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RESUMO 
 

Este trabalho objetivou entender como uma biblioteca localizada em empresa 

privada estabelece suas políticas de desenvolvimento de coleções a partir da 

realização de um diagnóstico organizacional. Levou-se em consideração as funções 

desenvolvidas pela biblioteca, apontando os aspectos que esta desenvolve dentro 

do organograma da empresa e em como suas atividades afetam a coleção do 

acervo e o modus operandi para aquisição, descarte e/ou doação de títulos. Com o 

diagnóstico organizacional observou-se que a biblioteca da Empresa Alfa não possui 

uma política pré-estabelecida para a manutenção de sua coleção, e que os 

funcionários da biblioteca avaliam a permanência ou o descarte de títulos a partir 

das necessidades dos usuários e do espaço físico disponível. Além do controle do 

acervo, a biblioteca é responsável pela  divulgação de informação em forma de 

clippings. Como conclusão, foi possível observar que, apesar da biblioteca estar 

atualizada com materiais bibliográficos recentes, sua equipe não possui os 

equipamentos necessários para a manutenção e prolongamento da vida útil do 

acervo. O espaço físico limita algumas atividades, assim como a falta de autonomia 

do responsável pela biblioteca na tomada de decisões, já que este responde ao 

setor de marketing da empresa. Contudo, o acervo cumpre sua principal função 

dentro da instituição, que é manter a equipe atualizada com títulos técnicos e de 

literatura.  

 

 

 

Palavras-Chave: Diagnóstico Organizacional. Política de Desenvolvimento de 

Coleções. Empresa Privada.
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ABSTRACT 

 
In order to understand the way a private company establishes its collection 

development policy an organizational diagnosis was make. Taking into account the 

functions developed by the library, pointing out aspects that develops within the 

organization chart, and how their activities affect the collection of the collection and 

the modus operandi for the acquisition, disposal and / or securities donation. 

Mapping the functions developed by the library and its position in the company was 

establish with a diagnosis focused on their activities. With the organizational 

diagnosis, we note that there is no pre-established policy to maintain the collection, 

and the library staff assess the permanence or disposal of securities through the 

needs of users and available physical space. In addition the library is aimed at 

disseminating information in the form of clippings, keeping also the control of the 

acquis. We observed that despite always be update with new materials for the library 

staff does not have all the equipment necessary for the maintenance and extension 

of the useful life of the assets. The physical space limits certain activities, as well as 

the lack of autonomy of the same decision-making, as it responds to the marketing 

sector. However, the collection fulfills its primary function within the institution; keep 

updated and relevant titles for all staff, either with technical titles or with literature. 

 

 
 
 

Keywords: Organizational Diagnosis. Collection Development Policy. Private 

Company. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde seus primórdios, a biblioteca possui a função de armazenar livros, a 

informação neles contida e disseminar conhecimento uma vez que oferece a cada 

leitor, seu livro. Com os avanços tecnológicos suas funções se expandiram, exigindo 

mais atenção para atender as necessidades dos usuários. Em meados do século 

XX, observamos os seguintes aspectos, segundo Weinber (1984 apud 

OBERHOFER, 1983, p.45), que teve como efeito a complexidade da categorização 

dos assuntos: aumento exponencial do número de publicações em virtude do 

incremento da pesquisa científica, o consequente aumento do número de títulos nas 

áreas técnicas e o conhecimento multidisciplinar.  

Em paralelo, observa-se a inserção das bibliotecas no meio corporativo, quer 

seja para possibilitar a capacitação técnica dos funcionários, quer seja para 

proporcionar um momento lúdico através da leitura de obras literárias. Apesar da 

crescente importância na organização da informação e do conhecimento 

empresarial, são poucos os estudos que focam a biblioteca localizada em empresas 

privadas, o que motivou a realização deste trabalho. Um fator determinante é a 

formação do acervo bibliográfico, atividade que requer estudo e planejamento para 

que esteja em consonância com a política da empresa.  

Neste sentido, o bibliotecário tem à sua disposição metodologias e sistemas 

de avaliação que estão em constante atualização para acompanhar a dinâmica do 

conhecimento. O processo de avaliação passa pelo planejamento de sistemas 

operacionais e/ou atividades, o que inclui implementação, modificação ou 

desativação. 

Um estudo que abrange as necessidades dos funcionários de uma instituição, 

como uma biblioteca, é de vital importância para o funcionamento adequado da 

mesma, tendo em vista um controle maior do que pode ser mantido, descartado e, 

principalmente, na produção de documentos.  

Considerando tal fato, nosso objetivo geral é analisar a política de 

desenvolvimento de coleções adotada por biblioteca localizada em empresa privada, 

para assim definir os possíveis critérios a serem adotados para a aquisição, 

descarte, desbastamento ou troca do acervo bibliográfico. Especificamente, 

objetivamos apontar os aspectos a serem considerados na elaboração de uma 

política de desenvolvimento de coleções aplicada a uma empresa com atuação na 
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área jurídica; e observar a função e a inclusão da biblioteca nas atividades de uma 

empresa jurídica. 

Para empreender nosso estudo, fundamentamos a metodologia em Ramos 

(1986), que discorre sobre diagnóstico organizacional e nos fornece parâmetros para 

a análise de unidades de informação; e no estudo de Almeida (2011), que nos 

apresenta diferentes aspectos a serem considerados na avaliação e no 

planejamento de bibliotecas e serviços de informação. 

Este trabalho apresenta a seguinte organização: após esta introdução 

discutiremos a funções de uma biblioteca, discorrendo sobre suas atribuições, 

contribuições e conceitos na seção 2. 

No capítulo 3, discute-se o conceito de desenvolvimento de coleções dentro 

de uma biblioteca: como e porque utilizá-lo, suas funções dentro da estrutura 

organizacional, e os efeitos na instituição ao adotar uma política de desenvolvimento 

de coleções.  

Na seção seguinte detalhamos a metodologia utilizada, aplicação de 

diagnóstico organizacional para analisar o papel da biblioteca na empresa, seu 

acervo e os serviços oferecidos aos usuários.  

No quinto capítulo, apresentamos o diagnóstico organizacional da Empresa 

Alfa, seu histórico, recursos humanos, estrutura física da biblioteca e da empresa, 

além de analisar a coleção, as atividades e os procedimentos de trabalho e os 

serviços oferecidos. 

Para finalizar, conclusão sobre as técnicas e procedimentos desenvolvidos no 

âmbito da Empresa Alfa, examinando se os mesmos atendem a necessidade 

informacional da empresa e de seus funcionários.  
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2 BIBLIOTECA: CONCEITOS E FUNÇÕES 

 

Com o avanço tecnológico e o aumento cada vez maior da produção da 

informação e do conhecimento, a biblioteca se expande para o ambiente digital, com 

o desenvolvendo de softwares para armazenamento, equipamentos para leitura e a 

capacitação técnica da equipe para lidar com esse novo repositório, e ampliação da 

base bibliográfica. 

O mais moderno conceito de biblioteca e o modelo que melhor responde às 
necessidades atuais é o que faz a simbiose entre a biblioteca física e a digital. Por 
outras palavras: um espaço físico aprazível, que se abre ao mundo sem barreiras 
geográficas, onde o utilizador encontra sempre satisfeita a sua necessidade de 
saber, onde ele pode circular, ler e “navegar” livremente e onde a presença de um 
bibliotecário sempre atualizado, nos bastidores, se faz apenas sentir pela eficácia 
óbvia na qualidade dos serviços que presta.  (BAGANHA, 2004, p. 96) 

 

Historicamente, nos primórdios a biblioteca funcionava como um local para o 

armazenamento de livros e textos, antes copiados por monges em um longo 

processo manual e delicado. As bibliotecas se localizavam dentro de mosteiros e 

seu acesso era limitado a poucos leitores, com títulos restritos e protegidos. Após a 

invenção da prensa em 1450 por Gutenberg, a produção de títulos passou a crescer 

exponencialmente.  

A formação da biblioteca se deu na Idade Média, em que se colecionava o 

que era produzido pelo homem, valendo ressaltar que a quantidade de material 

produzido era ínfima se comparada aos dias atuais, sendo assim, o conceito de 

coleção ainda não havia sido desenvolvido ou pensado. 

Na era pós Gutenberg houve o aumento do número de títulos e uma nova 

fase na produção editorial se iniciou. O processo de impressão de livros se 

modernizou e os títulos se espalharam por todos os cantos do mundo dando começo 

a um movimento cultural de busca pelo saber.  

