da empresa é entendido da 

seguinte forma: 

 

 

FIGURA 3. Organograma da empresa Contax. 

 

 

FIGURA 3. Organograma da empresa (fonte: elaboração própria). 
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4 DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS DO RH 

NA CONTAX 

 

 

Todo candidato a uma vaga na Contax passa por um processo seletivo. O candidato 

aprovado apresenta cópia de documentos como identidade, CPF, comprovante de residência, 

carteira de trabalho e escolaridade, que ficarão no RH até a aprovação do exame admissional. 

Assim que o exame, que é realizado no mesmo dia, aprova o candidato, o RH começa a 

montar um dossiê deste funcionário.  

Existe um sistema na empresa que é restrito aos funcionários do RH, onde constam 

todos os dados pessoais e profissionais deste candidato já aprovado. Esses dados geram um 

documento denominado ficha cadastral que é anexado aos documentos pessoais deste 

colaborador juntamente com informações contratuais. 

Quando os documentos estão todos reunidos, o arquivista é acionado para dar a devida 

destinação a estes. 

Na Contax de Niterói, há hoje apenas um arquivista que faz a administração da 

documentação de 4.200 funcionários. Quando este profissional se ausenta por algum motivo, 

os profissionais do RH podem entrar no arquivo e manuseá-lo de modo que não se leva em 

consideração as rotinas de organização utilizadas. 

Todos os documentos são colocados em caixas Box onde constam o assunto e a data 

de admissão dos funcionários. Quando há desligamentos, esses documentos são retirados 

dessas caixas e colocados em outras, desta vez  com a data de demissão e o assunto. 

Como o arquivo não é centralizado, no andar térreo, próximo ao ambulatório, estão as 

documentações médicas, tais como exames admissionais, demissionais, mudança de função e   

atestados médicos que são armazenados em caixas Box classificados por ano e assunto. No 

quarto andar estão todos as documentos dos funcionários ativos, exceto as informações 

médicas. Neste arquivo constam as folhas de ponto e os documentos pessoais de cada 

funcionário da empresa. Já no oitavo andar estão os documentos dos funcionários demitidos, 

alguns mapas de instalação hidráulica, sistemas de incêndio e plantas dos layouts do prédio. 

No nono andar estão os documentos jurídicos e de processos trabalhistas. 

Quando um colaborador do RH necessita de qualquer informação, o procedimento se 

dá através de uma solicitação verbal ao arquivista, que faz um protocolo e o documento 

original é entregue nas mãos do usuário. O controle é feito em uma planilha Excel onde 



23 

 

constam o nome do funcionário, matrícula, data da retirada e da devolução e, num campo 

observação, a descrição do documento retirado. Quando o documento é devolvido ao 

arquivista, ele faz a reposição devida. Não há regras ou política de gestão para a devolução 

dos documentos. 

Os ambientes de arquivo não possuem ventilação própria, exceto no quarto andar, 

onde o arquivista passa a maior parte do tempo, existindo ar condicionado e boa 

luminosidade. 

Frente ao exposto, podemos considerar que não há, na Contax, políticas relacionadas à 

gestão dos documentos no setor de Recursos Humanos. 
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5 PROPOSTAS PARA GESTÃO DE DOCUMENTOS DE RH NA CONTAX 

 

Desde a minha chegada à empresa procurei identificar onde era o arquivo da 

instituição, como funcionava o fluxo documental e quem fazia parte do corpo técnico para 

gestão das atividades de arquivo da empresa. Sempre via funcionários de outras áreas 

tramitando pela empresa com diversos documentos e, quando precisava ir ao recursos 

humanos, via diversos documentos dentro de caixas aguardando o devido tratamento. 

Ao me aproximar da pessoa responsável pelo arquivo, esta sem formação em 

arquivologia e que foi posta ali para organizar tais documentos, passei a acompanhar a rotina 

arquivística da empresa e percebi algumas possibilidades de melhorias. 

 Identificamos quais eram os nossos usuários e tivemos uma surpresa ao saber que o 

usuário em potencial era a equipe jurídica da empresa, pois devido a rotina de audiências, 

sempre solicitavam documentos de funcionários ao responsável pelo arquivo.  

O nosso usuário quase sempre possuía a mesma necessidade em relação aos 

documentos. Os documentos eram sempre os mesmos e as informações também, tais como 

folhas de ponto, atestados médicos, contrato de trabalho e documentos referente a saúde e 

segurança no trabalho. Em conversa com os advogados, eles disseram que o tempo para o 

resgate das informações não estava satisfatório, embora sempre os documentos e as 

informações chegassem até eles da forma devida. 

A descentralização do arquivo faz com que haja uma demora na recuperação da 

informação visto que a empresa possui arquivos em quatro pavimentos. Neste sentido, de 

acordo com PAES, 

 

Recomenda-se prudência ao aplicar esse sistema. Se a centralização rígida pode ser 

desastrosa, a descentralização excessiva surtirá efeitos iguais ou ainda piores. O bom 

senso indica que a descentralização deve ser estabelecida levando-se em 

consideração as grandes áreas de atividades de uma instituição. (PAES, 1997, p, 

38). 

 

 

Diante da necessidade dos nossos usuários, que se resume nas informações de cunho 

corrente entendo que o arquivo deva ser centralizado, o que facilitará a recuperação do 

documento evitando que se faça uma busca em quatro andares na tentativa de se montar um 

dossiê do funcionário solicitado. 
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Segundo o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), classificar é uma das 

atividades dentro da gestão de documentos que inclui procedimentos e rotinas que contribuem 

com a agilidade no gerenciamento e controle das informações. Classificação, segundo Paes 

(1997, p. 25), é o processo que, na organização dos arquivos correntes, consiste em colocar ou 

distribuir os documentos numa sequencia alfabética, numérica ou alfanumérica, de acordo 

com o método de arquivamento previamente adotado.  Quanto ao método de classificação, o 

mais adequado para a companhia é o método por assunto pelo fato de se ter um grande 

volume de massa documental. O método por assunto pode ser apresentado sob um titulo 

genérico e todos os outros dados reunidos de ordem alfabética. 

