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RESUMO 

Apresenta os resultados do Serviço de Permuta e Doação de Periódicos 
Personalizado, da Biblioteca das Faculdades de Nutrição e Odontologia.  Esse 
Serviço foi criado baseado nos serviços de Disseminação Seletiva de Informação, 
que visam aumentar o grau de relevância de informação para o usuário/cliente, 
neste caso o bibliotecário.  Consiste no envio de listas compostas somente por itens 
que poderiam gerar a completeza de cada coleção escolhida.  Esse serviço 
empreendedor buscou oferecer qualidade de serviço a esse usuário/cliente, 
agregando valor.   
Palavras-chave: Serviço de Permuta e Doação. Agregação de valor. 

Disseminação Seletiva de Informação. Bibliotecário.  
Usuário/cliente. 

ABSTRACT 

It presents the results of the personalized service gifts and exchange of the journals 
of the Biblioteca das Faculdades de Nutrição e Odontologia. This service was 
created based on the services of Selective Dissemination of Information, which aim 
to increase the relevance of information to the user/client, in this case the librarian. 
This service was the sending of personalized lists, containing only items to complete 
collection of the library client. This service enterprise sought to provide quality 
service that user / client, adding value. 
Keywords: Gifts and Exchange. Aggregation of value. Selective 

Dissemination of Information. Librarian; User/client. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Biblioteca das Faculdades de Nutrição e Odontologia (BNO), da 

Universidade Federal Fluminense tem a função de apoiar às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão das Faculdades de Nutrição e Odontologia de nossa 

Universidade, atendendo também a comunidade em geral. Está subordinada ao 

Núcleo de Documentação (NDC), Sistema de Bibliotecas e de Arquivos. 

Após a reforma e redimensionamento, proporcionados pelos recursos do 

CT-INFRA/FINEP/MCT/UFF1, novos serviços foram criados. Dentre eles 

apresentamos o Serviço de Permuta e Doação de Periódicos Personalizado que 

consiste no envio de listas personalizadas ao bibliotecário responsável pelos 

serviços de permuta e doação, que se torna assim nosso usuário/cliente, e desse 

modo tem um produto sob medida, com valor agregado, que pode facilitar o seu 

trabalho.  Esse resultado só pode se conseguido graças a um trabalho de equipe, 

que visa sempre melhores produtos e serviços aos nossos usuários/clientes, em 

busca sempre da qualidade.    Para o desenvolvimento desse serviço foi usado o 

processo de disseminação seletiva da informação. 

2 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES DA BNO 

A Política de Desenvolvimento de Coleções da BNO é baseada na Política 

do NDC.  Em 2007 o Grupo de Bibliotecas de Ciências da Saúde da UFF 

desenvolveu um estudo a fim de criar uma política de desenvolvimento de coleções, 

especificamente para coleções de periódicos dessa área.  De acordo com os 

resultados desse trabalho os itens das coleções de periódicos foram considerados 

não permanentes, podendo assim ser objeto de permuta e doação. Com o resultado 

desse estudo podemos conclui o processo iniciado em 2003, quando o acervo 

sofreu um desbaste por conta do redimensionamento da Biblioteca. Desse desbaste 

                                            
1 Fundo criado pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) para viabilizar a modernização e 
ampliação da infra-estrutura e dos serviços de apoio à pesquisa desenvolvida em instituições públicas 
de ensino superior e de pesquisas brasileiras, por meio de criação e reforma de laboratórios e compra 
de equipamentos, por exemplo, entre outras ações (Fonte: 
http://www.finep.gov.br/fundos_setoriais/ct_infra/ct_infra_ini.asp). 
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foi gerada uma lista de itens passíveis de doação e permuta.  Desse modo, 

reativamos o Serviço de Permuta e Doação de Periódicos da BNO.   

