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RESUMO

o presente trabalho aborda as mudanças introduzidas na sociedade a partir da revolução
das Tecnologias da Informação e Comunicação que dão suporte à denominada « Sociedade
em rede « . Enfatiza os reflexos dessas mudanças no ambiente organizaciona/institucional,
onde a conversão da informação em conhecimento passou a ser considerado um desafio
para os gestores atuais. Aborda também a necessidade de elaboração de políticas de
informação, e ligado a esta o planejamento de uma infra-estrutura de redes e sistemas de
informações que apoiem programas de fomento à pesquisa, destacando o papel das
universidades e institutos de pesquisa que produzem conhecimento. Evidencia que são as
bibliotecas que dão suporte informacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão
através dos seus sistemas de gerenciamento de informaçõe, coletam, armazenam,
processam e disseminam informações. Apresenta o processo de informatização do SB-
UFC, desde a implantação do SAU-06 até os procedimentos para a aquisição do
Pergamum. Realiza pesquisa de opinião com os usuários e gestores da biblioteca no que
diz respeito ao uso do sistema Pergamum para detectar vantagens, desvantagens e
mudanças proporcionadas com implantação de novas ferramentas tecnológicas e também
fornece sugestões para melhoria dos serviços aos usuários.

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias da informação e comunicação. Bibliotecas Universitárias-
Automação. Sistemas de Gerenciamento de Bibliotecas



ABSTRACT

This paper approachs the changes that have been introduced in the society by
this Information and Communication Technologies revolution that gives support at
« Networks Society « . Emphatcs the reflexs those changes in the organizations
environments in wich the conversion of information to the knowledge passed to be
considered un defiance to menagement today. Approchs also the necessity of
elaboration of the information politicy associeted at the planning of the
infrastructure of the networks and informations sistems to sustain programs of
fomentation at the research, detaching the role of the universities and research of
institutes that produces knowledge. Evidence that are the libraries that gives
informational support at the activities of teaching, researching, and extension
through of yous menagement sistems information, they collect, store, process and
dissemina informations. Presents process automation of SB-UFC, from of
implannting of SAU-06 until the process to acquisition of Pergamum. Realize
research of opinion with the users and menagements of libraries about using of
Pergamum Sistem to detect advantages, disavantages e changes that have been
provided with the implannting of the news tecnologies tools and also provide
sugeestion to improve the services to users.

WORDS-KEY: Information and Communication Technologies. Universities libraries-
Automation. Libraries - menagement sistems information.



LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1- Qualidade dos serviços a partir da implantação do sistema Pergamum ...51

Gráfico 2 - Avaliação do Sistema Pergamum quanto à facilidade de uso 52

Gráfico 3 -Fluxo de informação 56



LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Qualidade dos serviços 51

Tabela 2 - Como você avalia o Sistema Pergamum quanto à facilidade de uso 52

Tabela 3 - Mudanças observadas a partir da implantação do Pergamum 53

Tabela 4- Vantagens detectadas no sistema Pergamum 54



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 11

1 INTRODUÇÃO 13

1.1 Exposição do tema 13

1.2 Definição do problema 16

1.3. Objetivo GeraL 18

1.3.1. Objetivos específicos 18

1.4 Aspectos metodológicos 18

2 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 20

2.1 A gestão do conhecimento e a tecnologia da informação 23

2.2 Planejamento de sistemas de informação e política da informação 28

2.3 O reflexo das tecnologias no espaço da Biblioteca Universitária 33

2.4.A biblioteca da Universidade Federal do Ceará: breve histórico 38

2.4.1 Automação 40

2.4.2 Implantação do SAU-06 .41

2.4.3 Implantação do Sistema Pergamum .47

3 ANÁLISE DOS DADOS 51

3.1 Sugestões 58

4 CONSIDERAÇÕES FINAiS 61

BIBLIOGRAFIA 65

APÊNDiCES 70

Apêndice 1. 71

Apêndice 11 74



APRESENTAÇÃO

o presente estudo tem como objetivo verificar como se deu o processo de

a omação do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará (SB-UFC),

entificar-se os procedimentos e metodologias adotados, que benefícios foram

evistos, que fatores contribuíram para escolha do sistema, que novos serviços a

iblioteca passou a oferecer com a implantação de um novo software e, além disso,

dentificar que problemas administrativos a direção da Biblioteca Universitária

enfrentou nesse processo.

Considerando que a opinião dos usuários é relevante para o planejamento

das unidades de informação, também constitui objetivo desse trabalho, detectar a

partir da perspectiva do usuário, quais as vantagens, desvantagens e mudanças

percebidas a partir da utilização do sistema de gerenciamento de serviços

Pergamum.

o trabalho está organizado da seguinte maneira: a introdução contém a

exposição do tema, a definição do problema, os objetivos que se pretendem

alcançar e os aspectos metodológicos.

Na segunda parte, são abordados alguns aspectos relativos às mudanças

introduzidas na sociedade a partir da revolução das Tecnologias da Informação e

Comunicação, que dão suporte a conhecida "Sociedade em Rede", fenômeno que

comporta em seu interior forças integradoras e desintegradoras. Trazendo a

discussão para o ambiente organizacional, a gestão da informação ganhou lugar de

destaque no planejamento estratégico organizacional, pois a informação e o

conhecimento passaram a ser considerados a nova riqueza das organizações.

Ainda na segunda parte, abordam-se aspectos ligados ao planejamento de

sistemas de informação e a necessidade de elaboração políticas de informação, o

fortalecimento da infra-estrutura de redes de informação que apóiem programas de

fomento à pesquisa, produzam conhecimentos que se adéqüem às necessidades de

desenvolvimento nacional consideradas essenciais para um desenvolvimento
equilibrado de uma nação.



Nesse contexto, se reconhece a importância das universidades e centros de

pesquisas responsáveis pela produção de conhecimentos científicos e tecnológicos

apontados como recursos estratégicos no mundo contemporâneo. Ao lado das

universidades e centros de pesquisa encontram-se as bibliotecas com a missão de

processar, armazenar e disseminar informações através de seus sistemas de

informação. Com esse propósito, é que as bibliotecas universitárias sempre aderiram

às inovações tecnológicas para ampliarem as possibilidades de acesso a estoques

de informação. Todos essas discussões teóricas se relacionam com as mudanças e

inovações tecnológicas relacionadas às experiências do SB-UFC.

A terceira parte contém um breve histórico do sistema de bibliotecas e o relato

do seu processo de automação, apresenta os dados obtidos através de entrevistas

com usuários e gestores da biblioteca, bem como analise e interpretação desses

dados.

Por último, as considerações finais que tecem alguns comentários em relação

à informatização do sistema de bibliotecas da UFC e sugestões dados pelos

usuários para a melhoria dos serviços.
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1 INTRODUÇÃO

.1 Exposição do tema

As inovações tecnológicas sempre afetaram o universo das bibliotecas e,

or esse motivo, a preocupação com o aperfeiçoamento profissional, a modernização e

a oferta de serviços de qualidade aos usuários tem sido uma constante no ambiente

iblioteconômico, em particular nas bibliotecas universitárias.

Os produtos e serviços oferecidos pelas bibliotecas universitárias têm

passado por mudanças significativas a partir do uso das tecnologias da informação e

comunicação (TIC) para o armazenamento e recuperação da informação, como

também para o gerenciamento de todos os serviços que oferecem. Os catálogos

impressos cederam lugar para as bases e bancos de dados eletrônicas. A busca de

informação que antes era realizada no catálogo impresso pode, atualmente, ser

ealizada online. É inegável o impulso que a revolução tecnológica veio dar às

atividades de organização e tratamento da informação, potencializando os serviços de

processamento e acesso á informação.

Analisando a evolução histórica das bibliotecas, percebe-se que as

transformações que se operaram nos procedimentos bibliotecários fazem parte de um

contexto de transformações globais e que fez emergir uma nova ordem social, tendo a

explosão da informação, a centralidade da produção e domínio do conhecimento e a

ecnologia da informação como vetores fundamentais dessas mudanças.

Assim, no que diz respeito à profissão de bibliotecário, surgem novas

e spectivas que redimensionam o papel da biblioteca com a utilização das TIC·s. De

acordo com Cysne (2000), esse redimensionamento atinge às perspectivas de

reservação da memória, produção e recuperação da informação em tempo real,
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disponibilidade e acesso à informação, democratização da informação e gerenciamento

de fluxos de informação.

As bibliotecas universitárias (principalmente as públicas) têm o papel de fornecer

à comunidade acadêmica, serviços de informação que propiciem à produção de

conhecimentos científicos, de modo a serem incorporados aos processos produtivos e à

solução de problemas locais.

A Universidade tem na Biblioteca Universitária a sua base confiável de

informação, através do seu acervo documental, oriundo dos mais diversos tipos de

fontes tais como monografias, artigos de periódicos, teses, dissertações, relatórios de

pesquisa, jornais, bases de dados, etc., que podem ser recuperados através do seu

imprescindível serviço de informação.

As bibliotecas universitárias públicas brasileiras criaram, no contexto nacional,

um respeitável e necessário sistema de bibliotecas acadêmicas, responsáveis pela

circulação de informação científica produzida nos ambientes universitários nacionais e

internacionais, em especial, advinda das pesquisas universitárias, fomentadoras dos

maiores avanços científicos e tecnológicos nacionais.

Como nas demais organizações modernas, observa-se também no ambiente das

bibliotecas universitárias federais brasileiras, o crescimento da implantação de sistemas

de informação automatizados, principalmente com a disponibilidade das tecnologias da

. formação e comunicação. Segundo Café (1999, p.70) automação de bibliotecas tem

rovocado mudanças que são frutos de reflexões "sobre as velhas estruturas com

istas a formar uma nova organização".

A automação de bibliotecas refere-se à utilização de computadores e software

ue gerenciam as atividades de encomendas e aquisição de materiais, catalogação,
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álogos em linha de acesso público, controle de circulação, controle de periódicos e

préstimos entre bibliotecas.

De acordo com Figueiredo (1995), a automação de bibliotecas, teve início no

meço da década de 70 e, somente a partir de 1987 é que se pode observar um

escimento mais rápido, culminando, de 1995 em diante, com um aumento mais

acelerado.

Segundo Carvalho (2004), dois fatores influenciaram o processo de

ormatização das bibliotecas universitárias federais brasileiras: proporcionar acesso

ao catálogo e/ou à coleção de bibliotecas de outras instituições e implementar serviços

e produtos em base cooperativa.

Essa nova realidade exigiu providências no sentido de ajustar sistemas manuais

aos requisitos da automação. A automação de bibliotecas, aparentemente é um

rocesso simples, mas na prática não é bem assim. É uma tarefa precedida de um

anejamento, com sérias tomadas de decisões, pois "é preciso tomar cuidado com

ecisões baseadas em ideologias, modismos e expectativas pessoais ou ainda em

argumentos feitos de acordo com situações específicas, sem observar a biblioteca

como um todo" Café (1999, p. 71).

o uso da tecnologia em serviços de informação ao mesmo tempo em que tem

contribuído para aumentar o grau de satisfação dos usuários, tem gerado expectativas.

:>orém, a tecnologia em si não é capaz de produzir melhores serviços. Millson-Martula &

enon (1995, p. 33 apud OLIVEIRA, 2000, p.70) afirmam que, de fato, "as unidades de

ormação precisam implementar tecnologia tendo em vista o contexto de sua clientela.

ecessitam possuir uma visão mais ampla de oferta de serviços onde estes são

e aborados com a participação dos usuários e voltados exclusivamente para eles".
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1.2 Definição do problema

Na literatura sobre automação de bibliotecas, as razões para aderir aos sistemas

ormatizados enumeradas por Rowley (2004,p.8) são as seguintes: "necessidade de

ar com mais informações e maior nível de atividade, necessidade de maior eficiência,

oortunidade de oferecer serviços novos ou melhores, oportunidade de cooperação e

ntralização na criação e utilização de dados compartilhados". Dentre as questões

ais polêmicas, considerava-se naquele momento, de acordo com Café (2001): o foco

usuário e a criação de redes como forma de facilitar o acesso à informação, o

- traponto entre os conceitos de automação de bibliotecas e automação da

formação, a necessidade de planejamento e adoção de metodologias.