De acordo com Vergueiro (1993 apud WEITZEL, 2002), na década de 1960, 

nos EUA, o termo "desenvolvimento de coleções" foi criado. As bibliotecas passaram 

a ser mais do que locais de guardas de livros, chegando-se a conclusão que era 

impossível armazenar tudo já havia sido produzido. 

Para Baganha (2004), "[...] a biblioteca reúne e organiza coleções de 

documentos (que podem ter diferentes suportes) com vista a uma posterior 

divulgação e disponibilização". 
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Dessa forma, o bibliotecário precisa desenvolver novas competências para 

que o público continue tendo acesso à informação, pesquisando em diferentes 

bases de dados para acessar o conteúdo. 

 

Desenvolver coleções é, portanto, uma atividade técnica comprometida com a 
sistematização de determinada área sob o enfoque institucional em relação aos 
interesses de quem mantém a biblioteca. Trata-se da construção de um pequeno 
núcleo temático em bases definidas e determinadas, o que dá sentido ao que está 
disperso no mundo caótico das informações. Em outras palavras, desenvolvimento 
de coleções é uma disciplina que procura organizar o conhecimento registrado sobe 
enfoques e filtros específicos - uma solução técnica desencadeada pela explosão 
bibliográfica. (WEITZEL, 2002, p. 64) 
 

Baganha (2004) descreve as diferentes funções de uma biblioteca. 

Inicialmente descreve indexação como descrição física do documento e análise do 

seu conteúdo para fins de classificação e busca, transformando a informação de 

uma linguagem natural para uma linguagem controlada. O autor expõe ainda que o 

acervo precisa passar pelo estudo para selecionar uma política adequada a cada 

instituição e a organização do espaço e arrumação para localização das obras. Para 

a seleção e aquisição do material, a biblioteca deverá atender as necessidades 

básicas dos diversos programas e atividades desenvolvendo algumas funções como 

a comutação bibliográfica, cujo principal objetivo será manter a equipe atualizada, 

além da renovação do acervo; e serviço de intercâmbio, desenvolvendo bons 

serviços de referência e disseminação da informação.  

No nosso entendimento, uma biblioteca tem como função atender as 

necessidades informacionais dos usuários, a partir do planejamento, organização, 

direção e controle/avaliação do acervo. 

Segundo Bodi e Maie-O'Shea (2005 apud CARIBÉ, 2008), uma coleção não 

se limita a um acervo físico, pois as coleções agora são híbridas. Saporano (2005 

apud CARIBÉ, 2008) destaca que um biblioteca deve adotar critérios, estratégicos e 

metas para coleta, seleção e descarte.  

Pires (2012) descreve a função do bibliotecário como uma garantia do bom 

funcionamento, sendo o mediador entre o livro e o leitor, além de agente 

educacional e promotor da leitura. O bibliotecário atuará como gestor do 

conhecimento, pois com  

 

[...]sua função educacional, os bibliotecários podem contribuir, ajudando na 
formação do intelectual do leitor, promovendo o hábito da leitura e incentivando a 
cultura, visando informar e educar o usuário no uso da informação, facilitando o 
processo de construção do conhecimento uma vez que esse se dá pela função da 
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disseminação da informação e dando condições de autonomia ao consulente 
capacitado, orientando quando ao uso da informação, usando também os produtos e 
serviços da biblioteca, pois, esta tem a informação como seu objeto de trabalho e 
que são de suma importância para o aprendizado. (CAMPELLO 2003, p.29 apud 
PIRES, p. 3 2012) 
 

Pires (2012) destaca que alguns requisitos são necessários para que o 

bibliotecário atinja os usuários e possam agir como agentes transformadores, 

elaborando projetos e evitando a burocratização. Atualmente, destaca-se o trabalho 

em equipe com os funcionários, implementando ideias, dentre outros requisitos.  

Cada profissional terá uma abordagem e um modo de pensar para atingir seu 

propósito dentro da instituição. Cabe a este profissional estudar a comunidade em 

que atuará, desenvolvendo assim, atividades e um acervo adequado ao seu usuário 

e aos propósitos da instituição 

É importante que o bibliotecário mantenha um canal de comunicação aberto 

com o público e com os funcionários da biblioteca. De acordo com Pires (2012), 

dessa forma é possível criar uma 'esfera informacional' e fluxo informacional, 

mantendo todos os participantes integrados.  

Algumas ações podem ser estimuladas pelo bibliotecário, como fazer uso da 

leitura dirigida, técnica que pode propiciar a constante atualização do funcionário na 

empresa. Como apontado por Burnsteins, Schult e Delattre (1977), o bibliotecário 

terá a oportunidade de selecionar um livro que despertará interesse, pois conhece o 

perfil da empresa e o tipo de leitor que frequenta a biblioteca. Assim, o bibliotecário 

terá condições de elaborar, segundo Burnsteins, Schult e Delattre (1977), o plano de 

trabalho, instrumento que possibilita adotar ações com vistas a atrair novos 

frequentadores. 

O profissional da informação terá a função de organizar, manter e facilitar 

esse fluxo informacional entre usuário e acervo, com operações que irão utilizar da 

melhor forma possível os equipamentos e recursos humanos disponíveis na 

instituição. conforme exposto por Pires (2012). A disseminação deve ser bem 

conduzida por um profissional capaz e atualizado, cujo objetivo principal é guiar o 

usuário pelo processo que este percorrerá na unidade de informação para recuperar 

a informação. 

Nesse sentido, Raju (1976 apud FIGUEIREDO, 1984, p.65) definiu o Serviço 

de Referência (SR) como o coração e a alma da biblioteconomia e, segundo o autor, 

todas as técnicas realizadas devem estar correlacionadas ao SR. Kumar (1974 apud 
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FIGUEIREDO, 1984, p. 68) considera que a reputação da biblioteca depende do 

bom serviço de referência prestado pelo bibliotecário, pois este precisa ser 

competente. 

 
A importância da disseminação da informação consiste em vários aspectos no que 
tange ao oferecimento de serviços, que englobam essa atividade - entender a 
informação como conceito - e os benefícios que podem trazer ao indivíduo, através 
da informação qualificada, disseminação para construir novo conhecimento e 
distribuir a informação aos que necessitam para o seu devido uso. (PIRES, 2012, p. 
11) 
 

Segundo Pires (2012), para que haja troca de informação é necessário fazer 

uso da tecnologia e suas vantagens. A adoção de novos softwares garante rapidez e 

a eficácia no que diz respeito o atendimento às demandas dos usuários. Contudo, a 

simples adoção de um sistema não garante o atendimento dos objetivos da 

instituição. É preciso atenção com a infraestrutura, o conteúdo a ser trabalho e o 

entorno, para não mencionar profissionais capacitados com boas habilidades de 

comunicação e atentos aos avanços tecnológicos. Os diferentes ambientes 

tecnológicos geram inúmeras chances de pesquisas, proporcionando produção de 

conhecimento. 

O uso da tecnologia exige a manutenção dos equipamentos, a migração dos 

dados para sistemas mais avançados e a capacitação de pessoal especializado no 

seu manuseio. Nesse contexto, fica claro que o bibliotecário, segundo Weitzel (2002, 

p.65), tem o dever de "sempre acompanhar, e de preferência, participar das 

iniciativas concretas organizadas pela sociedade civil, tais como fóruns de discussão 

específicos, visando a elaboração de políticas, normas e legislação - ou outro 

profissional da informação"  

Weitzel (2002) aponta que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia 

proporcionou a multiplicação de textos publicados, e que esse processo de 

aquisição e comunicação formal gerou um ciclo documentário, levando a 

necessidade de se criar um controle bibliográfico.  

Os avanços tecnológicos observados não proporcionaram somente aumento 

no número de títulos, mas também alterou a forma como entendemos o que vem a 

ser informação. Weitzel (2002) destaca que esse aumento na produção e avanços 

na tecnologia criaram um problema quanto ao processo de seleção e organização, 

seja no espaço físico ou digital. Baganha (2004) também frisa a dificuldade que a 
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informação e acesso vem acarretando às bibliotecas digitais. A necessidade de se 

indexar e normalizar o que vem sendo produzido se tornou um grande desafio.  

O consumo de energia elétrica, manutenção, questões sobre os direitos 

autorais, além de longevidade do acervo, são pontos a serem avaliados, para o 

estabelecimento de um acervo digital. Weitzel (2002) julga necessário buscar 

soluções interdisciplinares para que a geração, produção e disseminação da 

informação continuem de uma forma cíclica, integrando usuário e instituição.  

