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PENSAMENTO
A liberdade, a prosperidade e o desenvolvimento
da sociedade e dos indivíduos são valores
humanos fundamentais. Só serão atingidos
quando os cidadãos estiverem na posse da
informação que lhes permita exercer os seus
direitos democráticos e ter um papel ativo na
sociedade. A participação construtiva e o
desenvolvimento da democracia dependem tanto
de uma educação satisfatória, como de um
acesso livre e sem limites ao conhecimento, ao
pensamento, à cultura e à informação.
(UNESCO; IFLA, 1994)

RESUMO
Tanto a dinâmica da produção tecnológica como a globalização vêm há décadas
provocando transformações, não só na forma como se produz um determinado
produto ou serviço, mas em todo o seu contexto. A gestão por processos passou a
ser uma demanda nos novos tempos por proporcionar uma solução possível para os
desafios que se anunciam a cada instante. A pesquisa objetivou utilizá-la para
otimizar um processo de aquisição bibliográfica, considerando sua interferência na
estrutura funcional, organizacional e financeira da biblioteca. A presente pesquisa
caracteriza-se como qualitativa quanto à natureza e como dedutiva, quanto à
abordagem teórica. O meio utilizado para investigação foi o estudo de caso. O
campo de aplicação da pesquisa foi a Biblioteca do Centro Federal de Educação
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ), campus Petrópolis. Através do
mapeamento chegou-se ao registro, à compreensão e à normalização deste
processo, além de considerar fatores externos e internos que influenciam direta ou
indiretamente na efetividade do processo, o que fundamentou melhorias
identificadas como necessárias e que, uma vez implementadas, refletirão na atuação
da biblioteca diante do atendimento às demandas por serviços de informação. O
padrão de modelagem adotado foi o Business Process Management Notation
(BPMN). A modelagem em questão permitiu a identificação de problemas, e
evidenciou as implicações dos fatores identificados e considerados no contexto do
processo. Esta análise acrescentou melhorias e mudanças diretas no processo
gerando a proposta de um novo modelo para o processo de aquisição bibliográfica
para a biblioteca. A pesquisa contribui para a área de Engenharia de produção no
que diversifica a aplicação de suas ferramentas no benefício a gestão de outras
áreas como a Biblioteconomia e Documentação.
Palavras-chave: Gestão por Processos. Gestão em Bibliotecas Universitárias.
Processo de Aquisição Bibliográfica. Business Process Management Notation
(BPMN).

ABSTRACT
For decades, the dynamics of technological production and globalization have led to
changes not only in the way a product or service is produced, but in their whole
context. In recent times, the process management became a requirement and a
solution to future challenges which frequently arise. The objective of this research is
its application to a bibliographic acquisition process optimization, since this process
interferes in the functional, organizational and budgetary structure of a library. This
research is characterized as qualitative in its nature and as deductive in its
theoretical approach and a case study is used. The research application field is the
Library of the Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca
(CEFET / RJ) Petropolis campus. A process mapping aims at the comprehension,
standardization and registration of the process. Besides, external and internal factors
that directly or indirectly influence in the effectiveness of the process are considered.
Thereby, the basis to support improvements to be implemented in the library's
activities are set. These reflect in the fulfillment of the demand for information
services. The Business Process Management Notation (BPMN) is the modeling
standard adopted, i.e. it is the basis for the modeling of the process. The modeling in
question allowed the identification of problems, and evidenced the implications of the
factors identified and considered in the context of the process. This analysis added
improvements and direct changes in the process which resulted in a proposal for a
new model for the bibliographic acquisition process for the library. The research
contributes to the area of Production Engineering by diversifying the applications of
its tools and results inmanagerial benefits in other areas such as Librarianship and
Documentation.
Keywords: Processes Management. Management in University Libraries.
Bibliographical Acquisition Process. Business Process Management Notation
(BPMN).
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1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA

Cada vez mais os profissionais necessitam de conhecimentos em gestão para
atuarem em suas áreas e com o Bibliotecário não é diferente. A visão da biblioteca
como uma organização sistêmica com atividades gerenciais próprias, mesmo
vinculada a uma instituição, conduz a uma constante atualização e implementação
de diferentes modelos de gestão.
Em seu artigo sobre gestão em bibliotecas universitárias (BU) Dziekaniak (2008),
destacou a ação administrativa do bibliotecário e reforçou a importância desta
atuação e da proatividade deste profissional diante das novas demandas
decorrentes das mudanças atuais.

O avanço sistemático de novas tecnologias, o crescimento
informacional nos mais variados suportes (impresso, digital,
eletrônico) e a responsabilidade social que permeia as Bibliotecas
Universitárias demandam uma postura proativa por parte do
bibliotecário administrador, isto é, ter clareza de “onde se quer
chegar e como se quer chegar”, incluindo a visão do meio instável
em que atua. Para isso, torna-se imprescindível o conhecimento e a
fundamentação teórico-prática no campo da administração de
Bibliotecas. (DZIEKANIAK, 2008, p. [4]).

A busca pela excelência de atuação das BU passa por sua estrutura interna e pela
negociação com a estrutura institucional, além de depender da capacitação do
bibliotecário, de sua atuação e da utilização contínua de novas ferramentas que
levem ao oferecimento de serviços, espaços e atendimento eficazes e condizentes
com os novos rumos determinados pelo crescimento acelerado das áreas do
conhecimento.

A busca pela excelência, ademais, influirá no valor atribuído a sua contribuição
direta para o desenvolvimento da Instituição de Ensino Superior (IES) a que está
subordinada.
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A gestão por processos em bibliotecas é um instrumento na melhoria
contínua na qualidade de processos, serviços e produtos. Considerase processo uma sequência de tarefas e atividades utilizadas na
entrada (input), que agrega determinado valor e gera uma saída
(output) para um cliente específico interno ou externo, utilizando os
recursos da organização para gerar resultados concretos. [...] (REIS;

BLATTMANN, 2004, p. 6).
É importante destacar o papel do acervo da biblioteca, independentemente de sua
forma e suporte, como uma razão importante dentro da discussão por melhorias nos
processos e pela qualidade na oferta de serviços, pois ele é o epicentro gerador de
demandas, de serviços, de atividades e o objetivo dos usuários quando procuram
uma biblioteca. A gestão das atividades relativas ao acervo é, portanto, vital para a
estrutura de qualquer biblioteca.
A formação e o desenvolvimento do acervo em uma BU, são elementos importantes
de integração à IES, desde que tenha como base políticas e instrumentos
específicos e bem definidos, que reflitam de forma efetiva as necessidades
institucionais. A gestão de serviços com qualidade e satisfação dos usuários
depende diretamente destas definições.

[...] o desempenho dos processos de trabalho referentes aos serviços
de aquisição bibliográfica nas bibliotecas universitárias influencia
diretamente na qualidade dos serviços de informação, voltados para
atender, principalmente, as demandas de informação dos alunos,
professores e funcionários da universidade, a ausência de
mapeamento dos processos, identificando as atividades
desenvolvidas, dificulta o entendimento dos processos, no sentido de
evidenciar possíveis gargalos e dificuldades no seu fluxo para
promover melhorias no seu desempenho, bem como de estabelecer
a organização dos processos para a implementação da
automatização dos mesmos. (DRUMOND, 2014, p.17).

O processo de aquisição bibliográfica é fundamental no desenvolvimento e
qualidade do acervo. Sendo assim, precisa ser realizado de forma crítica e de
acordo com a sua importância na estrutura organizacional da biblioteca, com as
necessidades locais de serviços de informação e com os objetivos e metas da IES.
Agir com responsabilidade diante do orçamento destinado para este fim é o primeiro
passo para se diminuir o impacto que pode resultar de uma aquisição inadequada.
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Absorver novos conceitos e aplicá-los aos processos é uma demanda institucional,
visando acompanhar as mudanças ocasionadas por novos modelos de gestão
pública que segundo Jesus (2015, p. 1), são regidos “pela eficiência, prevê práticas
administrativas norteadas por políticas públicas que considerem os aspectos
ambientais, econômicos e sociais”.
Agir de forma condizente com tais premissas é considerar instrumentos norteadores
tais como documentos institucionais (internos e externos) de controle ou orientação,
avaliação e gestão (BRASIL, 2010; INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E
PESQUISA EDUCACIONAIS, 2010; BINDERMAN et al., [200-]), de forma que esta
ação reflita efetivamente as demandas locais e busque uma gestão eficiente dos
recursos públicos.
Os problemas com a falta de parâmetros internos para a aquisição bibliográfica em
uma IES foram recentemente abordados por Alves (2014) que relatou a importância
de se utilizar ferramentas como a Business Process Management (BPM) para um
melhor entendimento dos processos, garantindo assim maior eficiência e
dinamicidade no desenvolvimento das atividades em uma organização moderna.
Este procedimento gera informações para uma melhor definição de parâmentros e a
elaboração de manuais e documentos normativos mais efetivos.
A preocupação com a aquisição bibliográfica e a busca por uma melhor
compreensão e agilidade do seu processo, assim como por um uso mais eficaz e
racional dos recursos orçamentários da biblioteca, foram identificados na pesquisa
bibliográfica em alguns estudos de casos de diversas IES, tais como, Universidade
de Michigan (BARBROW; HARTLINE, 2015), CEFET/RJ – Campus Nova Friburgo
(ALVES, 2014), Universidade Federal Fluminense (DRUMOND, 2014), Instituto
Federal Ciências e Tecnologia de São Paulo (OLIVEIRA; AMARAL, 2014) e
Reinhartz-Berger, Soffer e Strun (2003). Este último caso não citou a Instituição
objeto do trabalho. Uma abordagem mais específica destes casos será dada no
capítulo 2 - Revisão da literatura.
Levantamentos realizados no CEFET/RJ, em busca de documentos administrativos
do Sistema de Bibliotecas, não obtiveram resultados, ou seja, não se tem
conhecimento de documentos que respaldem oficialmente o funcionamento
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sistêmico e técnico das bibliotecas. Este fato ratifica a importância de se pensar em
uma Política de Desenvolvimento de Coleção (DC) própria que dê, inclusive,
direcionamento ao processo de aquisição bibliográfica.
Atualmente, os processos para este fim são realizados de forma compartimentada,
sem manuais ou normas oficiais de registro ou qualquer outro entendimento dos
processos. A busca por sanar tal omissão resultou na iniciativa local, através da
otimização do processo de aquisição bibliográfica desenvolvido pela biblioteca do
campus

Petrópolis,

de

definir

propostas

para

compor

uma

Política

de

Desenvolvimento de coleções Institucional.

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA

O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ),
autarquia de regime especial vinculada ao Ministério da Educação, que atua desde a
educação profissional técnica de nível médio à pós-graduação stricto sensu,
desenvolve, com qualidade crescente, o ensino, a pesquisa e a extensão.
A adoção de um sistema multicampi representou um grande passo em sua
expansão estrutural, tanto que hoje, a instituição possui oito campi distribuídos por
todo o estado. Em decorrência disto, o número de bibliotecas aumentou, bem como
aumentou a diversidade no seu perfil de atuação. O Campus Petrópolis, objeto desta
pesquisa, um destes campi criados com a expansão, foi inaugurado em 2008.
(CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA
FONSECA, 2010).
Em

recente

pesquisa,

Rosa

(2014)

identificou

que

esta

expansão

pela

transformação em sistema multicampi gerou necessidades de mudanças na forma
de gestão institucional. Segundo a autora,

A criação destas unidades intensificou algumas dificuldades advindas
do modelo de gestão adotado na instituição, baseado em tarefas e
hierarquias pouco flexíveis. Tal modelo também refletiu diretamente
na gestão da biblioteca. A ampliação do número de bibliotecas,
passando de uma para oito, tornou necessária a implementação de

22

algumas mudanças no modelo de gestão adotado. Uma delas foi a
implantação, em 2007, de um Sistema de Bibliotecas, a exemplo do
que acontece nas Universidades. (ROSA, 2014, p. 15).

De acordo com a International Federation of Library Associations (IFLA) (2001, p.1,
tradução nossa), uma Política bem definida “[...] dá apoio ao orçamento e funciona,
na biblioteca, como um canal de comunicação interna e, como canal externo, entre a
biblioteca e os demais setores envolvidos. [...]”.
Como mencionado ao fim da seção anterior a inexistência de normas e manuais de
serviços para o funcionamento da Rede de Bibliotecas que se formou com a
expansão institucional supracitada evidenciam a incompreensão dos processos
atualmente desenvolvidos. Esta falta de compreensão dá-se não só em atividades
envolvidas na aquisição bibliográfica, já abordadas por Alves (2014), como também
em outras atividades técnicas de mesma importância recentemente mapeadas por
Rosa (2014).
Tal falta de instrumentos de gestão compartilhados pode gerar resultados negativos
não só para a estrutura interna das bibliotecas, como para toda o Sistema pois,
mesmo tendo que refletir as demandas do contexto de cada campus e da
comunidade local, é importante manter o elo Institucional.
Incentivadas por esta falta de manuais e normas de procedimentos comuns, as
bibliotecas dos campi desenvolveram procedimentos próprios condizentes com as
condições e exigências locais. Isto teve como reflexo positivo a atenção às
demandas locais reais, garantindo resultados mais efetivos e consolidando a
identidade da biblioteca.
Há alguns anos, a biblioteca do campus Petrópolis vem desenvolvendo um processo
de aquisição bibliográfica crítico e analítico em suas definições e responsabilidades,
sempre em concordância com as necessidades locais e institucionais. Por todo este
tempo observou-se a importância de se compreender e documentar de forma clara
as etapas e atividades ocorridas para garantir sua melhoria constante e a
continuidade do trabalho, o que levou à busca por mapear o processo de forma
definitiva e com ferramentas adequadas. É esta experiência que será documentada
nesta pesquisa.
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Entretanto, a pesquisa foi um pouco além quando identificou fatores que
acrescentam análises importantes ao processo, que ora de forma negativa, ora
positiva, influenciam na sua efetividade.
Envolvendo diferentes atores e tendo que em sua essência, refletir o contexto com
suas questões institucionais, econômicas e sociais, o processo de aquisição tem
como um dos seus pontos críticos o tempo de duração. Segundo Alves (2014), o
processo leva em média 12 meses para ser finalizado, o que foi considerado muito
além do tempo conveniente para a sua execução.
Baseado em opiniões de especialistas e representantes de diferentes nichos de
mercado, Brocke (2014) identifica e conceitua princípios para uma melhor
compreensão do estado da arte do BPM. Tais princípios evidenciam a importância
da contextualização, da continuidade, da institucionalização e da visão holística,
entre outros, na implementação desta metodologia de gestão.
Diante do cenário apresentado, surge a seguinte questão central da pesquisa: como
otimizar o processo de aquisição bibliográfica em uma biblioteca de IES, com a
utilização de uma ferramenta de gestão de processos, acrescentando-lhe uma
análise mais abrangente do seu contexto e influências?

1.3 QUESTÕES DA PESQUISA

A presente pesquisa identifica para abordagem e investigação as seguintes
questões:
1 Como é estruturado o processo de aquisição bibliográfica atual?
2 Que fatores têm reflexo, de fato, na efetividade e na qualidade dos resultados
do processo?
3 Quais são os atores envolvidos no processo de aquisição bibliográfica?
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1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo Geral

A pesquisa tem como objetivo geral propor ações para a otimização do processo de
aquisição bibliográfica desenvolvido pela biblioteca do CEFET/RJ – Campus
Petrópolis.

1.4.2 Objetivos Específicos
Para o desenvolvimento do objetivo geral propõem-se os seguintes objetivos
específicos:
1) Identificar os fatores que influenciam direta ou indiretamente, na efetividade do
processo;
2) Identificar os atores envolvidos no processo de aquisição bibliográfica;
3) Mapear e analisar o processo de aquisição bibliográfica utilizado atualmente
pela Biblioteca selecionada para a amostra;
4) Sugerir melhorias nos procedimentos do processo de aquisição bibliográfica;
5) Sugerir medidas para o uso racional dos recursos financeiros e físicos da
biblioteca.

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

Espelhar a identidade local e responder às suas necessidades informacionais
específicas é um desafio importante na gestão de um sistema de bibliotecas.
Quando estas se encontram espalhadas por diferentes cidades, intensifica-se a
responsabilidade de respeitar para cada uma delas as suas peculiaridades e ainda
garantir harmonia de trabalho entre elas, bem como estabelecer um canal constante
de comunicação e troca. Estes fatores somados são importantes para sua unicidade
e representação na estrutura organizacional da Instituição.
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Como já mencionado, não foram encontrados, para o Sistema, documentos oficiais
sobre as políticas de desenvolvimento de coleção (DC), do processo de aquisição
bibliográfica ou de qualquer outro processo utilizado por ele. As recentes pesquisas
desenvolvidas por Rosa (2014) e Alves (2014, p. 17), que tiveram como objeto de
estudo as bibliotecas dos campi de Petrópolis e Nova Friburgo do CEFET/RJ,
reforçam este fato.
Uma mudança na execução das atividades técnicas do Sistema, ocorrida entre os
anos 2007 e 2009, foi assim considerada por Alves,

Até o ano de 2008, a maioria dos processos relacionados às
bibliotecas era realizada diretamente pela Biblioteca Central que fica
situada na sede do CEFET/RJ localizada no Campus Maracanã,
ficando a cargo das bibliotecas dos outros campi somente o processo
de referência que está diretamente relacionado ao atendimento ao
usuário. Em 2009, os processos de biblioteca foram
descentralizados, cabendo às bibliotecas dos Campi as
responsabilidades por processos que até então eram realizados pela
sede, como o processo de aquisição de material, catalogação e
processamento técnico [...] (ALVES, 2014, p. 17).

O presente estudo tem como campo empírico a Biblioteca do CEFET/RJ Campus
Petrópolis e mais especificamente, o seu processo de aquisição bibliográfica.
Pretende-se através da sua otimização buscar respostas às questões levantadas
para esta pesquisa, propor acertos e melhorias e gerar dados importantes para a
elaboração de uma Política de aquisição bibliográfica específica e mais adequada
para a Biblioteca em questão e, se for o caso, expandi-la para todo o Sistema.

1.6 IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA

A otimização de um processo de aquisição, que considere os fatores destacados
nesta pesquisa, amplia a análise do processo e eleva a sua importância dentro da
estrutura da biblioteca, uma vez que prevê não só o crescimento, atualização e uso
do acervo, mas considera a sintonia necessária entre os recursos organizacionais
fundamentais a sua guarda e utilização, a sua dinamização, a compreensão do
processo, as questões de sustentabilidade e o atendimento às futuras demandas.
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Uma análise mais detalhada do produto (livro) a ser adquirido, equilibra os gastos,
aumentando o poder de compra do orçamento, respondendo melhor às demandas
da biblioteca para o oferecimento de serviços e espaços mais efetivos e
diversificados.
Um processo de aquisição voltado para resultados efetivos e de qualidade, não
anula o atendimento às exigências das diretrizes do Ministério da Educação
(MEC)/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais (INEP) no processo
de avaliação das IES quanto ao que se supõe ser o quantitativo necessário ao
atendimento às bibliografias básica e complementar. Soma-se a esta, uma análise
mais detalhada do contexto real local que resultará no atendimento mais efetivo ao
programa do curso e ao usuário, objetivando o uso e a dinamicidade do acervo.
A visão abrangente dedicada por esta pesquisa a um processo de aquisição
bibliográfica, não foi observada na bibliografia analisada para este trabalho, o que
sugere que propostas nesta área são pouco estudadas, justificando a importância e
relevância do tema.
Os resultados se estabelecerão como uma fonte de subsídios para o planejamento e
melhor aproveitamento dos recursos organizacionais da biblioteca o que
proporcionará maior efetividade em suas ações.

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO

O presente trabalho está estruturado em capítulos, a saber:
O

primeiro

capítulo,

“Introdução”,

apresenta

o

tema

da

pesquisa,

sua

contextualização, os objetivos, a delimitação do estudo, as questões, sua
importância e justificativa e a estrutura do trabalho.
O segundo capítulo, “Revisão da literatura”, apresenta as fontes bibliográficas
utilizadas para a pesquisa, a bibliometria e aborda, através da revisão e análise da
literatura relevante a pesquisa, os aspectos teóricos, conceitos, métodos, técnicas e
estudos de casos afins.
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O terceiro capítulo, “Metodologia”, apresenta a descrição metodológica da pesquisa,
campo de aplicação, os tipos, a classificação, os instrumentos e os procedimentos e
instrumentos para coleta e análise dos dados.
O quarto capítulo, “Estudo de caso: apresentação e contexto”, aborda as questões
relacionadas ao caso em questão, seu histórico, contextos institucional e local e a
análise dos fatores identificados.
O quinto capítulo, “Modelagem do processo”, descreve o processo atual, seguido de
sua respectiva diagramação, as propostas de melhorias e a análise dos resultados.
No sexto capítulo, “Análise dos resultados” apresenta a análise dos resultados, as
melhorias esperadas com a implantação do processo proposto e a validação do
processo proposto.
O sétimo capítulo, “Conclusão”, apresenta as respostas às questões de pesquisa, as
conclusões finais, os resultados e as sugestões para novas pesquisas.
Referências, apêndices e anexo.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Desde os tabletes de argila ao documento eletrônico não há como
formar e desenvolver coleções sem se deparar com questões
próprias da natureza do processo, tais como o que se vai colecionar,
por quê, para quê e para quem colecionar. (WEITZEL, 2002).

O presente capítulo objetiva revisar e analisar criticamente a literatura, com o intuito
de contextualizar e embasar teoricamente o tema em questão à luz da produção
acadêmica, nacional e internacional, das áreas de interesse, identificando conceitos,
técnicas, ferramentas e metodologias pertinentes ao seu desenvolvimento.
A revisão cobriu os seguintes tópicos: (a) Biblioteca universitária; (b) Gestão de
bibliotecas universitárias; (c) Processo de aquisição bibliográfica; (d) Fatores
externos e internos a serem considerados na aquisição bibliográfica; (e) Gestão por
processos; (f) Business Process Modeling Notation; (g) Gestão de processos em
Bibliotecas Universitárias.
O tema foi investigado nos diversos tipos de fontes bibliográficas em seus diferentes
meios de acesso disponíveis, quais sejam, periódicos científicos, livros, teses,
dissertações e anais de encontros científicos. Como principais temáticas destacamse: a) aquisição bibliográfica, b) modelagem de processos, c) metodologias e
técnicas para modelagem de processos, d) melhoria de processos e e) modelagem
de processos em bibliotecas.
A pesquisa teve ainda como uma das bases para análise e busca do levantamento
bibliográfico uma adaptação do modelo webibliomining desenvolvido por Costa
(2010), que consiste na utilização de recursos e ferramentas baseados na Internet
para a mineração de dados através do estudo Bibliométrico ou Bibliomining. As
buscas foram feitas na Base Scopus disponível pelo Portal de Periódicos Capes. O
resultado poderá ser observado no apêndice 1.
Também foram realizadas consultas em outras diferentes fontes e bases de dados
como: catálogos de bibliotecas, bancos de teses e dissertações, base SciELO, base
Web of Science (PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES/MEC, 2016) e pesquisa no
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Google Acadêmico. Assim, o total de documentos analisado durante a pesquisa
bibliográfica foi ampliado o que possibilitou um maior número de documentos
nacionais e também internacionais de abordagem mais direta ao contexto do
assunto em questão.

2.1 GESTÃO EM BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS

A influência da administração na atuação dos bibliotecários, segundo Le Coadic
(1996, p.14, grifo da autora) tem início na sua formação. O significado das palavras
que formam o nome do curso já sinalizam essa importante influência, a palavra
Biblioteconomia

(organização,

administração

e

gestão)

e

Documentação

(organização e análise de qualquer tipo de documento em suas diversas formas de
apresentação).
De acordo com Blattmann (2001), a administração de bibliotecas foi muito
influenciada pela teoria geral da administração oriunda do período entre a Segunda
Guerra Mundial e os anos 1970, a saber:

a) administração científica do trabalho como chave para a
produtividade;
b) descentralização como um princípio básico de organização;
c) administração dos recursos humanos como a maneira ordenada
de inserção de pessoas nas estruturas organizacionais;
d) preparação das necessidades administrativas de amanhã;
e) contabilidade administrativa como fundamento do processo
decisório;
f) marketing; e,
g) planejamento a longo prazo. (BLATTMANN, 2001, p. 36).

Tais influências são reforçadas por Vale e Barbalho (2012), quando ressaltam que
estas contribuem na gestão das BU, pois permitem a compreensão do ambiente em
que se inserem, dando-lhes instrumentos para utilizar os recursos de que dispõem,
na execução de seus produtos e serviços.
Em seu trabalho sobre o aspecto administrativo da BU, Dziekaniak (2008) salienta a
importância desta discussão na fundamentação e no constructo teórico e prático,
além de dar suporte na
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[...] superação da utilização de práticas obsoletas e minimizar as
dificuldades enfrentadas pelos bibliotecários administradores,
problemas estes que, de certa forma, acabam comprometendo a
eficiência, qualidade, produtividade e responsabilidade social das
Bibliotecas Universitárias e, consequentemente, a educação de um
modo geral. (DZIEKANIAK, 2008, p. ).

O desenvolvimento constante de novas tecnologias e as demandas por serviços
mais condizentes com as novas formas de acesso aos diversos suportes da
informação acelera a necessidade de se modernizar administrativamente as
estruturas funcional e organizacional das bibliotecas. Cada vez mais vêm sendo
inseridos novos instrumentos de gestão com o intuito de melhorar seus serviços e
processos, objetivando o cumprimento de metas e a obtenção de resultados mais
efetivos.
A biblioteca presta serviços de informação, ou seja, o seu produto é a informação
(LE COADIC, 1996). Esta se encontra armazenada em diversos suportes que cada
vez mais se diversificam, assim como se diversificam as suas formas de acesso.
Acompanhar as mudanças, mediar o uso e proporcionar o acesso a este produto
pelo usuário é função primeira do bibliotecário.