Nas últimas décadas, a literatura sobre bibliotecas universitárias tem enfatizado a

efinição ou reestruturação das práticas de trabalho e métodos gerenciais,

ecessidades de avaliação, criação e/ou melhoria de novos serviços em virtudes das

~,",ilidadesoferecidas pelas tecnologias da informação.

Como as bibliotecas universitárias prestam os mais diversificados serviços para a

s a clientela, verifica-se a preocupação crescente dos gestores de bibliotecas em

ovarem, implementarem ou redimensionarem serviços com a expectativa de agradar

a s usuários. Mas para isso precisam saber o que eles pensam em relação aos

rviços oferecidos. Obter a opinião do usuário, conhecer suas preferências,

ecessidades, buscas e usos da informação é um aspecto fundamental para direcionar

anejamento da unidade de informação e, para isso, a pesquisa é o melhor

ento para colher informações.

Cada biblioteca tem suas propnas necessidades em relação ao tipo de

ação que deseja implementar". Café (2001, p.71). Considerando o exposto acima

base nessa afirmação, constata-se que o Sistema de Bibliotecas da

e sidade Federal do Ceará (SB-UFC), assim como as demais bibliotecas
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universitárias brasileiras, aderiu à automação com o objetivo de criar uma infra-estrutura

que lhe permitisse operar como um sistema de informação moderno, otimizando as

rotinas de modo a oferecer um suporte informacional adequado às atividades de

pesquisa, ensino e extensão acadêmicos, tornando-se "parceira na produção, difusão e

transferência do conhecimento". Cysne (2000, p. 28). Para tanto, as diferentes direções

do SB-UFC buscaram desenvolver, adequar e, por fim, adquirir um software especifico

às suas necessidades.

Como diretora da Biblioteca Setorial de Arquitetura, participando de diversos

cursos e treinamentos, destacando-se o de especialização em tecnologias de

informação e comunicação para o gerenciamento da informação (ETIGI), surgiu a

inquietação de realizar um estudo com a proposta de analisar o processo de automação

do SB-UFC e, ao mesmo tempo, obter uma avaliação, a partir da visão dos usuários e

também da própria biblioteca, com o objetivo de detectar as vantagens, desvantagens,

mudanças em relação ao novo sistema implantado. Saad (1998, p.75) afirma que:

As bibliotecas, que se preocupam em agradar seus clientes, precisam saber o
que eles pensam a respeito dos serviços oferecidos, se estão satisfeitos, se
necessitam de algo do que está sendo oferecido no momento. Obter essa
opinião é muito importante para direcionar o planejamento de uma biblioteca, e
a pesquisa é o melhor instrumento para se descobrir respostas para essa
questão para incorporar qualidade aos produtos e serviços oferecidos.

Nessa pesquisa procurou-se identificar: os procedimentos, metodologias, quais

os motivos que levaram à automação do sistema de bibliotecas, que benefícios foram

previstos com a automação, quais os fatores que levaram à escolha do sistema, que

novos serviços passou a oferecer com a automação e identificar os problemas

administrativos enfrentados na trajetória do processo automação do SB-UFC. Tudo isso

constitui o objeto desse estudo.
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1.3Objetivo geral

Esta monografia tem como objetivo principal analisar o processo de

implantação da automação do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal

do Ceará (SB-UFC) e as mudanças observadas, na perspectiva dos usuários e

dos gestores da biblioteca, com a implantação do sistema de gerenciamento de

serviços Pergamum.

1.3.1Objetivos específicos

I. Pesquisar junto à literatura especializada a influência das Tecnologias da

informação e comunicação no ambiente das Bibliotecas universitárias federais

brasileiras;

11. Realizar pesquisa documental para levantar, organizar e descrever o processo de

automação do Sistema de Bibliotecas da UFC para identificar procedimentos,

metodologias, benefícios e problemas políticos/administrativos;

111. identificar as vantagens, desvantagens e mudanças e nos serviços da biblioteca

a partir da utilização do sistema de gerenciamento de serviços Pergamum, na

perspectiva do usuário e gestores da biblioteca;

IV. Encaminhar sugestões para melhoria dos serviços.

1.4Aspectos metodológicos

Para o desenvolvimento deste trabalho adotou-se como metodologia a pesquisa

bibliográfica, documental e de campo. Em relação à pesquisa bibliográfica, procurou-se

consultar trabalhos que abordassem a importância das tecnologias da informação e

comunicação no contexto da sociedade da informação, bem como a importância da

gestão da informação e do conhecimento no ambiente das unidades de informação

além de uma rápida abordagem sobre planejamento sistemas e política de informação
no Brasil.
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Limitando-se o estudo para a realidade do Sistema de Bibliotecas da UFC, foi

realizado pesquisa documental nos relatórios e atas de reuniões relacionados à

questão da automação, com retrospectiva ao SAU-06, incluindo o novo software

adotado (Pergamum), visando sistematizar todas as informações acerca do assunto

em um só documento.

Para a coleta de dados utilizou-se o questionário contendo perguntas abertas e

fechadas. Os questionários foram aplicados durante 02 semana nas Bibliotecas de

Ciência e Tecnologia, Ciências da Saúde e Humanidades por serem consideradas de

grande porte e atenderem alunos dos mais variados cursos e departamentos. Foram

aplicados 180, sendo respondidos somente 150, independentemente de categoria,

horário ou freqüência na biblioteca. Foram aplicados questionários semi-estruturados

aos diretores das três bibliotecas.

O estudo de usuários é centrado no sistema Pergamum, com a finalidade de

obter uma avaliação por parte dos usuários e gestores das bibliotecas em relação aos

serviços oferecidos pelo novo software implantado. Nessa avaliação o usuário será

apenas um informante, mas a partir de suas avaliações e sugestões será possível

encaminhá-Ias para sanar dificuldades e oferecer um serviço de qualidade.
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5 TEC OlOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)

As tecnologias de informação e comunicação (TIC) introduziram mudanças

significativas no bojo da nova ordem econômica que se delineou no final do século XX,

afetando o interior das organizações e da sociedade em geral. Configura-se a

estruturação da "Sociedade em Rede" que caracteriza o processo de globalização que

e instala, reforçando ainda mais as contradições existentes porque traz consigo ao

esmo tempo forças integradoras e desintegradoras.

As TIC's, produto de uma cultura promovida pela emergência da Sociedade da

formação, estão mudando a vida das pessoas e das empresas, criando e recriando

ovas formas de interação. A cada dia amplia-se o número de indivíduos que

corporam ao seu cotidiano, computadores, aparelhos celulares, câmeras digitais e

utros produtos. O mesmo acontece no ambiente organizacional e no mundo dos

egócios.

Pode-se considerar que as TIC's estão presentes no cotidiano dos indivíduos,

roduzindo transformações sociais bastante significativas. Como afirma Rossini e

almisano (2003, p.9) "É difícil encontrar qualquer forma de organização ou de

rocesso organizacional que não tenha sido afetado por novas tecnologias".

Esse novo cenário recebe várias denominações, tais como: Era da Informação,

- ciedade Pós-industrial, Era Virtual, Sociedade da Informação ou Sociedade do

hecimento, solidificou-se também a denominação empregada por Castells (1999)

ciedade em Rede". Para o autor, a revolução da tecnologia da informação e a

struturação do capitalismo introduziram uma nova forma de sociedade, a "sociedade

~ rede". Como característica marcante dessa sociedade, destaca-se a globalização

as atividades econômicas que se refletem em toda a estrutura social, política e

econômica.



A nova ordem econômica da sociedade da informação difere em muitos aspectos

da era industrial. As mudanças estão associadas principalmente ao poder de geração

de valor da informação, um recurso que pode ser reutilizado, compartilhado, distribuído,

ou trocado sem perda de valor através da organização dos negócios em redes, que

possuem a capacidade de ampliar o espaço de mercado em oposição ao modelo

hierárquico da era industrial. Daí a valorização dos recursos humanos, ou dos

trabalhadores do conhecimento. "Este conhecimento codificado tem transferibilidade

rápida, na medida em que seus códigos são divulgados se transformado em informação

que assimilada transformar-se-à em conhecimento agora realimentado". Moraes (2000,

p.3).

A tecnologia da informação, com sua estruturação em rede, desempenha um

papel fundamental no processo de globalização, que na definição de Giddens (2001,

p.69) "é a intensificação das relações sociais em escala mundial, que ligam localidades

distantes de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos

ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa".

A tecnologia da informação ampliou a capacidade de armazenar, recuperar,

organizar, filtrar e distribuir informações articulando de maneira significativa o processo

de globalização para a efetivação das atividades industriais e comerciais, através do

espaço virtual onde se concretizam os fluxos de informação financeira. O acesso a

redes para a realização de negócios alterou o conceito de tempo e espaço. "Na

realidade a tendência à anulação do tempo/distância entre lugares do globo terrestre

parece diminuir de tamanho articulando lugares agora através de redes de alta

densidade de troca de informação". Carlos (1996, p.34-35). Portanto, o essencial agora

é conectar-se ao ciberespaço, onde o espaço é virtual e o tempo é o tempo instantâneo

das comunicações eletrônicas.

O fenômeno da globalização engendra uma realidade dicotômica. Isso se

justifica através de um processo dinâmico que promove ao mesmo tempo a integração

21
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de pessoas, empresas e países intensificando o abismo entre países periféricos e

centrais, áreas e grupos sociais.

Portanto, a globalização, sob o aspecto econômico, é um mito pelos seguintes
motivos: a internacionalização existente é menos aberta e mais integrada do que
a ocorrida na economia mundial entre 1870 e 1914. As empresas multinacionais
são, de fato, transnacionais, com base em países de forte economia destacando-
se os países da Tríade (EUA, Alemanha e Japão), que concentram os fluxos
comerciais, produtivos e tecnológicos. E, por último, o investimento direto nos
países desenvolvidos está deixando os países do Terceiro Mundo à margem dos
grandes investimentos e trocas comerciais. A globalização se faz no fluxo
informacional, particularmente relativo às operações de capital, na forma
industrial e financeira, com a integração da C&T produzindo uma tecnologia
própria, inovada com grande rapidez. (MORAES, 2002,p.6)

Fritjof Capra (1998), físico e teórico de sistemas, também concorda que o

fenômeno do capitalismo global se apóia em redes eletrônicas de fluxos de finanças e

informação que têm por objetivo elevar ao máximo a riqueza e o poder das elites,

excluindo dessa rede as populações e territórios que não tem nem valor nem interesse

para a busca de ganhos financeiros. No entanto, Capra (1998) reconhece que o

problema não reside na tecnologia da informação, mas na política da globalização

econômica onde o princípio fundamental é o lucro em detrimento dos direitos humanos,

da democracia, da proteção ambiental ou de qualquer outro valor. O autor afirma ainda

que esses valores podem ser mudados, já que não são leis naturais. Em oposição a

esse modelo, ele sugere um projeto ecológico em relação à tecnologia da informação,

com o objetivo de elevar ao máximo a sustentabilidade da teia da vida, valorizando o

potencial dos indivíduos, impulsionando a criação do conhecimento e o aprendizado.

Como exemplo de um projeto ecológico para as TIC's, Capra cita a atuação das

Organizações Não Governamentais, consideradas uma nova espécie de sociedade

civil, organizadas em torno da redefinição da globalização. São organizações populares

locais, organizadas em forma de redes vivas e humanas que, através dos seus

websites, constituem redes ecológicas de fluxo de energia e matéria, possibilitando a

pesquisa e o ensino dentro de uma estrutura explícita de valores fundamentais comuns.
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A sociedade da informação e do conhecimento, tem a empresa como suporte

para realização de negócios, busca de clientes e oferecimento de produtos e serviços,

com uma infra-estrutura tecnológica para interligarem pessoas e organizações

espalhadas pelo globo, ampliando mercados e aumentando a competitividade. Para

Rossini e Palmisano (2003) a tecnologia da informação é utilizada pelas empresas

como ferramenta de downsizing e reestruturação, controle centralizado e criação de

novos processos de informação, propiciando rapidez na tomada de decisões eficazes.