Baganha (2004) sustenta que um novo modelo de biblioteca vem se 

formalizando com o intuito de recuperar informação e aumentar a interação com o 

usuário. Hoje, uma rede muito maior de pessoas tem acesso a dados e notícias de 

qualquer lugar do mundo. A principal diferença destacada pelo autor entre a 

biblioteca tradicional e a biblioteca digital é o acesso imediato a textos e a vários 

documentos de um único local e fonte de busca.  

A biblioteca deixou de ser um local de total silêncio e de pessoas reclusas, 

ultrapassando o conceito de 'repositório do saber'. Baganha (2004) afirma que a 

biblioteca passou a ser um local de busca por informação e cultura, com um espaço 

interativo e convidativo. Sua função inicial função era preservar e conservar o 

conhecimento produzido. O uso de mediadores no processo comunicativo da 

informação será o elo entre a informação e o usuário, profissionais capazes de 

garantir que a informação correta e desejada chegue ao seu destino. 

Vergueiro (1997) aborda que com os avanços tecnológicos os usuários terão 

acesso a mais informação do que realmente necessitam, criando uma grande nuvem 

de informação - local de armazenamento de informações vindas de diferentes 

autores. Ainda segundo o autor, a informação digital propiciará que cada usuário 

seja seu próprio profissional da informação.  

As preocupações acerca dos possíveis problemas que o meio digital poderá 

trazer para a biblioteca é um ponto a ser levado em consideração no momento em 

que um acervo está tendo sua política desenvolvida. 

Na esfera da empresa privada, a biblioteca funciona como vínculo entre o 

funcionário e a informação que aquele necessita para trabalhar nos projetos e nas 

tomadas de decisões. Segundo Burnsteins, Schult e Delattre (1977), é dever de uma 

biblioteca de uma empresa fazer com que o material recreativo e livros técnicos 

caminhem juntos. Quando o usuário buscar por material técnico e localizar um item 

atualizado e disponível para acesso, ele passará a ver o local positivamente, 
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passando a frequentá-lo mais para fins recreativos. O material recreativo é composto 

por livros voltados à literatura que propiciam lazer aos funcionários, além de 

desenvolver o intelecto e serem veículo de informação. Já os livros técnicos, 

possibilitam a capacitação e atualização dos conhecimentos técnicos do funcionário. 

 

Quando nos referimos à biblioteca na empresa, podemos analisá-lo sob dois 
aspectos: o recreativo e o técnico. O acervo recreativo deveria ficar vinculado 
diretamente à área dos Serviços Sociais da empresa; o técnico, subordinado 
diretamente à área técnica ou aos Centros de Treinamento, embora nada impeça, e 
seja até preferível que estejam no mesmo local. (BURNSTEINS; SCHULT; 
DELATTRE, 1977, p. 665)  
 

Para Burnsteins, Schult e Delattre (1977), o melhoramento da empresa é 

possível com ações junto ao corpo de funcionários, tendo em vista a melhoria do 

emprego e o aperfeiçoamento pessoal. A biblioteca de uma empresa deve capacitar 

os funcionários, ao oferecer acervo que permita atualização técnica, permitindo que 

que acompanhem as evoluções técnicas de sua área, aumentando o rendimento e 

produtividade da empresa. 

Miranda (1979) define que uma empresa deve agregar recursos humanos e 

financeiros, e que o valor destinado aos gastos da biblioteca com a manutenção dos 

equipamentos e valores gastos com o acervo seja para aquisição ou preservação.  

Quando a biblioteca de uma empresa estiver bem estruturada e organizada, a 

Disseminação Seletiva da Informação (DSI), conceito citado por Miranda (1979), 

poderá ser incorporada à estrutura organizacional. Este tipo de serviço alertará o 

usuário sobre obras disponíveis no acervo e sua atualização, encaminhando 

resumos ou novidades da área. 

Cisne, Kaneyoa e Santos (2015, p.98) definem que "a disseminação do 

conhecimento se caracteriza também pelo compartilhamento, possibilitando assim o 

alcance da vantagem competitiva das organizações." Se faz necessário que uma 

empresa seja capaz de descrever, registrar, analisar e interpretar fenômenos que 

possam ocorrer na organização. 

Maciel (1993) elabora uma forma de organização e planejamento de uma 

biblioteca em uma empresa, na qual o planejador deve conhecer a instituição e a 

realidade em que esta atua, para assim se ter uma coerência entre o que se tem o 

que se espera da organização. A autora destaca que dois fatores devem ser levados 

em conta: o contexto socioeconômico e a tomada de decisões e organização de um 

plano. Na próxima seção, focaremos no conceito de desenvolvimento de coleções. 
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3 DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES: POLÍTICA E CONCEITOS 

 

O objetivo em se estabelecer uma política de desenvolvimento de coleções é 

garantir que todo o potencial da biblioteca seja alcançado, estando em contato com 

seus usuários, mantendo seu acervo atualizado e acessível àqueles que 

necessitam, poupando gastos desnecessários, seja por uma equipe pouco 

preparada ou que não seja suficiente para atender a demanda ou por equipamentos 

desatualizados que possam desencorajar a utilização da biblioteca e seus títulos. 

Com o decorrer dos tempos e os avanços tecnológicos, a produção de 

informação deu um salto exponencial. A tarefa de selecionar o que deve ir para as 

estantes tem se tornado cada vez mais difícil. Bradford (1961 apud VERGUEIRO, 

1993) alertou para um possível "caos documentário", uma explosão bibliográfica que 

torna a seleção e avaliação para o desenvolvimento de coleções mais complexas.  

Muitas questões são levantas acerca deste tema, como a limitação do espaço 

físico e a identificação de materiais de importância para o acervo. Com todos esses 

fatores, os bibliotecários passaram a desenvolver metodologias para garantir 

coleções básicas de qualidade.  

Vergueiro (1989) aponta que o desenvolvimento é um processo decorrente da 

seleção e que, a partir dos anos 1960, aventa-se uma preocupação orçamentária a 

ser considerada no processo. O autor esclarece que as bibliotecas não devem 

acumular livros, mas sim ter uma coleção consistente desenvolvida a partir de metas 

e objetivos.  

Desenvolvimento de coleções é acima de tudo, um trabalho de planejamento [...] e, 
sendo um trabalho de planejamento, exige comprometimento com metodologias. 
Não é, efetivamente, algo assim tão simples como pode parecer à primeira vista. Na 
realidade, trata-se de um processo que, ao mesmo tempo, afeta e é afetado por 
muitos fatores externos a ele. E, como processo, é, também, ininterrupto, sem que 
se possa indicar um começo ou um fim. Não é algo que começa hoje e tem um 
prazo estipulado para seu término. Nem é, tampouco, um processo homogêneo, 
idêntico em toda e qualquer biblioteca. (VERGUEIRO, 1989, p.15-16) 
 

De acordo com Oberhofer (1983), a efetividade da biblioteca pode se 

categorizar em duas classes gerais: objetivos e métodos e medidas relativas à 

avaliação de coleção, disponibilidade e acessibilidade. Entretanto, Hanberg, 

Weinberg e De Prospo (1974 apud OBERHOFER, 1983, ressalvam que existem 

limitações nos métodos existentes, pois a maioria é sofisticada e dispendiosa. 

Devido a esses problemas, a capacidade e a utilização ainda são os critérios mais 

utilizados para a avaliação. 
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Hendrick Edelman (1979 apud VERGUEIRO, 1993) elaborou um modelo 

teórico-hierárquico para o desenvolvimento de coleções. No primeiro nível se 

localiza a função de planejar o desenvolvimento de coleções, levando em 

consideração o usuário e suas necessidades; no segundo nível observa-se a 

seleção propriamente dita, ou seja, a tomada de decisões na escolha do acervo 

bibliográfico. No terceiro nível, procede-se a aquisição, processo que torna possível 

as decisões tomadas na etapa de seleção. O autor ressalta que esses níveis 

hierárquicos estão em constante interação e sobreposição.  

Evan, Osborn e Bonita Bryant (apud VERGUEIRO, 1993) identificaram três 

etapas a serem cumpridas no desenvolvimento de coleções: aquisição, com a 

inclusão de novos títulos no acervo; seleção, procedimento no qual a 

responsabilidade em elaborar o desenvolvimento da coleção está nas mãos do 

bibliotecário; e união da administração e do desenvolvimento de coleções, que se 

caracterizam pela distribuição de tarefas que, segundo os autores, gera uma 

perspectiva entre a política e o desbastamento sistemático e a análise orçamentária, 

com a reestruturação financeira e informacional.  