No que se refere ao método de controle é fundamental que haja a tabela de 

temporalidade, pois não presenciei essa ferramenta no cotidiano arquivistico da instituição. A 

tabela de temporalidade é um 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. (Dicionário da Terminologia 

Arquivística). 

Para a confecção da tabela de temporalidade devemos considerar as seguintes etapas: 

 Assunto: Campo onde serão colocados os documentos produzidos e recebidos 

hierarquicamente distribuídos de acordo com as funções e atividades desempenhadas pela 

instituição. 

 Prazo de guarda: Diz respeito ao tempo necessário para o arquivamento nas 

fases corrente e intermediária, tendo como objetivo atender as demandas da instituição que o 

gerou sendo referenciado pelo ano. 

 Destinação final: Neste campo é registrada a destinação dos documentos para sua 

eliminação ou guarda no arquivo permanente. 

 Observações: Campo onde é descrito informações complementares ou 

justificativas. 

Quanto ao corpo técnico do arquivo é necessária uma reavaliação quanto ao 

quantitativo de funcionários com formação para atuar diretamente em todo o processo e a 

qualificação da equipe atual. O ideal para a realidade arquivística da instituição seria um 

arquivista com nível superior e um técnico de arquivo para que de forma eficiente colocasse 

em pratica a gestão arquivística proposta. 
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Os materiais e equipamentos possuem uma característica fundamental que é a proteção 

de seu acervo desde a escolha do material para a construção e seu revestimento. O 

revestimento interno deve ser de cores claras e que possam amenizar o calor e a umidade.  

O mobiliário deve ser de aço ou madeira tratada contra insetos e fogo.  

As condições ambientais no que diz respeito a temperatura o arquivo deve ficar numa 

temperatura de 20C. A umidade relativa é de 45% e 55%. A estabilidade da temperatura e da 

UR é especialmente importante, e as mudanças bruscas são muito danosas. Os níveis de 

iluminação adequados para a área de trabalho são de 800 lux. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os arquivos das instituições privadas são cada vez mais desafiadores, pois a cada dia 

nos convidam a vencer barreiras que nos abrem caminhos novos em direção da 

conscientização arquivística. Fazer com que a instituição possa se resguardar juridicamente é 

um fato corriqueiro onde a gestão de documentos é parceira fundamental em todo esse 

processo evitando até mesmo que se percam grandes quantias em dinheiro por não apresentar 

um documento a justiça. 

As ações de manutenção das informações sempre disponíveis e em curto período de 

tempo se configuram através da gestão de documentos, esteja a informação contida nos 

suportes tradicionais analógicos ou nos suportes digitais. 

O maior desafio diante de toda teoria que possa estar sendo estudada é o fato de 

conscientização de todos os usuários quanto da responsabilidade diante da informação que lhe 

é conferida em qualquer suporte. As informações em sua maioria têm valor de prova o que 

pode implicar em muitas coisas, portanto o zelo com o documento e o respeito com  as suas 

limitações é de estrema importância. Esses documentos fazem parte de todo um contexto que 

pode e deve ser contado na própria instituição. A memória institucional   fideliza todo um 

cenário trazendo uma esfera positiva, tendo a possibilidade de romper com o passado viver o 

presente e projetar um futuro. 

A gestão de documentos quando aplicada com eficiência e seus parâmetros são 

respeitados e entendidos pela instituição todos começam a perceber uma nova realidade na 

rotina, a começar pelo tempo que se ganha ao recuperar uma informação.  

A gestão eficiente permite a uniformização do processo facilitando o desenvolvimento 

de uma norma de qualidade. Redução do custo no número de cópias, uniformização de 

processos de reencaminhamento, aprovação, arquivo e eliminação de documentos. 

Digitalização dos documentos. Rapidez na disponibilização, acesso e tratamento dos 

documentos, controle do fluxo das informações, ganhos com eficiência administrativa e 

processual e consequentemente redução com custos operacionais. 

A gestão de documentos é um processo essencial ao bom desenvolvimento de uma 

instituição e é reflexo da sua organização interna. Grandes volumes de informações estão 

envolvidos é fundamental a sua localização física e o controle do fluxo informacional. 

Nas empresas o objetivo principal dos setores de arquivo é atender a administração 

direta em suas atividades diversas, servindo de suporte a pesquisa administrativa e financeira, 
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produzindo, recolhendo, selecionando e arquivando documentos gerados de maneira 

organizada estando sempre preparados para o atendimento a consultas internas de maneira 

rápida e precisa. Contudo, infelizmente o que percebemos é que em muitas empresas os 

setores de arquivo servem apenas para "guardar" e "emprestar" documentos. 

Não podemos simplesmente fingir que não vemos o acumulo de documentos em varias 

esferas privados e publicas não tendo a condição de receber o tratamento devido dentro de 

uma gestão séria que possa diluir a massa documental transformando-a num organismo vivo e 

eficaz pois se não receberem o tratamento devido poderão trazer prejuízos incalculáveis 

atrasando projetos e empreendimentos sem falar nos tramites jurídicos. 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a rotina arquivística de uma 

instituição privada e colaborar com um novo direcionamento em relação a gestão de 

documentos fazendo com que a empresa se coloque num patamar de excelência em gestão de 

documentos. 
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