No que diz respeito à mudança organizacional, os autores citados acima,

apontam dois paradigmas muito difundidos no meio empresarial que são: o mecanicista

e o holístico1
. As organizações que aderem ao modelo holístico, utilizam as tecnologias

a informação de uma maneira que dados se transformem em informação e esta em

conhecimento, isto é, há um equilíbrio entre recursos tecnológicos e humanos.

2.1 A gestão do conhecimento e tecnologia da informação

Para líderes empresariais e teóricos a chamada "Era da Informação" difere

rofundamente da era industrial em vários aspectos. Choo (2004) através de um

aralelo entre a era industrial e a era da informação mostra que os operadores de

áquinas foram substituídos por trabalhadores do conhecimento e que a infra-estrutura

e imóveis e fábricas cedeu lugar para a tecnologia da informação.

A informação, como insumo para a geração do conhecimento, tornou-se

ndamental para o desempenho otimizado das organizações e a rapidez no acesso a

ala contribuirá para que se possa atingir os objetivos pretendidos. A informação passa,

1 No início do século XX difundiu-se o modelo holístico, o qual recebeu contribuições de Taylor e Fayol.
-oesar do paradigma mecanicista (reducionista e radical) ser uma visão decadente, ele ainda é dominante. O
oaradiqma holístico define a empresa como um sistema dinâmico e orgânico abrangendo profundamente todas as
a eas da atuação humana.
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portanto, a ser um recurso que deve ser gerido com a utilização de um "conjunto de

políticas coerentes que possibilitem o fornecimento de informação relevante, com

qualidade suficiente, precisa, transmitida no local certo, no tempo correto, com um custo

apropriado e facilidades de acesso por parte dos utilizadores autorizados". Braga (1993,
p.113).

A gestão da informação (GI) no meio empresarial, assim como a gestão do

conhecimento (GC), para a qual aquela é base, são concepções modernas de gerenciar

e que, segundo Rossini e Palmisano (2002, p.99), rompem com o paradigma

mecanicista, encaminhando-se para o paradigma holístico, que apesar de não ser

dominante, é crescente e abrange profundamente todas as áreas de atuação humana.

O objetivo da GI é apoiar a política da empresa de forma global. Para Braga (1993,

p.115) a GI

apóia os gestores na tomada de decisões; torna mais eficaz o conhecimento
do meio envolvente; apóia de forma interactiva a evolução da estrutura
organizacional, a qual se encontra em permanente adequação ás exigências
concorrenciais; e ajuda a formar uma imagem da organização, do seu projecto
e dos seus produtos, através da implantação duma estratégia de comunicação
interna e externa.

Davenport (2004) chama atenção para a supervalorização que se tem dado à

Tecnologia da Informação (TI), colocando em segundo plano a informação,

desconsiderando o seu lado humano. O autor argumenta que são os seres humanos

que moldam o contexto, o significado e o valor que transformam dados em informação e

estes em conhecimento. Daí nasce a dificuldade para distinguir informação e

conhecimento, apesar da informação ser considerada teoricamente pública, e o

conhecimento estar preso nas mentes das pessoas.

Para Krogh (2001) o verdadeiro desafio gerencial é capacitar para a criação do

conhecimento porque a capacitação do seu subproduto que é a informação, é a parte

ais fácil. Krogh baseia suas idéias sobre prática de gestão no pensamento cognitivista

e Humberto Maturana e Francisco Varela. Esses dois biólogos chilenos afirmam que,

conhecer acontece no fazer e também o fazer é ao mesmo um conhecer". Maturana,
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Varela ( 2001, p.33). Isso significa que o conhecer é um processo cognitivo, isto é, um

ato criativo de construção de um mundo que acontece durante toda a vida o indivíduo,

como um todo integrado, relacionado com todas as dimensões do ser humano levando

em conta as emoções, aspirações, esperanças e intenções. Então, numa organização

as pessoas devem ser consideradas a maior riqueza para a geração de conhecimento.

Além da contribuição da biologia da cognição, a Teoria da Administração, para

ajudar a esclarecer a dinâmica do novo contexto das organizações, a partir dos novos

paradigmas da ciência pós-moderna, trouxe para as suas discussões a compreensão

sistêmica da consciência reflexiva das redes sociais. Segundo tal compreensão, os

sistemas vivos estão em constante processo de criação e recriação, transformando-se

continuamente, modificando suas estruturas e ao mesmo tempo preservando seus

padrões de organização em teia, valorizando o aprendizado tanto no aspecto individual

como no aspecto organizacional.

Conceber uma organização como um sistema vivo é um grande desafio para

uma sociedade alicerçada no modelo cartesiano que já solidificou o conceito de

organização como conjunto de partes interligadas, obedecendo a comando exteriores.

Porém, uma nova concepção de administração começa a pensar as organizações como

agrupamentos humanos, considerados sistemas vivos, redes sociais responsáveis pela

criação do conhecimento, pois Capra (2002) diz que são nos indivíduos e não nas

máquinas que está presente a criatividade, a capacidade de aprender, a mudança e o

desenvolvimento. Com base nesse pensamento, admite-se que são os seres humanos

que criam, utilizam e compartilham suas idéias para criar riqueza em uma organização.

A teorias sobre gestão do conhecimento e gestão de informação tornaram-se

pontos centrais das discussões da Teoria da Administração. Moresi (2002, p.125)

conceitua a gestão do conhecimento como "o conjunto de atividades que busca

esenvolver e controlar todo tipo de conhecimento em uma organização visando à

ilização na consecução de seus objetivos". Para Rezende (2002, p.125) "a gestão do
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conhecimento é o processo de criar valor pelo uso dos ativos intangíveis da empresa. É

a transformação da informação em conhecimento e do conhecimento em negócio"

A gestão do conhecimento vem sendo difundida no ambiente organizacional

como um diferencial entre as empresas. Para Cândido (2003), as organizações

precisam encontrar mecanismos e modelos mais adequados para a convivência com a

informação e o conhecimento, assim como serem capazes de fazer a interligação entre

as tecnologias de gestão e da informação. Reforça-se ainda que a tecnologia da

informação pode contribuir como instrumento de viabilização e gestão do conhecimento

uma vez que, o processo de globalização instiga as organizações a serem cada vez

mais competitivas, para atender às demandas de clientes cada vez mais exigentes.

Inovar, competir, agregar valor a produtos e serviços para obter sucesso é a dinâmica

das organizações. Para isso são necessários dois ingredientes básicos: informação e

conhecimento.

o conhecimento passou a ser considerado a nova riqueza. O principal foco

gerador de riqueza não é mais o trabalho manual, e sim o intelectual, pois o capital

intelectual é, enfim, o conhecimento existente em uma organização e que pode ser

usado para criar uma vantagem diferenciada.

As habilidades humanas que impulsionam a criação tem muito mais a ver com a

maneira como as pessoas interagem, criando redes de relacionamentos. Todos os

interesses, motivos e objetivos que impulsionam os indivíduos a formarem

agrupamentos, gerar e gerir idéias, conectar-se, relacionar-se e comunicar-se será

também fundamental para a criação do conhecimento. E de acordo com a definição de

Bukowitz (2002, p.17) liA gestão do conhecimento é o processo pelo qual a organização

gera riqueza, a partir do seu conhecimento ou capital intelectual".

Na gestão do conhecimento, profissionais das áreas de administração de

empresas, TIC's e Ciência da Informação compartilham habilidades e conhecimentos

necessários para gerenciar a informação e o conhecimento, a partir do enfoque dado
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por cada área ou setor da empresa e de sua produção, interesses e necessidades de

informação.

A informação recebe enfoques diferentes de três áreas a saber: Administração

de empresas, Tecnologia da informação e Ciência da Informação. Para a Administração

de Empresas, a GI, de acordo com Marchiori (2003, p.76) "visa a incrementar a

criatividade a competitividade empresarial e o processo de modernização

organizacional, capacitando profissionais na administração de tecnologias da

informação em sintonia com os objetivos empresariais". O segundo enfoque é o da TI,

segundo a qual GI é considerada um recurso a ser otimizado através das estruturas de

hardware e software e de redes de telecomunicações para garantir a velocidade e a

confiabilidade de transmissão de dados.Finalmente, o enfoque da Ciência da

informação, que se preocupa com a teoria e a prática da criação, identificação, coleta,

validade, representação, recuperação, transferência, disseminação e uso da

informação.
Neste contexto, tanto os processos administrativos, como a utilização de
tecnologias são mecanismos facilitadores para otimização de processos que
levam, idealmente, à comunicação efetiva da informação entre indivíduos e
grupos. Assim, a gestão da informação tem, por princípio, enfocar o indivíduo
(grupos ou instituições) e suas "situações-problema" no âmbito de diferentes
fluxos de informação, os quais necessitam de soluções criativas e
custo/efetivas (MARCHIORI, 2003, p.71)

Verifica-se que questões como qualidade da informação, atendimento das
necessidades do usuário de informação e sistemas de informação são
aspectos de grande importância para a gestão do conhecimento, cuja essência

Segundo Lê Coadic (2004 p.25) a Ciência da Informação "tem por objeto o

estudo das propriedades gerais da informação (natureza, gênese, efeitos), e a análise

de seus processos de construção comunicação e uso".

Portanto, a relação entre gestão do conhecimento e tecnologia da informação

implica no estabelecimento de métodos e processos para transformar acervos

documentais em acervos informacionais, visando sua posterior recuperação. Segundo

Carvalho (2003, p.40):
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é constituída por uma intricada combinação de aspectos tecnológicos,
humanos, culturais e comportamentais.

o tópico abordará de forma superficial alguns aspectos relacionados à política de

informação no Brasil, bem como o planejamento de sistemas de informação e alguns

conceitos de política de informação.

2.2 Planejamento de sistemas de informação e política de informação

Partindo de uma definição geral, o termo política significa um conjunto de

objetivos que dão forma a um determinado programa de ação e condicionam sua

execução Aurélio (2000). Significa também habilidade no trato dos relacionamentos

humanos, isto é, a maneira como as pessoas se relacionam no dia-a-dia. Porém,

quando se fala em política, vem logo a noção de política como prática de governo, ação

do Estado na tentativa de oferecer aos cidadãos bens e serviços de forma justa e

igualitária. Para tal objetivo é necessário que se elaborem políticas para determinados

setores, como política de comunicação, política agrícola, política educacional, de saúde

e também política de informação. Para elaboração de todas essas políticas é preciso

um ingrediente considerado básico: a informação.

Barreto (2005, p.15) firma que "política de informação seria como um ritual de

passagem de um programa de governo para sua implementação como ação

coordenada do governo, um caminho do discurso político para a ação do governo".

Silva (2002) diz que a formulação de uma política de informação se justifica como

garantia ao direito à participação no processo social daqueles setores desprovidos do

poderio econômico, por considerá-Ia "um instrumento que integra a sociedade aos

avanços científicos e tecnológicos, de forma participativa, contribuindo para a melhoria

do nível educacional, cultural e político, elementos básicos para o exercício pleno da

cidadania"
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No Brasil, do período colonial até 1930, em conseqüência da relação de

dependência entre colônia e metrópole, Smit (1987) diz que não se falava em ciência e

tecnologia, e muito menos, em política de informação. Somente a partir da criação das

universidades, é que os próprios cientistas, sentindo falta de uma política científica,

fundaram em 1948 a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

De acordo com Smit (1987), os rumos da ciência e tecnologia se exprimem com

os Planos Básicos de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PBDCT). O primeiro

PBDCT (1973-1974) estabeleceu o Sistema Nacional de Informação Científica e

Tecnológica (SNICT); O segundo (1975-1979) criou o CNPq; o terceiro, (1980-1985)

teve como principal preocupação a interconexão e compatibilidade entre os sistemas de

informação existentes. Esses planos não foram acompanhados de um devido

planejamento no que concerne à coleta, análise e divulgação da informação científica".

