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Resumo: A nova sociedade é constituída por uma economia baseada na informação e se utiliza das tecnologias 
de  informação  e  comunicação  (TICs).  Tal  contexto  cria  novas  oportunidades  e  desafia  o  profissional 
bibliotecário a repensar as suas competências para assumir novos papéis no mercado de trabalho. O conceito de 
gestão da informação, profissionais da informação e competências são tratados neste artigo que se enquadra no 
campo qualitativo e tem como fundamentação teórica a construção social da realidade de Berger e Luckmann, 
das representações sociais de Moscovici e do processualismo de Elias, utilizadas para nortear a compreensão da 
dinâmica da sociedade e suas mutações. Ao analisar as representações dos dirigentes do mercado imobiliário, na 
cidade de Natal/RN, a respeito das competências necessárias ao gestor de informação e compará-las ao perfil do 
bibliotecário  apontado  pela  literatura,  evidenciou-se  que  o  gestor  da  informação  não  tem  uma  formação 
específica, o que corroborar para a atuação do bibliotecário no segmento imobiliário.
Palavras-chave:  Mercado  de  Trabalho.  Profissional  Bibliotecário.  Competências.  Gestão  da  Informação. 
Representações Sociais.

Abstract: The new society is constituted by a economy based on the information and if it uses of the technologies  
of  information  and  communication  (TICs).  Such  context  creates  new  chances  and  defies  the  professional  
librarian to rethink its abilities to assume new roles in the work market. The concept of management of the  
information, professionals of the information and abilities are treated in this article that if fits in the qualitative  
field and has as theoretical recital the social construction of the reality of Berger and Luckmann, of the social  
representations of Moscovici and the processualismo of Elias, used to guide the understanding of the dynamics  
of the society and its mutations. When analyzing the representations of the controllers of the real estate market,  
in the city of Natal/RN, regarding the abilities necessary to the information manager and to compare them it the  
profile of the librarian pointed for literature, was proven that the manager of the information does not have a  
specific formation, what to corroborate for the performance of the librarian in the real estate segment.
Keywords: Work  market.  Librarian  Professional.  Competences.  Information  Management.  Social  
Representation.



1 Introdução

A  nova  sociedade  configura-se  não  somente  na  agricultura,  na  manufatura  e 
industrialização,  mas  na  economia  da  informação,  na  qual  a  manipulação  e  produção  da 
informação consistem na atividade principal.

Nesse novo ambiente, surgem então os profissionais da informação (profissionais com 
formações variadas) cuja natureza de atuação, entre outras, é a de lidar com as pessoas e com 
os fluxos e sistemas de informação, sendo eles elementos catalisadores e tradutores de uma 
nova realidade, na qual a informação já não é mais o passivo, mas sim o grande ativo de uma 
sociedade ansiosa por sobrevivência e desenvolvimento.

Administrar adequadamente os recursos informacionais e seus fluxos na organização 
representa  hoje  uma  necessidade  cada  vez  mais  premente  em  qualquer  tipo  de  negócio. 
Segundo Beal (2004), a informação e o conhecimento representam patrimônios cada vez mais 
valiosos,  necessários  para  que  se  possa  prever,  compreender  e  responder  às  mudanças 
ambientais e alcançar ou manter uma posição favorável no mercado.

O  mercado  de  trabalho  aponta  alguns  aspectos  a  serem  considerados  pelos 
profissionais que queiram adentrar no ambiente informacional, tais quais: abertura a novas 
atividades e carreiras diversificadas; direcionamento para a aplicação das novas tecnologias; 
multidisciplinaridade;  mudanças  de  paradigmas;  e,  finalmente,  a  visão  holística  dos 
fenômenos e dos recursos informacionais, cada vez mais enfatizada.

Todavia,  nesse  ambiente,  surgem  os  operários  do  conhecimento,  as  organizações 
voltadas para a  aprendizagem e nações inteligentes,  trazendo consigo o aparecimento  das 
“superautovias  eletrônicas  e  o  debate  global  em  torno  do  tema,  a  criação  de  novo 
enquadramento  de  regulamentação  do  mercado  e  a  expansão do  mercado  de  CD/ROM e 
multimídia” (BRASIL, 1998, p.77).

A reconfiguração do trabalho e da agregação de valor na cadeia produtiva segundo 
Marques (1999), é resultado do aumento acelerado do conteúdo informacional, dos produtos, 
dos processos e das ferramentas de produção, o que favorece os profissionais que percebem a 
a informação como 

permitindo a valorização do trabalho em equipe, proporcionando ao profissional uma 
visão holística e exigindo uma postura profissional mais flexível e integradora. 