A atual realidade requer profissionais com maior domínio em TIC e
em ferramentas de gestão de serviços de informação, desde sua
pesquisa, seu tratamento e, principalmente, sua disseminação aos
usuários, que a cada dia tornam-se mais exigentes e apressados na
obtenção de informações pontuais e relevantes, ou seja, a
informação exclusiva, eficiente e direcionada à sua necessidade.
(SANTOS; FACHIN; VARVAKIS, 2003, p. 86).

Uma vez que o usuário é o foco de tudo, atender suas demandas e necessidades é
a meta e o objetivo quando são idealizados e planejados os recursos financeiros e
humanos, o acervo, os serviços e os espaços em uma biblioteca. Para tanto

É importante conhecer quem são os usuários, quais são suas
necessidades, promover uma interação entre o fornecedor e o
usuário da informação, dar ênfase ao receber e analisar as
solicitações de serviço, detalhar as necessidades de cada usuário,
especificar o tipo de pesquisa ou de material bibliográfico necessário
e mais adequado àquele usuário. (SANTOS; FACHIN; VARVAKIS,
2003, p. 86).
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Para que a busca por melhorias na qualidade dos serviços disponibilizados aos
usuários aconteça de forma efetiva, é fundamental que todos os processos passem
por mudanças, adaptações constantes e sejam

totalmente compreendidos

(SANTOS; FACHIN; VARVAKIS, 2003).
Aborda-se a seguir alguns aspectos para melhor compreensão e contextualização
do processo de aquisição bibliográfica na estrutura da biblioteca. Este processo,
segundo Maciel (1995, p. 57), “[...] é a base material sobre a qual são realizados os
serviços meio e fim em uma biblioteca.”

2.1.1 Biblioteca Universitária

Inserida na estrutura organizacional de uma IES, a BU deve estar em acordo com
seus preceitos, políticas, objetivos e finalidades, para desempenhar com efetividade
o seu papel de apoio, para que juntas garantam uma educação digna e satisfatória.
A Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, em seu relatório para
a UNESCO, publicado por sua representação no Brasil em junho de 2010
(COMISSÃO INTERNACIONAL SOBRE EDUCAÇÃO PARA O SÉCULO XXI, 2010),
retoma e atualiza o conceito de “Educação ao longo da vida”,

[...] com suas vantagens de flexibilidade, diversidade e acessibilidade
no tempo e no espaço. É a ideia de educação permanente que deve
ser, simultaneamente, reconsiderada e ampliada; com efeito, além
das necessárias adaptações relacionadas com as mudanças da vida
profissional, ela deve ser uma construção contínua da pessoa, de
seu saber e de suas aptidões, assim como de sua capacidade para
julgar e agir. Ela deve permitir que cada um venha a tomar
consciência de si próprio e de seu meio ambiente, sem deixar de
desempenhar sua função na atividade profissional e nas estruturas
sociais. (COMISSÃO INTERNACIONAL SOBRE EDUCAÇÃO PARA
O SÉCULO XXI, 2010, p. 1).

Para a Comissão (2010, p. 34) este conceito está diretamente ligado ao conceito de
“sociedade educativa”, que amplia os limites do ato de aprender a outros ambientes
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como na vida econômica, social e cultural, abrindo espaço para a necessidade de
parcerias com as famílias, o meio econômico, o mundo associativo, os atores da
vida cultural etc.
Dentre as orientações constantes no relatório (COMISSÃO INTERNACIONAL
SOBRE EDUCAÇÃO PARA O SÉCULO XXI, 2010, p. 34) está a de que “A
universidade deve ocupar o centro do sistema educacional”, e que deve
desempenhar as quatro funções essenciais seguintes:

1. preparação para a pesquisa e para o ensino;
2. oferta de uma formação, em diferentes áreas, bastante
especializada e adaptada às necessidades da vida econômica e
social;
3. abertura a todos para responder aos múltiplos aspectos do que se
designa por educação permanente, em sentido lato;
4. cooperação internacional.

A BU deve acompanhar a IES em suas premissas, a fim de desenvolver tais funções
e garantir o acesso à informação sem limites e restrições, assim como os
bibliotecários devem mediar este acesso, orientando e facilitando a compreensão
das fontes de pesquisa e o uso dos seus diversos suportes.
No Brasil, as bibliotecas além da compreensão e adoção das normas de interesse
da área em que estão inseridas, no caso a educação, devem aplicar as normas e
diretrizes, norteadoras, definidas pelos órgãos de controle específicos. Neste caso,
as estabelecidas pelo Ministério da Educação e seus órgãos reguladores como o
INEP (2015), e pelo Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (2014), este último
responsável por classificar a atuação das bibliotecas por tipo, para o sistema.

BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA - Tem por objetivo apoiar as
atividades de ensino, pesquisa e extensão por meio de seu acervo e
dos seus serviços. Atende alunos, professores, pesquisadores e
comunidade acadêmica em geral. É vinculada a uma unidade de
ensino superior, podendo ser uma instituição pública ou privada. A
Biblioteca Universitária dá continuidade ao trabalho iniciado pela
Biblioteca Escolar.

À BU cabe se inserir cada vez mais nestas especificações e disponibilizar as
ferramentas e os serviços necessários ao cumprimento definitivo destes conceitos e

33

orientações para cumprir o seu objetivo maior que é disponibilizar o acesso à
informação. Segundo Dziekaniak (2008, [3]),

No âmbito da educação superior, compete à Biblioteca Universitária
(BU) assumir este papel, por ser um importante instrumento que a
universidade dispõe para exercer sua função social e de cidadania e
oferecer uma formação global. A evolução do ensino, da pesquisa e
da extensão nas universidades brasileiras tem contribuído para o
desenvolvimento do país em todos os níveis (tecnológico, social,
econômico, cultural e ambiental) e, sendo assim, crescem as
exigências para o desenvolvimento, aperfeiçoamento, melhoria
contínua e responsabilidade social das Bibliotecas Universitárias.

Para cumprir tal objetivo, a estrutura de uma BU deve estar preparada para atender
tanto aos múltiplos desafios impostos por um desenvolvimento tecnológico contínuo
e impositivo, aí consideradas as tecnologias da informação, quanto à busca
incessante pelo conhecimento registrado em seus diferentes suportes, constantes
em seu acervo.
Segundo Maciel (1995, p. 12),

[...] a biblioteca é uma organização formalmente estruturada para
fornecer aos indivíduos o maior e o mais impalpável dos bens: a
leitura, a informação, o conhecimento acumulado nos registros
bibliográficos e multimeios. Para atingir este objetivo a biblioteca
conta com uma estrutura algo complexa, onde se incluem as
coleções (acervo) de que dispõe, os serviços, recursos e critérios
que ela adota para traduzi-las e levá-las aos usuários (catálogos,
serviços de alerta, referência, etc.), o pessoal interno que aciona o
sistema, o espaço físico que a abriga, etc.

Como nessa estrutura complexa das bibliotecas inclui-se a formação e gestão do
seu acervo, trata-se a seguir da aplicação da gestão em ambientes de bibliotecas e
da sua importância para o seu melhor desempenho.
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2.1.2 Processo de aquisição bibliográfica
Considerado um processo técnico administrativo essencial ao funcionamento da
Biblioteca, a aquisição bibliográfica é, segundo Maciel (1995), um serviço meio,
parte do macroprocesso “desenvolvimento de coleções”.
É necessário ter em vista a “[...] impossibilidade humana de absorver todas as
informações produzidas no mundo, necessárias para se dominar todos os campos
do conhecimento.” (Weitzel, 2002, p.3).
Ao levar em conta essa limitação humana, ainda segundo a mesma autora, o
desenvolvimento de coleções tornou-se recurso fundamental para que se administre
o acervo de acordo com os interesses e o perfil daqueles que necessitam de
informações específicas.
Esse processo funciona como filtro do conhecimento registrado,
separando o joio do trigo para consumo adequado. Exige do
bibliotecário e de sua equipe de especialistas grande capacidade de
análise da informação para selecionar as mais relevantes e
pertinentes produzidas em cada área de interesse. (WEITZEL, 2002,
p. 3).
[...] não está somente baseado em critérios de custo-benefício, mas,
sobretudo, em políticas de seleção, aquisição, avaliação e descarte
onde são consideradas, também, desde as características inerentes
ao campo de conhecimento no qual a seleção ocorre, às
particularidades específicas dos clientes e do próprio ambiente no
qual os serviços de informação se localizam. (VERGUEIRO, 1997,

p 102).
Para compreender um pouco como se estrutura este macroprocesso, tomou-se por
base Vergueiro (1989), Weitzel (2006) e Evans (2005), e entende-se que o
desenvolvimento do acervo constitui-se por seis etapas interdependentes:


Estudo da comunidade;



Políticas de seleção;



Seleção;



Aquisição bibliográfica;



Avaliação;



Descarte.
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Figura 1: Etapas do desenvolvimento de coleção.
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Atendimento ao aluno

Referência

Processamento
técnico

AQUISIÇÃO
BIBLIOGRÁFICA

Avaliação

Estudo da
comunidade

NOVA DEMANDA

Políticas de
Seleção
Descarte

Seleção
Fonte: A autora (2016)

O esquema mostra que o processo de aquisição bibliográfica, que é uma ponte entre
as demandas de usuários e institucionais e os serviços técnicos e de atendimento da
biblioteca, recomeça a cada nova demanda da comunidade em que está inserida,
realimentando com informações o novo processo, deduzindo-se daí que deve
acontecer de forma constante e contínua.
A busca sistemática pela otimização dos procedimentos da aquisição bibliográfica
segundo Andrade e Vergueiro (1996), independe se esta será para uma instituição
publica ou privada e que uma de suas funções é a de concretizar planos e assim
atender aos anseios da comunidade, na medida em que executada de forma
contínua.
De acordo com Drumond (2014, p. 37) a aquisição bibliográfica “[...] pode ser
realizada através dos processos de doação, compra e intercâmbio.” O processo por
compra, objeto desta pesquisa, é o principal responsável pela formação,
desenvolvimento e atualização do acervo e em uma BU é fundamental para garantir
o atendimento ao perfil e às áreas de interesse da IES a qual pertence.
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Sobre esta interdependência, Maciel e Mendonça (2006, p.21) complementam:
O nível de complexidade das atividades de aquisição naturalmente
varia conforme as características das instituições onde ocorrem.
Diferentes estruturas administrativas, e diferentes objetivos, exigirão
procedimentos também diferenciados. Em bibliotecas universitárias,
por exemplo, costumam ocorrer de modo diferente do que em uma
biblioteca pública. Em qualquer dos casos, no entanto, o importante é
a preocupação com a eficiente organização do processo de
aquisição, de modo a garantir que o item selecionado ingresse no
acervo no menor tempo e ao menor custo.

2.2 GESTÃO POR PROCESSOS

Eficiência e qualidade são duas respostas apropriadas para enfrentar a avalanche
de mudanças que as organizações precisam absorver incessantemente. A dinâmica
da produção tecnológica e a globalização, há décadas, vêm provocando
transformações não só na forma como se cria um determinado produto ou serviço,
mas em todo o seu contexto. A gestão por processos passou a se impor nos novos
tempos como solução para os desafios que se anunciam a cada instante.
Administração por processos tem como principal finalidade, “[...] a orientação para a
eficiência e a eficácia dos processos principais com objetivos específicos de
desempenho [...] As funções envolvidas [...] são administradas em seu conjunto, por
meio de uma equipe [...]” (MAXIMIANO, 2007, p.166). Estes processos estão
relacionados à transformação de insumos em produtos destinados a clientes
externos e internos. Para o autor,

A administração por processos consiste em administrar as funções
permanentes como elos de uma corrente e não como departamentos
isolados uns dos outros. O resultado é uma cadeia horizontal de
processos, em lugar da estrutura vertical da cadeia de comando. A
horizontalização reformula o modo de administrar as operações,
integrando todas as funções envolvidas na solução de um problema
[...] e permite que as funções trabalhem de forma coordenada,
aumentando a eficiência ao longo de todo o processo. (MAXIMIANO,
2007, p.165).

Os processos horizontais envolvem informação e decisão que, de acordo com
Gonçalves (2000, p. 12) “[...] São essenciais para prover a coordenação lateral
necessária para a execução adequada dessas atividades”.
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O papel da gestão por processos é ressaltado por Valle e Costa (2012a, p. xiii) como
um “[...] instrumento de ligação entre tudo o que se faz na organização. Visa facilitar
a comunicação e a cooperação, servindo de elo entre as estratégias e competências
organizacionais e as atividades diárias [...]”
Para Maximiniano (2007, p.165), processo é:

[...] um conjunto ou sequência de atividades interligadas, com
começo, meio e fim. Os processos fornecem a dinâmica das
organizações, mobilizando as áreas funcionais para fornecer
resultados. Por meio de processos, a organização recebe recursos
do ambiente (trabalho humano, materiais, energia e equipamentos) e
transforma-os em produtos, informações e serviços, que são
devolvidos ao ambiente.

A sequência do processo associado a qualquer produção, seja de bens ou serviços,
envolve, segundo Slacke, Chambers e Johnston (2002, p. 36), “[...] um conjunto de
recursos de input usado para transformar algo ou para ser transformado em outputs
de bens e serviços.” A figura 2 mostra a apresentação do processo de input e output,
para esta pesquisa.

Figura 2: A criação de produtos e serviços envolve os processos input –
transformação (processos) – output.
Ambiente
Recursos de
entrada a
serem
transformados

MACROPROCESSOS

Materiais
Informação
Consumidores

Instalações
Pessoal
Recursos de
entrada de
transformação

PROCESSOS

Recursos
de entrada
(input)

SUBPROCESSOS

Saídas de
produtos
e serviços
(output)

Consumidores

ATIVIDADES

TAREFAS

Ambiente
Fonte: Adaptado de Slacke, Chambers e Johnston (2002, p. 36) e Brasil (2013, p.25).
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De acordo com Gonçalves (2000, p. 7), “Os inputs podem ser materiais,
equipamentos e outros bens tangíveis, mas também podem ser informação e
conhecimento.[...]”. A autora apresenta em seu artigo três categorias básicas de
processos empresariais, a saber:

os processos de negócio (ou de cliente) são aqueles que
caracterizam a atuação da empresa e que são suportados por outros
processos internos, resultando no produto ou serviço que é recebido
por um cliente externo;
os processos organizacionais ou de integração organizacional
são centralizados na organização e viabilizam o funcionamento
coordenado dos vários subsistemas da organização em busca de
seu desempenho geral, garantindo o suporte adequado aos
processos de negócio; e
os processos gerenciais são focalizados nos gerentes e nas suas
relações e incluem as ações de medição e ajuste do desempenho da
organização.
(GONÇALVES, 2000, p.10, grifo da autora).

A abordagem por processos permite uma melhor especificação do trabalho
realizado, o desenvolvimento de sistemas, a gestão do conhecimento, o redesenho
e a melhoria por meio da análise do processo realizado, identificando assim,
oportunidades de melhorias e aperfeiçoamento (BRASIL, 2013, p. 13).
Dentre os resultados positivos da implementação da gestão por processos Paula e
Valls (2014, p. 141) destacam,

[...] a visão sistêmica e horizontal dos processos, otimização na
utilização dos recursos, melhoria na comunicação entre os
departamentos envolvidos no processo, processos e atividades
claramente definidos, identificação de mudanças a serem feitas,
atendimento das necessidades dos clientes [...]

Para alcançar tais resultados é fundamental que a organização conheça e
compreenda

cada

um

de

seus

processos

profundamente.

Para

isto,

o

gerenciamento por processos disponibiliza diversas metodologias para mapeamento
e modelagem de processos.
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“Mapeamento de processos consiste em identificar como os processos da
organização são realizados e desenhar um fluxograma, representando o tempo e as
responsabilidades na execução.” (BRASIL, 2013, p. lxxiv).
Segundo Oliveira e Almeida Neto (2012a, p. 39), a “Modelagem visa criar um modelo
de processos por meio da construção de diagramas operacionais sobre seu
comportamento”, assim como “[...] entender e repensar a empresa [...]”. Serve para
validar o projeto e certificar se este atenderá aos requisitos globais estabelecidos
(qualidade, performance, custo etc.)
Por onde começar? Quais os primeiros procedimentos? Para Oliveira e Almeida
Neto (2012a), deve-se começar com a modelagem. Primeiro determine a estrutura
organizacional, defina o perfil dos colaboradores, treine os membros da equipe para
que possam ser críticos em suas questões, ai sim passe para a modelagem. Os
autores ressaltam que a modelagem deve atingir os seguintes objetivos,
apresentados como o “ciclo do processo de mapeamento na figura 3:

Figura 3: Ciclo do processo de mapeamento.

Entendimento

Plan

Aprendizado

Do

Documentação

Melhoria

Check

Act

Fonte: Oliveira e Almeida Neto (2012a, p. 40)

Apresenta-se a seguir, algumas das técnicas mais utilizadas e difundidas atualmente
para modelagem de processos, de acordo com Almeida Neto (2012a) e AguilarSavén (2004), que são:
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Business Process Modeling Notation (BPMN)

[...] é um padrão desenvolvido visando oferecer uma notação mais
facilmente compreendida e usada por todos os envolvidos nos
processos de negócio. [...] Trata-se de uma técnica abrangente e que
oferece recursos para modelagem dos mais variados tipos de
processos desde os mais genéricos aos mais específicos.
(BRACONI; OLIVEIRA, 2012, p.[77]).

Unified Modeling Language (UML) – é considerada um padrão de linguagem de
modelagem orientada a objeto, e “é uma linguagem para especificar, visualizar,
construir e documentar tanto os artefatos de sistemas de software, quanto a
modelagem de negócios e outros”. (AGUILAR-SAVÉN, 2004, p. 140, tradução
nossa). Segundo Almeida Neto (2012a, p. 54) esta técnica busca “[...] a qualidade da
identificação dos requisitos funcionais e não funcionais.”
Integrated DEFinition (IDEF) – “É uma família de métodos que inclui um paradigma
capaz de abranger tanto a modelagem necessária de uma empresa, como as suas
áreas de negócios[...]” (AGUILAR-SAVÉN, 2004, p. 136, tradução nossa). Segundo
Almeida Neto (2012a, p. 61), atualmente o IDEF apresenta 16 tipos de diagramas,
ou padrões de modelagem para diferentes áreas ou setores.
Event-driven Process Chain (EPC) – “Cadeia de processos orientada por eventos
é uma das técnicas mais difundidas [...] voltada para a modelagem de processos
essencialmente baseada no controle de fluxos de atividades e eventos e suas
relações de dependência.” (ALMEIDA NETO, 2012a, p. 54).

Para melhor compreensão das técnicas supracitadas, elenca-se, no quadro 1,
algumas vantagens e desvantagens associadas a cada uma delas.

41

Quadro 1: Técnicas para modelagem de processos: vantagens e desvantagens.
Técnica

Vantagens
 Padronização e gestão pelo Object Management Group (OMG);
 Padrão de notação com suporte em diversas ferramentas de
modelagem;
 Permite evoluir para o padrão XPDL 2.0 (linguagem de workflow);

BPMN

 Permite diminuir a lacuna entre o desenho do processo de negócio e
a implementação, com a conversão dos PDN para Business Process
Execution Language (BPEL);

Desvantagens
 É uma notação gráfica e
sua
integração
com
outras ferramentas é
parcialmente atendida;
 Não aceita diferentes
visões;
tem
foco
somente em processos.

 Incorpora facilidades das técnicas de modelagem como o UML/AD e
o IDEF;
 Controle do intercâmbio de envio e recebimento de mensagens ao
mundo externo à organização.
 Facilidade de entendimento;
 Apresenta diferentes tipos de diagramas, elementos de modelo e
ligações que permitem examiná-los e entender como eles se
relacionam.

UML

 Foco na engenharia de
software.apenas

 Fornece diferentes diagramas que capturam cada aspecto do objeto
modelado;
 Recursos de modelagem para diferentes aspectos do negócio;
 Padronizada e usada por muitas ferramentas de softwares para
processos de software;
 Focada primeiramente para a escrita de processos de software.
 Independente da indústria tecnológica e usado em quase todos os
contextos;
 Recebe suporte de muitas ferramentas tecnológicas;
 É uma técnica de diagramação (modelagem de decisões e ações)
para organização ou sistema, apropriada para sistema ou processo;

IDEF

 Técnica robusta e bem documentada (disponível e padronizada) e
com metodologia para atribuição de nomes a processos e
diagramas;
 Apresenta diagramas de fácil entendimento;
 A especificação da atividade permite analisar processos complexos;
 Permite visões a partir de diferentes perspectivas com influências
mútuas;

 Modelos muitas vezes
interpretados
como
sequência de atividades;
 A abstração de tempo,
sequência e decisão
lógica
dificultam
a
compreensão
de
pessoas de fora da área
de processos;

 Descrição concisa de sistemas e processos, ou seja, input, control,
output e mechanism

 Os tipos de informação
requeridos
pelos
modelos podem ser
difíceis de manter.

 Adequada para estruturas complexas de processos e atividades,
mapeando o fluxo de controle de atividades;

 Não ser padronizado por
entidade independente;

 Notação gráfica simples, intuitiva e variedade de ferramentas de
mercado;

 Não indica evento após
cada atividade o que
pode ser negativo em
processos
de
larga
escala ou complexos.

 Permite integração de diferentes visões;

EPC

 Podem
ficar
muito
concisos
e
serem
compreendidos somente
por especialistas;

 Para modelos de grande escala e/ou complexos;
 Capacidade de exportação para vários formatos-padrões;
 Alto nível de abstração pelo encadeamento de eventos e atividades;
 Elemento central de integração da plataforma ARIS lhe confere
grande aceitação e respeitabilidade.

Fonte: Adaptado de Almeida Neto, 2012a, p. [52]-72)
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Atente aqui, portanto, à importância das técnicas de modelagem para conhecer os
processos e identificar as necessidades de melhorias. Segundo Almeida Neto
(2012b, p. 23), “Melhorar significa incrementar alguma qualidade ou reduzir alguma
deficiência inerente a um produto, serviço ou processo. A melhoria deve sempre
adicionar valor para o cliente.” Para o autor, a melhoria deve ser um processo
contínuo “[...] e a melhor forma de provê-la é pela gestão por processos.”.
Cinco objetivos básicos a serem observados para se melhorar o desempenho em
qualquer tipo de operação produtiva e a vantagem competitiva que está associada a
eles, são apontados por Slacke, Chambers e Johnston (2002). São eles:

a) Fazer as coisas de forma certa = vantagem de qualidade para a empresa
b) Fazer as coisas com rapidez = vantagem em rapidez
c) Fazer as coisas em tempo = vantagem de confiabilidade
d) Mudar o que faz = vantagem da flexibilidade
e) Fazer as coisas o mais barato possível = vantagem de custo a seus clientes

Os pontos destacados acrescentam ao processo características fundamentais à
satisfação do usuário final. Por esta razão estão associadas à competitividade.
A premissa é a de que, “[...] a melhoria deve contemplar sempre o todo e não
apenas o processo em questão, isoladamente, sob pena de não alcançar seus
objetivos. O mesmo vale para seus subprocessos e atividades.” Almeida Neto
(2012b, p. 23), destaca que nesta visão do todo no processo de melhoria reside o
foco da Gestão por processos, ou seja, “focar sempre ‘no todo’, em primeiro lugar,
para depois focar as partes (visão sistêmica do processo) [...]”.
Não é intenção desta pesquisa aprofundar-se no tema da melhoria de processos
propriamente dito, mas apenas demonstrar sua importância e ligação com a gestão
por processos na continuidade e soluções para os resultados das análises da
aplicação de suas técnicas de modelagem.
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Observadas as técnicas acima, seus conceitos, características e alguns documentos
sobre a aplicação de modelagem de processos em bibliotecas, a presente pesquisa
optou pela utilização da técnica BPMN, para o estudo de caso a ser desenvolvido no
capítulo 4.

2.2.1 Business Process Modeling Notation

Como observado acima e no levantamento bibliográfico, a BPMN, foi uma das
tecnicas mais indicadas para a aplicação em um processo de biblioteca. Neste
tópico, aborda-se mais detalhes para uma melhor compreensão da técnica.
Sobre o processo de negócio (BP) e a gestão por processos de negócios (BPM),
assim definem Chinosi e Trombeta (2012) que:

O processo de negócio (BP) “[...] é um conjunto de um ou mais
procedimentos vinculados, ou atividades executadas, seguindo uma
ordem pré-definida que coletivamente irá atingir um objetivo de
negócio ou meta. Normalmente desenvolvida dentro do contexto de
uma estrutura organizacional com papéis funcionais ou
relacionamentos definidos. Este processo pode ser interno ou
externo, este desenvolvido em colaboração com outra organização
se torna uma tarefa mais complexa pela falta de semântica única
para a terminologia dos modelos de BP [...].”
A Gestão de processos de negócios (BPM) proporciona
governança no ambiente organizacional resultando em melhorias,
agilidade e desempenho operacional dos processos de negócio. É
uma abordagem sistemática para melhorar processos de negócios
em qualquer tipo de organização. (CHINOSI; TROMBETA, 2012, p.
126, tradução nossa).