(op.cit. p.65).

Segundo Miranda (1977), Somente a partir de 1970 é que as autoridades

governamentais brasileiras passaram a considerar a informação como recurso ou

matéria-prima para o desenvolvimento sócio-econômico do país. Hoje, sente-se que é

necessário uma política brasileira de informação em Ciência e Tecnologia, que passe a

ser vista como instrumento para a tomada de decisões nas esferas político-

administrativas e técnico-científica.

Em 1973, foi composto um grupo de trabalho pelo CNPq com o objetivo de

elaborar as diretrizes para a implantação de um Sistema Nacional de Informação

Científica e Tecnológica -SNDCT/SNICT, apoiado pela Biblioteca Nacional e o IBBD

(atual IBICT). O objetivo do SNICT seria "o planejamento e a coordenação em bases

nacionais, para o estabelecimento de uma rede de cooperação e intercâmbio no Brasil,

para assegurar uma vantagem integral dos conhecimentos disponíveis no país e no

exterior". Miranda (1977, p.87). Porém, o SNICT
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praticamente desapareceu dos noticiários. Não chegou a ter uma diretiva
nacional permanente, para não dizer de outros recursos e serviços. O 181CT
(com a extinção do 1880), tal como foi reestruturado, parece ter absorvido em
sua política muita atribuição que seria do SNICT. (MIRANOA, 1977, p.88).

Naquela época, Miranda (1977) já cobrava o envolvimento de bibliotecários e

profissionais da informação junto aos planejadores do governo, pois "planejamento

depende de decisões políticas, que assegura segurança e continuidade de

orçamentos". (op.cit. p.113).

Em 1975, na 1a Reunião Brasileira de Ciência da Informação acerca das

discussões sobre as diretrizes da política da informação em Informação Científica e

Tecnológica, constata-se que as diretrizes da política não refletiam os objetivos e

portanto, era difícil caracterizar tal política.

Em 1980, acontece o 10 Congresso Latino Americano de Biblioteconomia e

Documentação, realizado em Salvador, que teve como um de seus temas a questão da

política de informação para transferência de informação. Na ocasião, para os

representantes do CNPq e IBICT existia já uma política de informação, uma vez que

estes contavam com os mecanismos para isso, sob a forma de órgãos colegiados dos

quais emanava tal política. Para Lemos (1987), naquele momento ainda não se tinha

uma política explícita nem de informação em sentido geral, nem de Informação

Científica Tecnológica.

Para o IBICT, como órgão ligado ao Governo, uma política nacional de

informação científico-tecnológica (ICT)
designa um conjunto de pnncrpios e escolhas que definem o que seria
desejável e realizável para um país como orientação de seus modos de
geração, uso e absorção de ICT, através de diferentes procedimentos de
promoção, regulação, coordenação, e articulação, em interação com aquelas
condições resultantes das políticas, práticas e contextos da produção da
ciência e inovação (CTI).

Atualmente, o IBICT subordinado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, é o

órgão responsável para "promover o desenvolvimento do setor de informação, mediante
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proposiçoes políticas, execução de pesquisas e difusão de inovações capazes de

contribuir para o avanço da ciência e competitividade da tecnologia brasileira". Soares

(2002, p.176).

Apesar de algumas iniciativas governamentais para implantação de uma política

de informação em ciência e tecnologia, criação de sistemas avançados de

processamento, armazenamento e recuperação da informação, o Brasil, na visão de

Silva (2002), ainda não está vivenciando os benefícios da pós-modernidade, mas

apenas como um processo de contaminação de características pós-moderna. Diante

desse contexto pode-se afirmar que "a democratização da informação é uma das

características da pós-modernidade no Primeiro Mundo, não encontrando reflexos no

Brasil, dada a perversidade de nossa situação sócio-econômica". Silva (2002, p.101).

Em 1999 foi lançado o Programa Sociedade da Informação que tem por objetivo:

integrar, coordenar e fomentar ações para a utilização de tecnologias de
informação e comunicação, de forma a contribuir para a inclusão social de
todos os brasileiros na nova sociedade e, ao mesmo tempo, contribuir para que
a economia do país tenha condições de competir no mercado global. (A
SOCIEDADE da Informação no Brasil, 1999).

o Programa Sociedade da Informação é coordenado pelo Ministério da Ciência e

Tecnologia (MCT), composto por representantes do governo, do setor privado, da

comunidade acadêmica e do terceiro setor. As propostas do programa deram origem ao

Livro Verde e a consolidação das propostas está contida no Livro Branco.

o Programa Sociedade da Informação (1999) considera relevante o papel das

universidades e demais entidades educacionais, pelo seu envolvimento na formação de

recursos humanos e na construção da indispensável base científico-tecnológico.

Segundo Kawasaki (1997, p.44):

é fundamental que todo conhecimento científico produzido no interior das
universidades sejam utilizados para enfrentamentos dos problemas e impasses
postos pela sociedade [...]pois as universidades públicas, indiscutivelmente,
têm um compromisso com o saber sistematizado, mas têm, também, um sério
compromisso com problemas e desafios concretos colocados pela sociedade.
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Em um artigo de Aun (2001), acerca da construção de políticas de informação no

cenário da sociedade globalizada, a autora constatou que na Europa, com destaque

para a França, Alemanha e Reino Unido, ainda não está bem claro o conteúdo da

política de informação. O maior privilégio é para o desenvolvimento da infra-estrutura,

isto é, para as infovias, com uma concorrência de mercado acirrada, desestabilizando

assim o processo de construção de políticas de informação. Tudo fica sobre o controle

do mercado.

Aun (2001) considera fundamental a definição de uma política de informação que

defina seu emprego, uso, colocação geográfica e, principalmente, tenha um conteúdo

para comunicar contribuindo para a qualidade de vida e bem estar social dos

indivíduos. Caso contrário, a sociedade da informação tornar-se-á desprovida de seu

conteúdo principal em detrimento do comércio eletrônico e de telecomunicações que

representa para as empresas uma fatia do comércio extremamente lucrativa.

o que precisa ser ressaltado é que a biblioteca universitária deve ser gerida tendo como
base a definição de sua estrutura, tecnologia e pessoal não mais "olhando para seu
próprio umbigo", mas sim tendo em vista todo macro-ambiente em sua volta com atenção
especial às expectativas de sua clientela. A clientela deseja serviços personalizados,
atenção individualizada e participar na definição dos produtos que a organização irá
oferecer.

Reconhecendo que informação é um instrumento da educação em todos os

níveis, a biblioteca universitária assume grande relevância no momento de

disponibilizar informações úteis para a sua clientela. Oliveira (2001, p.32) diz:

Por esse motivo, ao pensar na definição de uma política de Estado para a

formação, é imprescindível que as bibliotecas universitárias públicas possuam uma

fra-estrutura bibliográfica, documentária e informacional para prover as atividades

esenvolvidas no contexto acadêmico e, consequentemente, contribuam para a

...emocratização da informação, prestando serviços à comunidade local, regional,

acionaI e internacional.
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2.3 O reflexo das tecnologias no espaço da biblioteca universitária

o desenvolvimento acelerado da informática e da eletrônica digital trouxe

grandes avanços para todas as organizações e entre estas, estão as bibliotecas

universitárias, as quais a partir da introdução das TIC's redimensionaram os seus

procedimentos de processamento, armazenamento e recuperação da informação em

meio eletrônico. Carvalho (2004) lembra que as bibliotecas desde seus primórdios

sempre mantiveram um vínculo de dependência com as tecnologias da informação. Do

manuscrito ao impresso, do microfilme aos bancos e bases de dados, do CD-ROM ao

mundo digital. A gradual substituição dos catálogos impressos em fichas por catálogos

em linha ilustra o quanto a informática revolucionou os processos bibliotecários.

o conceito de biblioteca ampliou-se e, como afirma Marchiori (1996) "a

importância de uma biblioteca não se resume ao seu acervo interno, mas à sua

capacidade de prover acesso para além das possibilidades dos documentos

bibliográficos e de sua coleção limitada".

Os produtos tecnológicos, utilizados pelas bibliotecas, passaram a disponibilizar

ao seus usuários serviços considerados facilitadores da socialização do conhecimento

tais como pesquisa bibliográfica, acesso a catálogo e a bases de dados em linha,

tratamento rigoroso e eficaz da informação, acesso a base de dados em CD-ROM,

participação em redes de bibliotecas, Serviço de empréstimo domiciliar.

As bibliotecas das Instituições de Ensino Superior não podem ficar à margem

dessas mudanças, ao contrário, devem sempre acompanhar os processos de

desenvolvimento econômico, social e tecnológico objetivando "a expansão e

qualificação de seus acervos como forma de dar respostas às diferentes necessidades

decorrentes da criação de cursos de graduação em novas áreas do conhecimento,

como também, do ensino de pós-graduação" . Soares ( 2002, p.173).
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Os atuais sistemas de gerenciamento de bibliotecas, de acordo com Rowley

(2002), apresentam como inovação e mudança a capacidade de interligação entre os

módulos de aquisição, catalogação, circulação, informações gerenciais, informação

comunitária e catálogos em linha de acesso público, são capazes de produzir dados

que resumidos e analisados se transformam em informações gerenciais para apoiar o

processo decisório administrativo. Rowley (2002) aponta os três tipos de recursos que

produzem informações gerenciais oferecidos pelos sistemas de gerenciamento de

bibliotecas:

a) Recursos para processar consultas específicas;

b) Recursos para geração padronizada de relatórios;

c) Geradores de relatórios ou módulos de informações gerenciais para a criação

de relatórios específicos ou definidos pelo usuário.

Essa trajetória de inovações, ao longo da história das biblioteca, reforça o seu

envolvimento na tarefa de socialização do conhecimento, produzido no ambiente da

universidade pelo seu corpo de pesquisadores, e também do conhecimento gerado nos

mais diversos setores da sociedade o qual contribui para a formação integral do ser

humano.

Como se pode observar, as bibliotecas universitárias brasileiras usufruem tanto

de tecnologias para o gerenciamento de documentos, como também para o

gerenciamento de bibliotecas. Aqui cabe ressaltar a diferença entre sistemas de

gerenciamento de documentos e sistemas de gerenciamento de biblioteca. O primeiro é

definido por Rowley (2002, p.130.) como "sistemas que suportam a criação,

armazenamento e subseqüente recuperação de documentos e/ou suas representações

em formato eletrônico".Já os sistemas de gerenciamento de bibliotecas são

considerados "ferramenta essencial no suporte a serviços eficazes para os clientes,

gestão de acervos e, em geral, administração dos serviços prestados por bibliotecas e

outras instituições que provêem acesso a coleção de documentos". Rowley (op.cit. p.

315).
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Outra características dos atuais sistemas de gerenciamento de bibliotecas é a

capacidade de integrarem todos os módulos do sistema, emitindo relatórios e

estatísticas para um maior controle do acervo, bem como do seu desenvolvimento de

forma equilibrada. As estatísticas e relatórios devem ser interpretados de maneira que

os dados fornecidos se transformem em informações relevantes para a tomada de

decisões, ajudando a modelar a estrutura do sistema de informação, com a finalidade

de melhorar a oferta de serviços.

A aplicação e utilização de softwares para o gerenciamento de bibliotecas tem

sido tema de pesquisa abordando desde a questão da padronização, as mudanças

provocadas em relação aos usuários e profissionais e a qualidade dos produtos e

serviços oferecidos.

Prado (2002), em um estudo realizado sobre a informatização das bibliotecas

universitárias do Estado de Santa Catarina, apresenta pesquisas realizadas entre os

anos de 1981 a 2000. Na década de 1980 poucas bibliotecas tinham sido

informatizadas e muitas sentiram a necessidade de desenvolver seus próprios

softwares. No entanto, a prática demonstrou que era necessário um investimento alto

para manter um sistema sempre atualizado. As instituições que desenvolveram

softwares próprios abandonaram os mesmos e decidiram pela aquisição de um já

existente no mercado.

