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Contexto de elaboração da taxonomía

Projeto:

Construcción de un sistema para la definición de perfiles
profesionales y de competencias de formación para
estudiantes de Información y Documentación: estudio
comparativo para Brasil y España

Subvencionado pelos Ministérios de Educação do Brasil e
da Espanha. Programa de Cooperação Interuniversitária



Contexto de elaboração da taxonomía

• Os profissionais da Informação‐Documentação vivem
sob a pressão das ferramentas técnicas que envelhecem
em pouco tempo e pela própria agregação de fatores
característicos da Sociedade da Informação

• Neste contexto a universidade é obrigada a saber quais
são os perfis profissionais que procuram as habilitações
que ministra para, a partir de sua identificação, poder
determinar os objetivos curriculares de formação

• Deve responder às necessidades das empresas e
organizações, imersas também nesse mesmo ambiente
de mudanças e complexidade



Contexto de elaboração da taxonomía

• A análise foi feita a partir de uma primeira amostra de 
vagas dirigidas ao setor da Informação‐
Documentação, feitas mediante anúncios em Internet 
durante o ano 2010

• Buscou‐se não apenas ofertas relacionadas com 
funções próprias dos serviços de informação‐
documentação em empresas e instituições brasileiras

• Outra investigação diferente seria atribuir as 
competências requeridas pela disponibilidade de 
empregos na área pública



O assunto

• Objeto geral:  construir um sistema coordenado que 
defina e estruture os perfis profissionais e as 
competências de formação no setor da Informação 
documental

Com duas partes complementares:
• Selecionar e tratar as ofertas de trabalho aparecidas 
na Web no Brasil desde o ano 2005, e até um 
número de 2000. Essas ofertas →mineração de 
dados

• Uma vez obtidos os conceitos a ser trabalhados e o 
vocabulário que os representa, será confeccionada 
uma taxonomia de competências da área de 
Informação e Documentação



Objetivos

• Objetivo geral:
Realizar uma taxonomia ontológica de competências

para classificar e hierarquizar as solicitações das
ofertas de emprego,

ao mesmo tempo, associar as competências com as
ofertas do setor da Informação e Documentação



– Hierarquia → estrutura em forma de árvore com semântica
simples: relação entre os objetos de generalização‐especialização

– Empregada na Biblioteconomia e Documentação porque necessita
classificar ou categorizar os objetos de seu estudo

– Lista de termos preferenciais com estrutura hierárquica

Taxonomia



Taxonomia
Esta presente nos

Esquemas de classificação, Tesauros, Modelos
conceituais e Ontologias

Atualmente, as taxonomias aplicam-se no mundo empresarial e
institucional

Para organizar e gerar os recursos de informação digitais que como
organizações complexas armazenam em seus servidores Web

Procurando categorizá-los e navegar neles



Métodos básicos (Jagerman):

- Do genérico ao específico (descendente)

- Do específico ao genérico (ascendente)

- Aproximação facetada

Métodos para construir taxonomias



Tratamento metodológico das ofertas 

1.Extração manual de vocabulário a partir de 
ofertas de trabalho

2. Geração de classes e subclasses da Taxonomia



Tratamento metodológico das ofertas 

1º Passo
Levantar e registrar o material 
Mineração de dados, a partir das expressões de 200 
ofertas de emprego feitas por empresas durante o 
ano 2010. As ofertas apareciam coincidentemente 
nos portais:

• Catho: http://www.catho.com.br/
• Portal do bibliotecário: 
http://www.portalbibliotecario.com.br/



Tratamento metodológico das ofertas. 1 

• A amostra foi obtida pela identificação de ofertas cujo 
título contivesse as palavras: bibliotecário, arquivista, 
museólogo ou documentalista; ou compostas destas. 
Só se selecionaram ofertas que descrevessem as 
tarefas e competências a ser desenvolvidas

• Reconheceram‐se as repetições semestrais de uma 
mesma oferta de emprego para que cada uma das 
200 fosse singular, ficando anuladas todas, exceto a 
primeira