Por sua vez, Cogswell (1987 apud VERGUEIRO, 1993, p.18) apresenta oito 

etapas para o desenvolvimento de coleções: planejamento e elaboração de políticas; 

análise de coleções; seleção de materiais; manutenção da coleção; administração 

fiscal; contato com usuário; compartilhamento de recursos e avaliação do programa.  

Vergueiro (1989) afirma que o desenvolvimento de uma coleção deve 

caminhar com as necessidades da comunidade atendida pela biblioteca. A 

manutenção da política de desenvolvimento de coleção deve ser cíclico, ininterrupto 

e contínuo. O autor cita algumas etapas importantes para o desenvolvimento de uma 

política de coleções, pois o processo exige planejamento e é afetado e afeta de 

maneira diferente dependendo das condições internas e externas à biblioteca, o que 

justifica ser um processo cíclico e sistêmico, conforme demonstrado na Figura 1. 
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Figura 1 - Processo de desenvolvimento de coleções  

 
Fonte: VERGUEIRO, 1989, p.17 

 

 

A primeira etapa para elaboração de uma política, de acordo com Vergueiro 

(1989), é estabelecer razões econômicas para os gastos. O planejamento baseado 

na verba disponível garantirá o estabelecimento de uma biblioteca atualizada, seja 

nos seus títulos, seja nos equipamentos adequados, sem o desperdício de recursos. 

O autor recomenda a elaboração de um documento com a descrição dos materiais 

citados com a política de desenvolvimento de coleções e com a missão e visão de 

futuro da instituição. 

O segundo passo, para Vergueiro (1989), é o estudo da comunidade em 

primeira instância para que não ocorra a compra de material que não agregue valor 

à biblioteca. O bibliotecário não deve se prender a títulos que somente um grupo 

busca, mas títulos que possam trazer novos leitores.  

A seleção de materiais é a terceira etapa para o desenvolvimento de 

coleções, conforme descrita a seguir por Vergueiro. 
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[...] em um primeiro momento, uma lista de itens de interesse da coleção é 
confeccionada a partir tanto de indicações feitas pelos usuários, como da 
identificação de materiais, efetuada pelos próprios bibliotecários, através dos 
chamados instrumentos auxiliares à seleção, ou seja, listas de material corrente, 
catálogos de editores, volantes, anúncios e bibliografias; a segunda etapa do 
trabalho ocorre após a confecção desta lista, quando alguém - o bibliotecário ou uma 
comissão de seleção - avalia cada um dos materiais em relação aos recursos 
disponíveis e às prioridades anteriormente definidas. (VERGUEIRO, 1989, p. 44) 
 

A aquisição é considerada como um processo administrativo por Vergueiro 

(1989), pois esta é a única etapa que não tem ligação com a comunidade. A 

aquisição é vista como a concretização das decisões tomadas na etapa de seleção 

por trata-se de obter materiais úteis à biblioteca e à comunidade a que esta serve. 

Vergueiro (1989) elabora uma lista de pontos que nos orienta a definir as aquisições 

de materiais: obter informações sobre os materiais, realizar o processo de compra, 

fazer manutenção e controle de compra e dos arquivos necessários, e administração 

dos recursos disponíveis. 

É importante destacar que a aquisição de materiais pode ocorrer também por 

e permuta, que é o intercâmbio de títulos entre instituições, e doação, que consiste 

na ação de instituições ou indivíduos em fornecer novos materiais à biblioteca. É 

válido frisar que não é porque um título tenha sido doado que deve permanecer na 

biblioteca. Também nessa forma de aquisição a etapa de seleção se faz presente, já 

que o conjunto deve ser coerente. 

Outra etapa para a elaboração de uma política de desenvolvimento de 

coleções é o desbastamento, que faz parte do processo de avaliação. É necessário 

uma equipe de profissionais para aprovação do material, assim como uma definição 

do prazo que a obra ficará na biblioteca. Esta etapa consiste em remanejar ou 

descartar títulos do acervo. O primeiro consiste em retirar títulos ou partes de uma 

coleção para outro local, enquanto o segundo irá retirar permanentemente as obras 

da biblioteca. 

Vergueiro (1989) afirma que a etapa de avaliação de coleções é uma das 

etapas menos realizadas pelos profissionais, pois exige tempo de dedicação devido 

à pesquisa que deve ser efetuada, definição do planejamento e de métodos. Esta 

etapa irá definir métodos essenciais para o planejamento da política final do 

desenvolvimento da coleção. 

Seguindo as etapas acima, a biblioteca é capaz de reavaliar suas fraquezas e 

identificar suas necessidades. O foco de nosso estudo é uma biblioteca de empresa 

privada, com acervo jurídico, que se enquadra como biblioteca especializada, por 
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possuir um acervo com material técnico e desempenhar a importante função de 

disseminar informação científica.  

Para se ter um processo de avaliação eficiente é necessário adotar uma 

metodologia com funções e objetivos a serem alcançados, ter critérios específicos 

para cada instituição, definir sobre a alocação de recursos e identificar as obras para 

desbastamento e descarte.  

Outro ponto que deve ser levado em consideração na elaboração de uma 

coleção é o estudo de uso e de usuário, que irá diminuir a incerteza bibliográfica.  

Algumas metodologias foram desenvolvidas para ambos os casos, que são 

diferentes, e que feitos de maneira errada podem prejudicar o andamento da 

instituição.  

Em 1982, o Subcomitê da ALA elaborou o Estudo de Uso e de Usuário da 

Divisão de Recursos e Serviços Técnicos (VERGUEIRO, 1988), que consiste em um 

guia para avaliação da coleção através dos estudos usuário e uso. Inicia-se pelo 

estudo de circulação, que diz respeito ao empréstimo externo, o que irá permitir a 

identificação de obras pouco utilizados, levando ao descarte, remanejamento e 

identificação de títulos com alta demanda. Com o estudo de levantamento de 

usuários se determina o grau de atendimento das necessidades dos usuários. Já 

nos testes de fornecimento de documentos, se delimita a capacidade que uma 

biblioteca especializada tem em atender as necessidades dos usuários. Com o 

estudo de disponibilidade na estante é possível fazer um acompanhamento das 

experiências de busca dos usuários. O estudo de uso interno prevê uma avaliação 

que é feita com base no material utilizado dentro da instituição, e os estudos de 

circulação analisarão todos os usuários ou definir por somente uma amostra.  

Vergueiro (1988) aponta que cada biblioteca têm sua demanda e, em alguns 

casos, um público alvo, e que uma metodologia específica deve ser adotada de 

acordo com os seus deveres. Além disso, Vergueiro (1988) menciona Lancaster que 

afirma que os estudos de usuários tendem a focar em suas demandas ao invés de 

focar naquilo que possa agregar algo a mais à instituição. Lancaster argumenta que 

muitas vezes nem os próprios usuários sabem aquilo que realmente precisam. 

Figueiredo (1990) aborda o dever que profissionais da informação possuem 

em transmitir a informação necessária ao usuário. Primeiramente, se discute o 

"valor" da informação, se há valor filosófico, ou seja, o intelectual ou emocional; e o 

valor prático de caráter instrumental, que é tido como subjetivo, pois cada indivíduo 
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avalia de uma forma diferente a informação, dependendo ainda de suas 

necessidades.  

Menou (apud FIGUEIREDO, 1990) afirma que "os países desenvolvidos ditam 

as diretrizes e subordinam, consciente ou inconscientemente, pelo poder da sua 

posição monolítica, a produção de conhecimento e de informação, de acordo com 

seus interesses". 

McReynolds (1984 apud FIGUEIREDO, 1990, p.126) desenvolveu um estudo 

no qual revela que uma coleção se mantém ativa a partir daquilo que o usuário 

considera de alta relevância. Nos estudos de caso realizados na Bireme1 foram 

efetuados o levantamento de dados e desenvolvimento de programas de 

comunicação. 

Na década de 1990, repositórios institucionais foram criados para utilizar a 

internet como forma alternativa para acesso livre. CARIBÉ (2008) ratifica que esses 

repositórios surgiram como uma nova estratégia para possibilitar a comunicação 

científica, eles possuem características como: ser definido por uma instituição de 

cunho acadêmico e científico, preservar a longo prazo e organizar materiais digitais.  