Para um melhor entendimento da BPM, Brocke et al. (2014) propõem em seu artigo
dez princípios para sua aplicação. São eles:
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Quadro 2: Princípios e questões para aplicação da BPM.
Princípios
Contextualização
Continuidade

Capacitação
Holística
Institucionalização
Participação
Compreensão
conjunta
Finalidade
Simplicidade
Adequação da
tecnologia

Perguntas para orientar a prática BPM
- Em que contexto será aplicada a BPM?
- Quais os fatores que caracterizam o contexto da aplicação?
- Quais os requisitos iniciais para a implantação da BPM?
- Como podemos sustentar uma iniciativa BPM?
- Como é que vamos estabelecer melhoria contínua e inovação nos processos de
negócios a longo prazo?
- Qual é a agenda global conectando os diferentes projetos de BPM?
- Que medidas devemos tomar para desenvolver capacidades de BPM?
- Sabemos quais recursos são necessários nas diferentes áreas da organização?
- Como é que vamos estabelecer as capacidades dinâmicas necessárias para o
sucesso da BPM?
- Com que outras áreas de negócio ou de gestão nossa iniciativa pode se relacionar?
- Quais dessas áreas precisam ser consideradas?
- Que sinergias podemos aproveitar?
- Quem irá assumir a aplicação da BPM?
- Que tipo de estrutura organizacional adequa-se ao BPM?
- Quais são os incentivos para o envolvimento dos nossos funcionários na
implantação da BPM?
- Que partes interessadas serão afetados pela iniciativa da BPM?
- Quais são as especificações desse público?
- Podemos considerar perspectivas de mais apoio?
- Qual a linguagem que será compreendida por todos os envolvidos?
- Quais são os conceitos essenciais nas diferentes áreas de negócio?
- Como superar as lacunas linguísticas entre os diferentes grupos?
- O que queremos alcançar com BPM?
- Que alternativas temos?
- Como podemos medir os ganhos de BPM?
- Para quais atividades de BPM devemos dirigir o foco?
- Como podemos reduzir os esforços no BPM?
- O que acontecerá se pararmos de apoiar certas atividades da BPM?
- A tecnologia disponível para apoiar o propósito da BPM é particular?
- Como podemos garantir que a tecnologia utilizada inicialmente é apropriada para o
contexto?
- Como podemos gerenciar a transformação organizacional que advém do uso de
uma nova tecnologia?

Fonte: Adaptado de Brocke et al. (2014, p. 14, tradução nossa)

Conforme observado no tópico anterior, diferentemente das outras técnicas, o BPMN
é de fácil compreensão e usada por todos os envolvidos no processo de negócio
(estrategistas, analistas de negócio e técnicos em tecnologias). Segundo Braconi e
Oliveira (2012), o BPMN tem sido muito bem aceito pelos usuários de processos de
negócios de uma forma geral, principalmente por existir uma quantidade
considerável de fornecedores de software de modelagem de processos, os autores
destacam dois pontos fortes desta técnica,

Primeiro ponto, [...] a ligação entre o desenho do processo de
negócio (DPN) e a implementação desses processos num ambiente
operacional, possibilitando a sua automação e execução, por meio
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da criação de uma ponte de integração padronizada que facilita a
comunicação entre ambos.
Segundo ponto, [...] assegurar que as linguagens XML desenhadas
para execução de processos de negócios como Business Process
Execution Language (BPEL4WS), possam ser visualizadas dentro de
uma notação orientada por processos. (BRACONI E OLIVEIRA,

2012a, p. 78)
Quanto ao seu escopo e descrição, a BPMN somente apoia a modelagem de
conceitos aplicáveis a processos de negócios. É utilizada para comunicar e informar
uma grande variedade de públicos e o seu desenho permite o apoio a diversos tipos
de modelagens e a criação de processo de negócio de ponta a ponta.
Um modelo de BPMN apresenta três tipos básicos de submodelos: Processos
privados (acontecem dentro da instituição), processos abstratos (processos públicos
e de interação com outra entidade externa) e processos de colaboração (interação
entre dois ou mais processos). (BRACONI; OLIVEIRA, 2012a, p. 79).
Observa-se que a técnica BPMN decompõe-se em processos, subprocessos (estes
se decompõem sucessivamente) e tarefas. De acordo com Oliveira (2012a, p. 18),
trabalhar com arquitetura de processos extensos pode gerar complicações e não
agregar valor ao processo modelado, e sendo assim, o recomendável é decompor
em três ou quatro níveis no máximo.
O BPMN objetiva criar mecanismos simples para o desenvolvimento dos modelos
dos processos de negócio, garantindo a complexidade inerente.a eles. Sua definição
e apresentação gráfica se dá somente na forma de Diagrama de Processos de
Negócios (DPN), um diagrama padrão, onde os processos são desenvolvidos por
meio do desenho e de elementos gráficos (BRACONI; OLIVEIRA, 2012a). Será
mostrado agora a representação destes elementos, a começar pelos básicos, figura
4, os seus desdobramentos na figura 5 e um exemplo de modelagem na figura 6.
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Figura 4: Elementos básicos do BPMN.

Atividade
Evento

Gateway

Conector

Fonte: Oliveira e Almeida Neto (2012a, p. 40)

Figura 5: Elementos do BPMN.

Eventos – são
ocorrências durante um
BP. Tipos: de início, os
intermediários e de fim.

Pontes (filtros de decisão) –
utilizado para controlar como a
sequência do fluxo interage ao
convergir (juntar) e divergir
(separar). Os símbolos representam
os diferentes comportamentos.

Raias/partições – utilizados
para dividir e organizar
atividades. Tipos: Pool
(piscina) e Lane (Raia)

Atividades – trabalho que
será executado em um BP.
Tipos: tarefa, subprocesso
(colapsado ou espandido)
e processo.
Artefatos –
informações
alem da
estrutura
básica do PB.
Tipos: objeto
de dados
grupos e
anotação.

Conectores/ob
jetos – a
sequência de
fluxo mostra a
ordem em que
as atividades
serão
?executadas no
PB.

Fonte: Adaptado de Chinosi e Trombetta (2012, p. 128, tradução da autora) e Braconi e
Oliveira, (2012a, cap. 7)
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Figura 6: Exemplo de processo modelado utilizando BPMN.

Fonte: Braconi e Oliveira, (2012a, p. 79)

A técnica BPMN permite flexibilidade na apresentação e desenho do DPN. É
abrangente e com recursos para a modelagem de variados tipos de processos, dos
mais genéricos aos mais específicos. De acordo com Braconi e Oliveira (2012a) é
indicado para a modelagem de processos de qualquer natureza, dentre eles os
administrativos, donde se deduz sua aplicabilidade

ao processo de compra em

bibliotecas.

2.2.2 Gestão de processos em Bibliotecas Universitárias

Vários fatores influenciam diretamente a necessidade das organizações na procura
por melhorias nos processos, dentre eles o avanço da sociedade que rumo às novas
dinâmicas geridas pela globalização, cada vez mais prima por maior qualidade em
produtos e serviços. Acompanhar tais fatores, segundo Valls e Paula (2014, p. 138),
levaram, “dentre outras coisas, à disposição pela adoção de novos procedimentos
de trabalho [...]”.
O mapeamento de processos possibilita que a instituição “[...] analise os fluxos de
trabalho partindo dos processos mais abrangentes em direção aos menos
abrangentes. Dessa forma, são identificados os macroprocessos, os subprocessos e
as atividades envolvidas em todo o fluxo.” (PAULA E VALLS, 2014, p. 141).
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Reis e Blattmann (2004, p. 6), em seu artigo sobre gestão de processos em
bibliotecas, identificaram processos e subprocessos técnicos diretamente envolvidos
com a prestação de serviços. Para eles, os setores de “seleção e o de aquisição, os
processos de tratamento técnico e o de atendimento ao usuário”, têm influência
direta não só na criação de produtos e serviços, mas também na qualidade dos
serviços prestados pela biblioteca.
Com base nos estudos de Molina Molina et al. (1999), Vale e Barbalho (2012),
Gonçalves (2000), Santos, Fachin e Varvakis (2003), Reis e Blattmann (2004), Paula
e Valls (2014), Drumond (2014), Rosa (2014) apresentou-se, na figura 7, o que, para
esta pesquisa, entende-se como estrutura organizacional por processos para uma
BU.
Figura 7: Estrutura hierárquica BU: Macroprocessos, processos, subprocessos,
atividades e tarefas.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA
PROCESSOS

Subprocessos
Atividades
ADMINISTRAÇÃO

Tarefas
Realimentação

DESENVOLVIMENTO
DE
COLEÇÃO

PROCESSAMENTO
TÉCNICO

REFERÊNCIA
(atendimento ao
usuário)

PROCESSOS

PROCESSOS

PROCESSOS

Subprocessos

Subprocessos

Subprocessos

Atividades

Atividades

Atividades

Tarefas

Tarefas

Tarefas

Fonte: A autora (2016)
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Os tipos de processos são sintetizados por Reis e Blattmann (2004, p. 8), da
seguinte maneira:

a) Macroprocesso: é um processo que geralmente envolve mais de
uma função da organização, cuja operação tem impactos
significativos nas demais funções. Dependendo da complexidade, o
processo é dividido em subprocessos.
b) Subprocessos: divisões do macroprocesso com objetivos
específicos, organizadas seguindo linhas funcionais. Os
subprocessos recebem entradas e geram suas saídas em um único
departamento.
c) Atividades: os subprocessos podem ser divididos nas diversas
atividades que os compõem, e em um nível mais detalhado de
tarefas.

As atividades de mapeamento e modelagem de processos em bibliotecas têm sido
usadas principalmente com o objetivo de otimizar seus processos de negócio por
meio da identificação dos pontos críticos destes, visando à satisfação de seus
usuários internos e externos (ROSA, 2014, p. 39). Entende-se como usuários, os
discentes, os servidores, e a comunidade externa.
Segundo Santos (2003, p.85), em seu artigo sobre gestão de serviços em
bibliotecas,

A busca de melhoria da qualidade, tão comum em empresas
industriais, passou a ser prioridade também nas organizações
prestadoras de serviços. Assim, a gestão dos processos passa a ter
papel crucial nas organizações de serviços, principalmente para as
organizações voltadas à prestação de serviços de informação, como
no caso das bibliotecas.

Algumas vantagens do gerenciamento por processos na visão de Reis e Blattmann
(2004, p. 10 e 11):

a) conhecimento global dos processos com melhor utilização dos
recursos: otimização e priorização;
b) melhoria na comunicação com maior envolvimento dos
funcionários, em todos os níveis e entre diferentes departamentos;
c) redução dos custos administrativos da empresa, garantindo a
manutenção ou melhoria do nível de serviço e capacidade de
processamento das unidades administrativas;
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d) mapeamento dos processos críticos, servindo como base para a
avaliação dos sistemas de informação a serem implantados;
e) atendimento das necessidades dos clientes;
f) visão ampla e horizontal do negócio;
g) definição clara dos processos com base nas atividades e em
padrões de qualidade estabelecidos;
h) implementação mais fácil de mudanças: a visão do processo ajuda
a identificar mudanças que beneficiam o processo como um todo;
i) balanceamento entre as funções;
j) desenvolvimento de protótipo do negócio; e,
k) simulação e critica do efeito das mudanças propostas pelas
pessoas que executam o trabalho.

Pode-se acrescentar a estas vantagens a produção de registros e documentos
administrativos, tais como manuais, regimentos, diretrizes, relatórios, diagramas,
mapas de atividades e normas que, por permanecerem disponíveis e de posse da
organização, servirão de consulta para as novas gerações de funcionários,
auxiliando na compreensão dos processos e garantindo a continuidade do uso dos
processos definidos.
Estudo

sobre

mapeamento

dos

processos

no

serviço

de

informação

e

documentação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais destacou a importância
das planilhas contendo as descrições das tarefas, dos fluxos e análise dos
processos para o desenvolvimento de manuais de trabalho, uma vez que, para as
autoras, “estes manuais permitirão uma autonomia de cada fluxo, independente do
operador [...]”. (BARBEDO et al., 2009, p. 9).
Apresenta-se a seguir alguns estudos de casos encontrados na revisão da literatura,
que de alguma forma contribuiram para o desenvolvimento deste trabalho. Foram
dois casos estrangeiros e três casos brasileiros, a saber:
Barbrow e Hartline (2015, p. 1, tradução da autora), procuraram “descrever o valor
do mapeamento de processos para as bibliotecas como um primeiro passo na
promoção de uma cultura de avaliação organizacional”. Desenvolvido na Biblioteca
da Universidade de Michigan, o estudo buscou através da capacitação, desenvolver
habilidades nos bibliotecários e funcionários nas ferramentas utilizadas para
mapeamento de processos. A partir deste treinamento, iniciou-se o trabalho
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cooperativo de identificação dos processos diários. Os autores identificaram um
grande envolvimento dos funcionários na busca por melhorias no fluxo das
atividades. Para os autores,

Mapeamento de processos é um exercício para identificar os
principais passos e decisões em um fluxo de trabalho de forma
visual. Ele controla o fluxo de informações, materiais e documentos
envolvidos no processo e esclarece tarefas, decisões e ações que
são necessárias em determinados pontos no tempo. Além disso, os
mapas de processos descrevem as funções de uma variedade de
partes interessadas que têm impacto ao agir no processo.
(BARBROW; HARTLINE, 2015, p. 2, tradução da autora).

A aplicação do mapeamento de processos neste estudo envolveu várias razões,
sendo que a principal delas foi o registro do “conhecimento institucional tácito”, que é
aquele acumulado por cada membro da equipe ao longo do tempo. Daí advém a
importância da capacitação de toda a equipe e do seu envolvimento no processo. O
programa de capacitação incluiu um Seminário apresentando uma visão geral e
introdutória sobre mapeamento de processos e workshops para aprofundamento do
assunto. A ferramenta de gestão utilizada foi o “Mapeamento de processos de
negócios”. Inicialmente foi aplicada como teste durante a capacitação, nos seguintes
processos indicados pelos funcionários: “solicitação de compra de livros, “check-out
do livro”, “reserva de sala de estudo” e ”solicitação de orientação”.
A ferramenta foi aplicada definitivamente, na formação das “Coleções Especiais da
Biblioteca”, especificamente no processo de “recebimento de doações em espécie”,
e teve por objetivo compreender o processo e facilitar a sua utilização por todos os
membros da biblioteca, incluindo a equipe de Desenvolvimento de Bibliotecas. A
elaboração colaborativa do mapa envolveu sete pessoas durante quatro semanas e
resultou em benefícios para a organização, como melhorias nos processos de
trabalho em geral e, em particular, nas comunicações interdepartamentais. O mapa
em questão passou a ser referência para todos os departamentos que recebem
materiais de doadores.
Reinhartz-Berger, Soffer e Sturm (2003, tradução da autora) apresentam em seu
artigo a aplicação de um modelo de referência, o Application-based Domain
Modelling (ADOM), que consiste em uma plataforma para criação de modelos de
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referência de organização para verificar os processos específicos com o modelo de
referência organizacional, juntamente com a ferramenta BPMN linguagem de
modelagem para a definição de atividades, eventos, fluxos e entradas lógicas dentre
outros, objetivando a criação de modelos de referência para organizações os mais
genéricos possíveis.
Segundo os autores, os processos de negócios em organizações complexas, ou
seja, as que incluem um grande número de unidades organizacionais vagamente
conectadas, podem ser localmente projetados por unidades organizacionais
específicas, tendo como objetivo especificar o domínio genérico em termos de
elementos comuns (uniformização) e variantes (variabilidade). Para tal, os autores o
utilizaram em modelo de referência de requisição de compra em uma Universidade e
sua aplicação em duas sub-unidades: uma das bibliotecas e o departamento de
aquisição.
O estudo citado descreve o processo de reconhecimento das especificidades das
sub-unidades indicadas, através do mapeamento dos processos específicos de cada
uma, identificando os pontos divergentes e ressaltando que a importância desta
identificação está no fato destas unidades organizacionais compartilharem o mesmo
sistema de compras e as mesmas políticas organizacionais. O procedimento de
validação do ADOM-BPMN é apresentado formalmente em detalhes, objetivando
determinar se os modelos de processos de negócios, específicos, atendem às
restrições do modelo de referência.
O artigo apresenta as figuras de um Modelo de referência ADOM-BPMN do
processo de requisição de compra de uma universidade, de um modelo de negócios
de um processo de requisição de compra da biblioteca e de um processo de
requisição de compra de equipamentos. As figuras dos modelos verificáveis após a
redução

e

unificação,

para

as

duas unidades específicas,

também

são

apresentadas. Em conclusão, a importância da validação, nesta situação, é que
qualquer caso de desvio em relação ao modelo de referência, demandará um
redesenho de toda a integração e composição de serviços, bem como dos dados
mediadores.
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Oliveira e Amaral (2012), mapearam os processos de trabalho desenvolvidos nas
Bibliotecas do Campus Sertãozinho do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo. Este instituto é organizado em estrutura multicampi e
oferece cursos de nível técnico, tecnológico, licenciatura e bacharelado. A intenção
dos autores era implantar atividades de planejamento e compreender os processos
desenvolvidos nas Bibliotecas. O método utilizado foi a pesquisa-ação e o estudo
teve caráter exploratório e qualitativo. O Mapeamento em questão identificou nove
processos e 54 subprocessos, com ênfase no processo de “aquisição de obras por
compra”, onde foram identificados nove subprocessos, detalhados posteriormente
em respectivos fluxogramas. Para a análise dos problemas identificados, foi aplicada
a ferramenta de análise, diagrama de causa e efeito, que consiste na análise das
seguintes variáveis: matéria-prima e insumos, método e medida. O estudo resultou
no “mapeamento dos processos de trabalho”, “detalhamento dos processos de
trabalho”, “análise dos processos” e propostas de melhorias com base na ferramenta
de qualidade do diagrama de causa e efeito.
Drumond (2014) propôs, em sua dissertação, analisar o nível de maturidade do
processo de compra de material bibliográfico desenvolvido nas bibliotecas da
Universidade Federal Fluminense. Um dos objetivos da pesquisa foi o mapeamento
das atividades para o processo de compra. O método foi o estudo de caso único e
teve como referência a Biblioteca Central do Gragoatá (BCG), por ser a que
apresenta o maior volume de extensão e acervo. Para a coleta de informações foi
proposto um roteiro de entrevistas feito a partir da revisão da literatura, e as
entrevistas foram realizadas com as bibliotecárias da BCG.
Para a avaliação da maturidade do processo, a autora utilizou o Modelo de
Maturidade de Design de Currículo, e o mapeamento do processo foi realizado com
a aplicação de ferramentas de Gestão por Processos de Negócios (BPM). Como
resultado da pesquisa observou-se que os processos realizados para compra de
livros estão definidos, planejados e controlados. No entanto, alguns aspectos ainda
precisam de melhorias, tais como, padronização de algumas atividades, envio
irregular de solicitação de sugestões para compra, necessidade de documentar as
atividades realizadas, treinamento para as atividades de compra, uso de indicadores
para medir aspectos referentes à produtividade, qualidade e quantidade dos livros
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adquiridos e o uso de um programa (software) para otimizar o processo de aquisição
e seleção das bibliografias básicas e complementares.
Alves (2014), em sua dissertação, relata a aplicação da BPM, objetivando propor
melhorias no processo de aquisição de livros das bibliotecas do CEFET/RJ, uma
instituição de Ensino Superior situada no estado do Rio de Janeiro, tendo como
objeto de estudo o processo utilizado pela Biblioteca do Campus Nova Friburgo.
Para tanto, foi realizado um estudo da literatura para embasamento teórico.
A aplicação do modelo se desenvolveu, posteriormente, em cinco etapas, a saber,
Primeira: Diagnóstico do processo atual; Segunda: Modelagem do processo atual;
Terceira: Análise do processo; Quarta: Proposta de melhoria para o processo;
Quinta: Proposta de um novo modelo. São apresentadas as figuras relacionadas ao
processo de aquisição usado no momento da pesquisa e o modelo desejado, assim
como o diagrama de causa e efeito. Na análise dos resultados obtidos, a autora
ressalta a demora no processo como um dos pontos mais críticos. A aplicação do
BPM destacou as dificuldades relacionadas a este ponto especifico e resultou em
uma série de alterações que implicam em melhorias para o processo escolhido.
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3 METODOLOGIA

Este capítulo discorrerá sobre os métodos e técnicas que serão adotados para
análise e tratamento dos dados de interesse deste trabalho.

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

A presente pesquisa terá como objeto o processo de aquisição bibliográfica
realizado pela Biblioteca do CEFET/RJ – Campus Petrópolis. A escolha deste objeto
se deu pela necessidade de se documentar, compreender, e aperfeiçoar o processo,
assim como identificar atores e fatores que o influenciam direta ou indiretamente.
A análise do processo considerando seu contexto real (Yin, 2010), ou seja, o que o
influencia e o que é influenciado por ele, oferece uma visão mais abrangente dos
problemas para, na sequência, indicar soluções mais concretas.
A pesquisa segundo Gray (2012, p. [18]), caracteriza-se como descritiva quanto à
natureza, pois estudos descritivos buscam “desenhar um quadro” de uma situação,
pessoa ou evento, ou mostrar como as coisas estão relacionadas entre si. Ainda
segundo o autor, ela é teórica dedutiva quanto à abordagem, pois parte da “[...]
visão universal de uma situação e retorna aos aspectos particulares” Quanto aos
fins, esta é organizacional e aplicada, por “investigar um problema específico,
relacionado a um processo, que necessita de solução, com ênfase em sua aplicação
prática” (GRAY, 2012, p.18).
Quanto aos meios utilizados para investigação, a pesquisa utilizará o estudo de
caso, que de acordo com Yin (2010), é um método que surge da necessidade de se
entender fenômenos sociais complexos, permitindo aos investigadores reter as
características holísticas e significativas dos eventos da vida real – como os
processos organizacionais e administrativos.
Ainda segundo o autor, estudo de caso é uma investigação empírica que investiga
um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real,
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especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente
evidentes. (YIN, 2010, p. 39)

3.2 ETAPAS DE PESQUISA

As etapas foram planejadas para desenvolver e atingir os objetivos da pesquisa,
sendo descritas a seguir:
1ª Etapa – Analisar, mapear e modelar o processo de aquisição bibliográfica
desenvolvido na biblioteca do campus Petrópolis. Nesta etapa, foram considerados
quatro anos de processos.
2ª Etapa – Identificar e analisar fatores que implicam direta ou indiretamente, na
efetividade do processo de aquisição bibliográfica.
3ª Etapa – Apreender, por meio de entrevistas, a percepção de alguns bibliotecários
sobre o processo de aquisição, da forma em que é executado pelas bibliotecas em
que atuam. Nesta etapa, também foram levantados dados relativos a alguns fatores
identificados na 2ª etapa.
4ª Etapa – Com base nos resultados das etapas anteriores, fazer análises e
sugestões de melhorias do processo, aí incluídas medidas para o uso excelente e
racional dos recursos financeiros e físicos da biblioteca.
5ª Etapa – Validação do processo proposto como melhoria.

3.3 CAMPO DE APLICAÇÃO DA PESQUISA

O Campo será o processo de aquisição bibliográfica da biblioteca do CEFET/RJ Campus Petrópolis dentro do contexto em que se articula.
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3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Os instrumentos de coleta de dados foram: fontes de evidências e entrevistas.
Fontes de evidências. Adotou-se o uso de múltiplas fontes de evidência, seguindo
os princípios identificados por Yin (2010) para apoio à coleta de evidências em um
estudo de caso. Dentre as fontes que serão utilizadas nesta pesquisa, destam-se:
documentação, registros em arquivos, entrevistas e observação e participação.
O método utilizado para levantamento das informações do processo de aquisição
bibliográfica desenvolvido na biblioteca objeto deste estudo, conforme 1ª etapa
descrita no item 3.2, será o de observação e participação. Segundo Yin (2010), o
método se caracteriza pela participação do autor como membro da equipe e um
tomador de decisão essencial e por refletir de forma mais precisa o objeto de análise
em um ambiente organizacional.
Com base na observação participante do processo foram identificados, conforme
descrito na 2ª etapa, os fatores internos e externos a serem considerados na
prática

do

processo.