Tratamento metodológico das ofertas
2º Passo
Reduzir ao término preferente todos seus sinônimos e
variações
Processo de unificação dos termos: eliminação dos enlaces,
bem como das flexões de gênero e de plural com a ideia de
buscar uma expressão canônica radical que facilite as
posteriores identificações automáticas

Ex. Gestão_*_acervos_documentais (14)

Este processo tenta favorecer a flexão → o lema como
unidade genérica: na palavra {bibliotecário} o lema estaria
composto pela corrente bibliotecária, bibliotecário,
bibliotecárias, e bibliotecários com a mesma raiz e a mesma
categoria nominal



Tratamento metodológico das ofertas
- 3º Passo. Elaborar a estrutura sistemática prévia

Para gerar as classes e subclasses de termos da Taxonomia, optou‐se 
pelo método descendente (Jagerman)

- 4º Passo

Elaborar uma primeira versão do esquema

Surgiu das descrições feitas nas matérias inseridas nos Programas de 
Graduação e Pós‐Graduação ministrados pelo Departamento de 
Biblioteconomia e Documentação da ECA/USP, junto com à descrição das 
eurocompetências em português, nas quais está disponível informação 
sobre os perfis educativos



Tratamento metodológico das ofertas
5º Passo

Completar a taxonomia com todos os seus termos

‐Durante o processo de revisão introduziram‐se 325 modificações na
estrutura taxonômica prévia, tanto nas atribuições de classe como de
anulação de conceitos repetidos ou não pertinentes

‐ A cada vez que uma expressão se repetia em alguma das ofertas
analisadas, acrescentava‐se uma incidência em seu contador



Tratamento metodológico das ofertas. 2 

GESTÃO_RECURSOS_HUMANOS 
AVALIAÇÃO_*_FALHAS_PROFISSION
AIS (1)
CONSTRUÇÃO_*_UM_PERFIL_PROFI
SSIONAL (1)
CRIAÇÃO_*_ARQUIVOS_PESSOAIS 
(1)

Documentos_*_arquivo_*_departa
mento_pessoal (1)

ELEMENTOS_*_FOLHA_*_PAGAMEN
TO (1)

Elaboração_*_folha_*_pagamento 
(1)

ENTREVISTA_*_SELEÇÃO (1)
GESTÃO_*_RECURSOS_HUMANOS 
(2)

Conhecimentos_*_administração_*
_pessoal (1)
Pagamentos_*_impostos (1) 
Controles_*_valores_*_descontados
_*_folha_*_pagamento (1)
Gerenciar_funcionários (1)



Análise das ofertas de emprego

5º Passo. Completar a taxonomia com todos os seus termos
• Os conceitos contidos nas 200 ofertas analisadas → 1298 

caracterizações
• Só 189 entradas da lista previa (11,9% das 1577 entradas 

propostas inicialmente) tiveram coincidência expressiva total
• As incidências nas entradas novas atingiram 1109 casos
• Variação → A lista original propunha termos / Os anúncios, 

palavras em linguagem livre. Um mesmo conceito chega a 
apresentar oito sinônimos

• Para a maior representatividade do modelo, acrescentaram‐se 
sinônimos e específicos procedentes das ofertas de emprego



Análise das ofertas de emprego

INDEXAÇÃO (12)
Indexação_digital (5)
Indexação_*_documentos_digitalizados (14)
Indexação_monografia* (1)
Indexação_periódico* (1)
Indexação_material_especial (1)
Indexar_material_bibliográfico (1) 
Indexação_*_tesauro* (2)



Análise das ofertas de emprego

• Selecionar todos os termos aparecidos nas ofertas
transfere à taxonomia toda a informação. Ao se ativar os
sinônimos e relacioná‐los adequadamente com seu termo
de preferência aprimora‐se a precisão das recuperações,
quando o processo estiver automatizado, tal como
recomenda a norma Z39.19:2005

• Tal vez a lista previa foi muito ambiciosa e detalhou
demasiado as competências, aptidões e tarefas
profissionais



Invasão na profissão?
Pese a exigência obrigatória de inscrição no Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB), muitas das 
ofertas para os profissionais da Informação‐Documentação nada têm a ver com atividades diretamente 
relacionadas com os conhecimentos ou técnicas profissionais. As empresas optam pelos profissionais que 
melhor possam solucionar suas necessidades, longe da exigência estrita de pertencer a um órgão 
corporativo