No que diz respeito aos módulos e funções dos softwares, a pesquisa evidencia

que os mesmos, desenvolvidos na década de 1980, eram apenas gerenciadores de

bibliotecas, pois gerenciavam as atividades de processamento técnico da biblioteca,

incluindo aquisição, catalogação, controle de circulação, catálogos em linha, controle de

publicações seriadas e até circulação de documentos.

Contudo, as BUs começaram o processo de participação em redes de

catalogação cooperativa, como forma de agilizar serviços e reduzir custos. Para fazer
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parte dessas redes era necessário haver padronização. A pesquisa constatou que

83,4% do universo de bibliotecas já analisadas utilizavam algum formato padronizado

para entrada de dados, como MARC (Machine Readable Cataloging) USMARC (U. S.

Machine Readable Cataloging) MARC21, IBICT.

A pesquisa de Prado (2002) revelou também que a passagem do trabalho

manual para o informatizado trouxe mudanças no comportamento dos profissionais,

como dos usuários e da organização como um todo, havendo necessidade de

treinamentos para ambas as categorias.

A partir da década de 1990, com o surgimento da Internet, começam a ser

construídas bibliotecas digitais oferecendo os serviços de publicação de textos

completos. Marcondes (2002) cita como exemplo dessa iniciativa pioneira o SCIELO,

um portal que abrange centenas de publicações periódicas, possibilitando o acesso a

periódicos eletrônicos com texto completo, a publicações digitais da biblioteca digital do

LAMDA - Laboratório de Automação de Museus, Bibliotecas Digitais e Arquivos da

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, o Banco de Teses e Dissertações da

Universidade Federal de Santa Catarina.

No entanto, existem as diferenças regionais dentro do país em relação à

informatização de bibliotecas. ° Sul e Sudeste se encontram em um estágio mais

avançado em relação ao desenvolvimento e informatização das bibliotecas se

comparado às outras regiões brasileiras. Porém, se constatou nessa pesquisa, que

ainda não existem bibliotecas totalmente no formato digital.

Garcez (2001), ao desenvolver também em 2001 uma pesquisa sobre bibliotecas

universitárias no Brasil, considerou que as mesmas estavam vivendo um estado de

transição, que ele denominou de "biblioteca híbrida", isto é, bibliotecas cujo acervo não

se encontra totalmente impresso e nem completamente digital e que os serviços

tradicionais estão sendo aos poucos modificados e novos serviços estão sendo

introduzidos.



37

Segundo Cunha (2000), os aspectos que afetarão as bibliotecas universitárias

brasileiras em 2010, em virtude da utilização das tecnologias da informação, serão a

estrutura, o financiamento e os serviços oferecidos ao público. O autor inicia suas

projeções a partir das mudanças que a globalização econômica provoca em todos os

mercados nacionais e os reflexos dessas mudanças em relação às Instituições de

Ensino Superior (IES) que, de forma crescente, sofrem com a falta de alocação de

recursos por parte dos governantes.

De acordo com as projeções de Cunha (2000), as Bibliotecas universitárias,

sofrerão fusões, como resultado das transformações estruturais das IES. Para o autor

haverá mudanças de enfoque da educação centrada no corpo docente para uma

educação centrada no aprendiz e haverá uma quebra da estrutura monolítica,

favorecida pelo crescimento do ciberespaço, da universidade virtual, e a educação será

provida à distância. Em decorrência de tudo isso, as bibliotecas necessitarão de mais

recursos financeiros para a provisão de equipamentos mais potentes e modernos para

que os usuários tenham acesso a grande quantidade de arquivo de dados, a utilização

das aplicações multimídia e de outros tipos de produtos e serviços que demandem alta

confiabilidade e velocidade de transmissão. Será então, o momento da biblioteca digital,

isto é, onde um conjunto de mecanismos eletrônicos facilitarão a localização da

demanda informacional, interligando recursos e usuários (op. cit., 2002).

Porém, a previsão é de que as bibliotecas tradicionais não deixarão de existir,

mas continuarão com a custódia dos materiais educativos, sólidos, com destaque para

livros. Elas controlarão a qualidade das bibliotecas virtuais, decidindo quais

conhecimentos existentes em outras instituições merecem menção pelos

selecionadores e hiperorganizadores da biblioteca local.

O cenário vislumbrado por Cunha para a bibliotecas em 2010, é de que a quase

totalidade, se não a totalidade das bibliotecas universitárias brasileiras, estará

automatizada, e muitas delas serão bibliotecas totalmente digitais. Em decorrência,
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necessitarão de mais recursos financeiros para a provisão de equipamentos mais

potentes e modernos.

2.4 A Biblioteca da Universidade Federal do Ceará: breve histórico

A Biblioteca Universitária da UFC nasceu no âmbito da comunidade acadêmica,

com o objetivo de suprir as necessidades de informação no desenvolvimento das

atividades de ensino, pesquisa e extensão, mantendo coleções organizadas com a

competência de "prover a UFC com um sistema de informação em Ciência, Tecnologia,

Humanidades e Artes, de forma a possibilitar o desenvolvimento das atividades ensino,

pesquisa e extensão" (UFC, 2001, p.2).

Instalada desde 1957, passou por várias mudanças na sua estrutura

organizacional e de serviços, tendo se transformado em um dos mais valiosos Sistema

de Bibliotecas Universitárias do Estado, subordinado à Reitoria, Segundo Martins,

(2004) na fundação da UFC existiam a Faculdade de Direito (criada em 1903),

Faculdade de Farmácia e Odontologia (fundada em 1916), a Escola de Agronomia

(Instalada em 1918). Algumas dessas escolas eram estaduais, outras particulares,

tendo sido incorporadas e/ou agregadas à Universidade, trazendo consigo suas

respectivas bibliotecas. Assim, à medida que novas unidades de ensino eram criadas

ou incorporadas, iam surgindo também as bibliotecas. Daí para a reunião e organização

desses acervos contou-se em grande parte com o trabalho da Conceição Souza.

Em 1957 foi instalada a Biblioteca Central, subordinada à Reitoria, tendo Maria

Conceição Souza como 1a bibliotecária, a qual permaneceu no cargo até 1969, quando

a Biblioteca Central (BC) foi extinta, com a criação do Serviço de Bibliografia e

Documentação (SBD). Todo o acervo da BC foi disperso nas bibliotecas das diversas

áreas.
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A fusão de bibliotecas de áreas correlatas teve início em 1972 e perdurou até

1985 com a instituição dos centros após a implantação da Reforma Universitária.

Em 1973 ocorreu a implantação das bibliotecas de farmácia e em 1975, com a

criação do curso de enfermagem, teve início mais uma biblioteca. Ambas foram

reunidas ao acervo da biblioteca da saúde.

Com a volta da BC em 1975, pretende-se adotar um sistema de bibliotecas

tendo como objetivo reunir todos os acervos das bibliotecas dispersos nos diversos

departamentos que compunham a Universidade.

Em 1977 a biblioteca de ciências sociais reincorporou-se à Biblioteca de

humanidades.

Em 1979 houve uma reestruturação e a biblioteca passou a ser considerada

como órgão suplementar subordinado à Reitoria.

A partir de 1983, alguns serviços passaram a ser centralizados, como por

exemplo o processamento técnico. Em 1987, novos estudos foram realizados, e a

Biblioteca passou a ser subordinada à Pró-Reitoria de Planejamento.

Atualmente a Biblioteca Universitária é subordinada à Reitoria, composta de um

conjunto de 14 bibliotecas, considerado um sistema de bibliotecas disperso nos três

campi em que se distribui a UFC : Pici, Porangabuçu e Benfica.

Ao longo de sua história, a direção da Biblioteca Universitária da UFC sempre

trabalhou em sistema de cooperação, atenta às mudanças ocorridas no contexto das

bibliotecas universitárias brasileiras, participando ativamente dos debates e

encaminhamentos da Rede Nacional de Bibliotecas Universitárias, com o objetivo
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principal de otimizar os seus produtos e serviços e de manter-se atualizada para

colaborar com um desempenho acadêmico mais efetivo da Instituição.

Consolidou-se como um sistema composto de bibliotecas setoriais, como um

conjunto de partes relacionadas entre si, com um propósito comum, em que há

interdependência, pois as unidades formam um conjunto e possuem vinculação a um

órgão coordenador.

De acordo com Rossini e Palmisani (2003, p.6), toda empresa deve ser

considerada como um sistema, contendo os diversos elementos - dados, tecnologia

(máquinas, equipamentos, conhecimentos), pessoas (funcionários), clientes (usuários),

que interagindo entre si, procuram atingir objetivos comuns. Para que a organização

exista é necessário que haja inter-dependência entre estes elementos e nenhum seja

valorizado em detrimento de outros.

Encontram-se no sistema de bibliotecas, dados, tecnologia, pessoas, clientes,

interagindo entre si e construindo "autogeradoras de comunicação", o que no

pensamento de Capra (2002) significa compreendê-Io como sistema vivo, onde o

conhecimento e o aprendizado são amplamente valorizados, pois somente as pessoas

são capazes de produzir conhecimentos, considerados a base, a coluna vertebral de

uma empresa.

2.4 A automação

Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará procura adequar-

se às mudanças advindas da era informacional "tentando evitar a obsolescência de

suas práticas e o conseqüente comprometimento da qualidade dos serviços

prestados" (RELATÓRIO TÉCNICO, 2002). Para isso, é necessário o
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estabelecimento de projetos de modernização para implantação de novas estruturas

que estejam em consonância com a sua missão.

Biblioteca Universitária, situada no espaço da universidade onde se produz

conhecimento, não pode ficar à margem da sociedade da informação, pois os sistemas

de informação ocupam uma posição de destaque nas atividades de recolher, tratar,

armazenar e divulgar a informação.

2.4.2 Implantação do SAU-06

Desde 1990, a Universidade Federal do Ceará vem investindo na

modernização do seu sistema de informação através da informatização das rotinas

administrativas, de protocolo, correio eletrônico, administração de pessoal,

financeira e contábil, de compras, de patrimônio, de licitações, do setor acadêmico e

das bibliotecas. "A universidade, assim como as demais organizações, deve

procurar usufruir os benefícios que a tecnologia tem a oferecer". Bernardes (p.6,

2004) .

o Sistema de Automação Universitária (SAU) da Universidade Federal do

Ceará, no momento de sua implantação, representava parte do seu programa de

modernização, proporcionado pela tecnologia, a qual dotava a UFC de um sistema

de informação com o objetivo de armazenar, recuperar e disseminar informações em

todos os seus setores.

Em 1990 foi implantado o Sistema de Automação Universitária como

resultado de um convênio de cooperação tecnológica entre a UNISYS e a UFC com

a interveniência do Ministério da Educação, através de sua Secretaria de Ensino

Superior.
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o SAU foi desenvolvido pela TECHNE - Engenharia e Sistemas, LTOa.

Tratava-se de um sistema integrado, que abrangia todas as áreas da universidade,

dividido nos seguintes módulos:

a) SAU - 01- Protocolo e comunicações

b) SAU - 02- Recursos humanos;

c) SAU - 03- Sistema financeiro;

d) SAU - 04- Compras, patrimônio e almoxarifado;

e) SAU - 05- Administração acadêmica;

f) SAU - 06- Bibliotecas;

g) SAU - 07- Controle de redes e transações.

o módulo 06 pertencente à biblioteca, pensado pela empresa que o

desenvolveu, conforme o RELATÓRIO DE ATIVIDADES (1994), tinha por objetivo

aperfeiçoar a eficiência da biblioteca através de uma nova tecnologia que

modernizaria o acesso à informação e fortaleceria a rede de cooperação com outras

bibliotecas, além de favorecer a integração com todas as áreas da UFC,

proporcionando compartilhamento de informações produzidas por todos os

seguimentos da instituição, englobando dados de Controle Acadêmico e de

Recursos Humanos e biblioteca.