Em

seguida,

estes fatores foram

classificados e

especificados, a saber:
1) Fatores Internos à Biblioteca – Estatísticas (de uso, de aplicabilidade e reservas);
Aspectos organizacionais (físicos, financeros, humanos e administrativos); Consulta
ao acervo (institucional e local) e Documentos Administrativos;
2) Fatores internos Institucionais - Aspectos organizacionais (Orçamento Institucional
e Administrativos - matrículas e cursos); Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) do CEFET/RJ” (CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO
SUCKOW DA FONSECA, 2010); Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs).
(CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA
FONSECA. UnED Petrópolis, 2013; 2014).
3) Fatores externos - Instrumento de avaliação de cursos de graduação presencial e
a distância” (BRASIL, 2015); - Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização (GesPública) (BRASIL, 2010); - Guia de compras públicas
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sustentáveis uso do poder de compra do governo para a promoção do
desenvolvimento sustentável. (BINDERMAN et al., [201-])
A entrevista, desenvolvida em estrutura semiaberta, atrelada a um roteiro, conforme
exposto na 3ª etapa do item 3.2, permitiu revelar, tanto a opinião, quanto o nível de
informação do entrevistado sobre o processo e o seu contexto, como sugerido por
Vergara (2009). A estrutura montada foi: a) Apresentação; b) Informações gerais; c)
Perfil do entrevistado (questões 1, 2 e 3); d) Biblioteca (questões 4 -7); e) Processo
de aquisição local (questões 8 a 18); f) Fatores internos e externos a serem
considerados (questões 19, 20 e 21) (Apêndice 5 ).
Uma entrevista teste foi realizada para a validação do roteiro. Nesta aplicação foram
detectados erros e acertos. Feitas as correções e não restando mais nenhuma
dúvida quanto ao entendimento do conteúdo, foram realizadas, de fato, as
entrevistas com os componentes da amostra.
Quanto à sua aplicação, cada entrevista foi realizada individualmente, em um
número de acordo com o seu campo de aplicação, ou seja, considerando-se para
esta pesquisa as bibliotecas do CEFET/RJ de maior acervo. Direcionadas às suas
chefias imediatas, foram realizadas três entrevistas no total, envolvendo a percepção
dos profissionais incluídos no processo e o seu contexto de aplicação (VERGARA,
2009).
O uso de entrevistas como método de coleta de dados, envolvendo a percepção dos
profissionais envolvidos no processo e o seu contexto de aplicação, foi identificado
dentre os estudos de casos relacionados e citados na revisão da literatura. Os
trabalhos de Barbrow e Hartline (2015), Alves (2014) e Drumond (2014) utilizaram,
em suas pesquisas, a entrevista como método para coleta de dados.
Ainda considerando a 3ª etapa, houve tanto contatos diretos, por entrevistas, como
indiretos, por telefone, “skype e e-mail”. Estes contatos foram aproveitados para a
realização das entrevistas com as bibliotecas da amostra, quando foram coletados
alguns dados, qualitativos e quantitativos, relacionados aos fatores identificados na
2ª etapa e que são:
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a) Dados institucionais gerais dos campi selecionados para amostra - foram
levantados com base em documentos oficiais institucionais e consulta à Seção de
Administração e Compras (SEACO), encarregada do processo de aquisação do
campus Petrópolis. Nesse momento, foram considerados basicamente critérios
quantitativos.
b) Dados organizacionais (físicos, financeiros e humanos e administrativos),
institucional, das bibliotecas e documentos administrativos – estes dados foram
levantados em consulta às bibliotecas da amostra e buscas realizadas no Sophia sistema de gerenciamento utilizado pelas bibliotecas e em consulta à Seção de
Administração e Compras (SEACO), campus Petrópolis.

3.5 ANÁLISE DOS DADOS

Os dados levantados com a observação participante dos processos de aquisição
bibliográfica desenvolvidos no período de 2012 a 2015 pela biblioteca do campus
Petrópolis, foram organizados em tabelas individuais por ano (Apêndice 4). As
informações obtidas foram analisadas e serviram de base para a modelagem e
diagramação do processo. Entenda-se por observação participante, neste contexto,
a observação acurada propiciada pelo emprego do conhecimento prático resultante
da experiência acumulada pela autora, como parte atuante nos processos citados.
Como instrumento para a descrição e modelagem do processo de aquisição
bibliográfica, foi utilizada a Business Process Management Notation (BPMN).
Para diagramação do processo, de acordo com os elementos da BPMN (Figuras: 4 e
5), a pesquisa adotou o “Heflo”, uma ferramenta livre, de BPM, específica para
modelagem de processos e criação de diagramas, que possui usabilidade web com
arquivamento eletrônico na nuvem (Figura 8). O acesso se dá pela criação de uma
conta pelo site “https://www.heflo.com/pt-br/” (HEFLO, 2016).
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Figura 8: Apresentação do Heflo

Fonte: Site do Heflo, “https://www.heflo.com/pt-br/” (HEFLO, 2016).

Os fatores Identificados, conforme a 2ª etapa, descrita no item 3.4, foram
organizados em uma tabela e analisados individualmente, distribuídos de acordo
com os seguintes pontos: a) Importância, b) Considerações da autora; c)
Implicações. Os pontos (a) e (b) serviram para a indicação das implicações que
refletem direta ou indiretamente na efetividade do processo de aquisição
bibliográfica. (Quadro 4).
Conforme a etapa 3, descrita no item 3.4, as entrevistas realizadas foram registradas
em formulários, transcritas e tabuladas para análise dos dados. A tabela de análise
foi elaborada seguindo o proposto no roteiro, ou seja, as perguntas foram agrupadas
e classificadas por afinidade, o que facilitou a comparação das respostas, tendo sido
acrescentados apenas os espaços para análise. A inserção das informações
coletadas, no texto do trabalho, primou pelo anonimato pessoal do entrevistado que
foi codificado (ER1, ER2 e ER3) e, quando necessário, foi utilizada a identificação
local, conforme quadro de análise (Apêndice 6).
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Os dados estatísticos (qualitativos e quantitativos) coletados, relacionados a alguns
fatores identificados, no item 3.4 conforme a etapa 2, foram tabulados e ilustrados
com gráficos. São eles:
a) Dados institucionais gerais dos campi selecionados para amostra (Apêndice 2:
tabelas 1,2 e 3);
b) Dados organizacionais das bibliotecas (físicos, financeiros, humanos e
administrativos), (Apêndice 2: tabelas: 4 – 16).
Para tratamento dos dados coletados, de forma geral, foi utilizada a estatística
descritiva, bem como gráficos, tabelas e quadros, para a representação visual dos
dados, com o objetivo de possibilitar uma melhor compreensão dos dados no
processo de análise e interpretação (PÁDUA, 2012).
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4 ESTUDO DE CASO: APRESENTAÇÃO E CONTEXTO

4.1 A INSTITUIÇÃO CEFET/RJ

Fundada em 1917, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), sob o nome de “Escola Normal
de Artes e Ofícios Wenceslau Brás”, recebeu diversas denominações até que em
1978 pela Lei 6.545, de 30 de junho do mesmo ano passou a “Centro Federal de
Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ). Uma autarquia de
regime especial vinculada ao Ministério da Educação, desenvolve com qualidade
crescente o ensino, a pesquisa e a extensão.
Atuando desde 2003 como sistema multicampi, oferece cursos regulares de ensino
médio, educação profissional técnica e graduação, atendendo a mais de 13.000
alunos/ano, além de cursos de pós-graduação stricto sensu e lato sensu e de
extensão. Junto a estes, oferecidos sob a forma de atividades presenciais,
coexistem programas e projetos na modalidade de educação à distância (CENTRO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA,
2015b).
A adoção do sistema multicampi representou um grande passo na expansão
estrutural da instituição, tanto que hoje a instituição possui oito campi (Figura: 9 )
distribuídos por todo o estado. Em decorrência disto, o número de bibliotecas
aumentou, assim como a diversidade no seu perfil de atuação no cumprimento de
especificidades locais.
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Figura 9: Sistema Multicampi CEFET/RJ – fachadas

Fonte: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. Comissão
Própria de avaliação. (2015a).

O Campus Petrópolis (RJ), um destes campi criados com a expansão, foi inaugurado
em 2008, para atender as demandas nas áreas de moda e turismo na região serrana
do Estado. Localizado no centro da cidade, o campus ocupa o prédio do antigo
Fórum da Cidade. Parte arquitetônica da cidade, tombado pelo Patrimônio Histórico
Nacional, o prédio representa épocas e momentos importantes de sua história.
(CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA
FONSECA, 2010).

4.1.1 A Biblioteca do campus Petrópolis

Inaugurada juntamente com o campus em setembro de 2008, a biblioteca ocupa um
prédio independente também preservado pelo Patrimônio Histórico Nacional (Bloco
C – Biblioteca), uma área de 280m2 dividida em dois pavimentos. Levou alguns
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meses para se estruturar funcionalmente e finalmente, em novembro de 2009, abriu
as portas primeiramente, à comunidade interna e posteriormente, à externa.
A área hoje está dividida com espaços para atividades administrativas e técnicas,
atendimento geral, estudo em grupo e individual, laboratório de computadores,
exposições e Acervo.
Atende especificamente aos programas das áreas do conhecimento cobertas pelo
campus, a saber: Turismo, Licenciatura em Física, Engenharia da Computação,
Telecomunicações, ensino médio e áreas afins.
Uma biblioteca participativa e articulada desde a sua inauguração busca manter a
diversificação na sua atuação, por representação, através da participação de seus
bibliotecários e funcionários em projetos e eventos institucionais.
Apresenta-se na figura 10, abaixo, o organograma do campus e a estrutura
organizacional da biblioteca é apresentada no quadro 3.
Figura 10: Organograma do campus Petrópolis.

Fonte : A autora (2016)
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Quadro 3: Estrutura organizacional da biblioteca.
Equipe
Área física
Acervo
Espaço para
exposições

2 biblotecários
1 técnico administrativo
1 técnico terceirizado
280m2 em dois pavimentos
1.995 títulos e 6.603 exemplares
1 (o cofre)

Discentes, Funcionários (docentes e técnicos administrativos),
Comunidade externa
Funcionamento 11h/dia util
 Acesso aberto ao acervo às comunidades interna e externa do
campus;
 Acervo on-line (http://biblioteca.cefet-rj.br/);
 Acesso ao portal de periódicos da CAPES;
 Auxílio à busca e à recuperação da informação;
 Visita orientada (capacitação informacional);
 Orientação quanto ao uso dos recursos informacionais;
 Empréstimo domiciliar (permite levar até 3 livros por 14 dias);
Serviços
 Empréstimo especial (somente para finais de semana e feriados);
 Empréstimo entre bibliotecas;
 Reserva de livros;
 computadores com acesso a internet;
 serviços de digitalização de arquivos;
 elaboração de fichas catalográficas;
 orientação para a normalização de trabalhos acadêmicos (ABNT);
 exposições temporárias.
Fonte : A autora (2016)
Usuários

Embora ocupando um prédio histórico, o que leva à dificuldade de realizar obras
internas de grandes proporções, a biblioteca acrescenta ao seu dia a dia funcional o
oferecimento de um espaço dinâmico e que tem em sua essência, a necessidade de
atualização constante para poder atender às demandas por serviços de informação
de seus usuários. Associada a isto, e não menos importante, tem-se a manutenção
e valorização do prédio com suas características históricas e que conta um pouco da
História da cidade, encantando usuários e visitantes.
Esta é a segunda maior biblioteca em área física do sistema CEFET/RJ. Atualmente
se prepara para realizar mudanças no layout de seu mobiliário, para acomodar por
mais tempo o seu acervo. Esta reorganização, planejada em 2013, com a compra
de mais estantes (Apêndice 2, Tabela: 8), só atingirá seus objetivos com a
continuidade e melhoria do processo de aquisição bibliográfica aqui analisado. Levese em consideração que tais mudanças precisam ser feitas sem deixar de atender
às demandas institucionais e a qualidade dos seus serviços.
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4.2 O PROCESSO DE AQUISIÇÃO BIBLIOGRÁFICA

4.2.1 Diagnóstico do processo atual

Os dados coletados sobre os campi selecionados (Apêndice 2), foram analisados
considerando os fatores indicados para pesquisa, item 4.3. Tomando-os por base,
fizeram-se reflexões e destacaram-se fatos importantes a respeito do contexto
institucional e local.

4.2.1.1 Contexto Institucional

Em linhas gerais, considerando a mesma cronologia e os mesmos dados analisados
para a Biblioteca campo do estudo de caso em questão, ampliou-se a análise para
mais 3 bibliotecas do sistema, a saber: Maracanã, Nova Friburgo e Nova Iguaçu.
Considerando o período de 2012 a 2015, as modalidades de ensino aumentaram e a
oferta de cursos teve uma média de crescimento de 66,18% conforme gráfico 1.

Gráfico 1: Análise do número de cursos oferecidos pelos campi
selecionados para amostra.

Média geral de
66,18% de aumento
na oferta de cursos
em 4 anos.

Fonte: Tabela 1: Cursos oferecidos (valor por ano) (Apendice 2)

Quanto ao número de matrículas, constatou-se um aumento global de 12,09%.
Embora os campi de Nova Iguaçu e Petrópolis tenham apresentado resultados
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negativos, a média se manteve positiva (Apêndice:2, tabela: 2, Gráfico 17). Já o
número de usuários cadastrados nas bibliotecas apresenta uma média de
crescimento de 120,45% no período de 2013 a 2015 considerado para esta análise.
O crescimento do acervo evidenciou um investimento financeiro constante na
aquisição bibliográfica, uma média de 49,04% no número de títulos e 61,87% no
número de exemplares. Destacam-se os acervos do Maracanã e Nova Iguaçu, que
apresentaram uma diferença considerável entre o número de títulos e exemplares.
Constatou-se uma quantidade de duplicatas em grandes proporções, o que torna
evidente a necessidade de se observarem normas mais rigidas para aquisição de
duplicatas.
Este aumento teve como consequência a necessidade, observada em todas as
bibliotecas, de se ampliar o número de estantes em aproximadamente 78,73%
(Apendice: 2, Tabela: 8). Em função deste aumento, também aumentaram
proporcionalmente as áreas destinadas ao armazenamento bibliográfico.
A Biblioteca de Nova Friburgo teve a sua área de ocupação dobrada, apresentando
desequilíbrio entre os seus espaços. A biblioteca do Maracanã ainda dispõe de
espaços adequados, mas precisa ter atenção, pois está com mais de 50% da sua
área ocupada com acervo. A Biblioteca de Nova Iguaçu não respondeu à consulta
feita para o levantamento destes dados (Gráficos 2 e 3).

Gráfico 2: Biblioteca Maracanã – análise da
ocupação do espaço físico

Área
total
857,17
m2
(100%)

55% de área
ocupada
com material
bibliográfico.

Fonte: Tabela 7: Bibliotecas - infraestrutura:
predial (Apêndice 2)

Gráfico 3: Biblioteca Nova Friburgo –
análise da ocupação do espaço físico

Área total
155 m2
(100%)

65 % de área
ocupada
com material
bibliográfico.

Fonte: Tabela 7: Bibliotecas - infraestrutura:
predial (Apêndice 2)
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Quanto ao horário de funcionamento, a média institucional é de 12 horas/dia, o que,
a princípio, atende bem a demanda. A disponibilidade de tecnologia da informação
(TI) para o usuário é praticamente inexistente, o que dificulta o oferecimento de
alguns tipos específicos de acesso à informação. Os espaços administrativos e de
atendimento podem ser considerados adequados no Maracanã e inadequados em
Nova Friburgo. Quanto às equipes, a que mais se aproxima do adequado é a do
Maracanã, enquanto as demais deixam a desejar (Apêndice: 2, Tabelas: 5, 9 e 10).
Todas as bibliotecas refletem o crescimento real de geradores de demandas de
trabalho (cursos, usuários e acervo) evidenciando a importância de se ampliar
recursos ou de se reverter alguns pontos negativos aqui expostos.

Acervos – uso geral e aplicabilidade

As bibliotecas apresentam acervos quantitativamente significativos (Gráficos: 4, 5 e
6), resultado de um crescimento médio aproximado de 49% (títulos) e 61%
(exemplares) em 4 anos (Apêndice: 2, Tabela: 11). As estatísticas apresentaram
resultados crescentes no uso do empréstimo domiciliar, um dos principais serviços
oferecidos pelas bibliotecas - cerca de 66% em média (Apêndice 2, Gráfico 19).

Gráfico 4: Análise do desenvolvimento do acervo - Maracanã

Exemplares =
crescimento de
44,03% em 4 anos.

Títulos =
crescimento de
22,55% em 4 anos.

Fonte: Tabela 11 - Bibliotecas: Acervo bibliográfico (Apêndice 2)
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Gráfico 5: Análise do desenvolvimento do acervo – Nova Iguaçu

Exemplares =
crescimento de
60,71% em 4 anos.

Título = Crescimento
de 33,75% em 4
anos.

Fonte: Tabela 11 - Bibliotecas: Acervo bibliográfico (Apêndice 2)

Gráfico 6: Análise do desenvolvimento do acervo – Nova Friburgo

Exemplares =
crescimento de
91,38% em 4 anos.

Títulos =
crescimento de
87,77% em 4 anos.

Fonte: Tabela 11 - Bibliotecas: Acervo bibliográfico (Apêndice 2)

Conforme identificado na análise das entrevistas, referente à pergunta “15 –
Descreva, em linhas gerais, o processo de compra atualmente desenvolvido.”
(Apêndices 5 e 6), as sugestões de títulos para aquisição bibliográfica são feitas pela
biblioteca ou diretamente encaminhadas pelas coordenações, o que evidencia que o
acervo está de acordo com os programas dos cursos. Respostas,

ER1 - Solicitação às coordenações as sugestões de títulos para
compra; [...] ER2 – Recebe das coordenações as sugestões; [...];
ER3 – 1- Recebe as sugestões das coordenações; [...]. (Entrevista
concedida à autora)
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Tal atitude confirma o interesse das bibliotecas em acompanhar, dentro do possível,
as demandas institucionais no desenvolvimento do seu acervo.
O serviço de Empréstimo entre bibliotecas (solicitando (destino) e atendendo
(Origem)), consiste na utilização do acervo institucional, como complemento ao
acervo local. Conforme gráfico abaixo, sua utilização foi observada em todas as
bibliotecas da amostra, mesmo nas que apresentam acervos maiores, conforme
graficos 7 e 8.
Gráficos 7 : Análise dos empréstimos
domiciliar e EEB 2014

Fonte: Tabela 12: Bibliotecas: Acervo
bibliográfico - estatísticas de uso (Apêndice 2)

Gráficos 8 : Análise dos empréstimos
domiciliar e EEB 2015

Fonte: Tabela 12: Bibliotecas: Acervo
bibliográfico - estatísticas de uso (Apêndice 2)

Mesmo com uma considerável média institucional de uso geral do acervo nos 4 anos
analisados, destaca-se para esta pesquisa, uma análise de aplicabilidade de uso
específico das bibliografias básica e complementar de duas disciplinas de segundo
período (Graduação), de acordo com dados levantados, constantes nas tabelas 15 e
16 (Apêndice: 3), referentes à biblioteca do campus Nova Friburgo.
Observa-se que, em quatro anos de disponibilidade, os 7 (sete) títulos identificados
como bibliografia básica das disciplinas selecionadas pela amostra tiveram uma
média de 0,85% de uso por exemplar/ano. Os 7 (sete) títulos identificados como
bibliografia complementar, tiveram uma média de 2.9% de uso por exemplar/ano.
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Este dado merece especial consideração, tendo em conta a importância atribuída a
tais títulos para a formação do aluno e que os acervos são formados tendo como
base as sugestões de títulos fornecidas pelas coordenações.

4.2.1.2 Contexto local

Em oito anos de pleno funcionamento, considerando o tempo cronológico de 4 anos
aqui analisados, o campus Petrópolis dobrou a quantidade de cursos oferecidos,
ampliou as modalidades de ensino, que eram antes Licenciatura, Tecnólogo (em
vias de finalização) e Técnico e que hoje incluem Bacharelado, Médio Integrado ao
Técnico, EAD (Polo) e Pós-graduação.
Mesmo apresentando uma queda mínima no crescimento do número de matrículas,
observa-se, que ao considerar fatores como evasão e abandono, esta queda de 2%
negativos no crescimento se dissolve. Estes fatores não foram pesquisados, mas
são importantes ao serem sinalizados, por influenciarem diretamente neste dado da
pesquisa.
Neste contexto em desenvolvimento, a biblioteca apresentou uma média de
125,81% de aumento no número de inscritos em seu cadastro no período ente 2013
a 2015 (Gráfico 9). Assinale-se que no ano de 2012 a biblioteca não estava
totalmente automatizada. Por este motivo o ano não foi incluido na análise.

Gráfico 9 : Petrópolis - usuários cadastrados

Média geral de 120,45% de
crescimento no número de
usuários em 3 anos.

Média de 125,45% de
crescimento no número
de usuários em 3 anos.

Fonte: Tabela 6: Bibliotecas - usuários cadastrados e ativos (Apêndice 2)
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Na área de investimento financeiro, tendo como base os valores destinados ao
campus Petrópolis, destacados os recursos para compra de patrimônio, onde se
encaixa a aquisição bibliográfica. Os dados mostram que 23,71% do valor total
investido em patrimônio é gasto na aquisição de livros (Apêndice: 2, tabela: 3). Tal
insvestimento

é

planejado

pela

IES,

quadrimestralmente,

no

Plano

de

Desenvolvimento Institucional (PDI) e executado com recursos do Projeto de Lei
Orçamentária Anual (PLOA).
Este investimento garantiu o desenvolvimento do acervo em 51,35 % no número de
títulos e 52,35% no número de exemplares em quatro anos conforme pode ser visto
no gráfico 10. Destaca-se também o equilíbrio de títulos e exemplares (duplicatas),
resultado de uma análise mais rígida e integrada com os setores interessados no
desenvolvimento e na formação do acervo local.

Gráfico 10: Petrópolis - Análise do desenvolvimento do acervo

Exemplares = média
de crescimento de
52,07% em 4 anos.

Títulos = média de
crescimento de
51,35% em 4 anos.

Fonte: Tabela 11 - Bibliotecas: Acervo bibliográfico (Apêndice 2)

Este aumento teve como consequência a necessidade de se ampliar o número de
estantes em aproximadamente 100% (Apêndice: 2, Tabela: 8) e em função deste, a
área destinada ao armazenamento bibliográfico também dobrou, demandando
mudança de layout (prevista, mas sem previsão de execução).

Destaca-se que a Biblioteca ocupa um prédio histórico e tombado e que apenas 50
% da sua área é própria para sustentar carga. Hoje dispõe de espaço em estantes
(prateleiras vazias) para uma projeção de 4 anos de crescimento do acervo,
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mantendo o equilíbrio das áreas de circulação e uso da coleção, trabalho técnico e
administrativo e atendimento geral, conforme o gráfico 11.

Gráfico 11: Petrópolis – análise da ocupação do espaço físico

Área total
285,2 m2
(100%)

2º andar

1º andar
Área de acesso ao ambiente
da biblioteca, portanto a
circulação deve ser
preservada ao máximo.

Imprópria por não suportar
o peso do acervo, esta
área é destinada a
circulação e trabalho.

Fonte: Tabela 7: Bibliotecas - infraestrutura: predial (Apêndice 2)

O horário de funcionamento é de 11 horas/dia o que atende bem a demanda local. A
disponibilidade de TI para usuários é boa, com um laboratório de computadores
(controlados) com 19 máquinas; e os espaços administrativos e de atendimento são
considerados adequados até o momento. Quanto à equipe, esta oscilou nos 4 anos
analisados entre 3 e 4 funcionários, necessitando ser ampliada, se for desejada uma
melhor atuação. (Apêndice 2, Tabelas: 5, 9 e 10).
A biblioteca de Petrópolis, uma vez considerados os dados acima analisados, reflete
diretamente o crescimento real de geradores de demandas tais como aumento dos
cursos, usuários e acervo e começa a evidenciar a necessidade de mais
investimentos organizacionais físicos, financeiros e humanos para manter o
funcionamento adequado por mais quatro anos. Tudo isto associado à permanência
do processo de aquisição bibliográfica aqui considerado como estudo de caso.

Acervo – uso geral e aplicabilidade

Um acervo de 1.834 títulos e 6.219 exemplares (Apêndice: 2, tabela: 11), foi
resultado de um crescimento médio aproximado de 50% em 4 anos. Apresentou-se
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um considerável uso do empréstimo domiciliar, um dos seus principais serviços, com
uma média de 38,41% de aumento em 4 anos conforme gráfico 12.

Gráfico 12: Petrópolis - empréstimos domiciliar e EEB.

Média geral de 66,15%
de crescimento em 4
anos.

Média de 38,41% de
crescimento em 4 anos.

Fonte: Tabela 12 : Bibliotecas: Acervo bibliográfico - estatísticas de uso
(Apêndice 2)

Tendo acompanhado, dentro do possível, as demandas institucionais no
desenvolvimento do seu acervo, a biblioteca contou com a utilização do serviço de
EEB (solicitando (destino) e atendendo (Origem)), que consiste na utilização do
acervo institucional, como complemento ao acervo local, tanto para títulos
constantes em seu acervo local, quanto para títulos não constantes no acervo local
(Apêndice: 2, tabela: 12, gráfico 19).
Mesmo com uma considerável média de uso geral, destaca-se para esta pesquisa,
uma análise de aplicabilidade de uso específico das bibliografias básica e
complementar de duas disciplinas de segundo período (Graduação), de acordo com
dados levantados constantes nas tabelas 13 e 14 (Apêndice: 3). Observa-se que,
em quatro anos de disponibilidade, os 6 (seis) títulos da bibliografia básica das
disciplinas selecionadas tiveram uma média de 4,59% de uso por exemplar/ano. Os
12 (doze) títulos da bibliografia complementar tiveram uma média de 1,23% de uso
por exemplar/ano.
Este dado merece especial consideração, como se observa para condições
análogas de outros campi, em 4.2.1.1, tendo em conta a importância atribuída a tais
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títulos para a formação do aluno e que os acervos são formados, neste particular,
com as sugestões de títulos fornecidas pelas coordenações.
Acrescenta-se ao exposto a importância de se observarem alguns fatores que, de
certa forma, estão implicados em um processo de aquisição. Estes fatores serão
apresentados no tópico seguinte.

4.3 FATORES EXTERNOS E INTERNOS A SEREM CONSIDERADOS NA
AQUISIÇÃO BIBLIOGRÁFICA

O processo de aquisição bibliográfica deve refletir as metas e objetivos
institucionais, ou seja, não deve simplesmente acontecer maquinalmente e muito
menos de forma isolada. Inserí-lo cada vez mais no contexto foi o que se pretendeu
com a consideração dos fatores internos e externos levantados nesta pesquisa,
resultado da observação de alguns anos de processos executados.