 

Os repositórios institucionais são coleções que possuem seu próprio conjunto de 
critérios e estratégias para o desenvolvimento de coleções. Lynch (2003) argumenta 
que diante da nova realidade dos repositórios institucionais as bibliotecas devem 
estabelecer novas estratégias de desenvolvimento de coleções para o mundo digital, 
assumindo inclusive a responsabilidade pela administração dos conteúdos que terão 
importância futura. Enfatiza que os repositórios são locais onde podem ser 
colocados muito mais materiais do que as bibliotecas de instituições de pesquisa 
são capazes de identificar como coleção de valor.  (Lynch 2003 apud CARIBÉ, 2008, 
p. 29) 
 

Um repositório tem duplo papel perante a universidade e a comunidade 

acadêmica: ser cumulativo e garantir a perpetuidade de acordo com Crow (2002 

apud CARIBÉ, 2008). James et al. (2003 apud HUNTER; DAY, 2005) recomendam 

avaliar os riscos de preservação de formatos e riscos, considerando um formato para 

conversão.  

No próximo capítulo, descrevemos os procedimentos metodológicos adotados 

para a realização do presente trabalho. 

                                                           
1 BIREME é um Centro Especializado da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde), estabelecido no Brasil 
desde 1967. Inicialmente foi criado como Biblioteca Regional de Medicina, mediante convênio entre o Governo 
do Brasil e a OPAS. Em 1982 se converteu no Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências 
da Saúde. Disponível em< http://desenvolvimentodecolecoes.wikidot.com/o-que-e-bireme> 
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4 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo focaremos nos autores que forneceram os procedimentos 

metodológicos adotados no diagnóstico da biblioteca da Empresa Alfa, a ser 

estudada no Capítulo 5. 

Entendemos que um mapeamento das atividades, do acervo e dos serviços 

determina o grau de sucesso e os objetivos de uma biblioteca. Almeida (2011) 

explica que a elaboração de uma ferramenta auxiliar ajudará no acompanhamento 

das tarefas, permitindo avaliar o nível de desempenho da biblioteca. 

Para a formação e desenvolvimento de coleções é necessário o estudo de 

usuários, elaboração de uma política de desenvolvimento de coleções, 

estabelecendo uma cartilha para efetuar a seleção, aquisição, avaliação, 

desbastamento, tratamento técnico, além da disponibilização do acesso à 

informação. 

A partir do exposto, a realização do diagnóstico organizacional de uma 

biblioteca permitirá elaborar políticas com princípios norteadores e critérios que 

serão essenciais para justificar as tomadas de decisão, como divulgar para a 

comunidade usuária que o material selecionado para aquele acervo em particular 

não foi selecionado de forma aleatória, e que o mesmo está disponível para atender 

as necessidades desta comunidade em particular. Garantir que o acervo 

disponibilizado atenda as necessidades dos usuários com materiais atualizados é 

uma das principais funções de uma política de desenvolvimento coleção. 

Alguns requisitos são fundamentais para a seleção e aquisição de material 

para uma instituição: manter a imparcialidade na seleção; dar preferência a grandes 

trabalhos da literatura, pois estes são os pilares para a estrutura da biblioteca; 

representar diferentes grupos cujas atividades se relacionem; além de estudar a 

comunidade atendida. 

Para Ramos (1996), na avaliação de sistemas de informação são medidos os 

esforços - nível de investimento - a efetividade, medida de grau de satisfação do 

usuário, a eficiência que utiliza os recursos disponíveis para atingir um objeto e o 

benefício que seria o efeito final. 

Maria Christina Barbosa Almeida (2011) discorre em seu livro 'Planejamento 

de bibliotecas e serviços de informação' que para uma instituição funcionar de 

maneira adequada é necessário a realização do diagnóstico organizacional que 
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consiste em identificar os pontos fortes e fracos na estrutura e no funcionamento da 

organização, compreendendo a natureza e as causas dos problemas e formas de 

solucioná-los, melhorando a eficiência e a eficácia da empresa, tendo como objetivo 

criar uma ponte entre a situação atual e a desejada. 

Para se obter tais resultados é necessária uma preparação com definição de 

objetivos e metas, identificando as áreas que precisam passar por alterações, tendo 

sempre claro qual a finalidade da instituição. 

Na elaboração do projeto de um diagnóstico-modelo, Almeida (2011) 

esclarece que um plano deve conter os problemas ou questões de pesquisa, as 

hipóteses de trabalho, a metodologia a ser utilizada para a coleta de dados, as 

medidas de desempenho ou os indicadores de avaliação a serem utilizados, além do 

cronograma. 

Na abordagem do marco empírico deste trabalho, a biblioteca da Empresa 

Alfa, foi adotada a técnica de investigação observação participante, uma vez que 

esta autora atuou de forma direta, frequente e prolongada com os 

setores/funcionários da instituição. Desta forma, foram acompanhados os serviços 

executados pelos funcionários, no que diz respeito ao uso do acervo ou dos serviços 

da instituição, sendo analisados a partir da coleta de dados. 

Para tanto, foi preciso elaborar uma hierarquização dos problemas 

observados que serão abordados na seção seguinte. O diagnóstico organizacional 

apresenta diferentes etapas. Uma delas é a avaliação do papel da unidade de 

informação na empresa, tido como um importante ponto para o diagnóstico 

organizacional. Para esta análise, Almeida (2011) ressalta a importância de se 

conhecer a missão da empresa, sua estratégia de marketing para competição no 

mercado, políticas e objetivos. Uma boa estratégia de atuação de marketing 

empresarial irá gerar uma instituição pronta para as exigências do mercado, com 

estrutura física, hardware e software, e com funcionários atualizados, preparados 

para as necessidades que possam surgir. Além desses aspectos, a autora destaca o 

mérito da análise da estrutura organizacional e da posição da unidade de informação 

no organograma da instituição, sendo possível identificar a cultura organizacional 

vigente que consiste no conjunto de valores, hierarquia, decisões da staff e 

comportamento da equipe. 

Como etapa do diagnóstico do acervo, analisamos a diversidade dos 

suportes, atualização, satisfação dos usuários e estado de conservação. No que diz 



 29

respeito aos usuários e clientes da instituição, a prestação dos serviços de 

informação são prioridade e os setores responsáveis considerarão suas 

necessidades informacionais para melhorar o atendimento. 

Almeida (2011) pontua ainda que alguns aspectos devem ser avaliados 

quanto à aquisição do acervo como as atividades e rotinas, a política de 

desenvolvimento de coleções, o desempenho dos funcionários, a eficiência e 

eficácia nas tarefas, a infraestrutura física e tecnologia disponível, pesquisa de 

satisfação e como a empresa se relaciona com seus parceiros e clientes. 

Com isso, é essencial o estudo a ser empreendido pelo setor de  Recursos 

Humanos (RH) para conhecer os perfis dos usuários e os potenciais frequentadores 

da unidade de informação. O RH é um setor importante para criar uma boa estrutura 

organizacional e um elo entre os funcionários e as metas empresariais 

Segundo Cançado, Medeiros e Jeunon (2008), o RH deve exercer quatro 

funções dentro de uma empresa: ser parceiro estratégico, ser especialista 

administrativo, ser defensor dos funcionários e agente da mudança. As autoras 

defendem que o RH deve estar relacionado ao ambiente empresarial e sua história. 

O principal foco deve ser a gestão operacional e estratégica, levando a uma 

vantagem competitiva e sustentável para a empresa. 

Para cumprir tais funções Cançado, Medeiros e Jeunon (2008) dividiram o RH 

a partir dos papéis que este desempenha em uma organização em:  

 

• Administrador estratégico: por realizar o diagnóstico organizacional; 

• Administrador da contribuição dos funcionários: trabalham em conjunto com a  

equipe; 

• Administrador da infraestrutura da empresa: integrar a empresa; 

• Administrador da transformação da mudança: coordenar a mudança e 

melhorar o desempenho e o entrosamento da equipe e da empresa como um 

todo. 

 

Cançado, Medeiros e Jeunon (2008) consideram o profissional da informação 

como alguém que deve conhecer e entender as demandas da empresa garantindo 

seu desenvolvimento. Por fim destacam que o profissional do RH e o profissional de 

Ciência da Informação devem trabalhar em conjunto, pois o diagnóstico realizado irá 



 30

aumentar as chances de sucesso, trazendo valores organizacionais e êxito 

colaborativos. 

Paulo Baltazar Ramos (1996) expõe que o profissional da informação deve 

estar atento ao mercado e suas mudanças, os desejos e necessidades dos usuários 

para que a instituição funcione de forma homogênea.  Segundo Ramos (1996, p.1-

2), "no caso de unidades da informação voltadas ao atendimento de empresas, a 

função da informação repousa no atendimento do processo de evolução e 

manutenção dos níveis de competitividade e lucratividade da empresa". 