Qual o significado da automação para a Biblioteca Universitária naquele

momento? Significava a modernização, a partir da implantação de uma infra-

estrutura de comunicação, que otimiza as atividades da biblioteca como um todo-,

sem deixar de considerar que, automatizar também representava " implementar

também a cooperação interinstitucional, no que se refere à adoção de padrões e

procedimentos comuns para a processamento técnico de publicações, o incremento

de intercâmbio de registros bibliográficos, e da comutação bibliográfica, entre

outros". (SIBI/USP, 1996, p.1).
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Esse foi concretamente um desafio para a direção da biblioteca ao implementar o

módulo SAU- 06, uma vez que a automação de todas as rotinas de serviço da UFC foi

uma decisão da administração superior. Por essa razão, a Biblioteca Universitária, além

da preocupação com os serviços de circulação, atendimento ao usuário, seleção,

aquisição, intercâmbio e integração com todas as áreas da universidade, tinha a

preocupação de operacionalizar com um sistema que continuasse mantendo interfaces

com outras instituições, interligando-se a redes nacionais e internacionais, tais como

Catálogo Nacional de Publicações Periódicas (CCN), Base de dados Lilacs, COMUT,

PRODASEN. Essas redes de cooperação deveriam ser mantidas e aperfeiçoadas com

a sua integração ao SAU-06, para garantir um serviço de qualidade oferecido à

comunidade universitária.

De acordo com o Relatório de Atividades (1994), para a elaboração do

módulo SAU-06 formou-se uma comissão composta pelas bibliotecárias Gabrielita

Carrhá Machado (Diretora), Francisca Tereza Pinheiro de Queiroz, Hedla Maria

Gadelha Lopes, Sandra Maria Coelho Rodrigues (analista de sistemas) e contou-se

também com a consultoria de Wanda Maria M. R. Paranhos. Com base nas

diretrizes do PNBU, o SAU-06 foi composto dos seguintes módulos :

a) Desenvolvimento de coleções: Aquisição (compra, doação e permuta); Seleção e

descarte;

b) Processamento técnico e encadernação;

c) Serviços de circulação (consulta, empréstimo, comutação, DSI, Treinamento de

usuário, levantamento bibliográfico, referência.

Em dezembro de 1991 foram formalizadas as rotinas do sistema de automação

seguindo o modelo proposto por Heloisa Benetti, dentro do programa de pesquisa,

Estudos Técnicos e Desenvolvimento de Recursos Humanos para Bibliotecas

Universitárias Brasileiras (PET), patrocinado pelo MEC/SESU/PNBU.
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o SAU-06 deveria ter as seguintes características:

a) interagir com os outros módulos do SAU;

b) ser compatível com as demais redes e/ou sistemas com os quais a biblioteca já

interagia através de procedimentos manuais ou parcialmente informatizados

como,Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Periódicas (CCN) manutenção e

uso para contribuição da base de dados de periódicos do SAU, através da leitura da

fita com registros da UFC no CCN/IBICT;

c) utilizar de padrão nacional de intercâmbio de dados bibliográficos (IBICT) e padrão

para os dados de registro bibliográfico Código de Catalogação Anglo-Americano

(AACR2);

d) rapidez na recuperação da informação;

e) incorporação das características da linguagem LINCE no software de recuperação, a

exemplo do já praticado no IBICT e BIREME, visando maior facilidade de

recuperação da informação e treinamento de usuários;

f) aperfeiçoamento do controle e da operação das rotinas desenvolvidas na biblioteca.

Em março de 1993 foram implantadas as rotinas de sugestão (aquisição) e

processamento técnico de monografias. As dificuldades enfrentadas nesse momento,

de acordo com o Relatório de Atividades (1994), foram:

a) demora/ em disponibilizar o arquivo contendo a base de dados da FGV para

alimentar a base bibliográfica do SAU-06, uma vez que a biblioteca já trabalhava

integrada à rede BIBLlODAT AlCALCO desde 1990. A transferência desses registros

agilizaria a catalogação;

b) a comissão deparou-se com a falta de autonomia para especificar previamente os

requisitos do sistema de automação;

2 Consequentemente, essa demora impediu o cadastramento do material mais demandado, inviabilizando a
circulação ( serviço automatizado empréstimo e devolução de material)
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c) ausência de representantes da biblioteca para participar da comissão que elaborou

oSAU;

d) falta de profissionais especializados, naquele período, em automação de

bibliotecas;

e) dificuldade da equipe de bibliotecárias ao dialogar com analista de sistema, em

virtude da complexidade do processo.

De acordo com o Relatório de Atividades (1994), a Biblioteca Universitária não

executou a fase de definição de objetivos que é uma das etapas de desenvolvimentos

de sistemas, mas apenas implementou um software que já estava pronto, isto é,

especificou alguns requisitos para o sistema de acordo com o que foi solicitado pela

empresa que o elaborou. Mas apesar de todas as dificuldades, tentou-se em tempo

recorde definir uma metodologia para a implantação do SAU-06.

De acordo com Corte (1999) a automação de bibliotecas é uma tarefa complexa,

por ser um tipo de automação que foge aos padrões habituais e em virtude de tal

complexidade é preciso que ela seja realizada de forma cooperativa, integrada e

participativa entre bibliotecários e analista de sistema. "Há que se considerar que

ambos precisam entender e vivenciar os novos conceitos de gestão da informação

desenvolvidos nesta nova era da sociedade da informação". (CORTE, 1999, p.59) .

Uma metodologia de sistemas de informação é um enfoque metódico de

planejamento, análise e projeto desses sistemas. As cinco etapas principais da

metodologias de desenvolvimento de sistemas destacadas por Rowley (2002, p.145)

são:

1- Definição de objetivos - Elaboração dos termos de referência; a análise das

necessidades iniciais, como uma proposta de estudo, leva ao estudo de viabilidade,

inclusive a avaliação de opções e análise de sistemas existentes;

2- Definição de elaboração de requisitos do sistema - Especificação dos

requisitos do sistema;
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3- Fase de elaboração do projeto - Modelo lógico dos sistemas; modelo físico

dos sistemas; escolha e encomenda da configuração de equipamentos e programas;

4- Fase de implementação - Planejamento e preparação; formação e

treinamento de pessoal; criação de bases de dados; instalação dos sistemas;

conversão do sistema anterior para o novo;

5- Fase da avaliação - Avaliação inicial, monitoração constante, manutenção e

evolução.

De 1993 até 2002 a BU continuou operacionalizando com o SAU-06,

principalmente para as atividades de catalogação, usando o formato

BIBLlODATAlCALCO da Fundação Getúlio Vargas.

Em 2002 o SAU-06 foi avaliado internamente pelos gestores do sistema de

bibliotecas e chegou-se à conclusão que a interface do SAU-06 não era amigável,

desestimulando o usuário a efetuar buscas, incapacidade para executar os serviços de

circulação (empréstimo, renovação, reserva ), problemas com o patrimônio em virtude

da dificuldade do software não gerar relatórios informando sobre os processos de

aquisição (compras e doações) e baixa de material. Outro problema encontrado foi a

inviabilidade da continuar participando da catalogação cooperativa em virtude da base

da UFC não ter sido convertida para USMARC.

A partir do resultado da avaliação chegou-se à conclusão que o SAU-06 estava

ultrapassado, obsoleto, gerando os problemas já mencionados acima, justificando a sua

substituição.

Após uma criteriosa avaliação, iniciaram-se os procedimentos para a escolha de

um novo software capaz de dotar o SB-UFC de uma estrutura ágil e moderna, visando

disponibilizar catálogos, produtos e serviços informatizados para os usuários,

permitindo também acesso em linha.
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2.4.3 Implantacao do Sistema Pergamum

o PEGAMUM foi produzido pela Sociedade Paranaense de Cultura. É composto

de um banco de dados relacional que funciona nos gerenciadores Sybase, Oracle e

SQL Server, em ambientes Linux, Unix e Windows. Realiza pesquisa ou filtragem por

tipo de material bibliográfico possui alta segurança e integridade dos dados, alta

capacidade de armazenamento. As característica de circulação que compreende as

atividades de empréstimos, devoluções, multas, suspensões, renovações e

reservas de documentos, envolvendo usuários e acervo da biblioteca tempo real.

Adota o formato MARC, é compatível com o Protocolo Z39.50 com arquitetura

cliente/servidor, criado especificamente para busca e recuperação de informações em

base de dados distintas.

A implantação do novo software ficou completamente sob responsabilidade da

Biblioteca Universitária que teve autonomia para elaborar o projeto e definir a

metodologia que obedeceu os passos por Corte (1999):

a) elaboração do diagnóstico das bibliotecas caracterizando acervo, usuários,

capacidade institucional, serviços e produtos oferecidos;

b) observância às diretrizes organizacionais;

c) capacidade tecnológica e parque computacional existentes;

d) revisão de literatura na área de automação em bibliotecas;

e) análise de documentos que registram experiências semelhantes;

f) participação em eventos técnicos na área;

g) análise de catálogos, prospectos, folhetos e documentação sobre os softwares

disponíveis no mercado;

h) contatos com instituições que acompanham o mercado;
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i) contatos com fabricantes de softwares;

j) visitas a usuários para verificar o grau de satisfação, bem como os problemas

detectados quando da implantação, acompanhamento e manutenção dos serviços;

k) troca de informações com analistas de sistemas e bibliotecários de instituições.

De acordo com o levantamento da situação de automação das bibliotecas

universitárias brasileiras realizado pela Comissão Brasileiras de Bibliotecas

Universitárias, da qual o SU-UFC faz parte, teve-se a oportunidade de conhecer 22

softwares utilizados pelas instituições pesquisadas. Dentre os 22 softwares foi solicitado

apenas a 03 fornecedores propostas de preços para que se pudesse avaliar os custos.

A equipe de bibliotecários do BU-UFC optou pelo software Pergamum em virtude de:

a) ser brasileiro, desenvolvido por instituições de ensino superior que possuem cursos

de pós-graduação avaliados com destaque pela CAPES;

b) usar o padrão internacional de catalogação o que possibilita a participação da

biblioteca em redes nacionais e internacionais de catalogação cooperativa;

c) ter o preço mais acessível e possibilitar a BU-UFC a participação na rede Pergamum

de catalogação sem custos adicionais.

Inicialmente, para migrar o banco de dados do SAU-06 para o Pergamum

contou-se com o apoio técnico do Núcleo de Processamento de Dados da própria

Universidade Federal do Ceará. Nessa etapa sentiu-se a vantagem do SAU-06 ter

participado da Rede Nacional de Catalogação Cooperativa BIBLlODATAlCALCO, pois

assim não houve perda de informações ao migrar de um software para outro.

A Superintendência de Recursos Humanos viabilizou o treinamento de toda a

equipe do Sistema de Bibliotecas com vistas ao funcionamento dos serviços

automatizados.

Atualmente todas as bibliotecas setoriais já estão realizando o empréstimo

automatizado e serviços em linha como consulta, renovação e reserva de livros. A
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modernização do SB-UFC reflete a preocupação com a qualidade dos serviços

oferecidos à comunidade universitária. A automação garante também uma maior

difusão do acervo da biblioteca, favorece a participação em programas cooperativos a

nível regional e nacional.

