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RESUMO 

 

Aborda o empreendedorismo na Biblioteconomia e estuda as empresas 
brasileiras de consultoria informacional e prestação de serviços atuantes nas 
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, com os objetivos de analisar 
como o bibliotecário pode empreender e identificar novas possibilidades e 
formas alternativas de exercer esta profissão, dentro das tendências 
empreendedoras do atual cenário do mercado de trabalho. Para estudar as 
empresas empreendedoras que atuam em áreas da Biblioteconomia e os tipos 
de consultoria e serviços informacionais que elas oferecem aos seus clientes, foi 
utilizado o método exploratório de pesquisa com abordagem qualitativa, 
enquanto a coleta de dados foi realizada a partir de pesquisa bibliográfica. O 
levantamento das empresas investigadas foi proporcionado pelos Conselhos 
Regionais de Biblioteconomia dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul e do Distrito Federal. Com base na pesquisa bibliográfica 
realizada, foi possível elaborar uma contextualização do empreendedorismo na 
Biblioteconomia brasileira, dissertar sobre consultoria informacional e também 
sobre o bibliotecário empreendedor e suas competências. A partir do 
levantamento das empresas foi desenvolvido um panorama sobre elas, 
abordando suas localizações, sites, temáticas, tendências de mercado, tempo 
de criação e denominações. Concluiu-se que o bibliotecário empreendedor tem 
a capacidade e possibilidade de encontrar espaços de atuação em diversas 
áreas, desde que tenha atitude e iniciativa para desenvolver as competências e 
habilidades necessárias para desempenhar um bom trabalho na área que 
desejar, pois, foi observado que nos dias atuais o bibliotecário ainda se torna 
muito necessário para a sociedade, visto a grande gama de informações que são 
produzidas diariamente e que precisam ser tratadas, organizadas e 
disseminadas, fator que gera oportunidades empreendedoras para bibliotecários 
interessados. 
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