Considerando-se  as  práticas  realizadas  no  mercado  globalizado  e  as  facilidades 
oferecidas pela tecnologia da informação, abre novas possibilidades de prestação de serviços 
informacionais  ao  bibliotecário,  bem como uma nova forma de  administrar  tais  serviços. 
Contudo, muitas vezes, as empresas não absorvem o profissional bibliotecário para atuar na 
gestão,  organização,  recuperação  de  informações,  cuja  finalidade  é  compartilhá-las  e 
disseminá-las a fim de produzir conhecimento nas organizações, por desconhecer a atuação do 
bibliotecário nesse domínio.

A partir  das considerações descritas,  formulou-se  o seguinte questionamento  como 
norteador para a investigação:

As empresas  do segmento imobiliário  constituem mercado profissional  para a 
atuação  do  bibliotecário,  inserindo-o  como  parte  de  sua  equipe  de  estrategistas  da 
informação?



O objetivo  geral  traçado  para  a  pesquisa  foi  a  análise  das  representações  que  os 
dirigentes das empresas imobiliárias possuem sobre as competências técnicas e pessoais do 
profissional que nelas pode atuar com a gestão da informação.

Sendo  assim,  pretende-se,  neste  artigo,  aprofundar  algumas  das  preocupações 
anteriormente  citadas,  bem  como  contribuir  para  uma  maior  reflexão  sobre  o  ambiente 
informacional,  gestão  da  informação  e  as  competências  do  profissional  bibliotecário  no 
mercado  empresarial  e  proporcionar  subsídios  que  venham  a  auxiliar  a  uma  educação 
bibliotecária também voltada para um mercado mais diversificado, dinâmico e competitivo.

2 Ambiente Informacional e Gestão da Informação

O  ambiente  informacional  é  complexo  e  nele  coexistem  diferentes  tipos  de 
informação, que atendem às necessidades informacionais no âmbito corporativo, seja para a 
tomada de decisão ou para desenvolver qualquer outra atividade cotidiana. Esse ambiente, se 
bem estruturado,  é  capaz  de  proporcionar  um fluxo  informacional  mais  eficiente  para  a 
organização,  tornando a  informação  um elemento  essencial  para  os  gestores  conseguirem 
reconhecer tanto as oportunidades quanto as ameaças que o ambiente interno/externo oferece 
à organização. 

Para que a informação seja melhor gerenciada dentro do ambiente organizacional, os 
gestores precisam compreender:

Desde  o  macroambiente  até  o  microambiente  de  informação  que  compõem  a 
organização e interagem com conjunto da sociedade, assim como precisam perceber 
os  complexos  contextos  político,  econômico,  social,  tecnológico  e  cultural  que 
envolve as organizações no mundo atual. (VALENTIM, 2006, p.10-11)

Sendo assim,  fica  nítida  a  necessidade  dos  gestores  de conhecer  profundamente  a 
cultura organizacional, que é constituída por crenças e valores. A partir do momento em que 
essas  crenças  e  valores  se  tornam  partes  da  personalidade  organizacionais,  passam  a 
consubstanciar a filosofia e os princípios que irão determinar o posicionamento da empresa 
diante de seu ambiente externo e interno.

O ambiente  informacional  é estrutural  por natureza e compreende regras, recursos, 
problemas e resolução de problema informacional, sendo constituído por pessoas e cenários. 
Tais elementos afetam o fluxo e o uso da informação e determinam o critério pelo qual o valor 
das informações será julgado. Pois segundo Davenport (1998), o ambiente informacional deve 
ser  analisado  levando-se  em conta  os  valores  culturais,  o  comportamento  e  processo  de 
trabalho, a política e a tecnologia estabelecida pela organização.

A  gerência  de  informação  tem uma  relevância  que  se  estende  até  os  dias  atuais, 
Barreto (2002), ao analisar as tendências da Ciência da Informação de acordo com o pensar da 
época, descreve que, de 1945 a 1980, a gerência da informação foi um problema. Porém, 
releva  que  durante  os  anos  contíguos  ao  pós-guerra,  este  era  o  principal  problema  a  ser 
resolvido:  ordenar,  organizar  e  controlar  uma  explosão  de  informações,  para  a  qual  os 
instrumentais e as teorias da época não tinham uma solução preparada.

Na última década, o gerenciamento da informação evoluiu de uma função de suporte 
para uma atividade estratégica em diferentes níveis (estratégico, tácito e operacional), a fim de 
promover  a  melhoria  de  desempenho  e  de  produtividade  organizacional.  Freitas  (1993) 
assevera  que  a  gestão  da  informação  (GI)  emerge  pouco  a  pouco  e  faz  aparecer  uma 



problemática global, específica, relativamente independente das diversas funções da empresa, 
levando  os  gestores  a  fugir  dos  “determinismos  clássicos,  dos  arquétipos,  dos  modelos 
tradicionais de gerência” (CARDOSO; PEREIRA, 2005, p.226).