Para que o conhecimento seja divulgado e utilizado pelos membros da 

organização se faz necessário a seleção da informação pertinente, garantindo a 

competição empresarial, o que ocasiona mudanças e melhorias através de estudos 

e planejamentos. Segundo Ramos (1996, p.2), "quanto maior for o nível de 

competição e mais intensos forem os processos de mudança e evolução de um 

segmento empresarial, maior será a dependência dessas empresas em relação a 

produtos e serviços de informação e assistência tecnológica".   

É necessário criar uma estratégia e uma base operacional que irão 

acompanhar os trabalhos efetuados. Assim, o gestor da unidade poderá criar 

objetivos e metas com acompanhamento do setor de marketing para a identificação 

e acompanhamento dos clientes atuais e os futuros, sempre integrando a equipe a 

todas as etapas.  

Ainda de acordo com Ramos (1996), a principal função de um diagnóstico 

organizacional de uma unidade de informação é satisfazer o cliente, promover o 

desenvolvimento contínuo da empresa, explorar a clientela em potencial, estimular a 

qualidade e produção de acordo com as necessidades do mercado e 

desenvolvimento de metas e métodos eficientes de trabalho. O funcionamento 

contínuo da unidade de informação virá através da capacidade que esta tem de se 

adaptar e melhorar. 

Contudo, Ramos (1996) destaca que a instituição deve sempre manter um 

equilíbrio entre recursos disponíveis e metas estabelecidas. A quantidade e a 

qualidade devem caminhar juntas com a missão da empresa. Além disso, o autor 

ressalta a importância de organizar uma equipe multidisciplinar, que irá agir de forma 

ágil e eficiente, com membros que tenham habilidades em determinadas áreas de 

atuação. 
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Abreu, Moraes e Woida (2014) abordam a importância das organizações 

terem seus objetivos bem definidos, dentre eles ter pessoas capacitadas para  

propor ações de inovação, construção e uso de conhecimento. Entretanto, 

ressalvam que para essa transformação ocorra algumas mudanças serão 

indispensáveis, sendo necessária a equipe estar comprometida com o processo. É 

essencial uma ponte entre a cultura organizacional e a busca pela melhoria, como já 

citado por Ramos (1996). 

Terra (apud ABREU, MORAES, WOIDA, 2014) afirma que "[...] a 

compreensão que a Gestão do Conhecimento implica na coordenação de esforços 

nos planos organizacionais e individuais, estratégicos e operacionais e nas normas 

formais e informais entre as várias dimensões da empresa". Ou seja, é necessário 

unir a empresa na busca pela otimização da organização. 

Abreu, Moraes e Woida (2014) destacam a importância de se perceber que o 

conhecimento não é oriundo só em forma de documentos, mas também através dos 

processos organizacionais, que devem ser vistos como algo que irá desenvolver o 

conhecimento da equipe gerando uma rede de conhecimento e compartilhamento de 

informações. Este conhecimento se dá de três maneiras, de acordo com os autores: 

pelo indivíduo, pelo trabalho em grupo e pela organização; e por duas formas de 

interação: entre o conhecimento tácito e explícito e entre o indivíduo e a 

organização. 

É primordial que os funcionários saibam utilizar as informações que possuem, 

buscando o aprimoramento e capacitação, não só profissional mas também visando 

o crescimento da empresa. É desejável que os funcionários registrem o 

conhecimento tácito de modo a se tornar explícito. Saber transmitir informações de 

maneira a alcançar a melhora contínua da organização é peça fundamental para a 

construção de um sistema bem estruturado. 

Manter os funcionários envolvidos e participantes permitirá que a empresa 

tenha, de acordo com Abreu, Moraes e Woida (2014), a Gestão da Qualidade Total, 

fator considerado essencial para gerar a competitividade organizacional. O objetivo 

não é levar os funcionários a competir entre si, mas para preparar a empresa para a 

concorrência no mercado. 

As mudanças experimentadas pela empresa dependerão da cultura 

organizacional em vigor. Esses fatores funcionarão com base na tomada de 

decisões e planejamento das mudanças e dos objetivos almejados. Com esses 
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fatores, Abreu, Moraes e Woida (2014) consideram importante unir a gestão do 

conhecimento na busca pela mudança e melhoria interna e externa na empresa. 

Além disso, observamos a definição de metas comportamentais e políticas de 

planejamento que compreendem treinamentos, divisões de tarefas e 

compartilhamento de informações, estabelecendo as funções de cada funcionário 

dentro da estrutura organizacional. 

A partir dos diferentes aspectos apontados pelos autores apresentados neste 

capítulo, realizou-se o diagnóstico da biblioteca da Empresa Alfa, de modo a analisar 

a política de desenvolvimento de coleções. 
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5 DIAGNOSTICO DA BIBLIOTECA DA EMPRESA ALFA 

 

Para a preparação de um diagnóstico é necessário analisar e/ou definir 

objetivos e metas tanto da organização quanto da unidade de informação. Para isso, 

é preciso a identificação de aspectos das áreas a serem avaliadas, identificando os 

pontos fortes e fracos na estrutura e funcionamento da organização, além de 

compreender a natureza e as causas dos problemas ou desafios apresentados. 

Assim será possível descobrir formas de solucionar esses problemas, para melhorar 

a eficiência e a eficácia organizacional. 

A biblioteca a ser estudada tem foco na área jurídica, mais especificamente 

em Propriedade Intelectual. É responsável pelo processamento técnico e 

empréstimo, por responder ao setor de comunicação da empresa e tem papel na 

disseminação de novas informações pertinentes ao escritório. Atualmente está 

subordinada ao setor de Marketing da Empresa Alfa que possui objetivos distintos 

de uma biblioteca. Sem a mesma linha de trabalho, os funcionários que atuam na 

unidade de informação têm suas ações restritas, já que muitas vezes há a falta de 

conhecimento sobre as atividades desempenhadas pela biblioteca. Por se tratar de 

dois setores distintos, existe a possibilidade de se criar obstáculos, influenciando o 

desenvolvimento de projetos que poderiam beneficiar não só ao melhoramento do 

funcionamento da biblioteca, mas também ao atendimento dos funcionários.  

O setor do Marketing desenvolve as seguintes funções:  

� Planejamento Estratégico: avaliação de oportunidades e definição de 

metas estratégicas.  

� Pesquisa de Mercado e Monitoramento da Concorrência: avaliar 

novidades e questões do mercado atuante, além de monitorar qualquer 

movimentação de concorrentes.  

� Segmentação de Clientes: segmentar clientes por região, mercado, 

porte, faturamento, etc. 

� Política Comercial: avaliação de custo x benefícios. 

� Estruturação de Vendas – equipe: desenho de estrutura para atender a 

todos os clientes nacionais e internacionais, com um profissional de 

contato direto. 
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� Controle e Monitoramento de ações comerciais (patrocínios, 

congressos, campanhas):  

� Material de conteúdo e redes sociais: comunicação assertiva, clara e 

objetiva, de fácil entendimento e atrativa aos leitores. 

 

5.1 HISTÓRICO 

 

A Empresa Alfa tem sua origem em 1960, na cidade do Rio de Janeiro, com 

atuação em Propriedade Intelectual, conforme dito anteriormente. A recente 

mudança da empresa para um espaço físico sem divisórias, em um único andar 

propiciou rapidez na comunicação entre os diferentes setores e também eficiência 

no fluxo de documentos. Além disso, investimentos em informática (hardware e 

software) aumentaram a capacidade de responder aos clientes com agilidade e 

eficiência sobre os processos judiciais em andamento. 

Para atender às necessidades dos clientes na cidade de São Paulo, o 

escritório estabeleceu uma filial em um moderno prédio comercial, e está on-line 

com a matriz, no Rio de Janeiro. 

 

Figura 2 – Organograma da Empresa Alfa 

 
 

Fonte: Autora 
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5.2 EDIFÍCIO E MATERIAIS 

A Empresa Alfa se localiza no terceiro andar de um edifício no Centro da 

cidade do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, local de grande 

movimento e de fácil localização. O edifício possui controle de entrada e saída com 

a presença de seguranças e câmeras de vigilância. Conta ainda com uma recepção 

onde visitantes e clientes das empresas são identificados por funcionários do andar 

a ser visitado. Além disso, cartões magnéticos são utilizados pelos funcionários para 

passar pelas roletas. 

O prédio possui controle de temperatura, que é realizada pela administração 

do edifício, assim como o andar que a Empresa Alfa ocupa. Em casos de alteração 

de temperatura é necessário entrar em contato com a recepção da Empresa 

solicitando a modificação da mesma. 

 Uma brigada anti-incêndio atende todo o prédio, que possui escadas de 

incêndio com portas corta-fogo, que permanecem fechadas, disponibiliza ainda 

sprinklers, contando com treinamentos de incêndio com participação de todos os 

ocupantes do prédio. 