• Administrativo Comercial ‐ 8
• Administrativa ‐ 65
• Administrativo/ Operacional ‐ 32
• Arquivista ‐ 40
• Artes ‐ 3
• Atendimento ao Cliente/ Call Center/ Telemarketing ‐4
• Biblioteconomia ‐ 141
• Departamento de pessoal ‐ 1
• Financeira/ Administrativa ‐ 1
• Humanas ‐ 1
• Informática /TI / Engenharia da Computação ‐ 14
• Internet/ E‐Commerce/ E‐Business/ Web/ Web Designer‐ 6
• Jurídica ‐ 1
• Técnico‐Comercial ‐ 3



Requisito de experiência
• Arquivos de maneira geral: 53 ocasiões. Também em funções específicas

ou para arquivos de empresa, escritórios de advocacia ou área da saúde
• Biblioteca: 59 ocasiões, tanto para o exercício da profissão como para

atividades, funções e serviços. Diferenciais: Bibliotecas escolares; Ter
trabalhado em escritório de advocacia; Conhecer os procedimentos de
avaliação da comissão do MEC; Padronização na área administrativa ou na
Gestão eletrônica de documentos

• Museus: 4 ocasiões, rotinas administrativas ou pedagógicas
• Documentação: 21 vezes: funções de gestão da informação e do

conhecimento, técnicas de taxonomia e semântica, identificação e
modelagem dos processos de negócios, gestão de documentos com
ferramentas Oracle

• Em 15 ocasiões, não é necessário ter experiência: em 11 casos como
Arquivista, e em 4 como Operadores de processamento de documentos



Salário

A combinar De R$ 501,00 a R$ 
1.000,00

De R$ 1.001,00 a 
R$ 2.000,00

De R$ 2.001,00 a 
R$ 4.000,00

Por acima de R$
4.001,00

Casos 98 44 42 9 7
Percentagem 49 % 22 % 21 % 4,5 % 3,5 %



Salário

44 vagas → salários entre R$ 501,00 e R$ 1.000,00 (22%)

Muitos dos salários oferecidos aos profissionais com curso superior
ficam em nível médio ou baixo

Uns exemplos:

- R$ 650 para responsável pela organização dos arquivos de uma
empresa, horário de trabalho das 08 às 18 h.

- Três vagas. Responsável por biblioteca em São Paulo, das 08 às 17
h., tarefas técnicas e de atendimento a alunos e professores, com
exigência de experiência, por menos de R$ 1000

- R$ 733 para trabalhar de 12:30 às 21:30 h., com inglês-intermediário
e experiência

Tal vez dirigidas a estágios encobertos dentro das ofertas



Salário

16 vagas, salários < R$ 2.001,00 (8% do total - 16% das que 
declaram o salário):
8 exigem experiência nos serviços; 3 em tarefas de 
coordenação e gestão; 2 no uso de sistemas informatizados

Outras: bom conhecimento de gestão empresarial ou de 
coordenação e execução de pesquisas e projetos

Vagas de melhor remuneração:
- 1 biblioteca de ensino médio e 2 de ensino superior
- 4 multinacionais do setor jurídico
- 5 empresas de Informática e internet
- 2 consultoria em Recursos Humanos
- 1 empresa de serviços de impressão (com altos
conhecimentos de informática)
- 1 Clínica médica



Salário
Vagas melhor remuneradas

• A metade: haver cursado graduação e pós-graduação em áreas 
diferentes

• Capacidade de coordenação e de supervisão dos processos técnicos

• Conhecimento das normas internacionais do setor de Informação e 
Documentação

• Conhecimento avançado em redes e em bancos de dados

• Sistemas de gestão documental ou em outros aspectos tecnológicos

• Importância da comunicação oral e escrita na própria língua e o 
conhecimento de línguas estrangeiras. Uma vaga: “Bibliotecário bilíngue”. 
Português fluente, inglês fluente, espanhol fluente, inglês técnico, 
escrever e ler em inglês, ou espanhol intermediário