Para que a informação seja utilizada nas organizações como elemento essencial para o 
cumprimento das suas metas, é necessário que os gestores tomem conhecimento da GI e de 
sua interação com o ambiente interno e externo.

Valentim  (2006)  acredita  que  a  GI  atua  diretamente  com  os  fluxos  formais  da 
organização, cujo foco é o seu negócio, sendo sua ação restrita às informações consolidadas 
em  algum  tipo  de  suporte  (impresso,  eletrônico,  digital,  etc.),  ou  seja,  aquelas  que 
encontram--se  explícitas.  A  GI  é  um  “conjunto  de  atividades  para  prospectar/monitorar, 
selecionar,  filtrar,  tratar,  agregar  valor  e  disseminar  informação,  bem  como  para  aplicar 
métodos,  técnicas,  instrumentos  e  ferramentas  que  apóiem  esse  conjunto  de  atividades” 
(VALENTIM, 2006, p.18).

Carvalho e  Tavares  (2001)  tratam a GI usando o termo infoessência;  conforme as 
autoras, a infoessência tem como base uma proposta metodológica, cujo objetivo é buscar a 
informação essencial  na organização.  A metodologia infoessência trata especificamente da 
informação  e  almeja  uma  organização  essencial  onde  informações,  processos,  pessoas, 
tecnologias estejam todos ordenados, unicamente para selecionar informações essenciais a um 
determinado negócio.

Não importa qual  seja  o negócio ou atividade-fim a que se destina a organização, 
mesmo com todas as suas variáveis continua sendo o ambiente ideal para implementar a GI. 
Esta não está centrada apenas na busca da informação ou na avaliação da coerência de ações 
para com o negócio organizacional. Esses são dois de seus principais aspectos. A GI tem um 
escopo maior, na medida em que propõe à organização trabalhar somente com informações 
essenciais. A prática da GI pressupõe analisar estruturas, rever processos, identificar perfis 
pessoais adequados e, também, montar sistemas de informação (automatizados ou não).

De  acordo  com  os  autores  Davenport,  Eccles  e  Prusak  (1992,  p.64)  “[...]  o 
gerenciamento  da  informação  requer  uma  mudança  na  cultura  organizacional  e  novas 
tecnologias”. O gerenciamento da informação precisa da participação e do apoio de todos os 
gerentes. Além disso, é fundamental que eles vejam a informação como elemento importante 
para seus sucessos, ter disponibilidade de gastar tempo e energia, negociando para encontrar 
suas necessidades de informação.

Essas são algumas questões que o profissional da informação terá que enfrentar ao 
implantar e/ou gerenciar um sistema de informação para negócios, questões essas que fazem 
parte do contexto político e econômico da sociedade na qual se vive.



3 Profissões e Profissionais da Informação

A  informação  e  o  conhecimento  inserem-se  na  crescente  interdependência  dos 
sistemas econômicos,  políticos e as tecnologias de informação e comunicação (TICs) têm 
possibilitado o desenvolvimento de várias formas de trabalho, fazendo com que o campo das 
profissões seja objeto de reflexão, pois as mesmas, conforme Cunha (2006), passam por uma 
reorganização, nas formas de gestão do trabalho e de socialização, valorizando as atividades 
em grupo, a interdisciplinaridade e o aprender contínuo.

A sociologia das profissões é um campo complexo e tem produzido várias teorias que 
tentam explicar o processo das profissões e seu papel na sociedade. Do ponto de vista da 
sociologia  das  profissões,  a  profissão  possui  uma  dimensão  cognitiva,  ligada  a  saberes 
específicos apenas acessíveis ao grupo profissional que os detém, devendo ser legitimadas 
pela sociedade. Além disso, possui uma dimensão normativa e valorativa que define o seu 
papel social e hierárquico no conjunto da sociedade e em relação a outras profissões. “As 
associações profissionais, os sindicatos e o Estado são responsáveis por esse papel regulador” 
(CUNHA, 2006, p.145).

É necessário ressaltar que as profissões “dispõem de mecanismos de socialização e 
controle extremamente eficazes na construção de identidades profissionais que transcendem 
as situações sociais particulares” (DINIZ, 2001, p.165).

Abbott (1988) propõe uma visão sistêmica em que as profissões são interligadas, de tal 
forma que o movimento de uma afeta as outras e acabam competindo por espaço e poder, 
tendo o sistema a característica de interdependência das profissões. Cada profissão ocupa um 
lugar  específico  no  sistema,  desenvolvendo  suas  próprias  atividades  em  vários  tipos  de 
jurisdição e além de possuir um núcleo central sobre o qual tem controle legal e completo. 
Logo,  o  sistema  de  profissões  pode  extinguir  ou  remodelar  as  tarefas  profissionais  em 
conseqüência das forças internas/externas.