A iluminação do andar da Empresa Alfa é feita com lâmpadas fluorescentes, 

sem filtros e os serviços de limpeza são realizados por uma empresa terceirizada. A 

limpeza do acervo da biblioteca é feita pela equipe da biblioteca, ou seja, 

bibliotecária e estagiária. 

No que diz respeito à disposição dos funcionários na área de trabalho, estão 

alocados em estações de trabalho individuais, com divisórias baixas. O espaço físico 

conta ainda com duas salas de reunião e salas para os gerentes dos diferentes 

setores.  

A biblioteca possui dois ambientes separados por um corredor, onde há a 

circulação de pessoas. No local onde o acervo fica armazenado existem três 

estantes deslizantes para o acondicionamento do acervo da área jurídica e uma 

estante com chave para a coleção de literatura, ocupando uma área de 16,60 metros 

quadrados. Do outro lado do corredor, a equipe da biblioteca realiza os 

processamentos técnicos e atendimento ao público.  

O ambiente onde o acervo está armazenado possui ar condicionado, porém 

não há o controle constante de temperatura. As luzes não são próprias para 

preservação do acervo, contudo a janela possui filtros e persianas. Para a 
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prevenção de incêndios, o local conta somente com sprinklers. Nesta sala ficam 

dispostos somente os livros, onde os funcionários podem consultá-los e levá-los 

para leitura em sua própria área de trabalho. Também é possível o empréstimo 

domiciliar. Não há controle de entrada e saída da biblioteca de pessoas na biblioteca 

pois muitos funcionários da Empresa Alfa fazem hora extra, prolongando em alguns 

casos até meia noite o expediente de trabalho, o que justifica o acesso livre. Logo, 

todo funcionário e colaboradores tem livre acesso ao acervo jurídico. 

No segundo ambiente ficam a bibliotecária, a estagiária em Biblioteconomia e 

um funcionário da área de marketing, dispostos em baias, onde são realizados o 

processamento técnico, atendimento ao usuário, entre outras atividades  

 

5.3 COLEÇÕES 

O acervo possui cerca de 1.340 títulos compreendendo área jurídica, literatura 

estrangeira e nacional. É formado através de doações feitas por funcionários do 

escritório e por compra. Seja por títulos presentes no acervo, ou algum título que um 

funcionário tenha solicitado, a demanda dos livros a serem comprados é feita 

geralmente com indicações dos próprios usuários, que são especialistas na área. 

Todo novo título requisitado deve passar antes por uma aprovação de custo pelo 

setor ao qual a biblioteca responde, e depois encaminhado a administração para 

realização da compra. 

Já o descarte de material é feito após avaliação de um funcionário da área 

jurídica. Os títulos selecionados para descartes são divulgados para todos os 

funcionários da Empresa Alfa por meio de um e-mail e, caso alguém se interesse, 

bastar retirar o livro na biblioteca.  

 

5.4 RECURSOS HUMANOS, ATIVIDADES E PROCESSOS DE TRABALHO 

Trabalham na biblioteca duas profissionais: uma bibliotecária em tempo 

integral; e uma estagiária em Biblioteconomia em meio período. 

São atividades da bibliotecária e da estagiária: compra de livros para 

atualização do acervo; e acompanhamento das publicações no Diário Oficial e 

Projetos de Leis pertinentes ao escritório. Trabalham também com a renovação de 

assinaturas de revistas, periódicos (nacionais e internacionais) e jornais. É de 

responsabilidade da equipe da biblioteca manter a base de dados atualizada com 
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legislações, artigos de periódicos científicos e indexação do acervo para consulta 

dos funcionários. O processamento técnico de aquisições, elaboração e divulgação 

dos sumários das revistas e novas aquisições por e-mail, atendimento aos 

funcionários - que inclui - busca de documentos, seja no acervo físico ou on-line e 

busca de títulos também fazem parte das atividades.  

Cabe à biblioteca o atendimento aos usuários e divulgações semanais de 

títulos de literatura do acervo para promover a biblioteca e incentivar a leitura. 

Através de ambiente disponível na intranet (ver Figura 3) é realizado a 

produção de clippings, busca diária de notícias em quatro jornais físicos assinados 

pela Empresa Alfa, e em diferentes sites que oferecem informações pertinentes ao 

escritório e que possam ser úteis aos funcionários. Após a busca das notícias mais 

importantes do dia, cinco são selecionadas, armazenadas e indexadas no sistema 

da Empresa para futuras consultas caso exista a necessidade.  

 

Figura 3 - Sistema de Gerenciamento dos Clippings: Página Principal 

 
Fonte: autora 

 

 

No menu localizado no lado esquerdo da Figura 4 é possível selecionar qual 

ação o funcionário deseja executar, como a visualização de clippings antigos, seja 

por data, assunto, jornal ou notícias no qual o escritório tenha sido citado.  
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Figura 4 – Página Inicial para visualização dos Clippings  

 
Fonte: autora 

 

Para confeccionar o clipping é necessário inserir a notícia no programa para 

posterior indexação, com o preenchimento dos metadados: data, título da matéria, 

jornal em que foi publicada, assunto e a marcação do campo que sinaliza se a 

matéria menciona a Empresa Alfa (Figura 5).  No campo assunto utiliza-se 

linguagem natural, sendo os termos retirados das notícias. 

 

Figura 5 - Página com metadados de indexação da notícia  

 
Fonte: autora 

 

Após a indexação, a notícia é salva e fica disponível na intranet para ser 

consultada, apresentando diferentes formas de recuperação: a partir dos campos 

preenchidos no momento da indexação e os links dispostos no lado esquerdo do 

ambiente do clipping - Clipping do dia, Destaques do dia, Destaques da semana, 

Novidades do escritório, Clipping anteriores, Por assunto e Por jornal. Sobre a 

visualização, abaixo exemplificamos as formas que são oferecidas pelo sistema. 
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Caso o usuário busque por assunto, ele clicará o link por Assunto e acessará 

uma lista de palavras organizadas em ordem alfabética. No exemplo abaixo, o 

assunto ABPI foi selecionado e o usuário poderá ver todas as notícias referentes ao 

assunto ABPI, sendo possível selecionar a que deseja a partir do título, jornal em 

que foi publicada e a data (Figura 6). 

 

Figura 6 - Resultado da busca por Assunto 

 
Fonte: autora 

 

Caso a opção de recuperação seja por data, o usuário clicará em Clipping 

Anteriores, a partir do qual é possível acessar todas as matérias que foram 

selecionadas e indexadas na data pesquisada. As datas existentes são oferecidas 

em lista, cabendo o usuário clicar sobre a desejada (Figura 7).  

Figura 7 - Resultado da busca por data 

 
Fonte: autora 



 40

A Empresa Alfa também conta com um software desenvolvido para suas 

atividades, denominado Alfaware, ao qual todos os setores tem acesso e oferece as 

seguintes opções: Área de faturamento, Solicitação de alteração/atualização 

cadastral, Correspondência e  GED. O acesso ao software é feito na intranet, a partir 

de login e senha do usuário. 

A biblioteca utiliza o software Alfaware para indexação de periódicos e 

cadastro de novos títulos. Contudo, há uma etapa anterior do processamento técnico 

que é o cadastramento do novo título em um livro ata, onde registra-se o livro, 

revista ou periódico, com um número obtido a partir da sequência numérica do Livro 

Ata. Em seguida, o livro é carimbado e registrado em uma planilha on-line, 

disponível na plataforma de compartilhamento e gerenciamento da Empresa Alfa na 

intranet, na pasta denominada "Departamento da Biblioteca" para controle do 

acervo. Após o título ter um número de registro ele recebe uma ficha catalográfica 

confeccionada de acordo com as normas.  

O periódico ao ser incluído pela biblioteca no software é catalogado por título, 

número, resumo e autor, sendo gerado automaticamente um novo número de 

registro pelo sistema (Ver Figura 8). Quando um artigo é solicitado basta o usuário 

clicar em um botão de fácil localização para que um e-mail seja encaminhado. Assim 

um funcionário da biblioteca digitalizará o artigo solicitado e este será encaminhado 

por e-mail ao requisitante. 

 

Figura 8  - Cadastramento de periódicos no sistema 

 
Fonte: autora 
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O software Alfaware oferece uma área de gerenciamento de livros e 

periódicos, a partir da qual os funcionários da biblioteca podem dispor das seguintes 

ações: visualização do livro, alteração de dados, sinalização de extravio, empréstimo 

e descarte de livros (Ver Figura 9). 