Conforme mencionado anteriormente, a consideração destes fatores resultará em
qualidade e efetividade do acervo, refletindo diretamente na atuação e no
desenvolvimento tanto da biblioteca, quanto no institucional. Seguem abaixo os
fatores destacados para esta pesquisa:
a) Fatores internos ao ambiente da biblioteca:
1) Estatísticas (uso, aplicabilidade e reservas);
2) Aspectos organizacionais (físicos, financeiros, humanos e administrativos);
3) Consulta ao acervo (local e institucional);
4) documentos administrativos.

b) Fatores internos Institucionais:
1) Aspectos organizacionais (financeiros e administrativos)
2) Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Atualizado de quatro em
quatro anos, seu texto tem como base alguns Decretos do Ministério da
Educação ao qual está subordinada, deve refletir o posicionamento da
comunidade envolvida e dar continuidade à trajetória de formação que
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congrega ensino, pesquisa e extensão. Apresenta a missão e os objetivos
prioritários desta instituição orientados pela legislação vigente, assim
como sua estrutura organizacional e o projeto de ação a ser desenvolvido
num período de quatro anos o que envolve a atuação das Bibliotecas.
(CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW
DA FONSECA, 2010)
3) Os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). Processo de planejamento
coletivo voltado para a elevação dos níveis de qualidade da formação de
profissionais no contexto do Estado do Rio de Janeiro para colaborar com
as políticas nacionais de educação estabelecidas pelo Ministério da
Educação no Brasil. O PPC tem como referência as diretrizes e os
instrumentos orientadores da educação profissional e tecnológica
elaborados pelo Conselho Nacional de Educação e seus órgãos
adjacentes. Este documento está dividido em: Informações da IES, no
caso o CEFET/RJ, Informações do contexto geográfico, político e
econômico do Campus em que o curso se desenvolverá e informações
dos cursos, suas justificativas, objetivos, políticas, organização curricular e
pedagógica, matriz curricular, gestão administrativa e pedagógica, corpo
docente, serviços e infraestrutura. Por unir tais dados objetivos para a
orientação da instituição, constitui-se em importante instrumento no
processo de aquisição bibliográfica. (CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA. UnED Petrópolis,
2013; 2014)
c) Fatores externos:
Inserida em uma IES que é autarquia de regime especial vinculada ao Ministério da
Educação, como dito anteriormente, a Biblioteca do CEFET/RJ Campus Petrópolis,
deve desenvolver suas atividades baseada e orientada por leis vigentes e
documentos norteadores de interesse da administração pública, assim como deve
acompanhar os novos conceitos e paradigmas de interesse desta.
Destaca-se alguns documentos norteadores externos que, se considerados, poderão
influenciar e ou auxiliar na aquisição bibliográfica, direta ou indiretamente, a saber:
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1) “Instrumento de avaliação de cursos de graduação presencial e a distância”.
O MEC, através do INEP, conduz todo o sistema de avaliação de cursos
superiores no País. As autorizações para os cursos superiores fazem parte
destas avaliações. O Instrumento em questão subsidia os atos autorizativos
de cursos – autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento nos
graus de tecnólogo, licenciatura e bacharelado para a modalidade presencial
e a distância. A avaliação atribui um conceito ao curso. Por fazer parte do
processo das avaliações in loco realizadas pelas comissões de especialistas,
a biblioteca é avaliada enquanto estrutura física e acervo no que diz respeito
à bibliografia básica e complementar. As exigências presentes na avaliação
influenciam diretamente no processo de aquisição, pois determinam as
quantidades de exemplares para as bibliografias básicas e complementares
(INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISA EDUCACIONAIS,
2015).
2) “Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública)”
(BRASIL, 2010). Consiste na avaliação da gestão pública, utilizando
instrumentos com orientações e parâmetros, que visam a contribuir para a
melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão. O
programa tem por referência o Modelo de Excelência em Gestão Pública.

Este modelo de excelência em gestão, de padrão internacional, que
expressa o entendimento vigente sobre o “estado da arte” da gestão
contemporânea, é a representação de um sistema de gestão que
visa aumentar a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações
executadas. É constituído por elementos integrados, que orientam a
adoção de práticas de excelência em gestão com a finalidade de
levar as organizações públicas brasileiras a padrões elevados de
desempenho e de qualidade em gestão. (BRASIL, 2010, p. 9).

3) “Guia de compras públicas sustentáveis uso do poder de compra do governo
para a promoção do desenvolvimento sustentável” (BINDERMAN et al., [200]). Apresenta uma perspectiva das compras públicas pelo caminho
sustentável; intenciona inserir o conceito de consumo sustentável nos
processos licitatórios.
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Toda vez que uma compra ou contratação pública é realizada, são
gastos recursos públicos para a aquisição de produtos ou
contratação de serviços. Pode não parecer, mas esse tipo de decisão
é muito importante, e pode causar significativos impactos. Nesse
momento, várias considerações deveriam ser feitas pelo agente
tomador de decisão. Primeiramente, deveria ser avaliada se existe
uma necessidade real de aquisição do(s) produto(s). Em segundo
lugar, a decisão poderia ser tomada baseada nas circunstâncias sob
as quais o produto foi gerado, levando em conta os materiais com os
quais foi feito e as condições de trabalho de quem o gerou. Em
terceiro lugar, deveria ser feita uma avaliação em relação ao seu
futuro, ou seja, como este produto se comportará durante sua fase
útil e após a sua disposição final[...]. (BINDERMAN et al., [200-], p.
15).

4.3.1 Os fatores e suas implicações no processo de aquisição bibliográfica

Observa-se que não se deve pensar o processo de aquisição bibliográfica como um
elemento isolado. Incluí-lo num contexto mais amplo é o que se pretende com a
consideração dos fatores internos e externos levantados nesta pesquisa.
O acervo em bibliotecas universitárias não se circunscreve somente a sua existência
física, mas seu objetivo concretiza-se sim por seu uso efetivo, que, por sua vez,
deve convergir para o cumprimento dos objetivos e metas institucionais, resumidos
em: pesquisa, ensino e extensão.
Os bibliotecários devem se inserir cada vez mais na estrutura da instituição e fixar no
planejamento deste processo, algumas informações que farão com que o acervo
seja, de fato, reflexo de uma demanda institucional. Para tal, o equilíbrio entre
Instituição, biblioteca, instrumentos normativos e aspectos organizacionais é
fundamental.
Ao analisar a prática de quatro anos no desenvolvimento do processo de aquisição
bibliográfica dentro do Campus Petrópolis, identificou-se fatores que dão subsídios
para este equilibrio, que serão arrolados no quadro 4.
As informações oriundas dessa análise refletem um pouco da prática do processo
em que alguns destes fatores eram inseridos. Mas lhes faltava ser destacados e
analisados para que, de fato, fossem responsabilizados pelos resultados ou
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utilizados como elementos nas discussões que definem o que trata-se nesta
pesquisa como Início do processo, ou na seleção etc.
Quanto às implicações diretas ou indiretas para o processo em questão observou-se
que há uma grande interferência na atividade de início do processo, ou seja, os
fatores estão fortemente relacionados com a tomada de decisões, elaboração de
normas, planejamento e estratégias. Em segundo lugar, estão as implicações à
atividade de seleção, que envolve a análise do título em função do que foi
determinado na atividade de início.
A atividade de seleção consiste na análise do item para que este seja ou não
adquirido. Destaca-se aqui a aplicação de estatísticas diretamente ligadas à
qualidade e à quantidade do acervo, assim como a importância de mais rigidez para
uma compra efetiva no atendimento às demandas institucionais.
Destacam-se da análise dos fatores algumas considerações gerais ao processo, a
saber:
a) Verificar, ao planejar o processo tanto junto à gerência acadêmica (ou
setor de similar abrangência) quanto junto às coordenações, informações
gerais sobre os cursos (atualizações, processos de avaliação em
andamento, mudanças normativas, etc...) e se a Instituição está planejando
algum projeto que envolva o acervo da biblioteca;
b) Participar, sempre que possível, das reuniões que tratem das questões
institucionais gerais e também, se possível, das que tenham como pauta os
cursos. Estar atento aos períodos em que a instituição discute e planeja o
orçamento.
c) A iniciativa de participar das reuniões deve partir do bibliotecário
responsável pela gestão da biblioteca, que, para tanto, deve ter atenção
caso a biblioteca não tenha sido convocada para reuniões institucionais de
qualquer tipo;
d) Desenvolver e, se possível, aprovar institucionalmente políticas e
procedimentos administrativos para o desenvolvimento do acervo, porque
isto certamente dará mais autonomia à biblioteca nas decisões internas;
e) Acompanhar as atualizações dos documentos e instrumentos normativos
internos e externos;fazer relatórios das condições gerais da biblioteca e
apresentá-los. Deixar bem claras as deficiências da biblioteca: pessoal,
área física, mobiliário etc.
f) Antecipar-se e fazer estimativas e previsões de crescimento.
g) Evitar adquirir um título sem a devida análise, que irá terminar por
empoeirar-se na estante, gerar gastos desnecessários, ocupar tempo e
espaço.
h) Selecionar títulos segundo normas pré-estabelecidas e aprovadas em
conjunto com as partes interessadas;
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i) Otimizar e institucionalizar o uso do EEB para o compartilhamento e
dinamização dos acervos, inclusive para bibliografia complementar;
j) Integrar-se com o ambiente externo é fundamental para o atendimento as
demandas locais e para a satisfação do usuário;
k) Tornar públicos, ao máximo as normas e manuais utilizados pela biblioteca;
l) O remanejamento do livro dá novo sentido a sua aquisição no que aumenta
a sua vida útil.
Os quadros 4, 5 e 6 apresentam outras análises quanto à importância, algumas
considerações e implicações destes fatores no processo.

Quadro 4: Fatores internos ao ambiente da biblioteca – análise
Fatores
Internos
Estatísticas:
a) De uso: mostra
de forma
quantitativa o
uso geral do
acervo.
b) De
aplicabilidade:
mostra de
forma
quantitativa o
uso de partes
específicas do
acervo, por
exemplo as
bibliografias
básica e
complementar.
c) De reservas:
Consiste na
avaliação da
lista de espera
para o
empréstimo do
livro para
quando este for
devolvido.

Importância
a) Evidencia o quanto o
acervo está em
concordância ou não
com os objetivos
institucionais.
b) Evidencia o uso das
bibliografias e a
adequação do acervo
aos programas das
disciplinas propostas
para os cursos.
c) Auxilia na previsão de
crescimento, descarte e
no remanejamento de
acervo.
d) As reservas garantem
o aumento no número
de exemplares por
demanda.

Considerações
a) O pouco uso geral do acervo
reflete a falta de integração da
biblioteca com as demandas
institucionais e com as dos
usuários.
b) O desuso das bibliografias
atuais evidencia a forma
inadequada com que está sendo
planejado o acervo.
c) O remanejamento do acervo é
parte do reaproveitamento do
acervo pouco usado ou em
desuso em um campus, podendo
ser melhor aproveitado em outro.
d) O descarte é fundamental para
liberação de espaço para
atualização do acervo, sem
demandar mudanças físicas.
e) As estatísticas consideradas no
processo deverão direcioná-lo a
resultados mais efetivos;
f) A análise de aplicabilidade, que
apresenta um diagnóstico da vida
útil do título, deve ser aplicada
aos títulos existentes no acervo,
para fins de remanejamento,
descarte e especialmente na
aquisição das bibliografias básica
e complemenar;
g) A quantidade de reservas de
um título sugere que este deve
ser investigado com análise de
aplicabilidade e consulta às
coordenações dos cursos das
áreas atendidas por ele.

Implicações no
processo
Implicam diretamente
nas atividades de
início” e de seleção
Observações:
a) no planejamento
b) em resultados mais
efetivos.
c) na necessidade de se
analisar o acervo quanto
a sua efetividade e
qualidade, levantando
dúvidas sobre as
decisões tomadas para a
aquisição bibliográfica;
d) nas definições das
quantidades a serem
adquiridas.
e) Os relatórios de
aplicabilidade podem
levantar questionamentos
na forma com que o
MEC/INEP avaliam as
bibliotecas.
f) A consideração das
reservas implica na
aquisição, uma vez que
responde à demanda
local real do título.
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Aspectos
organizacionais:
físicos,
financeros,
humanos e
administrativos.

Consultas aos
acervos:
a) Acervo
Institucional:
Consiste na
pesquisa do
item em
acervos da rede
de bibliotecas e
não somente no
acervo local.
b) Acervo local:
Aplicada somente
às bibliografias
básica e
complementar
pois para o
cumprimento
das exigências
do MEC/INEP,
é obrigatório
que a biblioteca
tenha este
acervo.

a) Físicos – em função
das demandas
decorrentes da
aquisição bibliográfica
evidenciar
a necessidade de (p.ex.
liberação de espaço,
mudanças físicas,
compra de estantes,
mesas etc.)
b) Financeiros – Manter
estimativas, avaliação e
controle do investimento
feito.
c) Humanos – evidenciar
a necessidade de
melhorias na equipe
para o funcionamento
da biblioteca, no
atendimento às
demandas institucionais
e técnicas.
d) Administrativos –
Evidenciar informações
sobre os usuários,
funcionamento da
biblioteca, condições
para o desenvolvimento
das atividades técnicas,
de atendimento, acervo,
TI, material de
consumo etc.
a) Evidencia a presença
de duplicatas
desnecessárias (na
rede);
b) Identifica os itens para
o remanejamento;
c) Respalda a
possibilidade de se
utilizar o título através
do serviço de EEB;
d) Identifica os títulos
para análise de
aplicabilidade;
e) A busca no acervo da
rede terá como
resultado todas as
informações do item,
Possibilita a
comparação da
edição solicitada com
edição já existente,
fundamental para a
atualização do acervo.
f) O acervo local deve
garantir o acesso
rápido às bibliografias
básica e
complementar

É importante para o planejamento
do processo:
a) Procurar entender como
funciona a distribuição de
recursos institucionais.
b) deixar bem claro que o
processamento técnico do livro
demanda tempo e pessoal,.
c) Negociar. Apresentar
relatórios contendo estatísticas e
resultados das compras
anteriores e as condições gerais
da biblioteca.
d) Procurar definir os recursos
destinados a aquisição e caso
não, haja convocação, solicitar
reuniões com os setores
interessados.
e) Estabelecer que sem
orçamento definido ou em
negociação, não vale a pena
investir tempo e pessoal no
planejamento ou na execução do
processo.
f) Participar destas discussões ,
mesmo que seja como ouvinte.

a) Duplicatas são muito
importantes para as
bibliografias básica e
complementar. No mais, devese evitá-las.
b) O acervo deve ser dinâmico e
acessível para toda a
instituição. Proporcionar a sua
circulação, irá portanto,
aumentar o seu uso e com isto
equilibrar o gasto de recursos
organizacionais.
c) O serviço de EEB é um
excelente recurso para a
circulação e dinamização do
acervo dentro e fora da
instituição. É uma opção para
evitar a duplicata ou a compra
do acervo de apoio a pesquisa
e bibliografia complementar;
d) As bibliografias básica e
complementar devem
obrigatoriamente constar no
ementário das disciplinas
previstas no PPC do curso em
vigência.

Implicam diretamente
em todas as atividades
do processo:
Observações:
a) Sem condições físicas
(prediais, de espaço,
mobiliários etc)
adequadas não se deve
adquirir novos materiais;
b) Sem recursos
financeiros não há
aquisição;
c) Sem o número de
profissionais suficientes
não será possivel atender
as demandas
institucionas e técnicas.
d) Para atingir o pleno
funcionamento, a
biblioteca demanda uma
série de recursos
administrativos, a saber:
manutenção geral,
material de consumo e
condições de trabalho e
atendimento.

Implicam diretamente
na atividade de
seleção.
Observação:
a) Na decisão pela
aquisição dos títulos
sugeridos.
b) A consulta local pode
modificar a condição
(tipo de bibliografia) do
item a ser adquirido.
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Documentos
administrativos:
São documentos
gerados por
processos
(memorandos,
formulários etc)
ou elaborados
pela biblioteca
como manuais,
relatórios e etc.

constantes no
ementário da
disciplina e portanto
fundamental à
formação do aluno
a) Mantém o histórico
dos processos
executados.
b) Evita a repetição de
erros.
c) Podem conter
informações e
esclarecimentos
sobre decisões e
problemas já
ocorridos.
d) Os Relatórios
podem esclarecer
dúvidas e problemas
nos novos
processos.

e) Os relatos contidos nos
documentos administrativos são
fundamentais, para sugerir
melhorias nos processos;
f) O relatório deve ser feito a
cada término de processo.
g) Os manuais garantem a
padronização da execução do
processo. Devem ser
atualizados constantemente.
h) Os documentos gerados pelo
processo devem ser arquivados
de forma a estarem sempre
disponíveis para consulta;
i) A manutenção destes
documentos faz parte do
processo de gestão do
conhecimento da biblioteca.
j) Documentos normativos que
têm reflexo em outros setores
(como os relacionados ao
acervo) devem ser aprovados
institucionalmente.
k) Tornar público, ao máximo,
normas e manuais utilizados
pela biblioteca.

Implicam direta ou
indiretamente em
todas as atividades
Observação:
Disponibiliza
informações sobre os
processos anteriores e
as normas definidas
para execução dos
processos.

Fonte: A autora (2016)

Quadro 5: Fatores internos institucionais – análise
Fatores internos
Institucionais
Aspectos
organizacionais:
Orçamento
Institucional
(Projeto de Lei
Orçamentária Anual
(PLOA)) e dados
administrativos
(matriculas e
cursos)

Plano de
Desenvolvimento
Institucional (PDI)

Importância
 Fundamental para
Planejamento do
processo.
 Faz prospecções dos
gastos para o ano
seguinte, sendo que
uma parte deste
orçamento será
destinada à biblioteca
para aquisição
bibliográfica.
 Cursos novos, e
aumento no número de
matrículas, têm
reflexos diretos no
planejamento
orçamentário da
biblioteca.
 O PDI faz projeções de
crescimento institucional
geral.

Considerações

Implicações no
processo

 Participar das reuniões que
discutem o Orçamento destinado
ao Campus ou inteirar-se de seus
resultados é fundamental para o
planejamento estratégico da
biblioteca.
 Para poder negociar, ter sempre
estatísticas, estudos e relatórios
contendo todo o tipo de informação
sobre a biblioteca.
 Estar atento às expectativas para o
desenvolvimento institucional.

Implica
diretamente na
atividade de início
Observação:
 Na realização,
de fato, do
processo.

 Consultar o documento para
planejar o crescimento da
biblioteca baseado nas

Implica
indiretamente na
atividade de início
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do CEFET/RJ
(CENTRO
FEDERAL DE
EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW
DA FONSECA,
2010)

Projetos
Pedagógicos dos
Cursos (PPC).
(CENTRO
FEDERAL DE
EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW
DA FONSECA.
UnED Petrópolis,
2013; 2014)

expectativas da instituição.
 Para planejamento de
obras de manutenção,
 As projeções precisam ser bem
ampliação do espaço,
analisadas e acompanhadas com o
compra de mobiliário etc.
passar dos anos.
 Para planejamento do
 A utilização deve ser acompanhada
desenvolvimento do
de análises estatísticas e relatórios.
acervo e previsão de uso  Analisar os PDIs anteriores para
de espaço e materiais.
atestar a sua efetividade nas
projeções.
 Participar do processo de
elaboração do documento.
 Este documento rege o  Instrumento de consulta
funcionamento dos
obrigatória.
cursos.
 Os títulos classificados como
 O PPC serve de base
bibliografias básica e
para a avaliação do
complementar devem estar
MEC/INEP.
previstos neste documento. Caso
contrário, as decisões seguirão as
 A avaliação conceitua o
definidas para bibliografia
curso
complementar e por demanda de
 Disponibiliza os
título (análise de aplicabilidade e
programas e os
reservas).
ementários das
 Tais fatores evidenciam a
disciplinas;
importância da participação do
 Define as quantidades
bibliotecário no processo de
de exemplares que
elaboração do documento.
serão adquiridas;
 O desenvolvimento do
acervo deve atender as
demandas.
 Importante no processo
de reconhecimento do
curso.

Implica
diretamente nas
atividades de
início e de
seleção.
Observações:
 Na Indicação
das prioridades
para o processo.
 na confirmação
do título como
parte do
ementário;
 Na quantidade a
ser adquirida do
título, nesta
condição.

Fonte: A autora (2016)

Quadro 6 : Fatores externos – análise
Fatores externos

Importância

Instrumento de
a) É um documento norteador
avaliação de cursos
e base para a avaliação
de graduação
dos cursos pelo MEC/INEP.
presencial e a
b) O documento atribui
distância (BRASIL,
conceitos aos cursos, e
2015).
esses influenciam na
decisão dos candidatos na
escolha da instituição onde
pretendem estudar.
c) O acervo é avaliado
quantitativamente por este
documento.
d) O documento é inflexível
quanto aos cálculos para a
definição das quantidades
a serem adquiridas,
classificadas em 5 níveis.

Considerações
a) É importante ser de
conhecimento de todos os
envolvidos no processo de
aquisição bibliográfica.
b) Este documento justifica
algumas decisões
fundamentais ao processo.
c) Este documento reforça o
uso do PPC como prioridade
no planejamento do processo
de aquisição.
d) É importante que a
biblioteca participe de todo o
processo de avaliação, não
só do que se refere a ela
própria;
e) A análise quantitativa
implica em vários problemas
que podem ser evitados no
planejamento e execução do

Implicações
Implica diretamente
nas atividades de
início e de seleção.
Observações:
a) Nas quantidades a
serem adquiridas nas
bibliografias básicas
e complementar;
b) No dosenvolvimento
do acervo;
c) Na obrigatoriedade
da consulta do PPC
no processo;
d) No fator quantitativo
do acervo.
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Programa Nacional
de Gestão Pública e
Desburocratização
(GesPública).
(BRASIL, 2010),

Guia de compras
públicas
sustentáveis uso do
poder de compra do
governo para a
promoção do
desenvolvimento
sustentável
(BINDERMAN et al.,

processo de aquisição.
f) O documento não
considera análises de uso
das bibliografias básica e
complementar no cálculo das
quantidades;
g) Deve-se definir as
quantidades de exemplares
(bibliografia básica e
complementar) com base
neste documento;
h) Questionar e analisar as
quantidades geradas pela
influência do documento e
justificar.
i) Acompanhar as
atualizações do instrumento.
Implica diretamente
a) Promover a excelência em a) Não é intenção desta
em todas as
gestão pública visando
pesquisa aderir ao
contribuir para a melhoria
programa de avaliação em atividades do
da qualidade dos serviços
questão, mas sim absorver processo.
b)
alguns fundamentos
c) O programa dispõe de
propostos por ele para
Observação:
instrumentos para
melhoria do processo. Um
avaliação da gestão
deles é a modelagem de
a) Em melhorias nos
pública que orientam a
processos com a utilização
processos visando
implantação de um
de ferramentas de gestão..
resultados efetivos.
modelo de excelência .
b) Na consideração de
d) Foco na eficiência e na
novos conceitos no
manutenção da natureza
ambiente da
pública.
biblioteca.
e) Critério 7: Processo –
Melhoria, modelagem e
ferramentas BPMN.
f) Tem como fundamentos:
pensamento sistêmico,
aprendizado
organizacional, cultura da
inovação, liderança e
constância de propósitos,
orientações por processos
e informações, visão de
futuro, geração de valor,
comprometimento com as
pessoas, foco no cidadão
e na sociedade,
desenvolvimento de
parcerias,
responsabilidade social,
controle social e gestão
participativa.
Implica
a) O documento indica
a) O documento é mais
indiretamente na
algumas considerações
abrangente e específico do
atividade de início e
que devem ser feitas pelo
que pretende-se
diretamente na
tomador de decisão (no
considerar nesta pesquisa.
atividade de
caso o Bibliotecário).
O objetivo deste é
seleção.
Sugere que as decisões
implantar e desenvolver
pela compra poderiam ser
“licitação sustentável”.
tomadas baseadas: 1- na b) Esta pesquisa começa
Observações:
necessidade real da
com a inclusão de ações
a) na necessidade
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[201-])

aquisição, 2- nas
circunstâncias sob as
quais os produtos foram
gerados e 3- na avaliação
sobre o futuro do produto,
isto é, sua fase útil e a
sua disposição final.
b) Evidencía a qualidade e a
efetividade no processo.

Fonte: A autora (2016)

que antecedem a licitação
de fato e assim acrescenta
ao processo um caráter
sustentável;
c) Inserir o conceito de
sustentabilidade nas
discussões internas ao
ambiente da biblioteca
especificamente na
aquisição;
d) A seleção do material
passa a ser mais rígida
para ser mais efetiva.

real do item a ser
adquirido;
b) na inclusão do
conceito de
sustentabilidade ao
processo aquisição
bibliográfica;
c) Na vida útil do livro;
d) no uso, de fato, das
estatísticas, como
determinante na
aquisição do item;
e) em uma análise
mais rígida do item
porém mais eficaz e
efetiva;
f) na qualidade do
acervo diante das
necessidades reais
da instituição.
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5 MODELAGEM DO PROCESSO

5.1 PROCESSO ATUAL

A opção pelo processo de aquisição de material bibliográfico impresso se deu pela
importância que ele ocupa na estrutura organizacional (físicos, financeiros, humanos
e administrativos) de qualquer biblioteca. Um processo de aquisição mal conduzido
tem reflexos diretos sobre todo o funcionamento, atuação e interação da biblioteca
com o seu contexto de articulação.
Conforme previsto na primeira etapa definida na seção 3.2, ou seja, analisar,
mapear e modelar o processo de aquisição bibliográfica desenvolvido na biblioteca
do campus, foram considerados quatro anos de processo.
Esta análise permitiu diagnosticar a situação dos processos realizados e elaborar o
fluxo das atividades por meio das seguintes etapas: a) o entendimento e a
compreensão dos processos; b) a sequência das atividades e tarefas executadas; c)
a identificação dos atores envolvidos; d) a identificação dos documentos consultados
e gerados ao longo do processo; e) o tempo de duração do processo; f) os
problemas e g) os gargalos.

a) O entendimento e a compreensão dos processos
A análise dos processos resultou em 4 quadros (Apêndice 4, quadros 31, 32, 33 e
34) contendo informações descritivas e específicas, correspondentes ao período de
2012 a 2015.
Foram considerados os seguintes tópicos para a análise: Informações gerais
(Funcionários envolvidos, Quantidade de itens; Tempo de duração, Tipos de
documentos administrativos gerados e arquivados), o Processo e Decisões tomadas
Além destes, foi possível identificar os documentos norteadores consultados para a
realização do processo.
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A aquisição de material bibliográfico no CEFET/RJ é feita com verba do Plano
Plurianual da União, parte da qual é destinada à Instituição e repassada ao Centro
de Custo do Campus Petrópolis. Toda a aquisição é realizada por meio de pregão
eletrônico.
b) A sequência das atividades e tarefas executadas
Com base no levantamento dos dados relativos aos processos, constante no
apêndice 3, além das informações gerais pertinentes (funcionários envolvidos,
quantidade de itens, dentre outros), foram identificados 5 processos, 23 atividades
(37 tarefas) e 6 atores envolvidos, destacados no quadro 7.