Mueller (2004), ao se apoiar na proposta de Abbott,  descreve que a resistência ou 
fragilidade das profissões são conseqüência da prática diária do trabalho profissional e que

as profissões estão sempre competindo para manter o domínio exclusivo daquelas 
que  julgam  corresponder  à  sua  tarefa  profissional.  O  sucesso  de  uma  profissão 
depende tanto do seu próprio esforço quanto da capacidade de competir  de suas 
rivais e da estrutura do sistema em dado momento. (MUELLER, 2004, p.29)

A  vulnerabilidade  das  profissões,  conforme  observado,  está  ligada  à  prática 
profissional.

As  estruturas  das  profissões  são  influenciadas  e,  da  mesma  forma,  influenciam  a 
sociedade.  É  nessa  ação  de  ser  influenciado  e  influenciar  que  ocorre  o  processo  de 
consolidação  e  visibilidade  da  profissão  na  sociedade.  O  mercado  informacional  vem 
contribuindo para  essa  evolução por  ser  heterogêneo,  ficando  difícil  a  caracterização  dos 
profissionais que nele atuam.

Sendo  o  mercado  globalizado  “difuso  e  não  deve  fidelidade  a  qualquer  corpo 
profissional estabelecido ou qualquer curso disciplinar; os títulos e funções de trabalho são 
extremamente variados” (LOUREIRO; JANNUZZI, 2005, p.146). Ficam os profissionais da 
informação atuando num espaço de confluência entre profissões, em que “os profissionais são 
valorizados mais por sua expertise do que por seu diploma” (CUNHA; CRIVELLARI, 2004, 
p.42).



Sendo  assim,  quem  são  denominados  profissionais  da  informação?  Segundo  os 
estudiosos  [MASON  (1990),  CIANCONI  (1991),  LE  COADIC  (1996),  TARAPANOFF 
(1997),  CARDOSO;  PEREIRA  (2005),  LOUREIRO;  JANNUZZI  (2005),  DAVENPORT 
(1998 – 2006)  et  al]  os  profissionais  da informação  são  os  que  exercem suas  atividades 
vinculadas aos princípios da organização e da cadeia de processamento da informação, no 
tratamento,  na  análise  para  recuperá-la  e  transformá-la  em  produtos/serviços,  além  de 
gerenciar as novas tecnologias e infra-estrutura de telecomunicação e estarem comprometidos 
com a educação e pesquisa. Os autores concordam que o termo profissional da informação é 
abrangente, pois abarca diversas categorias profissionais.

A  Classificação  Brasileira  de  Ocupações  de  2002  define  os  profissionais  da 
informação como

Pessoas que disponibilizam informação em qualquer suporte; gerenciam unidades 
como bibliotecas,  centros  de  documentação,  centros  de  informação  e  correlatos, 
além  de  redes  e  sistemas  de  informação.  Tratam  tecnicamente  e  desenvolvem 
recursos  informacionais;  disseminam  informação  com  o  objetivo  de  facilitar  o 
acesso  e  geração  do  conhecimento;  desenvolvem  estudos  e  pesquisas;  realizam 
difusão  cultural;  desenvolvem  ações  educativas.  Podem  prestar  serviços  de 
assessoria e consultoria. (BRASIL, 2002)

Verifica-se que os profissionais da informação englobam todos os profissionais que 
estejam  envolvidos,  principalmente,  com  a  administração  da  informação,  usando  como 
recurso as TICs. 

McGee e Prusak (1994) consideram que os profissionais que gerenciam a informação 
dentro da organização são constituídos  por  quatro  categorias:  bibliotecários,  informáticos, 
administradores  e  executivos,  enfim,  pessoas  habilitadas  com formação superior  Todavia, 
desse  grupo,  os  que  são  considerados  gerentes  de  informação  são  os  bibliotecários  e 
informáticos. 

Ao longo dessa abordagem, pôde-se concluir que os profissionais da informação são 
aqueles  provenientes  de várias  áreas  do conhecimento;  são  responsáveis  pelo  elo  entre  o 
usuário e o acesso à informação.

Embora não haja consenso sobre todas as profissões que poderiam ser incluídas na 
designação  de  profissionais  da  informação,  Mueller  (2004)  considera  que,  no  Brasil,  os 
bibliotecários, arquivistas e os mestres e doutores em Ciência da Informação formam o núcleo 
desse grupo profissional. 

