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Sociedade da Informação 

Profissionais do setor de Informação e 

Documentação estão em permanente 

mudança. 

A profissão deixou de se limitar a um 

espaço concreto. 

As ferramentas profissionais 

envelhecem em curto espaço de 

tempo. 



Implicações 

Redefinição quase contínua dos limites do 
mundo da informação e documentação. 

 Impactos nos currículos da escola de 
Biblioteconomia e Ciência da Informação. 

Necessidade de uma nova cultura 
acadêmica – busca de uma convergência 
entre a formação profissional e o papel 
social que devemos desempenhar. 

 



Pressuposições 

Os Cursos de Biblioteconomia formam bem 
os profissionais no que se refere àquilo que 
é fundamental nas exigências profissionais. 

                              

 NO ENTANTO 

 

Não garantem o desempenho de todas as 
atividades que as empresas e/ou instituições 
públicas lhes solicitam. 



Projeto Conjunto 

Universidade de São Paulo (Waldomiro 

Vergueiro) 

Universidad Carlos III de Madrid (José 

Antonio Moreiro Gonzalez) 

Desenvolvido com o apoio da FAPESP.  



Objetivo 

Organizar ontologicamente as 

competências e habilidades 

necessárias àqueles que optem pelas 

vagas de trabalho oferecidas pelo 

mercado. 



Metodologia 

 Identificação e análise de uma amostra de 

200 vagas anunciadas por instituições 

brasileiras por meio da Internet, no ano de 

2010. 

Coleta realizada nos portais Catho 

(http://www.catho.com.br/) e Portal do 

Bibliotecário (http://portalbibliotecario.com.br/).  

Anúncios de perfil profissional com os 

termos bibliotecário, arquivista, museólogo 

ou documentalista. 

http://www.catho.com.br/
http://portalbibliotecario.com.br/


Resultados 

Os empregos se estendem a todos os 

setores de atividades. 

23 setores (alimentação, restaurantes de 

comida rápida, serviços diversos, recursos 

humanos, construção, peças de reposição 

para automóveis, etc.). 

Destaque para os setores de Educação 

(23,5%), Informática (19%) e Provedoras de 

Serviços (16%). 



Necessidade de Experiência 

Anterior 

Tipo de Empresa 

Arquivos 

Bibliotecas 

Centros de 

Documentação 

Museus 

Sem necessidade de 

experiência 

No. de Ocorrências 

53 

59 

21 

 

4 

15 



Conhecimentos mais destacados 

Misto entre técnicas tradicionais dos 
sistemas de informação e as novas tarefas 
que colocam o profissional como gerador de 
informação, intermediário nos processos de 
comunicação, responsável pela imagem e 
comunicação institucionais, etc. 

Destaque às atividades que têm a ver com a 
atenção ao usuário/cliente. 

 



Atividades, conhecimentos e tarefas 

mais solicitadas 

Classes de atividades 
Atenção a clientes e usuários 

Técnicas de Aquisição 

Digitalização 

Organização, conservação e 

preservação 

Contexto legal-administrativo 

Fornecimento de informação 

Elaboração e difusão de informação 

Treinamento de usuários 

Gestão de recursos humanos 

Técnicas comerciais 

No. de Ocorrências 
88 

84 

64 

57 

 

54 

38 

29 

25 

19 

17 



Futuro dos Profissionais da 

Informação 

Dependerá do valor que possam agregar à 
sua instituição. Deverão ser mais 
capacitados 
– Nas habilidades tecnológicas e na gestão de 

sistemas de informação. 

– Na atenção próxima e eficaz às necessidades 
dos usuários. 

– No armazenamento, na gestão e na recuperação 
dos suportes de informação. 



Conhecimentos destacados em 

tecnologias da informação 

Tecnologias da Informação 

 

Sistemas de Informação 

Software documental 

Bases de Dados 

Desenho Web 

Linguagens de 

Programação 

No. de Ocorrências 

 

78 

24 

20 

11 

8 



Atitudes Instrumentais 

(Destrezas e Habilidades) 

Capacidade de comunicação oral e 

escrita. 

Domínio de línguas estrangeiras. 

Familiaridade no uso de produtos 

específicos de informática (Prolink, 

Excel, Adobe ou o pacote do Office). 

 



Considerações finais 

 A partir da análise dos anúncios, pode-se inferir as 

principais competências que os alunos devem 

adquirir na Universidade para sair dela com um 

nível aceitável de atividade profissional. 

 Os anúncios supõem que os candidatos possuem 

uma série de qualidades técnicas adquiridas entre 

as competências básicas que outorgam os cursos 

universitários. 

 Os anúncios também pedem, em geral, um alto 

manuseio da tecnologia e a adaptação a sua 

evolução. 



Obrigado pela atenção! 

wdcsverg@usp.br 