Quadro 7: Processo de aquisição bibliográfica atual.
Processos

Iníciar

Selecionar

Atividades
 Planejamento
 Reuniões;
 Definir prioridades, regras, procedimentos e
cronograma;
 Elaborar Planejamento;
 Elaborar formulários;Elaborar documentos;
 Criar acesso aos formulários web;
 Enviar solicitação de sugestões para compra;
 Monitorar preenchimento dos formulários;
 Enviar e-mail finalizando;
 Remover o acesso;
 Organizar e arquivar os formulários.
 Preparo e analise das listagens recebidas
 Padronizar listagens por curso (referências)
 Analisar listagens por curso (ISBN, repetidos,
ementários, compra anterior, idioma);
 Elaborar listagem da biblioteca (reservas, itens não
adquiridos no processo anterior e sugestões);
 Gerar (sistema Sophia) e analisar relatório de
reservas;
 Verificar e analisar outras sugestões;
 Unificar listagens;
 Analisar listagem unificada;
 verificar condição dos itens (bibliografias, disciplinas,
período, etc)
 Verificar situação do processo anterior (os itens não
contemplados devem ser inseridos no novo processo).
 Verificar e eliminar itens repetidos;
 Pesquisar no catálogo da biblioteca;
 Definição das quantidades a serem adquiridas (definidas
no planejamento)..

Atores
 Biblioteca;
 Gerência
Acadêmica
(GERAC);
 Seção de
Administração
e Compras
(SEACO)
 Coordenações
(Colegiado);

 Biblioteca;
 GERAC;
 Coordenações
(colegiado).
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 Preparar listagem final.
 Limpar listagem (retirar identificação dos cursos, itens
com problemas não solucionados);
 Liberar para cotação.
 Preparar listagem padrão para cotação;
 Elaborar memorandos;
 Enviar solicitação de cotação aos fornecedores;
 Receber cotações;
 Responder solicitação.
 Conduzir cotação via web;
 Pesquisar os valores no site dos fornecedores;
 Separar as imagens dos itens com o valor.
 Analisar orçamentos;
 Preparar processo de compra no padrão institucional;
Cotar
 elaborar despacho;
 Enviar processo a SEACO;
 Chek list;
 Efetuar correções;
 Enviar SEACO
 Dar continuidade ao processo;
 Enviar para abiblioteca realizar o aceite;
 Realizar aceite dos itens;
 Enviar SEACO;
 Finalizar processo.
 Preparar para o recebimento do material;
 Preparar documentação para o recebimento do
material;
 Acompanhar prazo de entrega por fornecedor.
 Receber material;
Receber
material
 Receber e verificar o material adquirido;
 Atestar notas fiscais;
 Acompanhar fornecedores em atraso;
 Solicitar aos fornecedores informações sobre a
situação do item em atraso.
 Elaborar processos para pagamento;
 realizar chek list nas notas;
 elaborar memorandos;
Finalizar o
 montar processo por fornecedor.
processo
 Enviar processos a SEPAT.
 Receber processo;
 Encaminhar para pagamento.
Fonte: A autora (2016)

 Biblioteca;
 SEACO;
 Fornecedor.






Biblioteca;
SEACO;
Fornecedor;
Seção de
Patrimônio
(SEPAT).

 Biblioteca;
 SEACO;
 SEPAT.

c) identificação dos atores
O processo analisado possui muitos detalhes e particularidades e sua execução
demanda o envolvimento de toda a equipe da biblioteca, que continua realizando
simultaneamente as atividades diárias.
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Além de envolver a equipe da biblioteca para a elaboração e efetivação do processo,
são estabelecidas parcerias com a Gerência Acadêmica (GERAC) e Coordenações
de cursos (colegiado), bem como com a Seção de Administração e Compras
(SEACO) e com o Serviço de Patrimônio (SIPAT). A articulação entre estes atores
acontece em quase todo o processo, de modo que é fundamental que seja
harmônica, para o seu desenvolvimento e resultados satisfatórios.
d) Identificação dos documentos consultados e gerados ao longo do processo
Há uma quantidade considerável de documentos gerados (Quadro 8) e o fato de
voltarem a ser consultados (Quadro 9) durante a execução do processo, evidencia a
importância do seu arquivamento e gestão para fácil reuso. Por exemplo, todos os
documentos demandados por esta pesquisa, para análise, foram acessados
facilmente. Vale notar que o manual do processo está em fase de elaboração.
Quadro 8: Tipos de documentos administrativos gerados e arquivados.
TIPOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS GERADOS E ARQUIVADOS
meio eletrônico
 Memorandos;
 Edital
 E-mails;
 Pregão
 Tabelas (listagens);
 Notas de empenhos
 Formulários;
 Notas fiscais
 Formulários web;
 Cartas (pedidos de
prorrogação e
 Processo final;
cancelamento de títulos).
 Despacho;
 Diário Oficial da União  Cotações;
Homologação
 Manual (em elaboração)
Fonte: A autora (2016)

em papel
 Pregão (por fornecedor
utilizado para
recebimento do material
contendo anotações);
 Cartas (pedidos de
prorrogação e
cancelamento de títulos).

Quadro 9: Documentos consultados durante o processo.
DOCUMENTOS CONSULTADOS



Documentos gerados pelos processos;
Documentos normativos.

Fonte: A autora (2016)

Como já abordado anteriormente, foi constatada a falta de documentos gerais
emitidos centralmente para o sistema de bibliotecas como direcionamento para o
processo de aquisição (Desenvolvimento do Acervo). As decisões e critérios são
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definidos localmente em articulação com os setores interessados. De certa forma,
entretanto, pode-se considerar esta definição descentralizada como positiva, por
proporcionar resultados locais mais ágeis e efetivos.
Como exceção a esta regra geral, apenas um e-mail encaminhado pela Diretoria de
Ensino e Extensão (DIREX), contendo informações, baseadas nas Diretrizes do
MEC/INEP (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAL,
2015), sobre as quantidades relacionadas às bibliografias básica e complementar a
serem consideradas pela instituição, foi identificado e analisado pela autora.
e) O tempo de duração do processo
Quanto ao tempo de duração do processo, foram levantados os seguintes dados,
relacionados ao tempo gasto nos processos realizados, a saber: Todo o processo
tem duração média de 26 meses (do planejamento ao último item recebido), a
Seleção dura em média 5 meses, a aquisição dois meses e o recebimento do
material 16 meses.
f) Os problemas
Os quatro anos de processos revistos, observados em detalhe, resumidos para
posteriormente serem analisados, foram detectados problemas recorrentes, que
dificultam e atrasam o desenvolvimento do processo, conforme destaca-se no quadro
10.

Quadro 10: Problemas recorrentes identificados na análise dos processos
Processo

Iníciar

Selecionar

Cotar

Problemas
 Descumprimento dos prazos por parte das coordenações;
 A obrigatoriedade do cumprimento das diretrizes do MEC/INEP.

 Descumprimento das orientações para o preenchimento dos
formulários por parte das coordenações;
 Títulos indicados como bibliografia básica e complementar não
previstos nos ementários;
 Indicação de material não condizente com o processo;
 Processo de aquisição anterior ainda com pendências;
 PPCs em fase de atualização e ou elaboração.
 A cotação ser totalmente conduzida pela biblioteca;
 Falta de interesse dos fornecedores em responder solicitação de

Atores
 Biblioteca;
 GERAC;
 SEACO;
 Coordenações
(Colegiado);
 Biblioteca;
 GERAC;
 Coordenações
(Colegiado);

 Biblioteca;
 SEACO.
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orçamento;

 Os fornecedores participam do pregão mesmo sem ter respondido
a solicitação de orçamento;
 A demora da Cotação feita via site do fornecedor;
 Os valores planejados para a aquisição bibliográfica nem sempre
estão disponíveis no momento da compra, o que pode causar a
perda total ou parcial do processo ou uma nova negociação.

 O fornecedor alega desconhecimento do empenho;
Receber

 Demora na entrega do material por parte dos fornecedores.
material

 A atividade mais longa de todo o processo.

 Títulos esgotados;
 A biblioteca cobra do fornecedor informações sobre a situação do 
Finalizar o

material em atraso.
processo
 Desconhecimento por parte dos fornecedores das informações do 
edital, gerando a falta de documentos importantes ao fechamento 
do processo.
Fonte: A autora (2016)

Fornecedor

Biblioteca;
SEACO;
Fornecedor;
SEPAT.
Biblioteca;
SEACO;
Fornecedor;
SEPAT.

g) Os gargalos
Dos problemas identificados no quadro 10, os itens a seguir são considerados como
gargalos, a saber,

a) A obrigatoriedade do cumprimento das diretrizes do MEC/INEP;
b) Descumprimento dos prazos por parte das coordenações;
c) A falta de atenção no cumprimento das orientações quanto ao preenchimento
dos formulários;
d) A condução da cotação ficar a cargo da biblioteca;
e) A demora no envio do material por parte dos fornecedores;

As entrevistas realizadas com os bibliotecários chefes das bibliotecas selecionadas
para amostra evidenciou a ocorrencia de problemas semelhantes àqueles
identificados na análise dos processos do Campus Petrrópolis, ampliando o
ocorrência de alguns problemas a nível institucional. Destaca-se a seguir alguns
problemas relatados pelos entrevistados:

a)
b)
c)
d)
e)

Descrição errada na solicitação dos títulos a serem adquiridos;
Descumprimento dos prazos por parte das coordenações;
Informações incompletas;
Inclusão de materiais não condizentes com o processo;
Difícil acesso aos professores.
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f)
g)
h)
i)
j)

Obrigatoriedade do atendimento aos critérios do MEC;
Falta de critérios institucionais de seleção.
Demora do processo até a elaboração do edital;
Não existe um processo definido o que gera o desconhecimento
dos envolvidos no processo;
Falta de manuais do processo.
(Entrevistas concedidas à autora)

As informações analisadas serviram de base para a diagramação do processo atual,
desenvolvida no próximo item.

5.1.1 Diagramação do processo atual

O Levantamemto dos dados relativos aos processos, resultou na descrição das
atividades e no seu mapeamento de acordo com as ferramenta da BPMN, assim
como a sua diagramação pelo “Heflo”, de acordo com o previsto na primeira fase
definida na seção 3.2 “Etapas da pesquisa”, e 3.5 “Análise dos dados”.
Observa-se que, no processo atual, nem todas as etapas consideradas para o
“desenvolvimento de coleções” foram abordadas de forma explícita para a aquisição
do material, conforme a Figura 1 (p. 33), onde foi destacada a “aquisição
bibliográfica” como parte das seis etapas que compoem este macroprocesso. São
elas: a) estudo da comunidade; b) políticas de seleção; c) seleção; d) aquisição
bibliográfica; e) avaliação; f) descarte.
Foi evidenciado, no entanto, que até o momento a biblioteca não identificava
formalmente estas etapas, mas tratava as questões relacionadas dentro do que
considerava como “processo de aquisição”. Apresenta-se na figura 11 o desenho do
processo.
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Figura 11: Diagrama do processo atual

Fonte: A autora (2016)
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5.2 PROPOSTAS DE MELHORIAS

Será arrolado nesta seção, o correspondente aos objetivos específicos 4 e 5 ou seja,
as medidas sugeridas para o uso dos recursos da biblioteca e as melhorias
esperadas com a otimização do processo.
Considerando que, com o estudo de caso desenvolvido e a consideração dos fatores
internos e externos, a compreensão e o entendimento do processo evoluiu para uma
visão mais ampla. Ele não mais será considerado uma atividade mecanicamente
desenvolvida, e sim, incluído em seu contexto e reconhecido como um dos principais
responsáveis pela eficácia e efetividade da biblioteca.
A identificação dos problemas e dos gargalos, expôs fatores críticos que devem ser
considerados para que se melhore o processo.
No quadro 11 buscou-se, fundamentados na análise e mapeamento dos processos,
destacar e definir critérios de melhorias para estes fatores, assim como identificar os
envolvidos nas tomadas de decisões.

Quadro 11: Propostas de melhorias para o processo de aquisição bibliográfica.
Fatores críticos

Melhorias

Nível de decisão

Descumprimento dos prazos
no preenchimento dos
formulários de sugestões
para aquisição.

 Definição de regras mais objetivas
quanto ao cumprimento dos prazos;
 Esclarecimento de pontos
importantes sobre o processo e o
porquê do descumprimento dos
prazos;
 Realização de reunião específica
para tratar desta questão.

Biblioteca, GERAC,
Coordenações
(Colegiado) e
SEACO.

Descumprimento das
orientações no
preenchimento dos
formulários de sugestões
para aquisição.

 Rever com a equipe as orientações
passadas para o preenchimento dos
formulários;
 Esclarecer pontos importantes sobre
o processo e o porquê das
orientações.
 Realização de reunião específica
para tratar desta questão.

Biblioteca, GERAC,
Coordenações
(Colegiado).

Títulos indicados como
bibliografia básica e
complementar não previstas
nos ementários

 Discutir o porquê dos ementários e a
sua importância para compra de
livros.

Biblioteca, GERAC,
Coordenações
(Colegiado).
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Indicação de material não
condizente com o processo
(artigos e outros)
PPCs em fase de
atualização e ou elaboração,
sem o conhecimento da
biblioteca.
A obrigatoriedade do
cumprimento das diretrizes
do MEC/INEP.
A cotação ser conduzida
pela biblioteca
Fornecedores
Demora na finalização do
processo.

 Rever as orientações passadas para
o preenchimento dos formulários.

Biblioteca, GERAC,
Coordenações
(Colegiado).

 Discutir o porquê dos PPCs, a sua
importância para a instituição e para
compra de livros.

Biblioteca, GERAC,
Coordenações
(Colegiado).

 Discutir o real significado destas
orientações nos resultados do
processo de aquisição e na
elaboração das ementas dos cursos.
 Definir, de acordo com as funções
destinadas aos setores, quem será
responsável por conduzir esta etapa
do processo.
 Rever as orientações passadas aos
fornecedores.
 As melhorias consideradas para
resolver os fatores criticos serão a
solução deste fator.

Necessidade de um
processo mais rígido,
 Propor um novo processo
incluindo as novas atividades
e os novos conceitos.
Fonte: A autora (2016)

Biblioteca, GERAC,
Coordenações
(Colegiado).

Biblioteca, SEACO
Biblioteca, SEACO e
SEPAT
Biblioteca

Biblioteca

Além das melhorias indicadas no quadro 11, que corresponde à análise do processo
atual, considerando as implicações dos fatores externos e internos identificados nos
quadros 4, 5 e 6, recomenda-se: a) uma análise mais rígida dos ítens sugeridos; b) a
inclusão do processo de remanejamento; c) a consideração do serviço de
Empréstimo entre Bibliotecas (EEB) como complemento das falhas do acervo local,
com os itens constantes no acervo institucional, para bibliografia complementar e de
apoio e d) a inclusão de títulos em e-book.
O remanejamento do acervo consiste na mudança definitiva de itens do patrimônio
de um campus para o outro, baseada em critérios a serem definidos pelo sistema.
O serviço de EEB, consiste na circulação do livro, através de empréstimo, entre os
acervos dos diferentes campi da instituição, observadas as normas de empréstimos
da biblioteca de origem.
Como uma das propostas de melhorias, apresenta-se na seção seguinte, o processo
proposto a partir das informações obtidas com a análise do processo atual.
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5.2.1 O Processo proposto
O estudo de caso realizado através da análise dos processos desenvolvidos no
período de 2012 – 2015, gerou dados que permitiram, que se localizasse a
implicabilidade dos fatores internos e externos no desenvolvimento do processo
(seção 4.3) e a partir destas informações foi possível propor um processo de
aquisição mais adequado e condizente com os novos conceitos para compras e
gestão públicas.
Com base nas etapas para o “desenvolvimento de coleções”, macroprocesso
considerado na revisão da literatura como fundamental para gestão do acervo, e que
já foram apresentadas na figura 1 (p. 33), considerou-se o seguinte diagrama, figura
12, para elaborar a proposta do processo em questão.
Figura 12: Etapas do desenvolvimento de coleção – processo proposto.
DESENVOLVIMENTO
DE
COLEÇÃO

Políticas de
Seleção
Estudo da
comunidade

Início
(planejamento)

Seleção

Descarte

Aquisição
bibliográfica

Avaliação

Fonte: A autora (2016)

Ainda tomando em conta o exposto na revisão da literatura, é importante considerar
o seu desenvolvimento cíclico e sua continuidade como fundamental para sua
execução. As informações geradas em um processo servirão de parâmetro para os
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próximos, assim como o dia a dia do atendimento aos usuários com certeza será
fonte constante de dados.
O desenvolvimento de coleção pode ser considerado como o entendimento de um
processo associado a produção de produtos e serviços. É responsável pelos “inputs”
ou recursos de entrada, que ao serem transformados geram “outputs” ou produtos e
serviços a serem disponibilizados aos usuários da biblioteca.
Com base no levantamento dos dados relativos aos processos análisados no item
5.1 destaca-se no quadro 12 as atividades que irão compor o processo de aquisição
bibliográfia proposto para implantação na biblioteca do campus Petrópolis.
Quadro 12: Processo de aquisição bibliográfica proposto
Macropr
ocesso

Process
os

Atividades

Tarefas





Início

Planejar

Analisar
listagem por
curso

Seleção

Desenvolvimento de coleção

Iniciar
processo

Elaborar
listagem da
biblioteca.
Elaborar
listagem
unificada

Levantar dados estatísticos (usuários e acervo);
Estudos a comunidade;
Definir critérios de seleção;
Reuniões (análise do orçamento do campus e
para o processo de aquisição);
 Definir prioridades, regras, procedimentos e
cronograma;
 Elaborar documentos administrativos (planilhas,
formulários eletrônicos (google docs),
memorandos; Normas e o planejamento).
 Criar formulários web;
 Solicitar sugestões de títulos;
 Acompanhar preenchimento dos formulários;
 Enviar e-mail finalizando;
 Remover formulários web;
 Organizar e arquivar os documentos.















Identificar curso por cor;
Padronizar referências;
Verificar ISBNs;
Destacar títulos;
Consultar PPC;
Problemas;
Eliminar duplicatas;
Listagem final
Gerar estatística de reservas;
Verificar sugestões aleatórias;
Pesquisar títulos Coleção Petrópolis;
Verificar pendências do processo anterior;
Listagem final.
Manter identidade das listagens (legenda por
cor);
 Considerar critérios definidos no planejamento;

Atores

 Biblioteca;
 Gerência
Acadêmica
(GERAC);
 Seção de
Administra
ção e
Compras
(SEACO)
 Coordenaç
ões
(Colegiado
);

 Biblioteca;
 Coordenaç
ões

 Biblioteca

 Biblioteca
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para análise

Pesquisar no
acervo local
e
institucional










Elaborar
listagem final
para
aquisição

Aquisição

Remanejar
item
Acompanhar
processo por
compra
Preparar
recebimento
material

Finalizar
processo












Consultar PPCs;
Analisar e eliminar duplicatas.
Pesquisar todos os itens;
Identificar titulos já existentes;
Identificar títulos para remanejamento e EEB;
Gerar estatísticas de aplicabilidade (EEB e
remanejamento);
Considerar critérios definidos no planejamento.
Eliminar ítens confirmados para EEB e
remanejamento;
Calcular quantidades de exemplares;
Informar aos setores interessados;
Analisar solicitação de mudanças;
Preparar listagem para cotação;
Enviar SEACO.
Montar processo de remanejamento;
Consultar bibliotecas de origem;
Abrir processo de remanejamento;
Receber material;
Notificar SIPAT;

 Buscar informações sobre o andamento do
processo.










Organizar documentos específicos;
Notificar fornecedores em atraso;
Chek list do material recebido;
Atestar notas fiscais.
Liberar material ao processo técnico;
Elaborar processos por fornecedor;
Encaminhar a SEPAT;
Elaborar relatório;
Arquivar documentos.

 Biblioteca

 Biblioteca;
 GERAC;
 Coordenaç
ões;
 SEACO
 Biblioteca
solicitante;
 Biblioteca
de origem;
 SEPAT;
 Biblioteca;
 SEACO;
 SEPAT
 Biblioteca;
 SEPAT.
 Fornecedo
r
 Biblioteca;
 SEPAT;
 SEACO.

Fonte: A autora (2016)

5.3.1.1 Diagramação do processo proposto
A Diagramação do processo mostra de forma visual as mudanças e a inclusão das
novas atividades sugeridas como melhorias. Também pode-se destacar a saída da
atividade de cotação do processo e o aumento de atividades na seleção do item.
O processo passa a ser chamado de “Desenvolvimento de coleções” e a destacar os
os subprocessos de Início, Seleção e Aquisição. Como previsto no item três da
metodologia a diagramação do processo proposto foi desenvolvida com a utilização
do “Heflo”, conforme figuras 13, 14 e 15.
No capítulo seguinte serão apresentados os resultados referentes às análises
realisadas para se chegar às conclusões finais.
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Figura 13: Diagrama do processo proposto - Início

Fonte: A autora (2016)
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Figura 14: Diagrama do processo proposto - Seleção

Fonte: A autora (2016)
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Figura 15: Diagrama do processo proposto – Aquisição

Fonte: A autora (2016)

103

6 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os resultados obtidos com análise do contexto institucional e local foram
fundamentais para se ter uma visão da abrangência que um processo de aquisição
bibliográfica pode atingir, sobretudo quando este se propõe não só a adquirir um
produto, mas sim, um resultado que corresponda a real demanda institucional e que
necessita para um uso saudável, de um ambiente organizacional adequado.
Os resultados aqui considerados evidenciam que a biblioteca acompanha o
crescimento institucional em vários aspectos importantes, como por exemplo,

o

aumento no número de cursos oferecidos. Este crescimento interfere diretamente na
estrutura organizacional da biblioteca, o que sugere que esta deve ser consultada
para o planejamento de novos cursos. Fato que não transparece ao considerar por
exemplo, os dados referentes à infraestrutura.
Nos resultados referentes à infraestrutura, evidencía-se o crescimento do número de
estantes (Tabela 8) como um dos fatores mais significativos, na ordem dos 78%
aproximadamente. Esclarecendo que este fato se dá pelo aumento na demanda de
acervo (Tabela 11), que é resultado do aumento do número de cursos.
A análise aqui descrita, associa-se diretamente tanto no aumento da demanda por
espaços físicos adequados, como na demanda por um número maior de
funcionários, e ainda na maior aquisição de materiais, tanto de consumo quanto
permanentes.
Os resultados supra analisados, estão diretamente ligados à qualidade no
atendimento aos usuários e às demandas institucionais por serviços de informação
condizentes com o seu desenvolvimento e objetivos.
A oferta de serviços, produtos e de atendimento aos usuários, requer um ambiente
equilibrado e harmonioso, o que significa, dispor de espaços projetados e
distribuídos para fins específicos (estudo, pesquisa, atendimento, trabalho técnico,
acervo), com pouco barulho, de fácil acesso às pessoas, sinalizado, com mobiliário
adequado, entre outros ítens e considerando ainda fatores ambientais, como
iluminação, temperatura, acústica e cores.

104

A análise dos fatores internos e externos identificados no mapeamento do processo
e suas implicações (Item 4.3), resultou em um maior conhecimento dos benefícios
que a consideração destes no âmbito do processo irá trazer. Destaca-se a proposta
de uma seleção mais rígida dos itens sugeridos para aquisição e da necessidade de
uma maior articulação entre a biblioteca e a instituição.
As entrevistas realizadas, juntamente com o levantamento dos dados gerais
organizacionais (Apêndice 3) de outros campi selecionados para amostra, reforçou
alguns pontos, como os relacionados a infraestrutura, além de acrescentar à
pesquisa, através da autora, as impressões de outras experiências e realidades.
Pode-se destacar que os problemas identificados com o mapeamento do processo
local foram corroborados pelos resultados da análise das estrevistas.
O mapeamento dos processos, também resultou na identificação de gargalos
recorrentes na execução dos processo, destaca-se a “demora no envio do material
por parte dos fornecedores“ como um dos mais significativos. Este interfere na
atividade de “recebimento do material” e no tempo de duração do processo.
A pesquisa constatou que o processo todo é demasiadamente longo, levando em
média 26 meses quando se considera como ponto final o recebimento, pela
biblioteca, do ultimo item empenhado. Quando se analisa especificamente a
atividade “Receber material”, conclui-se que esta possui a maior duração, com
média de 16 meses.
Como resultado, destaca-se a seguir as principais mudanças e benefícios gerados
com a modelagem do processo:
a) A consideração de conceitos de gestão e sustentabibliodade no processo;
b) maior rigidez na análise do item;
c) a indicação da inclusão de títulos em e-book;
d) uma maior articulação entre os atores envolvidos;
e) o serviço de EEB passa a ser considerado opção para as bibliografias
complementar e de apoio a pesquisa;
f) inclusão do remanejamento de títulos como atividade do processo;
g) a atividade de cotação sai da responsabiblidade da biblioteca, passando para
a SEACO;
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h) elaboração de relatório;
i) subsídios para a elaboração de políticas e manuais.
O mapeamento e modelagem do processo de aquisição da biblioteca do Campus
Petrópolis, resultou na identificação das oportunidades de melhorias, esclareceu as
funções de alguns atores e redistribuiu as atividades, dando mais evidência ao que
de fato, deve ser tratado no âmbito da biblioteca.