4 Competências 

O  termo  competência  tem  sido  utilizado  com  diferentes  significados,  ora  como 
sinônimo  de  habilidades,  capacidades,  conhecimento,  saber,  ora  contendo  esses  termos 
inseridos em seu significado. Contudo, no senso comum ele é utilizado para designar uma 
pessoa qualificada para realizar alguma coisa. O seu antônimo, conforme Fleury (2002) pode 
indicar que “a pessoa se encontra, ou brevemente se encontrará, marginalizada dos circuitos 
de trabalho e do reconhecimento social”.

Para  Zarifian  (1998),  competência  é  a  tomada  de  iniciativa  e  de  responsabilidade 
assumida com sucesso por um indivíduo ou grupo, diante de uma situação.  Dutra (2001) 
incorpora  o  termo  “entrega”  ao  conceito  de  competência.  Para  ele,  as  pessoas  possuem 



determinado  conjunto  de  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes,  o  que  não garante  que  a 
organização vá se beneficiar diretamente deles. É preciso incorporar o termo “entrega”, ou 
seja, aquilo que a pessoa realmente quer entregar à organização. O termo “entrega”, de acordo 
com este autor, refere-se ao indivíduo que sabe agir de forma responsável e é reconhecido por 
isso.

Le Boterf (2003) coloca a competência como resultada do cruzamento de três eixos: a 
formação  da  pessoa  (sua  biografia  e  socialização),  sua  educação  e  sua  experiência 
profissional. Essa concepção leva a supor que competência é o conjunto de aprendizagens 
psico-sociais, comunicacionais e educacionais.

A  construção  da  competência  profissional  está  vinculada  tanto  à  aquisição  de 
escolaridade  quanto  aos  processos  de  aprendizagem  informacionais  que  ocorrem  em 
momentos  e  espaços  distintos;  às  orientações  valorativas  que dão suporte  à  inovação;  ao 
pertencimento a uma comunidade profissional; à apropriação de um saber teórico ou um saber 
gerado a partir da prática, (MEGHNAGI,1998).

Fica evidente, a necessidade do indivíduo de aprender a produzir um conhecimento 
novo a partir de um processo que se inicia, seja por uma necessidade específica, na resolução 
de problemas, na tomada de decisão; seja buscando o aprendizado contínuo, desenvolvendo 
competências que objetivem conhecer. Entretanto é necessário o indivíduo tenha competência 
em lidar com a informação.

A  competência  informacional,  segundo  Miranda  (2004),  é  o  “conjunto  das 
competências profissionais, organizacionais e competências-chave que possam estar ligadas 
ao  perfil  de  um  profissional  da  informação  ou  de  atividade  baseada  intensivamente  em 
informação”.  Essa  competência  pode  ser  expressa  pela  “expertise” em lidar  com o  ciclo 
informacional, com as tecnologias da informação e com os contextos informacionais, o que é 
considerada  como  condição  sine  qua  non  no  rol  de  competências  dos  mais  variados 
profissionais, atividades e organizações.

5 Fundamentação Teórica e Procedimento Metodológico

O tema proposto neste artigo, tem como fundamento teórico o processo de construção 
social da realidade de Berger e Luckmann (1985) por permite analisar a vida cotidiana através 
das ações e representações dos homens comuns, sendo essas ações e representações abordadas 
por fundamentos do conhecimento como a intersubjetividade, a temporalidade e as interações 
sociais  que  influência  a  construção  social  da  realidade.  O  processualismo  ou 
reconfiguracionismo de Elias  (1993)  permite  a  análise  dos  fenômenos sociais  através  das 
ações de influencia  e  de ser  influenciado que ocorre nas  estruturas  sociais,  acarretando a 
reconstrução das relações sociais, na maneira de encarar a realidade entre outros. Essas teorias 
têm como objetivo principal a compreensão da dinâmica da sociedade e suas mutações. A 
pesquisa  realizada  se  utilizou  dessas  teorias  para  sustentar  a  análise  e  compreensão  das 
representações do segmento imobiliário.

O procedimento metodológico se apóia na teoria da representação da realidade social 
de Moscovici (2004), pois permite o questionar ao invés de adaptar-se, busca o novo e, ao 
fazer isso ela recupera um sujeito que, através de sua atividade e relação com o objeto-mundo, 
constrói tanto o mundo como a si próprio. 

A pesquisa explicitada neste artigo insere-se no campo qualitativa e das representações 
sociais, pois para Lefèvre e Lefèvre (2003) conhecer o pensamento humano sobre um dado 



tema implica desenvolver uma pesquisa qualitativa de base indutiva, capaz de recuperar e 
resgatar o pensamento cotidiano com questões abertas que estimule o indivíduo a expressar o 
pensamento, ou seja, a elaborar um discurso.

5.1 Ambiente e Sujeito da Pesquisa

O ambiente da pesquisa se constitui do Mercado Imobiliário da cidade de Natal/RN, 
no qual encontra-se em expansão em decorrência da grande procura do mercado interno e 
externo.

