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RESUMO 

Aborda a trajetória do Centro de documentação e Informação (CDI) na empresa Sebrae/RJ, analisando 

os desafios e mudanças ocorridas ao longo dos seus 16 anos de existência. Fundamenta-se em teóricos 

da área da biblioteconomia como Cortez, Maciel, Almeida e Amaral. Buscando-se enfatizar o 

planejamento de espaço físico, planejamento estratégico e o papel do bibliotecário nessas mudanças. 

Chega-se ao resultado de uma nova identidade visual para a biblioteca, um novo espaço físico e novos 

serviços e produtos. Concluí-se que ainda há muito que fazer para tornar essa biblioteca especializada 

uma fonte de pesquisa, como um repositório para os materiais gerados pelo Sebrae. Além disso, 

buscamos que o acervo armazenado no CDI seja conhecido de todos os possíveis interessados, 

pesquisadores e potenciais empreendedores. 

Palavras-Chave: Empreendedorismo. Biblioteca especializada. Estudo de caso.  

 

ABSTRACT 

Discuss the history of the Center for Documentation and Information (CDI) in company Sebrae/RJ, 

analyzing the challenges and changes over its 16 years of existence. It is based on theoretical area of 

bibliotheconomy as Cortez, Maciel, Almeida and Amaral. Seeking to emphasize the physical space 

planning, strategic planning and the role of the librarian in these changes. You get to the result of a 

new visual identity for the library, a new space physical and new services and products. It is concluded 

that there is still much to do to come this specialized library source of research as a repository for 

materials generated by Sebrae. In addition to searching the collection stored in the CDI is known to all 

potential stakeholders, researchers and potential entrepreneurs. 

Keywords: Entrepreneurship. Specialized library. Study of case 

 

 

 

 



3 

 
 

1 Introdução 

Trata da história do Centro de Documentação e Informação (CDI) do Serviço de Apoio 

às Micro e Pequenas empresas do Estado do Rio de Janeiro (SEBRAE/RJ), trajetória e 

desafios atuais. O objetivo principal é mostrar como uma equipe motivada e empenhada 

consegue superar obstáculos e transformar a realidade de uma biblioteca e também oferecer 

nossa experiência e vivência a outros profissionais. Justifica-se, por entendermos que o estudo 

de caso é essencialmente um instrumento pedagógico que deve servir para o aprendizado de 

como agir em situações reais e quais podem ser as consequências das ações empregadas.  

Desde sua fundação como Centro de Assistência Gerencial do Estado do Rio de 

Janeiro (CEAG/RJ), em 12 de maio de 1977, até os dias atuais, o SEBRAE/RJ vem atuando 

para fomentar o desenvolvimento e a competitividade das micro e pequenas empresas. 

Em 1997, a crescente demanda por informação por parte dos clientes do SEBRAE/RJ 

e a necessidade de resgatar e registrar a memória institucional, fez com que se montasse uma 

estratégia para implantação de um CDI que foi inaugurado em 1998, cujo objetivo era 

contribuir para a formulação da nova imagem do SEBRAE/RJ, junto ao cliente.  

Os objetivos específicos do CDI eram dar agilidade e confiabilidade às informações no 

atendimento ao cliente da Rede de Balcões, disponibilizar as bases de dados do SEBRAE/NA 

e disponibilizar, pela Intranet, serviços de informação como: clipping, sumários correntes, 

Disseminação Seletiva da Informação (DSI). Em 2008, foi gerado um retrato estratégico dos 

pontos fortes e fracos da Unidade, conforme descrito abaixo: 
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Quadro 1: Retrato estratégico do CDI (2008) 

 

 

Fonte: Consultora externa Pérola Akrman 

 

2 Revisão de Literatura 

Segundo Cortez (1987) o CDI é a unidade responsável pelas atividades que envolvem 

a organização, memória e difusão da documentação produzida pela instituição mantenedora, 

por estímulos a produção de documentos de natureza técnica que registram o conhecimento 

adquirido por experiências (relatórios técnicos, normas, etc.) e pela padronização de materiais 

bibliográficos produzidos pela instituição. 

 Ações foram adotadas e com o passar do tempo, muitas foram ajustadas para que o 

CDI alinhasse seu foco. Em 2013, uma total renovação na equipe ocorreu, possibilitando um 

 

PONTOS FORTES 

 

 

PONTOS FRACOS 

Credibilidade Estrutura física e de pessoal 

Expertise no tratamento da informação Pessoal insuficiente 

Pesquisas fundamentadas em fontes fidedignas Alta rotatividade de estagiários, que executam tarefas 

fundamentais. 