• Cultura geral elevada



Atividades, conhecimentos e tarefas 

Atividades comuns
Nº de 
incidências

> 60 incidências Atendimento a clientes e usuários 88
Técnicas de aquisição 84
Digitalização 64

Entre 30 e 60 
incidências

Organização/Conservação/Preservação 57

Contexto legal‐administrativo 54
Fornecimento de informações 38
Atividades educativas e de treinamento 35

< 30
incidências

Elaboração e difusão da informação 29

Treinamento de usuários 25
Gestão de recursos humanos 19
Técnicas comerciais 17



Processos técnicos 

Arquivos Bibliotecas Centros Documentação
Avaliação de documentos 41 23 9
Catalogação 37
Classificação 43 25
Circulação/Empréstimo 41
Descrição 7
Gestão 41 37
Indexação 20 27
Organização 32 39 6
Resumo 11

As incidências dos conceitos têm um índice inferior, devido a que se trata de
técnicas concretas, enquanto que na tabela anterior as técnicas, atividades e
tarefas descritas nas ofertas eram agrupadas em classes

A presença considerável das técnicas operativas pode ser considerada como o
conhecimento técnico sobre o qual se firma a estrutura profissional da
informação, uma serie de capacidades relacionadas com o tratamento e
processamento da informação.



Conceitos relevantes das tecnologias da informação 

Nº de entradas

Bases de dados 20

Sistemas de informação 78

Software documental 24

Linguagens de programação 8

Técnicas de edição Web 11



Aptidões, competências e habilidades 

Aptidões
Nº de entradas

Capacidade de análise e síntese 7
Capacidade de comunicação oral e escrita 27
Capacidade de organização  21
Conhecimento de Informática 82
Conhecimento de uma língua estrangeira

Inglês 31
Espanhol 12
Francês 1



Aptidões, competências e habilidades 

Competências pessoais
Nº de entradas

Capacidade de comunicação 5
Capacidade para trabalho em equipe 8
Formação para ações pedagógicas 6
Representação da entidade  2
Versatilidade 3



Aptidões, competências e habilidades 

Competências sistêmicas
Nº de entradas

Capacidade de aprendizagem 4
Criatividade 3
Dinamismo 7
Espírito empreendedor 3
Iniciativa 3
Liderança 8



Incidências dos profissionais de informação 

Arquivista
Específicos Sinônimos Nº de 

entradas
Arquivista 30             (55)

Administrador de arquivos 2
Arquivista sênior 1
Analista de Gestão de arquivo 5
Bibliotecário‐Arquivista 1
Consultor em Arquivologia 15

Auxiliar de 
arquivo

5               (6)

Operador de micro‐formatação de arquivos 1
Arquivista técnico 8             (14)

Assistente de arquivo 3
Arquivista técnico Júnior 1
Arquivista Júnior/Pleno/Sénior 1
Auxiliar administrativo‐Arquivos 1



Incidências dos profissionais de informação 

Bibliotecário
Específicos Sinônimos Nº de 

entradas
Bibliotecário 37            

(43)
Assessor técnico‐Biblioteconomia 1
Bibliotecário bilíngue 1
Bibliotecário chefe 2
Biblioteconomista 1
Bibliotecário‐ Arquivista 1

Auxiliar de 
biblioteca

27              
(27)

Técnico 
bibliotecário

7(12)

Assistente de biblioteca 4
Bibliotecário júnior 1



Incidências dos profissionais de informação 

Documentalista
Específicos Sinônimos Nº de 

entradas
Documentalista 3              (27)

Documentador 10
Analista documental 1
Analista de documentação 3
Analista programador 1
Supervisor de controle documental 1
Analista administrativo 1
Gestor de Documentação, Informação e 
Conhecimento

3

Coordenador de central de documentos 1
Assessor de projetos 3

Técnico 
documental

2                (7)

Codificador de documentos 1
Operador de processamento de 
documentos

4



Incidências dos profissionais de informação 

Museólogo

Específicos Sinônimos Nº de entradas

Museólogo 2              (9)

Codificador de materiais 3

Auxiliar administrativo 4



Conclusões

Fazer a análise a partir de uma taxonomia oferece a vantagem de sua
capacidade para classificar os novos conceitos específicos e sinônimos
dentro de uma hierarquia. Os resultados podem ser graduados segundo
diferentes níveis de abstração