A  pesquisa  teve  como  população  10  (dez)  dirigentes  das  empresas  imobiliárias 
selecionadas por critérios que permitiram a garantia em relação à confiabilidade das fontes 
utilizadas. Para tanto, utilizou-se os seguintes critérios: 1) empresas com sede em Natal e com 
registro no Conselho Regional Corretores de Imóveis (CRECI); 2) atuantes no mercado há 
pelo menos 8 (oito) anos; 3) as mais citadas na pesquisa Top of Mind no período de 2002 a 
2005;  e  4)  cujos  “sites”  atendem aos critérios  de  qualidade  das  fontes  de informação  na 
internet  (informações  de  identificação,  consistência  e  confiabilidade  das  informações, 
adequação da fonte, links, facilidade de uso, lay-out da fonte, restrições percebidas, suporte ao 
usuário e outras exigências), critérios esses desenvolvidos por Tomaél e Valentim (2004).

As empresas participantes da pesquisa se caracterizam por terem em seu segmento as 
vendas, aluguel, administração de locação, incorporação e empreendimentos de imóveis. A 
média de atuação das empresas no mercado é de 19,5 (dezenove e meio) anos.

Os sujeitos da pesquisa foram:

Dirigentes Entrevistados Total
Diretor Sócio - (Proprietários) 6
Diretor Administrativo-Financeiro 3
Gerente de Negócio 1

10
Quadro 1 – Dirigentes Participantes da Pesquisa
Fonte: dados coletados pela pesquisadora

É  importante  ressaltar  que  as  empresas  das  quais  seus  diretores  sócios  não 
participaram  da  entrevista  diretamente,  ao  tomar  conhecimento  da  pesquisa,  indicaram 
funcionários  que  pudessem  falar  em  nome  da  empresas.  Os  entrevistados  têm  como 
característica: 

Característica dos Dirigentes
Idade 45 anos

Experiência de Mercado 25 anos
Escolaridade

Nível Superior Completo 7
Nível Superior Incompleto 3

Sexo
Sexo Masculino 8
Sexo Feminino 2

Quadro 2 – Características dos Dirigentes Participantes da Pesquisa
Fonte: dados coletados pela pesquisadora



5.2 Processo de Coleta, Análise e Tratamento dos Dados

Com intuito  de  preservar  a  discursividade,  os  instrumentos  técnicos  utilizados  na 
coleta de dados foi um questionário de caracterização das empresas, um roteiro de entrevista 
composto por questões abertas e um caderno de anotações, o qual serviu para registrar todas 
as observações feitas sobre o local e o ambiente/clima da empresa e dos entrevistados. Com o 
objetivo de garantir a íntegra das respostas foi utilizado um gravador de voz.

As entrevistas foram realizadas nos meses de Abril, Maio, Julho e Agosto de 2006, 
individualmente, no ambiente de trabalho dos dirigentes, com data e horário pré-estabelecido 
por eles.

A análise feita dos dados levantados apóia-se no marco conceitual exposto, além de 
amparar-se  nas  teorias  da  Sociologia  do  Conhecimento,  Psicologia  Social  e  do  processo 
civilizador,  no  intuito  de  conhecer  o  que  o  segmento  imobiliário  apreende  sobre  as 
competências técnicas e pessoais necessárias para o gestor da informação.

6 Análise das Representações dos Dirigentes Imobiliários

Conhecer  as  representações  dos  dirigentes  do  segmento  imobiliário  de  Natal/RN 
implica adentrar em um universo de significados até então desconhecido. Entretanto neste 
artigo serão analisadas as representações referentes às competências. 

Todavia, para que se chegasse a esse julgamento, foi necessário que os depoimentos 
passassem por uma análise conforme a técnica do discurso do sujeito coletivo (DSC) para a 
elaboração de um discurso único.

As  exigências  requeridas  pelos  dirigentes  imobiliários  correspondem  a  uma 
perspectiva teórica. Fica evidenciado nas representações que o termo gestor da informação é 
visto pelos dirigentes como um cargo que a empresa pode oferecer, sendo esse cargo ocupado 
por qualquer profissional de formação superior apto tecnicamente a gerenciar a informação, 
tendo uma capacitação específica do segmento no qual vai atuar, sendo, portanto, necessário 
que esse profissional busque a continuidade em sua formação. Tal afirmativa tem como base o 
seguinte trecho do DSC dos dirigentes: 

Para o cargo de gestor da informação seria muito interessante uma  
pessoa preparada tecnicamente para poder exercer o trabalho. Hoje  
em qualquer área você tem que buscar a qualificação profissional.  
Tem que ter de preferência  o nível  superior,  mas só isso não é o  
bastante no mundo competitivo.  O profissiona,l  para despontar em 
qualquer área do mercado, não basta ter o nível superior completo  
ele tem que ter MBA, uma pós-graduação, mestrado, doutorado. Ele  
cada vez mais tem que se aperfeiçoar. [...] Talvez fosse interessante  
que esse profissional tenha uma capacitação específica no segmento  
do mercado no qual vai atuar, além de ter conhecimento básico de  
outras áreas.