Em termos de benefícios pode-se assegurar que o Pergamum será capaz de

acelerar o tratamento eletrônico dos registros bibliográficos em todas as IES (e demais

instituições) do Ceará e do país, em função da possibilidade de compartilhamento dos

registros, alimentar o Sistema Estadual de Informação em Ciência e Tecnologia com um

determinado tipo de informação que é também insumo para as atividades nesta área,

no Estado do Ceará e no País, propiciando a formação de Rede especializada estadual,

lançar as bases para a formação de Bibliotecas Virtuais temáticas, na seqüência das

recomendações da Ação Regional do MCT I CNPq I FINEP para 2001 e 2002, ampliar

formas de divulgação da produção científica originária do Ceará, especialmente a

produzida desde a fundação da UFC, cujos registros documentais são contribuições

originais em todas as áreas da ciência básica e aplicada, pura e tecnológica,

representando muitas vezes contribuições únicas sobre temas com variáveis ambientais

e regionais, economizar tempo, custo e recursos humanos em tarefa especializada,

sem perda na qualidade da atividade desenvolvida, inserir a UFC e, pela cooperação

decorrente, também outras instituições, no contexto internacional para intercâmbio de

registros bibliográficos em meio eletrônico, propiciando aumento na sua participação

em redes e sistemas de informação especializada, regionais, nacionais e internacionais,

foi presumido que os dados em formato Calco estão adequados, não tendo sido feita

previsão de revisão dos registros neste formato).

A aquisição do Pergamum trouxe uma série mudanças para a organização e

funcionamento da biblioteca, exigindo novas metodologias de trabalho. Os serviços

oferecidos aos usuários precisam ser avaliados constantemente com vistas a sua

melhoria. Portanto, a participação dos usuários através de reclamações, idéias e

sugestões é fundamental para que os gestores reestruturem oferta de serviços.
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Como um dos objetivos desse trabalho foi detectar, através da opinião do usuário

e gestores da bibioteca, as mudanças observadas com a implantação do Pergamum,

em seguida, será mostrada a análise dos dados obtidos.
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3. ANÁLISE DOS DADOS

Após a coleta dos dados iniciou-se o processo de análise e interpretação,

atentos aos objetivos da pesquisa. Aqui apresentam-se os dados coletados na

Biblioteca de Ciência e Tecnologia (BCT), Biblioteca de Humanidades (BH) e Biblioteca

de Ciências da Saúde (BCS).

Categoria % Freqüência
ótimo 52 78
Bom 36 54

Reqular 10 15

Insuficiente 2 3

TABELA - 1: Qualidade dos serviços

52%

Dótimo
.Bom
o Regular

O Ins ufic iente

10% 2%

36%

Gráfico - 1: Qualidade dos serviços a partir da implantação do Sistema Pergamum
Fonte: Da autora

Esse quesito refere-se à qualidade dos serviços de circulação (empréstimo,

devolução, renovação e reserva de livros) a partir da implantação do Pergamum.

Observa-se que 52% dos entrevistados consideraram ótima a qualidade dos serviços,

36% consideraram bom, 10% regular e apenas 2% consideraram péssimo.
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É interessante destacar que, anteriormente, o atendimento desses serviços era

processado manualmente, demandando mais tempo de espera dos usuários. Constata-

se que utilizar novas tecnologias para garantir a qualidade dos serviços de uma

organização é fundamental nos dias atuais.

TABELA 2: Como você avalia o sistema Pergamum quanto à facilidade de uso?

Categoria % Freguesia
Ótimo 57% 87
Bom 32% 48
Regular 8% 12
Péssimo 3% 03

Avaliação do Sistema Pergamum

8% 3%

[JÓtimo

.Bom

o Regular

o Péssimo

Gráfico - 2: Avaliação do Sistema Pergamum quanto à facilidade de uso
Fonte: Da autora

Quanto á facilidade com que os usuários usam o sistema, isto é, facilidade de

navegação, aproximadamente 60% consideraram bom, 32% consideraram ótimo,

observa-se então que os usuários não encontram dificuldades em acessar o sistema.

Apenas 3% consideraram o sistema péssimo quanto à facilidade de uso.

De acordo com Gomes (2004, p.15), tiA usabilidade deve ser vista como um fator

fundamental para o sucesso do sistema uma vez que, quanto mais efetiva for a

experiência interativa do usuário, mais satisfeito ele ficará e, portanto, ela deve fazer

parte de todo o ciclo de desenvolvimento de um projeto web".



53

TABELA 3 - Mudanças observadas a partir da implantação do Sistema

Pergamum

Itens Resposta do Aluno
Mudanças Porcentagem de Resposta Freqüência

Rapidez 36 66

Eficiência 24 36

Renovação e reserva ( em linha) 28 30

Facilidade para localizar livros 12 18

Total 100 150

No que diz respeito às mudanças observadas a partir da implantação do

Pergamum, os serviços apontados como inovadores foram a renovação, reserva de

livros on line. Foram apontados por 28 % dos alunos como uma mudança muito

significativa. Pode-se então constatar que já é uma realidade a capacidade do SB-UFC

possibilitar acesso a informações e serviços independente de sua localização física.

Isso significa que:

ao manterem o catálogo acessível, por exemplo, via Internet, as bibliotecas
estão reconhecendo a importância de tornar público o conjunto de
informações que dispõem com a possibilidade de facilitar sua apropriação não
s6 pela comunidade universitária, mas também pela comunidade extra-muros
da universidade/faculdade (CARVALHO, 2004).

Observa-se ainda mudanças como rapidez 36%, eficiência 24% e facilidade para

localizar livros 12%. Isso confirma o que diz Rowley (2002, p.5) "A introdução de

sistemas informatizados nas bibliotecas resultou em padronização, aumento da

eficiência, interligação das redes e melhores serviços."
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TABELA 4 -Vantagens detectadas no Sistema Pergamum

Itens Porcentagem de Freqüência
Resposta

Renovação e reserva on line 34,67 52

Eficiência 13,33 20

Melhor organização das informações 22,00 33

Rapidez 30,00 45

Total 100 150

No que diz respeito às vantagens, aproximadamente 35% dos entrevistados

mencionaram os serviços de acesso on line (reserva, renovação, consulta).

A implantação do Sistema Pergamum foi uma ação administrativa voltada para a

implementação dos serviços oferecidos pela Biblioteca Universitária, alinhada à sua

missão de oferecer apoio bibliográfico às atividades de ensino e pesquisa, através da

prestação de serviços aos usuários possibilitando a busca, o acesso e o uso de

informações nas diversas áreas do conhecimento. Sobre isso Prado (2002) diz a

preocupação em automatizar o serviço de empréstimo, considerado o "gargalo" das

Bibliotecas, e que ocasiona filas imensas no processo manual, também procuraram

disponibilizar seu acervo via internet, facilitando ao usuário a busca e localização da

informação.

Quanto aos problemas detectados, as questões foram abertas e as respostas mais

comuns foram:

I. Falta de terminais (computadores) para os usuários fazerem suas buscas;

11. Falta de domínio na operacionalização do sistema por parte de alguns

atendentes de bibliotecas;

111. O acervo ainda não está 100% cadastrado no sistema;

IV. 36% dos usuários reclamaram das falhas na renovação em linha.
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Constata-se que através das respostas dos usuários foi apontado como

desvantagens a estrutura de hardware insuficiente, falta de capacitação de alguns

funcionários para manipular o sistema. O fato do acervo de livros não está totalmente

convertido para o sistema automatizado é perceptível para os usuários, pois em

algumas bibliotecas ainda é preciso recorrer ao sistema manual. Esses são problemas

que realmente afetam a qualidade dos serviços oferecidos, mas que não estão

relacionados ao Pergamum, enquanto software, mas ligados ao sistema de bibliotecas,

incluindo os dados, tecnologia, mão-de-obra (pessoas), equipamentos, máquinas,

clientes (usuários) e funcionários que interagem entre si.

Segundo Krzyzanowski (1997, p.), o planejamento de automação de bibliotecas,

para que promova a garantia de qualidade dos serviços, deve contemplar:

a) manutenção e atualização de acervos;

b) estruturas das bibliotecas e recursos humanos;

c) preservação e conservação de acervos bibliográficos e outros materiais

especiais existentes nas bibliotecas;

d) avaliação dos serviços meios e fins das bibliotecas do sistema;

e) divulgação do sistema e seus recursos disponíveis;

f) obtenção de recursos junto a agências de fomento nacionais e internacionais.



56

Quanto ao fluxo de informação 63% consideraram bom, 29% ótimo, apenas 8,1%

consideraram regular.

OÓtim o

.Som
oRegular
oPéssimo

8% 0%

Gráfico 3 - Fluxo de informação
Fonte da autora

Na opinião de Miranda (2004), liA evolução das tecnologias de informação e

comunicação trouxeram mudanças significativas tanto no tratamento quanto na

disseminação da informação. Seu uso proporciona cada vez mais a facilidade da

disseminação das informações, tornando possível novas fontes, possibilitando, assim, a

geração de novos conhecimentos".

Os aspectos positivos relacionados ao fluxo de informação foram apontados

pelos entrevistados foram:

a) Mais informação sobre determinado assunto possibilitando a descoberta de mais

fontes sobre o que se está pesquisando;

b) Visualização da situação do material (disponível, não disponível);

c) Visualização do acervo de todas as bibliotecas.

Os atuais sistemas de gerenciamento de bibliotecas, inclusive o Pergamum,

disponibilizam base de dados bibliográficos, que segundo Martinelli (1998), tornaram-

se um produto que antes era visível somente através de uma ficha em cartolina
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armazenada no catálogo da biblioteca e hoje constitui um elemento de uma base de

dados disseminada a nível nacional e mesmo internacional.

Mas, y,. dos usuários manifestaram descontentamento e apresentaram pontos

negativos como informações incompletas sobre os títulos pesquisados, as referências

bibliográficas muitas vezes não são completas, falta de explicações para usar o

catálogo eletrônico e itens que constam como disponíveis, mas não são localizados na

biblioteca.

No que diz respeito às informações incompletas referentes aos títulos

pesquisados, confirma-se que o mais importante são os dados para alimentar o

software e não o software em si. É oportuno aqui ressaltar que a referência bibliográfica

é um dos produtos que o sistema Pergamum oferece, no entanto para garantir a

qualidade e a confiabilidade desses produtos e serviços, é necessário um

aprimoramento no momento de armazenar e organizar as informações (catalogação,

indexação), pois elas darão origem aos catálogos eletrônicos os quais representam o

estoque de informação armazenado em computadores e que, graças a infra-estrutura

de redes de comunicação , é possível ampliar o espaço de abrangência e atuação da

biblioteca atendendo as necessidades de usuários que se encontram geograficamente

distantes. Nessa mesma perspectiva, Carvalho (2004, p.151) alerta que:

é preciso investir qualitativamente na descrição do item informacional

armazenado estabelecendo uma ampliação dos pontos de acesso

representativos do conteúdo, o que exige uma nova dinâmica na concepção das

bases de dados. Não podemos conceber apenas a transformação dos catálogos

manuais ou mesmo dos automatizados até o final da década de 80, em uma

base de dados que dará sustentação ao processo de recuperação da

informação, e continuar com os tradicionais pontos (autor, títuIQ,a~~l,tntQ,~t~),~
preciso ir além, pois a digitalização de estoques de informacionais amplia as

possibilidades de recuperação de um item desde que a descrição física, a

política de indexação, dentre outros instrumentos, delineiem de forma adequada,

qualitativa e quantitativamente, os níveis de representação da informação, que
são quase infinitos.
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Ao estabelecer um paralelo entre as vantagens detectadas e o fluxo de

informação, pode-se observar que a informatização do SB-UFC tem proporcionado um

melhor fluxo de informação e constata-se que aproximadamente 2/4 dos entrevistados

avaliaram como bom e apontam como positivo a visualização da situação do material

(disponível, não disponível) e visualização do acervo de todas as bibliotecas, pois ficou

mais fácil localizar material bibliográfico solicitado. Esse acesso ao catálogo eletrônico

realizado por usuários off campus, é um indicador de que os serviços tradicionais estão

sendo aos poucos modificados e novos serviços estão sendo introduzidos.

3.1 Sugestões

Diante dos problemas detectados pelos usuários, as propostas para melhorias são:

a) Melhorar a home page da biblioteca;

b) Aumentar o número de computadores para os usuários realizarem as buscas;

c) Treinar os recursos humanos;

d) Divulgar mais os serviços oferecidos;

e) Atualizar o acervo (compra de novos título );

f) Realizar treinamentos de usuários;

g) Buscar a completeza do conteúdo dos itens catalogados.