Durante o processo foram identificados os cabeçalhos, aos quais se
subordinam as quase 1298 expressões determinadas em palavras‐chave.
Com isso, a parte taxonômica fica estabelecida

As ampliações dos resultados da análise serão acrescentadas a ela, seja 
como descritores específicos ou em equivalência a estes. Mas não se 
modificará a estrutura hierárquica



Conclusões

• Os profissionais deverão estar em contínua adaptação a um mundo em
mudança, a uma informação em mudança, e a tecnologias e técnicas
também em mudança

• A oferta de emprego no setor de Informação‐Documentação provém de
praticamente todos os setores de atividade empresarial e institucional

• Observou‐se nas ofertas a utilização indeterminada dos termos Arquivista, 
Bibliotecário, Documentalista e Museólogo para desempenhar atividades 
correspondentes à coordenação ou para atender a tarefas mais próprias 
de um Auxiliar ou Técnico

• Emprega‐se o nome genérico para definir atividades bem mais específicas, 
ou prefere‐se, por mais conhecido, o nome de Bibliotecário para referir se 
a qualquer atividade no setor da Informação‐Documentação

• É clara a necessidade de ter experiência para concorrer à vaga anunciada. 
Este requisito se específica explicitamente, chegando‐se a solicitar 
experiência em tarefas e atividades muito concretas



Conclusões
A avaliação dos requisitos das ofertas permite deduzir algumas linhas principais para a 
formação:
• Um conhecimento técnico necessário para desenvolver adequadamente as atividades 

e funções profissionais. Entre as atividades mais requisitadas destacam‐se o 
atendimento e treinamento de clientes e usuários, as técnicas de aquisição de 
materiais, assim como as de digitalização. O tratamento e gestão dos suportes digitais 
ganharam espaço nas ofertas, pelo que têm de ser atendidos com importância 
crescente nos programas universitários. Destaca‐se também a seção que agrupa as 
tarefas de Organização, Conservação e Preservação, assim como a incidência de 
conhecimentos sobre o contexto legal e administrativo da profissão, mesmo que 
técnicas de tratamento como catalogação, descrição, indexação, resumo, classificação, 
arquivo, gestão e manuseio de coleções continuem tendo a importância de sempre...

• Por seu lado, as tecnologias da informação aparecem como ferramentas e processos 
imprescindíveis. Solicita‐se desde o conhecimento de programas gerais de uso 
corriqueiro em ambiente administrativo (Word, Excel, etc.) até um grande domínio da 
tecnologia, com detalhe favorável para os programas e serviços automatizados que 
têm relação com os sistemas de informação. Salienta‐se a importância do design e 
criação de páginas Web, bem como contar com um nível alto de usuário em Internet 
ou ser experiente na criação, gestão e manipulação de bancos de dados, junto à 
presença de meios tecnológicos concretos



Conclusões
A avaliação dos requisitos das ofertas permite deduzir algumas linhas principais para a
formação:
• São importantes os conhecimentos proveniente das relações humanas, das atitudes

sociais e da comunicação interpessoal. Dentro desta linha, há que situar a capacidade
de comunicação, a facilidade para os relacionamentos públicos, o domínio da
expressão oral e escrita, bem como o conhecimento de línguas estrangeiras,
particularmente do inglês

• O conhecimento da organização e gerenciamento empresarial, tanto para as tarefas
de gerenciamento de processos e de recursos humanos, como de organização eficaz
dos centros, assim como para integrá‐los ativamente no gerenciamento das empresas
às que servem. Particularmente importante é o trabalho nos Centros de
documentação de negócios e na gestão de projetos, com exigência de domínio das
técnicas de apresentação e elaboração de propostas. É o novo profissional gerador, e
ao mesmo tempo intermediário, nos processos de informação e comunicação, que
participa diretamente na gestão das empresas e nas atividades formativas. Sua
responsabilidade estende‐se aos compromissos comerciais e à gestão de recursos
humanos. Devido à especialização das atividades desenvolvidas, os candidatos
precisam ter conhecimentos específicos de índole jurídica, econômica, da saúde,…
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