Em  relação  à  definição  do  curso  universitário  mais  adequado  para  lidar  com  o 
gerenciamento  da  informação  os  dirigentes  se  sentiram  incapazes  de  avaliar  um  curso 



específico, pois segundo eles o profissional que é ligado com a informação, seja ela qual for,  
não tem uma formação específica, mas uma formação acadêmica voltada para a organização  
da informação e o ordenamento da necessidade informacional. Essa representação evidência 
o espaço de confluência existente no mercado de trabalho.

Entretanto,  eles  têm conhecimento  que,  hoje existe  curso de qualificação de nível  
superior que lida com o aspecto da informação o ideal seria uma pessoa que tivesse cursado  
gestão da informação ou ciência da informação. Mas os cursos que os dirigentes imobiliários 
associaram ao gerenciamento da informação no ambiente empresarial foram: administração, 
marketing, publicidade e jornalismo, como o mostra o DSC abaixo::

[...] nós temos hoje é o administrador, ele não é um especialista em  
gestão da informação ele tem algum conhecimento. Imaginamos no 
profissional  de  marketing  publicidade  e  que  na  equipe  tivesse  um 
jornalista.

Detecta-se  que  os  dirigentes  imobiliários,  além  de  se  preocuparem  com  as 
competências técnicas, visualizam a necessidade de o profissional dominar as TI, bem como 
estar  sempre  se  atualizando  e  buscando  novas  metodologias  e  inserido  numa  equipe 
multidisciplinar.

Os dirigentes imobiliários responsabilizam o profissional que lida com a informação 
para qualificá-la  e quantificá-la,  para orientar  os funcionários em uma série  de situações. 
Mostra-se  então  a  necessidade  de  esse  profissional  estar  inserido  em  uma  equipe 
multidisciplinar e de estar capacitado para adquirir conhecimento de outras áreas, pois eles 
acreditam que esse profissional é um formador de opinião. Sendo ele um assessor e/ou um 
consultor.

O profissional que lida com a informação deve, segundo os dirigentes,  ter uma boa 
rede de contatos, para obter boas informações, repassar credibilidade, levar o negócio a 
sério.  Em  relação  às  competências  pessoais,  eles  destacaram  as  seguintes:  sensibilidade, 
ousadia,  comunicativo,  criativo,  entre  outras;  as  competências  técnicas  citadas  foram: 
conhecimento  em recursos humanos,  em normas nacionais  e  internacionais  relacionadas à 
formatação  e  uso  da  informação,  administração  de  negócio,  política,  economia, 
conhecimentos gerais entre outros, como comprova o seguinte trecho do DSC:

É  fundamental  que  esse  profissional  seja  ousado,  tenha  bastante  
coragem e seja confiante. Ele deverá ser comunicativo, ter facilidade  
no  relacionamento  interpessoal,  gostar  de  ler  e  de  pesquisar,  ter  
perfil de vendedor, ser autodidata, criativo, ter noção de fechamento  
de  venda,  ser  convincente,  ter  conhecimento  do  mercado tanto  na 
parte econômica, política e no que está acontecendo na região em 
que atua e no mundo, ser organizado, ter noções de gerenciamento é  
muito  importante  saber  gerenciar  um  grupo  de  pessoas,  deve  
demonstrar que conhece bem a atividade que está disposto a realizar.  
[...] Deve ser um profissional que tenha uma organização suficiente  
para  padronizar  as  informações  e  escrever  os  manuais  de 
procedimentos para todas as funções da empresa.

Para que o trabalho desse profissional seja eficaz é necessário, porém, que ele tenha 
sensibilidade  para  lidar  com  a  informação  e  com  os  seus  usuários,  porque,  segundo  os 



dirigentes, a grande dificuldade em entender o momento da verdade é a falta de sensibilidade 
das pessoas em ouvir o outro ou até mesmo em sentir o momento. A ética é mencionada pelos 
dirigentes como princípio básico para atuar com a informação, pois, segundo o DSC deles, o 
profissional, ao lidar com a informação, deve ser ético com a informação, não distorcer a  
informação,  porque ele tem a responsabilidade de transmitir  uma informação,  há de ser  
ético.  Deverá  trabalhar  com  neutralidade,  não  estar  emocionalmente  envolvido  com  a  
situação da informação.