Adequação de conteúdos para o cliente Burocracia na contratação de terceirizados 

Reconhecimento dos clientes internos e externos Espaço físico pequeno para a demanda 

Espírito de equipe Integração com outras áreas 

Equipe coesa, respeito e entendimento entre as 

pessoas 

Pouca visibilidade do CDI nas áreas internas, que não 

demandam solicitações por desconhecimento da 

utilidade do setor, de seus produtos e serviços 

Informações e decisões compartilhadas por toda 

equipe 

A comunicação interna rígida na instituição impacta no 

desenvolvimento de produtos e serviços 

Foco no cliente Ameaças 

Os produtos e serviços são desenvolvidos com 

base na demanda dos clientes 

Não trabalhar em rede com as demais Unidades de 

Informação do Sistema SEBRAE espalhadas pelo país 

As demandas dos clientes são atendidas, 

independentemente de sua complexidade e origem 

(nenhuma pergunta sem resposta) 

Risco de aprimorar, divulgar, gerar novas demandas e 

não ter estrutura para atendê-las 

Agregação de valor às informações oferecidas aos 

clientes 

Contratação, pelas áreas internas, de serviços externos 

que dizem respeito à expertise do CDI 
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diagnóstico mais neutro quanto à sua atuação, papel e infraestrutura dentro do SEBRAE/RJ.  

Com o intuito de dar início a uma nova etapa no CDI, montou-se um plano de 

marketing que teve por objetivos analisar o mercado, promover e divulgar os produtos e 

serviços do CDI para o público externo e interno, conquistar e manter os clientes e tornar a 

biblioteca reconhecida no mercado. E como propôs Almeida (2009) “a criação de novos 

serviços em unidades existentes pode implicar a necessidade de adaptação ou ampliação de 

espaço, a fim de garantir condições adequadas a seu desenvolvimento com qualidade”, e essa 

necessidade realmente surgiu após esse levantamento.  

Atualmente, somos o acervo mais especializado em empreendedorismo no Estado 

do Rio de Janeiro e devemos utilizar isso a nosso favor, tanto para os clientes externos 

quanto para os internos. Nesta nova fase que o CDI se encontra, estamos buscando chegar 

a esse nível de espaço físico, inteligente e adequado às necessidades dos usuários e da 

equipe. 

 

3 Materiais e Métodos 

 

O plano de marketing propôs: 

Estratégias gerais para o cliente interno:  

 Apresentação do CDI nas ambientações dos novos colaboradores e estagiários; 

 Folheto com as informações mais importantes sobre os direitos e deveres do 

usuário, sobre os serviços oferecidos e sobre as formas de acesso ao nosso 

catálogo; 

 Marca página;  

 Cartazes de divulgação nos Escritórios regionais do SEBRAE e em locais 

estratégicos; 

 Campanha de incentivo à leitura;  

 Criação de um acervo de literatura; 

 Assinatura de jornais; 

 Ampliação das assinaturas de revistas; 

 Criação de uma embalagem personalizada para o envio dos malotes. 

Para o cliente externo: 

 Anúncio na TV corporativa buscando incentivar os clientes que esperam atendimento 

a conhecerem melhor o CDI;  
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 Produzir folder divulgando o CDI e seus serviços para serem entregues na abertura 

ou no decorrer dos treinamentos ministrados no SEBRAE/RJ;  

 Construção de uma página no site do SEBRAE/RJ contendo informações básicas 

sobre o CDI, como horário de funcionamento, produtos e serviços. 

 

4 Resultados Parciais/Finais 

 

Algumas iniciativas foram tomadas pelos bibliotecários que atuam no CDI, como uma 

forma de impulsionar os serviços do CDI. Dentre estas iniciativas, foi proposta a criação de 

uma identidade visual da biblioteca, com o intuito de personalizar os serviços prestados e 

ampliar o reconhecimento da biblioteca perante o cliente interno e externo. Como produto 

final deste projeto, foi elaborada uma logo marca que pode ser observada na figura a seguir: 

 

Figura 1 : Logo marca do CDI 

 

 

5 Considerações Parciais/Finais 

 

Como pode ser observado, o marketing é uma ferramenta essencial para delinear a 

promoção dos serviços de informação de uma unidade de informação. Do ponto de vista 

sistêmico, o plano de marketing embasa as diretrizes no âmbito organizacional, constituindo 

como uma atitude ou filosofia de ação administrativa, que busca entender e preencher as 

necessidades informacionais dos usuários (SILVEIRA; GONTIJO, 1987).  
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A metodologia de mobilização e incentivo para maior valorização da biblioteca 

inserida no contexto de uma organização é uma das funções desempenhas pelo profissional 

bibliotecário. No entanto, é de fundamental importância o apoio da alta administração da 

organização para que esta mudança cultural de uso efetivo da biblioteca ocorra.  

Pretende-se no futuro estruturar um convênio com universidades oferecendo nosso 

acervo aos alunos, através de empréstimo entre biblioteca, ampliando mais ainda nosso 

objetivo de tornar os materiais gerados pelo SEBRAE/RJ e armazenados no CDI conhecidos 

de todos os possíveis interessados, pesquisadores e potenciais empreendedores. 
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