Também foram entrevistados os gestores das bibliotecas BCT, BH, BCS para

detectar, a partir da ótica de cada um, quais as vantagens, desvantagens problemas e

mudanças advindas com a substituição do SAU-06 pelo Pergamum.

Todos os gestores que responderam ao questionário afirmaram que não tiveram

nenhuma participação na implantação do SAU-06, apenas participaram alimentando a

base de dados BIBLlODATAlCALCO da FGV, através da atividade de catalogação.

Acrescentaram ainda que O SAU-06 representou para o sistema de bibliotecas, na
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época de sua implantação, mudança, pois poderia ser considerado uma vantagem as

atividades de aquisição, catalogação e registro passarem a ser automatizadas.

A implantação do Pergamum foi um incentivo para a capacitação profissional,

busca pela padronização das informações que alimentam a base, para garantir o

intercâmbio e a participação em redes. "É importante para as Bibliotecas e para os

usuários que a informatização não seja simplesmente a automação de algum processo

manual como o empréstimo, por exemplo, mas que ofereça novos serviços e traga

benefícios diversos para o gerenciamento da biblioteca."

Como desvantagens do SAU-06 foram citados a incapacidade de não permitir

acesso simultâneo, não emitir relatórios, não ter sido desenvolvido adequadamente,

não ter sido avaliado, nem ter sofrido atualizações. Exatamente por não sido avaliado e

atualizado, tornou-se impossível continuar trabalhando com o MARC enquanto a FGV

já operava em USMARC. Esse foi um forte motivo para a sua substituição.

Quanto ao novo sistema implantado as vantagens apontadas foram:

a) Agilidade;

b) Automação de todas as rotinas;

c) Consulta do acervo por categoria ( livros, folhetos, periódicos,teses, etc)

d) Fornecimento de relatórios e estatísticas;

e) Exigência de padronização para manter a qualidade da indexação;

f) Facilidade de uso;

g) Visibilidade ( redimensionou as rotinas de trabalho);

Também os gestores entrevistados, assim como os usuários, foram capazes de

perceber aspectos negativos que interferem no funcionamento do sistema:

a) a estrutura de rede que a UFC não contempla de forma satisfatória;

b) estrutura de hardware insuficiente;
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c) dependência em relação ao gerenciador do software;

d) as atualizações do software não são comunicadas ao cliente (SB-UFC)

pontualmente;

e) ausência de um analista de sistema exclusivo para o SB-UFC;

f) falta de capacitação de alguns funcionários para manipular o sistema.

No que diz respeito às vantagens e mudanças apontadas nos serviços da

biblioteca os entrevistados consideraram:

a) A quebra de paradigma por parte de alguns funcionários no que diz respeito ao uso

do computador e mudança nas rotinas internas de trabalho;

b) Necessidade de capacitação de recursos humanos;

c) Adoção de novas metodologias de trabalho;
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

o Sistema de Bibliotecas Uni\Jersitáriaspassou por dois momentos si9ni~icati\Jos

no processo de automação e modernização do seu sistema de informação. O primeiro

momento, ocorreu com o desenvolvimento do SAU-06 e o segundo, com a aquisição do

Pergamum. Constata-se que os problemas e dificuldades enfrentados nessa

experiência são também os mesmos enfrentados pela maioria das bibliotecas

universitárias brasileiras.

Inicialmente, quando se indaga sobre os motivos relevantes para informatizar o

sistema a resposta é sempre: modernizar o acesso à informação através de uma infra-

estrutura de comunicação que otimize as atividades da biblioteca como um todo, com

vistas a prestar melhores serviços aos usuários. Apesar dessa justificativa, muitas

bibliotecas não realizaram um estudo prévio sobre as necessidades e expectativas do

usuário em relação à automacão, o que caracteriza, como diz Figueiredo (1998), um

discurso contraditório.

Constata-se que o SB-UFC também não realizou estudos de necessidades de

informação ou qualquer outro tipo de consulta para realizar a automação do seu

sistema.

Em relação às dificuldades, pode-se considerar que elas foram mais acentuadas

no período da implantação do SAU-06, uma vez que havia carência de pessoal

capacitado em automação de bibliotecas naquele período, dificultando o diálogo entre

analista de sistema e a equipe de bibliotecários responsáveis pelo projeto. Por esse

motivo foi necessário contar com a consultoria e assessoria de especialistas no

assunto.

A me odologia adotada para especificar os requisitos do Sistema de Bibliotecas

da UFC foi baseada no modelo proposto por Heloisa Benetti, dentro do programa de
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pesquisa, Estudos Técnicos e Desenvolvimento de Recursos Humanos para Bibliotecas

Universitárias Brasileiras (PET), patrocinado pelo MEC.

Quanto à fase de avaliação, que consiste em detectar se o sistema está

atendendo aos objetivos propostos para que se faça a manutenção e monitoração,

verifica-se que foi realizada somente quando o SAU-06 já estava completamente

obsoleto.

Porém, constata-se que a direção da biblioteca manteve a preocupação em

implantar um sistema compatível com as demais redes e/ou sistemas com os quais a

biblioteca já interagia, através de procedimentos manuais ou parcialmente

informatizados para garantir a participação em redes de cooperação, padronização,

compatibilidade e intercâmbio de informações essenciais para as atividades do sistema

de bibliotecas. Daí a necessidade de abordar questões relativas ao planejamento de

sistemas e redes de informações voltados para as instituições que apóiam atividades

de pesquisa e geração de novos conhecimentos.

o segundo momento do processo de modernização do SB-UFC ocorreu com a

substituição do SAU-06 pelo Pergamum. Esse momento significou a mudança de um

sistema informatizado para outro. Os profissionais envolvidos nesse processo adotaram

uma metodologia com base na literatura da área e buscaram conhecer experiências de

outras instituições que já haviam realizado essa tarefa.

Em relação aos novos serviços, o sistema Pergamum passou a oferecer aos

usuários empréstimo automatizado, serviços on line come consulta ao catálogo,

renovação e reserva foram percebidos pelos usuários, mas por outro lado, os usuários

foram capazes de perceber aspectos negativos como a estrutura de hardware, falta de

conhecimento de uma parcela dos funcionários para lidar com o novo sistema e

problemas na rede de transmissão provocando a inviabilidade dos serviços.
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Portanto, para que as universidades melhorem os seus padrões de ensino e

pesquisa, faz-se necessário que as bibliotecas apresentem-se bem aparamentadas no

que diz respeito a estruturas físicas, infra-estruturas de serviços de informação,

acervos, e recursos humanos capacitados, objetivando transformar as bibliotecas em

centros de informação, onde o valor estratégico da informação é insumo para a

produção do conhecimento.

Na perspectiva da biblioteca, a inovação foi sentida em relação ao suporte dado

aos serviços de caráter administrativo, que proporcionam condições de monitoramento

de todas as atividades realizadas na biblioteca, tornando os serviços mais rápidos e

eficazes, possibilitando um avanço qualitativo no processamento das informações, em

virtude do sistema gerar estatísticas e relatórios. Mas também apareceram os aspectos

negativos dentre os quais foram citados a necessidade de capacitação de recursos

humanos, melhoria nas estrutura da rede e estrutura de hardware, necessidade de

adotar novas metodologias de trabalho. Nesse ponto, se verifica que a implantação de

tecnologias exige realmente um redimensionamento das atividades dentro de uma

organização.

É preciso compreender que em tempos de globalização econômica, as

bibliotecas precisam se reposicionar eficazmente para dar suporte ao sistema

educacional no presente e no futuro, encontrando formas para transformar as ameaças

como restrições orçamentárias, explosão de recursos informacionais, crescimento

urbano, usuários cada vez mais exigentes e maior demanda informacional, em

oportunidades.

Para finalizar, em relação ao sistema de gerenciamento de acervo Pergamum ,

conclui-se que através dos dados o obtidos, o desempenho do sistema de uma

maneira geral pode ser considerado bom. As mudanças foram percebidas pelos

usuários como rapidez, agilidade, melhor fluxo de informação. Na perspectiva da

biblioteca também pode se considerar que o sistema se adéqua às necessidades da
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biblioteca permitindo uma maior eficiência, contribuindo para o aumento da qualidade

velocidade com que a informação chega aos usuários, que foi o grande ganho do SB-

UFC.

Também foram detectados aspectos que interferem no bom funcionamento do

sistema. Por esse motivo, foram encaminhadas sugestões em relação aos recursos

tecnológicos, humanos e informacionais.

Chega-se à conclusão que é necessário avaliar continuamente os serviços para

que os gerentes da biblioteca possam, de posses dessas avaliações, gerenciar os

recursos informacionais, humanos e tecnológicos com o propósito de atender às

expectativas dos usuários.
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APÊNDICE I

QUESTIONÁRIO 01 (Para diretores das 03 bibliotecas)

Senhores usuários,

Em razão da necessidade de elaborar uma monografia de Especialização em
Tecnologias da Informação para o Gerenciamento ofertado pelo Departamento de
Ciência da Informação da Universidade Federal do Ceará, sob a orientação da Profa.
Ora. Maria do Rosário de Fátima Portela Cysne, estamos realizando uma pesquisa cujo
objetivo geral é o processo de implantação da automação do Sistema de Bibliotecas da
UFC e as mudanças observadas, tanto na perspectiva dos usuários e gestores da
biblioteca, com a implantação do sistema Pergamum.

Sua colaboração é muito valiosa e asseguramos-lhe que suas respostas serão
utilizadas somente para este fim sem identificação dos respondentes.

Atenciosamente,
Neiliane Alves Bezerra
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1. COMO você conceitua gestão de informação?

R _

2. Qual sua participação na implantação das Tecnologias de informação e
Comunicação (TIC's) no sistema de Bibliotecas da
UFC? _

3. Qual sua participação na implantação do SAU-06 ?

4. Como Você avalia as vantagens e desvantagens do SAU-06?
a) Vantagens:

b) Desvantagens:

5. Por que o SAU- 06 foi substituído?
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6. Qual sua participação na escolha do Pergamum ?

7. Como você avalia o Pergamum em termos de vantagens e desvantagens para o
SBU-UFC?

a) Vantagens:

b) Desvantagens:

8. Como você avalia a utilização das TIC's em termos de vantagens e problemas para
o sistema de informação acadêmico?

a) Vantagens:

b) Problemas:

9. Quais as vantagens e as mudanças nos serviços da biblioteca a partir da utilização
das TIC's?

a) Vantagens:

b) Mudanças:
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APÊNDICE 11

Senhores usuários,

Em razão da necessidade de elaborar uma monografia de Especialização em
Tecnologias da Informação para o Gerenciamento ofertado pelo Departamento de
Ciência da Informação da Universidade Federal do Ceará, sob a orientação da Prafa.
Ora. Maria do Rosário de Fátima Portela Cysne, estamos realizando uma pesquisa cujo
objetivo geral é o processo de implantação da automação do Sistema de Bibliotecas da
UFC e as mudanças observadas, tanto na perspectiva dos usuários e gestores da
biblioteca, com a implantação do sistema Pergamum.

Sua colaboração é muito valiosa e asseguramos-lhe que suas respostas serão
utilizadas somente para este fim sem identificação dos respondentes.

Atenciosamente,

Neiliane Alves Bezerra
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QUESTIONÁRIO 02 (Para usuários)

01) Como você avalia a qualidade dos serviços a partir da implantação do Sistema
Pergamum?

a) ótimo () b) Bom ( ) c) Regular ( ) d) Insuficiente( )

02)Como você avalia o sistema Pergamum quanto à facilidade de uso?

a) ótimo ( ) b) Bom ( ) c) Regular d) Péssimo ( )

03)Quais as mudanças observadas a partir da implantação do Pergamum?

04)Quais as vantagens detectadas no sistema Pergamum?

05)Como você considera o fluxo da informação a partir da implantação do Pergamum?

a) ótimo ( ) b) Bom ( ) c) Regular d) Péssimo ( )