Os dirigentes enfatizam a importância da experiências vividas por estes profissionais, 
pois só através dessa vivência é que estes vão adquirir e compartilhar as competências com o 
meio em que se encontra inserido, pois somente a vivência e o sentimento do dia-a-dia, que 
vão indicar como se deve usar a informação para tomar as decisões e são esses elementos  
instáveis que estão presente no nosso dia-a-dia, mais o conhecimento teórico que forma um 
bom profissional. 

Após essa análise  pode-se chegar a  uma resposta à  questão descrita  na introdução 
dessa pesquisa:  A empresa do segmento imobiliário constitui mercado profissional para a  
atuação  do  bibliotecário,  inserindo-o  como  parte  de  sua  equipe  de  estrategistas  da  
informação?

Com base  em todas  as  inferências  das  representações  do  segmento  imobiliário  de 
Natal/RN, pode-se veemente afirmar que há um mercado de trabalho para o bibliotecário no 
segmento imobiliário, no qual ele terá responsabilidade e espaço para criar produtos/serviços 
informacionias, aplicar suas técnicas, desenvolver programas de competência em informação, 
entre outras coisas.

Faz-se mister que esse profissional busque desenvolver a auto aprendizagem durante 
sua formação universitária,  além de aliar  ao seu conhecimento técnico,  conhecimentos de 
outras áreas, agregando um diferencial em sua formação. E que sempre esteja buscando o 
aperfeiçoamento profissional através da educação continuada.

7 Considerações Finais

Após os entrelaçar de pensamentos e reflexões,  pode-se concluir  que a informação 
sempre  esteve  presente  no  processo  evolutivo  da  sociedade,  fato  este  que  culminou  na 
sociedade infoglobalizada.

A gestão  da  informação  torna-se  então um instrumento  necessário  para  controle  e 
auxílio  para  as  decisões,  por  possuir  em  sua  essência  as  perspectivas:  organizacional, 
gerencial, de processo, da tecnologia de informação, encaixando-se nestas até mesmo o local 
de  trabalho,  pelo  uso  das  informações  que  estão  relacionadas  ao  comportamento 
informacional do indivíduo, suas expectativas e habilidades.

Os dirigentes do segmento imobiliário têm consciência do papel da informação e de 
sua importância para a competitividade, porém há uma lacuna demonstrada por esse segmento 
referente  à  gestão  da  informação,  além de  evidenciar  a  carência  de  profissionais  aptos  a 
exercer a atividade relacionada ao gerenciamento da informação.

Sendo  assim,  novas  oportunidades  ligadas  ao  gerenciamento  da  informação 
direcionado aos ambientes tecnológicos, com ênfase na qualidade e no meio de cooperação, se 
apresentam ao profissional bibliotecário. 



O  bibliotecário  deverá  ter  autonomia  e  iniciativa  para  o  aprendizado,  sendo  sua 
educação  profissional  possuidora  de  três  dimensões:  a  acadêmica,  currículo;  a  laboral, 
experiência  adquirida  no mundo do trabalho;  e  a  investigativa,  resolução de problemas e 
criatividades. No entanto, para que o bibliotecário venha de fato ter oportunidade de exercer 
suas funções nas organizações, faz-se necessário que haja uma constante avaliação de suas 
competências, atue politicamente, sempre atento às mudanças das tecnologias de informação, 
sendo receptivo a elas. Além disso, que desenvolva principalmente a sua criatividade, sendo 
esta essencial para atuação do bibliotecário nas organizações.

A formação desse profissional deverá estar direcionada à realidade do mercado no 
qual atua. As escolas de Biblioteconomia e instituições de representação da classe estão se 
esforçando  significativamente  para  oportunizar  a  educação  continuada  de  qualidade 
direcionada para o desenvolvimento de competências desses profissionais.

As  teorias  da  construção  social  da  realidade,  das  representações  sociais  e  do 
reconfiguracionismo vêm contribuindo para a compreensão dos aspectos tratados no trabalho, 
além de  permitir  a  reflexão  sobre  a  dinâmica  da  sociedade  e  suas  mutações.  Estando  o 
bibliotecário inserido nesse âmbito, as teorias mencionadas o fazem compreender melhor sua 
formação, inserção no mercado de trabalho e as práticas informacionais que se dão no dia-a-
dia do seu fazer. 

Por fim, o mercado de trabalho sempre estará aberto para a atuação do bibliotecário, 
independentemente das inovações que possam ocorrer no mesmo, desde que este profissional 
esteja atento às novidades, tenha conhecimento do trabalho a ser desenvolvido, desenvolva 
novas  tarefas  e  atualize-se  sempre  para  que,  de  fato,  efetive  sua  permanência  nas 
organizações.
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