Figura 9 - Página de gerenciamento de livros 

 
Fonte: autora 

 

Ao pesquisar um livro pelo título, a Figura 10 mostra a tela de interface vista 

pelo usuário da Empresa Alfa. 

Figura 10 - Tela de interface vista pelo usuário 

 
Fonte: autora 
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Como visto anteriormente, há uma área de GED no sistema Alfaware, que 

reúne os documentos que a empresa produz e/ou recebe, não sendo de 

competência da biblioteca o seu controle. Cada setor é responsável pela 

organização e estruturação dos documentos, a partir de vocabulário composto por 

nomenclatura estabelecida pelo setor para facilitar a recuperação da informação. O 

descarte de documentos é controlado e nem todos os funcionários tem autorização 

para esta tarefa. 

5.5 SERVIÇOS OFERECIDOS 

A biblioteca tem funcionamento presencial das 8hs às 17hs. Contudo, 

conforme descrito na seção anterior, alguns serviços são oferecidos pela intranet da 

empresa, sendo possível o acesso a qualquer hora.  

A biblioteca tem papel atuante na produção de clippings com informações que 

atualizarão os funcionários a partir da seleção de matérias publicadas em jornais e 

em meios eletrônicos. Como forma de incentivo e para inserir a biblioteca como setor 

atuante na estrutura organizacional, há divulgações semanais de títulos disponíveis 

no acervo de literatura estrangeira e nacional. O acervo da biblioteca, conta ainda 

com obras raras agregando não só valor institucional mas também monetário, 

contudo essas obras não ficam com o restante do acervo, mas em uma das salas de 

reunião.  

A biblioteca oferece o empréstimo de títulos de literatura, onde cada 

funcionário tem prazo de um mês para leitura do título, sendo possível a renovação 

por mais um mês, contando que não tenha ninguém na lista de espera para o 

mesmo título. Quando o livro não é devolvido no tempo determinado um e-mail é 

encaminhado para o usuário solicitando a devolução ou renovação. O controle para 

empréstimo é realizado por meio de planilha, onde constam os dados sobre título,  

nome do usuário, data de empréstimo, data de devolução, data de renovação e 

reserva. 

O acervo jurídico também encontra-se disponível para empréstimo com o 

prazo de um mês de permanência com o título. Não há uma rotatividade muito 

grande de empréstimos desse gênero. Na maioria das vezes, os livros que são 

emprestados são por meio de empréstimo permanente, ou seja, ficam por longos 

períodos com o usuário, e só há cobrança caso algum outro funcionário peça pelo 

mesmo título.  O controle para empréstimo é realizado por meio de uma planilha 
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diferente do controle de empréstimo de literatura, constando nome da obra, nome do 

usuário, data de empréstimo, data de devolução e data de renovação. 

No próximo capítulo, nossas conclusões. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Uma biblioteca não tem como função somente a guarda do acervo. Esta deve 

ter uma posição atuante dentro da instituição, permitindo a transmissão e 

compartilhamento de conhecimento, com o oferecimento de materiais bibliográficos 

adequados e de espaço convidativo e apropriado aos funcionários da empresa. 

Para identificar as necessidades da biblioteca, como visto neste estudo, foi 

necessário realizar um diagnóstico organizacional, com levantamento de dados 

sobre a estrutura física, os recursos humanos, materiais, grau de satisfação na 

atuação da biblioteca com suas funções desempenhadas, além, é claro, do nível de 

satisfação dos usuários. No que concerne à estrutura física, o ambiente de trabalho 

deve ser analisado, verificando se o equipamento e mobiliário disponível é 

adequado. 

A biblioteca da Empresa Alfa possui títulos de obras de temas específicos 

para as necessidades dos funcionários, entendidos no âmbito deste trabalho como 

usuários da biblioteca e títulos de literatura para incentivo e lazer dos mesmos. 

Conta ainda com periódicos, revistas e artigos produzidos por funcionários e 

colaboradores da empresa. 

Sobre sua localização, a biblioteca não fica no ponto central da empresa, mas 

em uma sala isolada, o que nos leva a concluir que seja um motivo para a pouca 

interação entre setor e os usuários. Como os livros são dispostos em estantes 

deslizantes que são mantidas fechadas, o acervo não fica visível, não sendo um 

elemento de atração do usuário. Inclusive muitos podem não saber que ali fica o 

acervo bibliográfico da instituição. Logo, entendemos que tanto o local, como a 

pouca divulgação dos serviços da biblioteca dentro da empresa faz com que a 

mesma seja subutilizada. 

Embora a biblioteca da Empresa Alfa não ofereça ao usuário espaço físico 

para a leitura e estudo, o funcionário poderá pegar emprestado um título e levá-lo 

para leitura em sua área de trabalho ou em sua residência. O empréstimo é 

controlado em sistema próprio. 

Por ser uma biblioteca especializada, a recuperação da informação é feita 

sem problemas pelos usuários. Contudo, muitas vezes não há mais de um exemplar 

da mesma obra, consistindo em ponto negativo a respeito do acervo da biblioteca. 
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Os softwares utilizados nas atividades da biblioteca atendem as necessidades 

dos usuários e dos funcionários por armazenar as informações para consulta e 

cadastramento de títulos, contendo todas as informações necessárias para a 

recuperação. 

Um aspecto a ser mencionado é o setor ao qual a biblioteca está subordinada 

no organograma: Setor de Marketing. Este desenvolve funções como: planejamento 

estratégico; pesquisa de mercado e monitoramento da concorrência; segmentação 

de clientes; política comercial e estruturação de vendas. Como podemos observar, 

são tarefas que não seriam normalmente de competência de um bibliotecário, mas 

que acabam sendo realizadas devido ao fato dos funcionários da biblioteca estarem 

subordinados ao Marketing, prevalecendo a hierarquia dentro da empresa, inclusive 

na atribuição de atividades. Se faz necessário avaliar de forma qualitativa e 

quantitativa a posição da biblioteca no organograma da empresa, para se obter uma 

visão mais ampla dos problemas encontrados e suas possíveis soluções. 

Foi importante considerar a estrutura física da biblioteca, pois esta poderá ser 

avaliada no tocante ao armazenamento e distribuição da coleção, possibilidade de 

ampliação do espaço, acesso, segurança física e do acervo, como condições para o 

armazenamento e preservação. Tal fato é corroborado por Maciel (1993) que aponta 

a necessidade de se manter um bom controle de entrada e saída dos títulos, para se 

ter sempre atualizado o material presente na biblioteca, evitando assim o extravio ou 

perda.  

A política de desenvolvimento de coleções da biblioteca se dá através da 

explicitação das necessidades dos usuários e da instituição. Quando novos títulos 

são requisitados estes são comprados de acordo com a verba disponibilizada e com 

a aprovação do Setor de Marketing. Todo este procedimento é feito por meio de e-

mails para registro e, em alguns casos, através de pedidos verbais de membros 

superiores na estrutura organizacional. Constatou-se que não existe uma política de 

coleções pré-estabelecida. A seleção de títulos é efetuada pela atual bibliotecária, 

em conjunto com a estagiária, com base em demanda existente, conforme 

mencionado. Assim, decide-se intuitivamente se deve haver o descarte, doação ou 

compra de algum título.  

Entende-se que o estudo de usuários com foco no desenvolvimento de 

coleções de uma biblioteca em empresa privada trará inúmeros benefícios, dentre 

eles o controle de atualização do acervo, garantindo aos funcionários participação 
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na seleção dos títulos além de estimular a curiosidade dos leitores e permitir a 

criação de uma relação afetiva e inclusão na biblioteca. Além disso, o controle do 

acervo garantirá que não ocorram gastos desnecessários e de forma não planejada. 

Ao estabelecer um planejamento, a instituição será beneficiada com o 

direcionamento adequado do orçamento. 

É desejável que futuramente seja elaborado um levantamento do fluxo 

informacional da empresa e de suas necessidades para a partir daí definir os 

critérios a serem adotados no desenvolvimento de coleções. Infere-se que depois de 

determinar os critérios será possível empreender o processo de avaliação da 

biblioteca como um todo. A adoção de uma política de desenvolvimento de coleções 

trará não só um acervo atualizado, mas também uma biblioteca harmônica e 

criteriosa em suas funções e deveres. 

Conclui-se que é importante a realização de um estudo ou diagnóstico 

organizacional para se por à mostra as possibilidades de melhorias nos serviços 

prestados. A partir de uma visão sistêmica, o diagnóstico possibilita identificar as 

falhas da biblioteca e da sua equipe, buscando sempre estratégias com o intuito de 

obter maior satisfação dos usuários e da instituição como um todo. 
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