6.1

MELHORIAS

ESPERADAS

COM A

IMPLANTAÇÃO DO

PROCESSO

PROPOSTO

a) Um caráter mais sustentável para o processo, ao considerar-se a aquisição
por demanda real e a vida útil do produto. Refletirá não somente nas
questões organizacionais da biblioteca, como também na qualidade do
acervo. Este tipo de aquisição requer um aumento na análise do item, maior
integração entre os atores e uma maior dinamicidade do acervo institucional.
b) Mais qualidade no desenvolvimento do acervo, deixando a quantidade em
segundo plano. Aqui ressalta-se a importância de se conhecer a comunidade
e as suas demandas informacionais, sendo que para isso é necessário a
interação dos atores envolvidos e de se manterem ativas as discussões sobre
a importância de construir um acervo voltado para o atendimento à Pesquisa,
ao Ensino e à Extensão (missão Institucional).
c) Remanejamento do acervo, como processo, significa dar ao livro uma nova
vida útil (caráter sustentável), quando demandado por outro campus em um
processo de aquisição, como bibliografias básica, complementar ou de apoio
a pesquisa. Este processo se dará pela transferência permanente do
patrimônio baseado em análises estatisticas de aplicabilidade e critérios a
serem

determinados

institucionalmente.

pelo

sistema

de

bibliotecas

e

aprovados
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d) Serviços mais efetivos - o desenvolvimento do acervo voltado para a
qualidade resultará na efetividade dos serviços e, em função disto, numa
maior satisfação de seus usuários.
e) A consideração de uma análise mais rígida do item, do serviço de EEB e do
processo de remanejamento para a aquisição de novos itens, irá resultar em
um emprego mais eficiente dos recursos públicos, podendo ocasionar uma
maior diversificação dos investimentos em recursos para a biblioteca.

f) Inovação no acesso à informação com o oferecimento de e-books como parte
do acervo.

6.2 VALIDAÇÃO DO PROCESSO PROPOSTO

Para validação do processo, foi realizada uma reunião com três dos principais atores
envolvidos, representantes da Gerência Acadêmica (GERAC) e da Seção de
Administração e Compras (SEACO), que participam das atividades de Início
(planejamento, definição e tomada de decisão) e, ainda, o Diretor do campus. Além
disso, a proposta foi validada por uma bibliotecária do Sistema de bibliotecas do
CEFET/RJ .
O processo foi apresentado com foco nos principais pontos sugeridos como
melhorias. Entre outros, destaca-se: a maior rigidez na análise do item e a compra
por demanda real. A cotação também foi bastante explorada, e a sugestão da sua
saída da responsabilidade da biblioteca foi compreendida pela SEACO.
A Bibliotecária do sistema, em leitura direta do trabalho, destacou como pontos
fundamentais o maior conhecimento do processo e a inclusão de novos conceitos
por acrescentarem uma característica holística, o que aumenta a sua
responsabilidade no desenvolvimento da biblioteca.
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7 CONCLUSÃO

As bibliotecas cada vez mais modernizam a sua gestão e se inserem na era da
oferta de serviços mais eficientes e exclusivos. A adoção de ferramentas de gestão
e de novos conceitos é um caminho apropriado para acompanhar esta dinâmica
provocada por novos desafios.
O levantamento bibliográfico mostrou que estas considerações em busca da eficácia
através do uso de ferramentas de gestão, estão presentes em diversas instituições e
evidenciou bons resultados nos casos selecionados como estudos relacionados.
O uso da ferramenta BPMN para modelagem e descrição de processos mostrou-se
adequada para ser utilizada no mapeamento das atividades desenvolvidas nas
bibliotecas. Tal constatação serviu para que a pesquisa respondesse de forma
apropriada às questões propostas, quais sejam, 1- Como é estruturado o processo
de aquisição bibliográfica atual?, 2 - Que fatores têm reflexo, de fato, na efetividade
e na qualidade dos resultados do processo?, 3) Quais são os atores envolvidos no
processo de aquisição bibliográfica?
A realização da modelagem do processo de aquisição bibliográfica desenvolvido no
período de 2012 – 2015, pela Biblioteca do CEFET/RJ Campus Petrópolis, resultou
em uma análise detalhada, proporcionando a identificação de problemas e gargalos
que ao serem compreendidos foram fontes de melhorias que, inseridas em uma
nova proposta, resultou em um processo mais claro, melhor compreendido e com
uma melhor divisão das atividades entre os atores envolvidos.
A análise dos fatores internos e externos identificados por esta pesquisa, alicerça a
sua importância dentro do contexto do processo, acrescentando, de fato, maior
qualidade aos resultados e no uso excelente e racional dos recursos financeiros e
físicos da biblioteca com a consideração de uma maior rigidez na avaliação do item,
a inclusão de novos processos e de tarefas que interferem diretamente na
quantidade de itens a serem adquidos.
Concluimos, sem a pretensão de esgotar o assunto, em resposta aos objetivos
propostos para esta pesquisa que a implantação do processo proposto para a
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biblioteca do CEFET/RJ – Campus Petrópolis, ocasionará em resultados efetivos no
atendimento às demandas por serviços e acesso a informação registrada constante
em seu acervo, procedente da IES à qual pertence. Propõ-se também a
consideração desta pesquisa pelas demais bibliotecas do sistema e profissionais da
área de Biblioteconomia e Documentação.

7.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Sugere-se que sejam realizadas análises qualitativas dos acervos da Instituição,
para avaliação e melhorias.
Sugere-se levantamento e análise dos documentos utilizados pelos alunos para
atualização e complemento ao contemplado em sala de aula.
Sugere-se estudos com base no uso das bibliografias quantificadas pelo MEC/INEP,
em seu instrumento de avaliação.
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APÊNDICE

1

-

APLICAÇÃO

DO

MODELO

WEBIBLIOMINING

ESTUDO

BIBLIOMÉTRICO
A presente pesquisa teve como uma das bases para análise e busca do
levantamento bibliográfico uma adaptação do modelo webibliomining desenvolvido
por Costa (2010), que consiste na utilização de recursos e ferramentas baseados na
Internet para a mineração de dados através do estudo Bibliométrico ou Bibliomining.
A análise apresentada a seguir foi realizada no Portal de Periódicos Capes (2016 )
especificamente na base de dados Scopus - Elsevier API (BASE SCOPUS, 2016).
As etapas seguintes mostram a estrutura do processo, considerada pelo modelo:
1. Definição da amostra da pesquisa;
2. Pesquisa na amostra, com as palavras-chave;
3. Identificação dos periódicos com maior número de artigos publicados sobre o
tema;
4. Identificação dos autores com maior número de publicações;
5. Levantamento da cronologia da produção identificando “ciclos de maior
produção”;
6. Seleção dos artigos para a composição do “núcleo de partida” para a
pesquisa bibliográfica, o qual contempla:
 Os artigos mais relevantes;
 Os primeiros autores a escreverem sobre o tema;
 Os últimos autores a escreverem sobre o tema;
 Os textos mais relevantes em cada “ciclo de maior produção”
identificado.
Foram realizadas quatro buscas, uma antes da aplicação do modelo de Costa
(2010), com a finalidade de definir as palavras-chave e as combinações de termos, e
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outras três com a análise dos termos definidos utilizando o modelo webibliomining.
Os resultados são apresentados a seguir.

BUSCA 1 – Análise de termos gerais

O presente estudo teve como fonte de pesquisa o Portal de Periódicos Capes
especificamente a Base Scopus- Elsevier API (BASE SCOPUS, 2016). Quanto ao
recorte temporal, a pesquisa foi realizada em janeiro de 2016, contemplando todos
os anos que estavam disponíveis.
A escolha pela Base Scopus se deu por esta ser considerada uma das maiores
fontes referenciais revisada por pares o que, além de garantir qualidade de
conteúdo, propicia uma visão ampla das publicações em diversos temas.
Adicionalmente, esta fonte tem uma indexação representativa de publicações na
área de Ciências Sociais, área de interesse desta pesquisa, e dispõe de análise de
resultados (bibliometria) (PORTAL DE PERIODICOS CAPES/MEC, 2016).
Antes da aplicação do modelo propriamente dito, foram identificados e analisados na
Base Scopus - Elsevier API alguns termos gerais para melhor definir as palavraschave para a análise bibliomética, a saber nos quadros 13 e 14:
Quadro 13: Buscas por termos gerais Base Scopus.
Termos de busca

Termos em Inglês

Buscas simples Base Scopus*

resultados

Administração em
bibliotecas

libraries management

TITLE-ABS-KEY ( "libraries management" ) AND
SUBJAREA ( mult OR arts OR busi OR deci OR
econ OR psyc OR soci )

837

Administração por
processos

process management

Maturidade de
processos

Process maturity

Compra de livros

books purchase

Bibliotecas
Universitárias

University libraries

TITLE-ABS-KEY ( "process management" ) AND
SUBJAREA ( mult OR arts OR busi OR deci OR
econ OR psyc OR soci )
TITLE-ABS-KEY ( "Process maturity" ) AND
SUBJAREA ( mult OR arts OR busi OR deci OR
econ OR psyc OR soci )
TITLE-ABS-KEY ( "purchase books" ) AND
SUBJAREA ( mult OR arts OR busi OR deci OR
econ OR psyc OR soci ) Edit | Save | Set alert |
Set feed
TITLE-ABS-KEY ( "University libraries" ) AND
SUBJAREA ( mult OR arts OR busi OR deci OR
econ OR psyc OR soci )

TOTAL

Fonte: A autora (2016)
*Todas as buscas foram refinadas nas áreas de Ciências Sociais e humanidades.

3.020
168

19

4.146
8. 190

117

Quadro 14: Buscas por combinação de termos.
Termos de busca

Busca

Buscas combinadas Base Scopus

resultados

libraries management
AND process
management

libraries
management AND
process

TITLE-ABS-KEY ( "libraries management" AND process
) AND SUBJAREA ( mult OR arts OR busi OR deci
OR econ OR psyc OR soci )

140

libraries management
AND Process maturity

libraries AND
Process maturity

libraries management
AND purchase books

libraries
management AND
purchase

TITLE-ABS-KEY ( libraries AND "process maturity" )
AND SUBJAREA ( mult OR arts OR busi OR deci
OR econ OR psyc OR soci )
TITLE-ABS-KEY ( "libraries management" AND
"purchase" ) AND SUBJAREA ( mult OR arts OR busi
OR deci OR econ OR psyc OR soci )

libraries management
AND University library

University AND
libraries
management

TITLE-ABS-KEY ( university AND "libraries
management" ) AND SUBJAREA ( mult OR arts OR
busi OR deci OR econ OR psyc OR soci )

224

TOTAL

383

3

14

Fonte: A autora (2016)
Nota 1: O Termo “libraries management” foi considerado como base de combinação para a presente
pesquisa.
Nota 2: a simplificação de alguns termos foi necessária pois, em algumas buscas, termos complexos
zeravam o resultado.

Com a análise dos resultados da combinação dos termos (Quadro 14), ficou definido
que apenas os termos “libraries management AND process“, “libraries management
AND purchase” e “University AND libraries management” seriam analisados
bibliometricamente a seguir,

BUSCA 2 – Análise Bibliométrica

1 - Definição da amostra da pesquisa
A amostra a seguir foi efetuada seguindo as especificações definidas na Busca 1.
2 - Pesquisa na amostra com as palavras-chave
As palavras-chave utilizados para esta busca foi “libraries management AND
process”, refinado por título, resumo, palavras-chave e área (Ciências Sociais e
Humanidades). Foram obtidos 140 registros distribuídos pelos seguintes tipos de
publicações.
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Quadro 15: Distribuição dos registros por tipo de publicação.
Tipo de publicação
Artigos
Revisões
Anais de Conferências
Livros
Capítulo de livros
Artigos não publicados (no prelo)
Editorial
Fonte: A autora (2016)

Quantidade de registros
102
16
15
2
2
2
1

Gráfico 13: Tipos de Documentos

Fonte: Base Scopus (2016)

A pesquisa foi refinada considerando apenas os artigos e os anais de conferências,
um total de 117 registros. Realizou-se, então a análise bibliométrica sobre estes
registros. Os resultados serão apresentados a seguir:
3 – Identificação das publicações com maior número de trabalhos indexados.
Foram encontrados 117 registros de periódicos e anais de conferência indexados na
base, que atendiam ao parâmetro da busca. Foram considerados como principais
aqueles que apresentam, pelo menos, 2 (dois) artigos sobre o tema, conforme os
critérios de busca num total de 82 trabalhos em 23 publicações diferentes.
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Quadro 16: Distribuição de registro por veículo de publicação
Número de
trabalhos

Título da Publicação
Library Management
Program
Library Hi Tech News
Library Hi Tech
Library Review
Performance Measurement and Metrics
Electronic Library
Journal of Access Services
Desidoc Journal of Library and Information Technology
OCLC Systems and Services
Science and Technology Libraries
Australian Library Journal
International Journal of Information Management
College and Research Libraries
Aslib Proceedings New Information Perspectives
Proceedings of the ACM International Conference on Digital Libraries
Bottom Line
Journal of Librarianship and Information Science
Library Collections Acquisition and Technical Services
Libri
Medical Reference Services Quarterly
New Library World
Technical Services Quarterly
Fonte: A autora (2016)

16
9
6
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4 - Identificação dos autores e o número de trabalhos indexados
Diante do resultado, em que o número de trabalhos indexados por autor foi muito
baixo optou-se por apresentar todo o resultado e não o proposto por Costa (2010)
que limita a apresentação de autores com pelo menos três artigos indexados.
Quadro 17: Distribuição de registros por autores
Continuação
Autores
Ferguson, S.
Gibb, F.
Saarti, J.
Thornley, C.
Weckert, J.
Awoyemi, R.A.
Balampanidou, E.
Bandopadhyay, S.
Banerjee, S.
Bell, S.J.
Bennett, B.
Bin, Y.
Bissels, G.

Trabalhos
indexados
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Autores
Green, R.
Greenwood, H.
Guo, J.L.
Guy, F.
Haider, A.
Hart, G.C.
Hart, M.
Hartley, D.
Hartman, R.R.
Heidorn, M.
Henczel, S.
Hobohm, H.C.
Hopkinson, A.

Continuação
Trabalhos
indexados
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Autores
Lai, M.W.
Lambert, S.
Lara, K.
Lawson, N.
Leary, H.
Lee, J.Y.
Level, A.V.
Line, M.B.
Lisek, J.
Liu, J.J.
Liu, M.
Liu, S.
Lubisco, N.

Trabalhos
indexados
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Blank, K.M.
Bond, M.A.
Bonorino, A.G.
Brunk, J.
Calvert, P.
Cannell, S.
Cattrysse, D.
Cervone, H.F.
Chang, A.
Chang, N.
Chau, M.
Chelliah, J.
Chen, K.N.
Chen, Y.M.
Clayton, P.
Cleeve, M.
Collie, A.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Collins, S.L.
Corrigan, A.
Cottrell, T.

1
1

Cronin-Kardon, C.
Curtis, J.
Davis, D.
Decker, R.
Delbridge, R.
Denison, T.
DeVries, J.A.
Dong, H.
Dragert, C.
Dujmic, L.L.
Dunsire, G.
Egunjobi, R.A.
England, L.
Englert, T.
Fabbi, J.L.
Fagan, J.C.
Feldmann, L.M.
Ferreira, S.M.
Fisher, S.
Fitsimmons, G.
Fu, L.
Gao, Z.
Garoufallou, E.
Garrett, M.
Gichohi, P.M
Giersch, S.
Giri, R.
Glavica, M.
Grant-Ezeronye, G.C.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

Fonte: A autora (2016)

Hoppner, M.
Hsiao, Y.T.
Huotari, M.L.
Hurlbert, T.
Iivonen, M.
Ivanovic, D.
Giersch, S.
Giri, R.
Glavica, M.
Grant-Ezeronye, G.C.
Green, R.
Greenwood, H.
Guo, J.L.
Guy, F.
Haider, A.
Hart, G.C.
Hart, M.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hartley, D.
Hartman, R.R.
Heidorn, M.

1
1

Henczel, S.
Hobohm, H.C.
Hopkinson, A.
Hoppner, M.
Hsiao, Y.T.
Huotari, M.L.
Hurlbert, T.
Iivonen, M.
Ivanovic, D.
James, D.
Jena, P.
Johannsen, C.G.
Johanson, G.
Johnston, C.
Juntunen, A.
Kaiberg, L.
Kalpavalli, S.
Karno, R.
Katsirikou, A.
Kayal, S.
Kienzle, J.
Kiger, J.E.
Kishida, K.
Klentzin, J.C
Konjovic, Z.
Kovacevic, A.
Krevit, L.
Ku Bahador, K.M.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

Luo, W.
Macisaac, P.L.
Madden, A.
Mak, L.
Makori, E.O.
Marks, K.E.
Marshall, C.C.
Massis, B.E.
Matoria, R.K.
Maurer, M.B.
Medawar, K.
Meletiou, A.
Mellinger, M.
Midyette, J.D.
Miller, S.
Milosavljevic, B.
Mohd Saman,
W.S.W.
Molari, G.
Molteni, V.E.
MoshoeshoeChadzingwa, M.M.
Mugridge, R.L.
Napoletano, L.
Neubauer, W.
Nicholson, S.
Ninh, T.K.T.
Noordin, S.A
Nwagwu, W.E.
Ohta, M.1
Okafor, J.L.
Olaniyi, O.M.
Ole Pors, N.
Oluwatosin, E.A.
Omotosho, A.
Otunla, A.O.
Palmer, B.
Panchyshyn, R.S.
Park, M.
Payne, A.
Pedley, P.
Pithan, D.N.
Poehlmann, N.M.
Pors, O.N.
Qutab, S.
Rahman, S.A.
Raivio, J.
Rautaray, B.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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5 - Levantamento da cronologia da produção
Quadro 18: Distribuição de registros por ano de publicação
Continuação
Ano da
publicação
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Trabalhos
indexados
6
7
9
12
15
12
7
11
5
7
6
0
3
2
2
0

Ano da
publicação
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984

Trabalhos
indexados
3
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
2

Fonte: A
autora
(2016)

Gráfico 14: Distribuição de registros por ano de publicação.

Fonte: Base Scopus (2016)

O gráfico 2 mostra que a produção cientifica do tema pesquisado tem evoluído em
uma escala cronológica e o seu ponto alto de concentração se encontra entre os
anos 2010 e 2013 quando começa a apresentar uma queda o ano de 2011 foi o
mais produtivo. Analisando os dados referentes ao ano de publicação, observa-se
que:
 Os dois trabalhos indexados mais antigos referem-se ao ano de 1984;

122

 Houve alguns ciclos de produção mais acentuados nos seguintes períodos;
o 1995 - 1999
o 2001 – 2003
o 2010 – 2013
 Houve alguns ciclos sem nenhuma produção;
o 1985 – 1987
o 1989 – 1990
o 1994
o 2000
o 2004
6 - Seleção de artigos para a composição do “núcleo de partida”
a) Identificação dos primeiros autores a escreverem sobre o tema.
Para esta amostra foram identificados os dois primeiros autores:
RENEKER, M. H. Funding levels and changes in the process of scholarly
communication: Critical issues for management of academic science
libraries. Science & Technology Libraries, Volume 4, Issue 3-4, pages
19-31, 1984. DOI:10.1300/J122v04n03_03.
BOND, Marvin A. Planning, budgeting and personnel management in a
scientific library of the federal government: National bureau of standards.
Science and Technology Libraries, Volume 4, Issue 3-4, 8 May 1984,
Pages 45-60. DOI:10.1300/J122v04n03_05.
b) Identificação dos últimos autores a escreverem sobre o tema
Para esta amostra foram identificados os últimos 15 autores:
Mugridge, R.L., Poehlmann, N.M. Internal customer service assessment of
cataloging, acquisitions, and library. Systems. OCLC Systems and
Services, 2015. Volume 31, Issue 4, 9 November 2015, Pages 219-248.
DOI: 10.1108/OCLC-12- 2014-0037. Disponível em: <http://wwwemeraldinsight-com.ez108.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1108/OCLC-122014-0037>. Acesso em: jan. 2016.
Chelliah, J., Sood, S., Scholfield, S. Realising the strategic value of RFID in
academic libraries: A case study of the University of Technology Sydney.
Australian Library Journal, 2015 Volume 64, Issue 2, 2015
DOI:10.1080/00049670.2015.1013005. pages 113-127. Disponível em:
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00049670.2015.1013005?jou
rnalCode=ualj20>. Acesso em: jan. 2016.
Kayal, S., Bandopadhyay, S., Banerjee, S. Information management skills
required by the minority libraries in Kolkata and Hooghly districts, West
Bengal. DESIDOC Journal of Library and Information Technology.
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2015. DOI: 10.14429/djlit.35.3.8272. Volume 35, Issue 3, 2015, Pages
207-216. Disponível em:
<http://publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/djlit/article/view/8272>.
Acesso em: jan. 2016.
Lara, K. The library’s role in the management and funding of open access
publishing. Learned Publishing, 2015. DOI: 10.1087/20150102. Volume
28, Issue 1, pages 4–8, January 2015. Disponível em: < http://onlinelibrarywileycom.ez108.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1087/20150102/abstract;jsessio
nid=9F16FB62948441313DDD707C79CEAE70.f04t01>. Acesso em: jan.
2016.
Guo, J.-L., Wang, H.-C., Lai, M.-W. A feature selection approach for
automatic e-book classification based on discourse segmentation.
Program, 2015. Volume 49, Issue 1, 2 February 2015, Pages 2-22. DOI:
10.1108/PROG-12-2012-0071. Disponível em: <http://www-emeraldinsightcom.ez108.periodicos.capes.gov.br/doi/abs/10.1108/PROG-12-20120071>. Acesso em: jan. 2016.
Gichohi, P.M. The strategic management practices in academic libraries in
Kenya: The case of USIU. Library Philosophy and Practice, 2015.
Volume 2015, Issue 1, 2015, 18p. Sem acesso portal capes
Siguenza-Guzman, L., Van den Abbeele, A., Vandewalle, J., Verhaaren,
H., Cattrysse, D. Using time-driven activity-based costing to support library
management decisions: A case study for lending and returning processes.
Library Quarterly, 2014. Volume 84, Number 1 | January 2014. DOI:
http://dx.doi.org/10.1086/674032 .
http://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/674032. Acesso em: jan.
2016. Sem acesso portal capes.
Maurer, M.B., Panchyshyn, R.S. Understanding the Why: A Case Study in
Managing the RDA Implementation. Cataloging and Classification
Quarterly, 2014. Volume 52, Issue 3, April 2014, Pages 259-284, DOI:
10.1080/01639374.2013.859644.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01639374.2013.859644.
Acesso em: jan. 2016. Sem acesso portal capes.
Payne, A., Curtis, J. StatBase: library statistics made easy. Library Hi
Tech, 2014. Volume 32, Issue 3, 1 September 2014, Pages 546-559. DOI:
10.1108/LHT-04-2014-0031. http://www-emeraldinsightcom.ez108.periodicos.capes.gov.br/doi/abs/10.1108/LHT-04-2014-0031>.
Acesso em: jan. 2016
Midyette, J.D., Youngkin, A., Snow-Croft, S. Social Media and
Communications: Developing a Policy to Guide the Flow of Information.
Medical Reference Services Quarterly. 2014. Volume 33, Issue 1,
January 2014, Pages 39-50. DOI: 10.1080/02763869.2014.866482.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02763869.2014.866482.
Acesso em: jan. 2016. Sem acesso portal capes.
Venkatesh, N., Kalpavalli, S. Building knowledge management-based
Systems: Initiatives at research centre imarat. DESIDOC Journal of
Library and Information Technology. Volume 34, Issue 4, 2014, Pages
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304-308. Disponível em:
<http://publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/djlit/article/view/5841>.
Acesso em: jan. 2016.
Hart, G.C., Hart, M. Transforming south african libraries through leadership
education: A programme evaluation. Libri. Volume 64, Issue 4, 19
December 2014, Pages 381-395. DOI: 10.1515/libri-2014-0030. Disponível
em: <http://www.degruyter.com/view/j/libr.2014.64.issue-4/libri-20140030/libri-2014-0030.xml>. Acesso em: jan. 2016.
Nwagwu, W.E., Okafor, J.-L. Diffusion of ebooks among postgraduate
students of the University of Ibadan, Nigeria. Library Review. Volume 63,
Issue 1-2, 2014, Pages 86-109. DOI: 10.1108/LR-04-2013-0056.
<http://www-emeraldinsightcom.ez108.periodicos.capes.gov.br/doi/abs/10.1108/LR-04-2013-0056>.
Acesso em: jan. 2016.
Chang, N., Tsai, Y., Dunsire, G., Hopkinson, A. Experimenting with
implementing FRBR in a Chinese Koha system. Library Hi Tech News,
Volume 30, Issue 10, 2013, Pages 10-20. DOI: 10.1108/LHTN-09-20130054. http://www-emeraldinsightcom.ez108.periodicos.capes.gov.br/doi/full/10.1108/LHTN-09-2013-0054.
Acesso em: jan. 2016.
Sharp, A., Williamson, J. Cognitions, emotions, and applications:
Participants' experiences of learning about strengths in an academic
library. Journal of Academic Librarianship. Volume 39, Issue 5,
September 2013, Pages 385-391. DOI: 10.1016/j.acalib.2013.02.008.
http://www-sciencedirectcom.ez108.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S009913331300023
2>. Acesso em: jan. 2016.
c) Seleção dos 15 trabalhos com maior grau de relevância, presentes na base
O grau de relevância é medido pelo número de vezes que o trabalho foi citado
por outros autores. Para esta pesquisa foi considerado os 14 mais citados:
Quadro 19: Seleção dos trabalhos com maior grau de relevância
Trabalhos com maior grau de relevância
Chen, Y.-M., Hsiao, Y.-T. .A collaborative data management framework for
concurrent product and process development. International Journal of
Computer Integrated Manufacturing. V. 10, n. 6, p. 446-469, 1997.
Ferreira, S.M., Pithan, D.N. Usability of digital libraries: A study based on the
areas of information science and human-computer-interaction. OCLC
Systems and Services. V. 21, n. 4, p. 311-323, 2005.
https://core.ac.uk/download/files/418/11882682.pdf
Huotari, M.-L., Iivonen, M. Knowledge processes. A strategic foundation for
the partnership between the university and its library. Library Management,
v. 26, n. 6-7, p. 324-335,
Kovačević, A., Ivanović, D., Milosavljević, B.,Konjović, Z., Surla, D. Automatic
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Program, v. 45, n. 4, p. 376-396, 2011.
Stouthuysen, K.,Swiggers, M., Reheul, A.-M., Roodhooft, F. Time-driven
activity-based costing for a library acquisition process: A case study in a
Belgian University. Library Collections, Acquisition and Technical
Services, v. 34, n. 2-3, p. 83-91, 2010. Pdf.