3 SERVIÇO DE PERMUTA E DOAÇÃO DE PERIÓDICOS PERSONALIZADO 

Fazendo uma análise dos Serviços de Permuta e Doação que na praxe, 

nos enviam por e-mail com listas gerais, que são atendidas por ordem de chegada; 

percebemos que muitas vezes não tínhamos tempo de fazer a verificação dessas 

listas, e perdíamos a oportunidade de completar nossa coleção; e quando tínhamos 

tempo, e chegávamos enviar os itens escolhidos não tínhamos resposta, pois 

provavelmente outros tinham enviado antes, e a praxe diz que só temos a resposta 

se esta for positiva.  Pensamos que assim como nós a maioria das bibliotecas 

também sofre com a falta de pessoal, que gera falta de tempo; pensamos então em 

um Serviço Personalizado. Esse Serviço teria como diferencial o envio de listas 

personalizadas, ou seja, listas que só tivessem itens que efetivamente pudessem 

completar a coleção da biblioteca escolhida.  O fator falta de pessoal continuava, e 

podia impedir a realização da personalização, mas estrategicamente decidimos que 

esse serviço era necessário, pois não tínhamos espaço para manter os itens 

desbastados, assim com a colaboração da equipe começamos esse novo serviço. 

Desse modo passamos a ter o bibliotecário como nosso novo 

usuário/cliente: 

Segundo Toffler na nova sociedade o produtor é ao mesmo tempo 
consumidor, e sugere um novo termo o prosumer. Esta analogia nos 
leva à constatação que o saber é cíclico e contínuo, re-começa 
quando acaba, necessitando sempre de novas informações para ser 
reativado e que todos os que produzem informação e conhecimento 
também os consomem (Tarapanof, 2000).  

Esse prosumer deve ter serviços sob medida, a fim de ter suas 

necessidades satisfeitas. 

Tarapanof (2000), diz também que: 

O conhecimento de seu cliente é central para um bom serviço 
personalizado. Na abordagem de marketing, não é apenas preciso 
conhecer as necessidades informacionais, mas antecipar-se a elas, 
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surpreender e encantar o seu usuário com informação bem 
selecionada e com valor agregado. 

O conceito de “agregação de valor” foi lançado por Robert S. Taylor, no 

seu livro Value-added processes in information systems, (1986).  A idéia seria 

transformar dados sem nenhum significado em informação útil. 

Agregar valor a produtos ou serviços significa imprimir aos mesmos 
uma diferenciação que os torna mais atraentes aos olhos dos 
consumidores, quer seja em termos de qualidade, rapidez, 
durabilidade, assistência ou preço. Podem ser identificadas seis 
categorias de atividades de valor agregado: facilidade de uso, 
redução de informação desnecessária (noise), qualidade, 
adaptabilidade (refere-se à habilidade do serviço oferecido ser 
compatível com as necessidades do usuário em seu ambiente de 
trabalho), economia de tempo e economia de custo (Taylor, 1986 
apud Tarapanof, 2000). 

Resolvemos então empreender, inovar, agregar valor, introduzir 

mudanças. O conceito entrepreneuship começou a ser usado na área de ciência da 

informação por volta da década de 80, com as idéias de White, Riggs, Cottam e 

Dumont (HONESKO, 2002, p. 4).  

Cottam (1989, p. 523) diz que: 

As bibliotecas precisam de pessoas que rompam com a tradição e 
ajam para o desenvolvimento de novos papéis e responsabilidades, 
garantir o capital de risco, co-optar tecnologias da informação 
emergentes e desenvolver novas, e descobrir novas maneiras de 
fazer bibliotecas essenciais em uma informação de base da 
sociedade2. 

Como já dissemos, utilizamos como base o processo de Disseminação 

Seletiva de Informação ou Selective Dissemination of Information (SDI), na 

divulgação das listas personalizadas; esse processo foi criado na década de 50 por 

Hans Peter Luhn, da IBM Corporation, definido como: 

Aquele serviço dentro de uma organização que se preocupa com 
uma canalização de novos elementos de informação, 
independentemente da fonte, a esses pontos dentro de uma 

                                            
2 Libraries need people who can break with tradition and act to develop new roles and responsibilities, 
secure risk capital, co-opt emerging information technologies and developed new ones, and figure out 
new ways to make libraries essential in a n information-based society 
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organização onde a probabilidade de utilidade, em conexão com o 
trabalho atual ou interesses, é elevado3. 

Esse processo se divide, basicamente, em: coleta da informação 

produzida; indexação dessa informação; divulgação da informação aos usuários; 

acessibilidade da informação. 

Para começar o processo de disseminação seletiva, selecionamos na lista 

dos itens resultante do desbaste os itens sem registro, obedecendo a nossa Política 

de Desenvolvimento de Coleções. Localizamos no CCN (Catálogo Coletivo 

Nacional) as falhas de cada coleção, para futura oferta desses itens, que poderiam 

proporcionar a completeza das coleções das bibliotecas clientes, compondo assim 

um índice com os perfis de cada biblioteca. 

Começamos a enviar os e-mails para cada biblioteca selecionada; 

primeiramente enviamos para as do Sistema NDC; depois iniciamos a divulgação 

externa; selecionamos bibliotecas que já haviam nos doado itens, fazendo uma 

espécie de permuta retroativa. Como as listas eram personalizadas, sua análise era 

facilitada; sem informações desnecessárias (noise), com maior qualidade e 

adaptabilidade, se conseguiu a economia de tempo do cliente. Dessa forma os itens 

oferecidos em sua maioria foram aceitos.  

Destarte, a cada resposta e posterior envio dos itens, podemos ver o 

resultado de nosso trabalho, que nos proporcionou o ganho de espaço físico, bem 

como a satisfação do nosso usuário/cliente, que nesse caso é o bibliotecário.  

O envio dos emails de forma ponto a ponto, tipo “unicast”, ou melhor, do 

emissor para um único receptor, é uma forma mais trabalhosa, mas proporciona 

maior controle do processo, desse modo a demanda é administrada.  No caso de 

nossa equipe que não possuir pessoal dedicado a esse serviço foi a melhor opção.  

A forma da disseminação manteve a forma tradicional de envio de informação tipo 

“push”, que empurra a informação ao usuário/cliente; mas ela foi seletiva buscando 

                                            
3 That service within an organization which concerns itself with a channeling of new items of 
information, from whatever source, to those points within an organization wherethe probability of 
usefulness, in connection with current work or interests, is high. 
 

 



 6 

atender a necessidade de cada perfil, de acordo com a análise no CCN, mantendo 

assim o diferencial (Araújo, 2001; Torres, 2003). 

4 CONCLUSÃO 

O resultado positivo do Serviço de Permuta e Doação de Periódicos 

Personalizados se deve a cultura da qualidade que é uma constante em nossa 

equipe, que busca sempre oferecer os melhores serviços, apesar de todas as 

dificuldades.  Desse modo buscamos sempre agregar valor, a fim de satisfazer 

nossos usuários/clientes.   

O uso do processo de disseminação seletiva nosso Serviço de Permuta e 

Doação de Periódicos foi uma estratégia de marketing que vem nos proporcionando 

os resultados pretendidos: o ganho de espaço físico, a satisfação do bibliotecário 

que ver sua coleção mais completa; o que poderá gerar melhores serviços aos seus 

usuários, formando assim uma corrente de satisfação.  

Ações empreendedoras acontecem de forma voluntária ou involuntária, 

mas elas apresentam melhores resultados quando acontecem como produto de um 

grupo comprometido com a qualidade, de uma equipe.  Em meio às dificuldades, a 

gestão estratégica deve promover uma cultura organizacional que possibilite ações 

empreendedoras com resultados positivos, garantindo assim a qualidade dos 

serviços e produtos. 
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