14

Wang, H. From "user" to "customer": TQM in academic libraries?. Library
Management, v. 27, n. 9, p. 606-620, 2006.

14

Ole Pors, N. Management tools, organisational culture and leadership: An
explorative study. Performance Measurement and Metrics, v. 9, n. 2, p.
138-152, 2008.
Siguenza-Guzman, L. et al. Using time-driven activity-based costing to
support library management decisions: A case study for lending and returning
processes. Library Quarterly, v. 84, n. 1, p. 76-98, 2014.
Thornley, C., Ferguson, S.,Weckert, J., Gibb, F. Do RFIDs (radio frequency
identifier devices) provide new ethical dilemmas for librarians and information
professionals?. International Journal of Information Management, v. 31, n.
6, p. 546-555, 2011.
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d) Seleção dos trabalhos com maior relevância, para a pesquisa, na análise da
autora, com base nos resultados das seções anteriores.
A análise foi feita através da leitura dos resumos dos trabalhos. Foram
identificados 2 trabalhos com alguma relevância para o tema da pesquisa.
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the areas of information science and human-computer-interaction. OCLC
Systems and Services. V. 21, n. 4, p. 311-323, 2005. Disponível em:
<https://core.ac.uk/download/files/418/11882682.pdf>. Acesso em: jan.
2016.
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BUSCA 3 – Análise Bibliométrica
1 - Definição da amostra da pesquisa
A amostra a seguir foi efetuada seguindo as especificações definidas na Busca 1.
2 - Pesquisa na amostra com as palavras-chaves
As palavras-chave utilizadas para esta busca foi “libraries management AND
purchase”, refinado por título, resumo, palavras-chave e área (Ciências Sociais e
Humanidades). Foram obtidos 14 registros distribuídos pelos seguintes tipos de
publicações.
Quadro 20: Distribuição dos registros por tipo de publicação.
Tipo de publicação
Artigos
Revisões
Anais de Conferências
Short Survey

Quantidade de registros
5
5
4
1

Fonte: A autora (2016)

A pesquisa foi refinada considerando apenas os artigos (5) e os anais de
conferências (4), um total de 9 registros. Realizou-se, então a análise bibliométrica
sobre estes registros. Os resultados serão apresentados a seguir:

3 – Identificação das publicações com maior número de trabalhos indexados
Foram encontrados 9 registros de trabalhos indexados na base, que atendiam ao
parâmetro da busca. Foram considerados como os principais periódicos aqueles que
apresentam, pelo menos, 2 (dois) trabalhos sobre o tema, conforme os critérios de
busca num total de 3 trabalhos e 1 publicação.
Quadro 21: Distribuição de registros por veículo de publicação
Número de
trabalhos

Título da Publicação
Bottom Line
Fonte: A autora (2016)

4 - Identificação dos autores e o número de trabalhos indexados
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Diante do resultado, em que o número de trabalhos indexados por autor foi muito
baixo optamos por apresentar todo o resultado e não o proposto por Costa (2010)
que limita a apresentação de autores com pelo menos três artigos indexados.
Quadro 22: Distribuição de registros por autores
Trabalhos
indexados
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Autores
Linn, M.
Proctor, J.
Abdullah, C.Z.H.
Kassim, N.A.
Steele, K.
Kawagoi, K.
Tominaga, H.
Fang, C.
Jiang, J.
Zhang, Y.
Cannell, S
Guy, F.
Fonte: A autora (2016)

5 - Levantamento da cronologia da produção
Quadro 23: Distribuição de registros por ano de publicação
Ano da publicação
2013
2012
2011
2010
2009
2001
Fonte: A autora (2016)

Trabalhos indexados
1
2
3
1
1
1

 Os dois trabalhos indexados mais antigos referem-se aos anos de 2001 e
2009;
 Houve apenas um ciclo de produção mais acentuada no seguinte período;
o 2011 - 2012
6 - Seleção de artigos para a composição do “núcleo de partida”
a) Identificação dos primeiros autores a escreverem sobre o tema
Para esta amostra foram identificados os dois primeiros autores.
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Jiang, J., Zhang, Y. Customer-oriented library services for Chinese higher
education. In: IEEM 2009 - IEEE International Conference on Industrial
Engineering and Engineering Management, 11., 8 December 2009.
Proceedings … Hong Kong; China, 2009. p. 2419-2422. Article number
5372965. DOI: 10.1109/IEEM.2009.5372965. Disponível em:
<http://ieeexplore.ieee.org.ez108.periodicos.capes.gov.br/stamp/stamp.jsp
?tp=&arnumber=5372965>. Acesso em: jan. 2016.
Cannell, S., Guy, F. Cross-sectoral collaboration in the choice and
implementation of a library management system: The experience of the
University of Edinburgh and the National Library of Scotland. Program, v.
35, n. 2, , p. 135-156, April 2001. DOI: 10.1108/EUM0000000006945.
Disponível em: <http://www-emeraldinsightcom.ez108.periodicos.capes.gov.br/doi/abs/10.1108/EUM0000000006945
>. Acesso em: jan. 2016.
b) Identificação dos últimos autores a escreverem sobre o tema
Para esta amostra foram identificados os últimos cinco autores.
Proctor, J. Avoiding ebook "big deals": Alternatives to ebook backlists.
New Library World, v. 114, n. 7, p. 301-307, January 2013. DOI:
10.1108/NLW-02-2013-0018.Disponível em: <http://www-emeraldinsightcom.ez108.periodicos.capes.gov.br/doi/full/10.1108/NLW-02-2013-0018>.
Acesso em: jan. 2016.
Abdullah, C.Z.H., Kassim, N.A. Enhancing e-book selection practices in
Malaysian academic libraries. In: ISBEIA 2012 - IEEE Symposium on
Business, Engineering and Industrial Applications, 23, September 2012,
Indonesian. Proceedings… Indonesian, 2012. p. 118-123. DOI:
10.1109/ISBEIA.2012.6422851. Disponível em:
<http://ieeexplore.ieee.org.ez108.periodicos.capes.gov.br/stamp/stamp.jsp
?tp=&arnumber=6422851>. Acesso em: jan. 2016.
Steele, K. The importance of maintaining wish lists. Bottom Line, v. 25,
n. 3, October 2012, p. 107-109. DOI: 10.1108/08880451211276557.
Disponível em: <http://www-emeraldinsightcom.ez108.periodicos.capes.gov.br/doi/full/10.1108/08880451211276557
>. Acesso em: jan. 2016.
Kawagoi, K., Tominaga, H. Library management system in a laboratory
scale cooperated with book seller sites. In: International Conference on
Information Technology Based Higher Education and Training, ITHET, 6. 4
August 2011. Kusadasi; Turkey. Proceedings… Kusadasi; Turkey, 2011.
DOI: 10.1109/ITHET.2011.6018694. Disponível em:
<http://ieeexplore.ieee.org.ez108.periodicos.capes.gov.br/stamp/stamp.jsp
?tp=&arnumber=6018694>. Acesso em: jan. 2016.
Fang, C. Consumers shopping selection of the internet users in America
and Taiwan. In: 2nd International Conference on Artificial Intelligence,
Management Science and Electronic Commerce,10., AIMSEC 2011 – 8
August 2011. Zhengzhou; China. Proceedings….; Zhengzhou; China,
2011; p. 2894-2897. DOI: 10.1109/AIMSEC.2011.6010723. Disponível
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em:
<http://ieeexplore.ieee.org.ez108.periodicos.capes.gov.br/stamp/stamp.jsp
?tp=&arnumber=6010723>. Acesso em: jan. 2016.
c) Seleção dos artigos com maior grau de relevância, presentes na base
O grau de relevância é medido pelo número de vezes que o trabalho foi citado
por outros autores. Para esta pesquisa foi considerado um mínimo de 3 citações:
Quadro 24: Seleção dos trabalhos com maior grau de relevância
Trabalhos com maior grau de relevância
Cannell, S., Guy, F. Cross-sectoral collaboration in the choice and implementation of
a library management system: The experience of the University of Edinburgh and the
National Library of Scotland. Program, v. 35, n. 2, , p. 135-156, April 2001. DOI:
10.1108/EUM0000000006945. Disponível em: <http://www-emeraldinsightcom.ez108.periodicos.capes.gov.br/doi/abs/10.1108/EUM0000000006945>. Acesso
em: jan. 2016.
Linn, M. Cost-benefit analysis: A primer. Bottom Line, v. 23, n. 1, , p. 31-36, 2010.
DOI: 10.1108/08880451011049687. Disponível em: http://www-emeraldinsightcom.ez108.periodicos.capes.gov.br/doi/pdfplus/10.1108/08880451011049687.
Proctor, J. Avoiding ebook "big deals": Alternatives to e-book backlists. New Library
World, v. 114, n. 7, p.v301-307, January 2013. DOI: 10.1108/NLW-02-2013-0018.
Disponível em: <http://www-emeraldinsightcom.ez108.periodicos.capes.gov.br/doi/full/10.1108/NLW-02-2013-0018>. Acesso em:
jan. 2016.
Fonte: A autora (2016)

Citações

6

4

3

d) Seleção dos trabalhos com maior relevância, para a pesquisa, na análise da
autora, com base nos resultados das seções anteriores.
A análise foi feita através da leitura dos resumos dos trabalhos. Foram
identificados 2 trabalhos com alguma relevância para o tema da pesquisa.
Abdullah, C.Z.H., Kassim, N.A. Enhancing e-book selection practices in
Malaysian academic libraries. In: ISBEIA 2012 - IEEE Symposium on
Business, Engineering and Industrial Applications, 23, September 2012,
Indonesian. Proceedings… Indonesian, 2012. p. 118-123. DOI:
10.1109/ISBEIA.2012.6422851. Disponível em:
<http://ieeexplore.ieee.org.ez108.periodicos.capes.gov.br/stamp/stamp.jsp
?tp=&arnumber=6422851>. Acesso em: jan. 2016.
Jiang, J., Zhang, Y. Customer-oriented library services for Chinese higher
education. In: IEEM 2009 - IEEE International Conference on Industrial
Engineering and Engineering Management, 11., 8 December 2009.
Proceedings … Hong Kong; China, 2009. p. 2419-2422. Article number
5372965. DOI: 10.1109/IEEM.2009.5372965. Disponível em:
<http://ieeexplore.ieee.org.ez108.periodicos.capes.gov.br/stamp/stamp.jsp
?tp=&arnumber=5372965>. Acesso em: jan. 2016.
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BUSCA 4 – Análise Bibliométrica

1 - Definição da amostra da pesquisa
A amostra a seguir foi efetuada seguindo as especificações definidas na Busca 1.
2 - Pesquisa na amostra com as palavras-chave
As palavras-chave utilizados para esta busca foi ”university AND libraries
management", refinado por título, resumo, palavras-chave e área (Ciências Sociais
e Humanidades). Foram obtidos 224 registros distribuídos pelos seguintes tipos de
publicações.
Quadro 25: Distribuição dos registros por tipo de publicação.
Tipo de publicação
Artigos
Revisões
Anais de Conferências
Livro
Capítulo de livro
Artigo in press
Fonte: A autora (2016)

Quantidade de registros
169
27
18
3
5
2

Gráfico 15: Tipos de Documentos

Fonte: Base Scopus (2016)
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A pesquisa foi refinada considerando apenas os artigos (169) e os anais de
conferências (18), um total de 187 registros. Realizou-se, então a análise
bibliométrica sobre estes registros. Os resultados serão apresentados a seguir:

3 – Identificação das publicações com maior número de trabalhos indexados
Foram encontrados 187 registros de trabalhos indexados na base, que atendiam ao
parâmetro da busca. Foram considerados como os principais periódicos aqueles que
apresentam, pelo menos, 2 (dois) trabalhos sobre o tema, conforme os critérios de
busca em 30 publicações diferentes.
Quadro 26: Distribuição de registro por veículo de publicação
Título da Publicação
Library Management
Program
Electronic Library
Education for Information
Library Review
Library Trends
Technical Services Quarterly
International Information and Library Review
Journal of Librarianship and Information Science
Journal of Library Administration
Performance Measurement and Metrics
Aslib Proceedings New Information Perspectives
Ifla Journal
Library Philosophy and Practice
International Journal of Management in Education
Health Information and Libraries Journal
African Journal of Library Archives and Information Science
Collection Building
Collection Management
Information Development
Journal of Access Services
Journal of Electronic Resources Librarianship
Journal of the American Society for Information Science and Technology
Liber Quarterly
Library Collections Acquisition and Technical Services
Library Hi Tech News
Library Quarterly
New Library World
Reference Services Review
Fonte: A autora (2016)

Número de
trabalhos
26
9
8
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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4 - Identificação dos autores e número de trabalhos indexados
Diante do resultado, em que o número de trabalhos indexados por autor foi muito
baixo optou-se por apresentar todo o resultado e não o proposto por Costa (2010)
que limita a apresentação de autores com pelo menos dois artigos indexados.
Quadro 27: Distribuição de registros por autores
Trabalhos
indexados
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Autores
Baro, E.E.(3)
Hua, X.(2)
Banwell, L.(2)
Asemi, A.(2)
Johnson, I.M.(2)
Hurlbert, T.(2)
Dujmic, L.L.(2)
Joint, N.(2)
Francis, S.(2)
Saarti, J.(2)
Si, L.(2)
Xing, W.(2)
Zhuang, X.(2)
Fonte: A autora (2016)

5 - Levantamento da cronologia da produção
Quadro 28: Distribuição de registros por ano de publicação
Ano da
publicação
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Fonte: A autora (2016)

Trabalhos
indexados
22
15
14
12
19
18
11
8
7
7
5
2
3
5
1

Continuação
Ano da
publicação
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1989
1987
1984
1981

Trabalhos
indexados
2
5
3
3
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
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Gráfico 16: Distribuição de registros por ano de publicação

Fonte: Base Scopus (2016)

O gráfico 2 mostra que a produção cientifica do tema pesquisado tem evoluído em
uma escala cronológica e o seu ponto alto de concentração se encontra entre os
anos 2010 e 2015 o ano de 2015 foi o mais produtivo. Analisando os dados
referentes ao ano de publicação, observa-se que:
 Os dois trabalhos indexados mais antigos referem-se aos anos de 1981e
1984;
 Houve um ciclo de produção mais acentuada no seguinte período;
o 2010 a 2015
6 - Seleção de artigos para a composição do “núcleo de partida”
a) Identificação dos primeiros autores a escreverem sobre o tema
Para esta amostra foram identificados os dois primeiros autores.
EMERSON, Susan V., GOHEEN, Patricia A. Spinoff from an automated
circulation system used for management and research: ohio state
university library control system (LCS). In: ASIS Annual Meeting, 1981.
Proceedings… 1981.
RENEKER, M.H. Funding levels and changes in the process of scholarly
communication: Critical issues for mangement of academic science
libraries. Science and Technology Libraries, 1984.
b) Identificação dos últimos autores a escreverem sobre o tema
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Para

esta

amostra

foram

identificados

os

últimos

20

autores

(aproximadamente 20% dos trabalhos).
TOWN, J. S. Evidence based organizational change: people surveys,
strategies and structures. Library Management, v. 36, n. 8-9, p. 623-643,
Nov. 2015. DOI: 10.1108/LM-09-2015-0060. Disponível em: <http://wwwemeraldinsight-com.ez108.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1108/LM-092015-0060>. Acesso em : jan. 2016.
SEAL, R.A. Library spaces in the 21st century: Meeting the challenges of
user needs for information, technology, and expertise. Library
Management, v. 36, n. 8-9, p. 558-569, nov. 2015. DOI: 10.1108/LM-112014-0136. Disponível em: <http://www-emeraldinsightcom.ez108.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1108/LM-11-2014-0136>.
Acesso em : jan. 2016. Sem acesso portal capes
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university union catalogue. Electronic Library, v. 33, n. 6, p. 970-989.
nov. 2015,. DOI: 10.1108/EL-02-2014-0026. Disponível em: <http://wwwemeraldinsight-com.ez108.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1108/EL-022014-0026>. Acesso em : jan. 2016.
ASOGWA, B.E.; UGWU, C.I.; UGWUANYI, F.C. Evaluation of electronic
service infrastructures and quality of e-services in Nigerian academic
libraries. Electronic Library, v. 33, n. 6, p. 1133-1149, nov. 2015. DOI:
10.1108/EL-04-2014-0071. Disponível em: <http://www-emeraldinsightcom.ez108.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1108/EL-04-2014-0071>.
Acesso em : jan. 2016.
MAITY, B.K.; HATUA, S.R. Research trends of library management in LIS
in India since 1950–2012. Scientometrics, v. 105, n. 1, p. 337-346,
October 2015. DOI: 10.1007/s11192-015-1673-8. Disponível em:
<http://link-springercom.ez108.periodicos.capes.gov.br/article/10.1007%2Fs11192-015-16738>. Acesso em : jan. 2016.
LAWTON, A. Usage data of images from a digital library informs four
areas of digital library management: Metadata creation, system design,
marketing and promotion, and content selection. Evidence Based Library
and Information Practice, v. 10, n. 2, p. 164-166, 2015.
ZHU, L.; SPIDAL, D.F. Shared Integrated Library System Migration From a
Technical Services Perspective. Technical Services Quarterly, v. 32, n.
3, p. 253-273, July 2015. DOI: 10.1080/07317131.2015.1029844.
Disponível em:
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07317131.2015.1029844?jo
urnalCode=wtsq20>. Acesso em : jan. 2016. sem acesso portal capes
MALIK, S.A.; MALIK, S.A. SERVQUAL to measure perceptions and
expectations of library users: A case study of a public university library of
Pakistan. International Journal of Management in Education, v. 9, n.
3, p. 303-322, 2015,. DOI: 10.1504/IJMIE.2015.070124. Disponível em:
<http://www.inderscience.com/offer.php?id=70124>. Acesso em : jan.
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MUGRIDGE, R.L.; POEHLMANN, N.M. Internal customer service
assessment of cataloging, acquisitions, and library Systems. OCLC
Systems and Services, v. 31, n. 4, p. 219-248, nov. 2015. DOI:
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ICWOAL 2014. Dubai; United Arab Emirates; 25 November 2014.
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em:
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ILO, P.I.; IDIEGBEYAN-OSE, J.; ADEBAYO, O.; OSINULU, I.
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DOMINICI, G.; PALUMBO, F.; BASILE, G. The drivers of customer
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POSIGHA, B. E.; GODFREY, V. Z.; SEIMODE, F. D. The trend of
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DOI: 10.1108/LR-07-2014-0084. Sem acesso no capes
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MOLL, M.E.; COREEJES-BRINK, A.P. Small branch management in
academic libraries. Advances in Library Administration and
Organization, v. 34, p. 127-152, 2015. DOI: 10.1108/S0732067120150000034006. Sem acesso no capes
LASKOWSKI, M. S.; LENKART, J. J. Curating and Accessing Off-Site
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c) Seleção dos artigos com maior grau de relevância, presentes na base
O grau de relevância é medido pelo número de vezes que o trabalho foi citado
por outros autores. Para esta pesquisa foi considerado os 15 mais citados:

Quadro 29: Seleção dos trabalhos com maior grau de relevância
Trabalhos com maior grau de relevância
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<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07317131.2015.1029844?jo
urnalCode=wtsq20>. Acesso em : jan. 2016. sem acesso portal capes
MUGRIDGE, R.L.; POEHLMANN, N.M. Internal customer service
assessment of cataloging, acquisitions, and library Systems. OCLC
Systems and Services, v. 31, n. 4, p. 219-248, nov. 2015. DOI:
10.1108/OCLC-12-2014-0037. Disponível em: <http://wwwemeraldinsight-com.ez108.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1108/OCLC-122014-0037>. Acesso em : jan. 2016.

138

MAIJA‐LEENA Huotari; MIRJA Iivonen. Knowledge processes: A strategic
foundation for the partnership between the university and its library.
Library Management, v. 26 Iss. 6/7, p. 324 – 335, 2015. DOI
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<http://dx.doi.org.ez24.periodicos.capes.gov.br/10.1108/03074800510595832MAIJA‐L
>. Acesso em : jan. 2016.
MUGRIDGE, R.L.; POEHLMANN, N.M. Internal customer service assessment of
cataloging, acquisitions, and library Systems. OCLC Systems and Services, v. 31, n.
4, p. 219-248, nov. 2015. DOI: 10.1108/OCLC-12-2014-0037. Disponível em:
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Fonte: A autora (2016).

O quadro 30 apresenta uma análise dos documentos resultantes da bibliometria
considerando seus resumos e acesso ao texto completo. Esta primeira análise irá
compor o núcleo de partida da pesquisa bibliográfica.
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APÊNDICE 2 – COLETA DOS DADOS DOS CAMPI SELECIONADOS PARA
PESQUISA

Dados institucionais gerais dos campi slecionados para pesquisa
Tabela 1- Cursos oferecidos
Cursos oferecidos (valor por ano)
Campi

Cursos

Ensino Técnico Integrado
(Sim (S))
2012 2013
2014 2015
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

À distância

2012 2013 2014
2015
%
Início
Maracanã
31
42
40
47
51,61
2007
Nova Friburgo
4
4
4
7
75,00
2011 (pólo)
Nova Iguaçu
7
14
12
12
71,43
2013 (pólo)
Petrópolis
3
3
4
6
66,67
2013 (pólo)
Média de crescimento em 4 anos 66,18
Fonte: CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA.
Prestação de Contas Ordinária Anual: Relatório de Gestão do Exercício... (2013b, 2014b, 2015, 2016).
Nota: % corresponde à média de crescimento em 4 anos.

Tabela 2- Alunos matriculados
Alunos matriculados (total por ano)
Campi

Vagas anuais (projeções)*
2012
2013
2014
2015
2.010 2.010 2.010
200
200
200
540
540
540
230
230
230

Alunos Matriculados (total)**
2012 2013 2014 2015
%
Maracanã
7038 8545 8257 8875
26,10
Nova Friburgo
300
322
315
434
44,67
Nova Iguaçu
1760 1497 1303 1416
-19,55
Petrópolis
381
402
391
370
-2,89
Média de crescimento em 4 anos
12,09
* Fonte: CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA.
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI: 2010-2014. Rio de Janeiro, 2010.
**Fonte: CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA.
Prestação de Contas Ordinária Anual: Relatório de Gestão do Exercício... (2013b, 2014b, 2015,
2016).
Notas: 1) Dados para “Vagas anuais 2015” não estavam disponíveis nas publicações oficiais;
2) Nota: % corresponde à média de crescimento em 4 anos.
2) Alguns fatores que influenciam e justificam as oscilações dos dados em “Alunos matriculados”
desta planilha: reprovação, evasão, desistência, jubilação e abandono.
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Gráfico 17: Análise do número de alunos matrículados.
Média de 12,09%
de crescimento no
número de
matriculas em 4
anos.

Fonte: Tabela 2: Dados da Secretaria - alunos

Tabela 3: Dados orçamentários
Dados orçamentários (valor por ano)
Campi

Destinado ao campus
2012 2013 2014 2015

Maracanã
Nova
Friburgo
Nova
Iguaçu

Aquisição bibliográfica - valor
empenhado

Destinado a compra de patrimônio
2012

2013

2014

2015

Total

2012

2013

2014

2015

Total

14.769.7 8.211.97 10.134.0 5.539.60 6.842.63 6.176.61 8.010.00 4.700.00
56
6,12
00
0
8
6,12
0
0
482.887

186.851,
402.391,
600.000 478.000 270.104
385.000 379.000
40
40

276.886, 1.344.00
1.120.05 796.886, 1.500.00 1.000.00
360.139
750.000
1
11
0
0
11
0

Petrópolis 574.422

276.886,
1.163.02 34.986,3 86.072,1 86.739,7 68.016,3 275.813
346.886,
634.000 500.000 360.139
341.000 185.000
11
11
5,00
6
0
9
3

Fonte1: SEACO – Petrópolis
Nota1: Para o campus Petrópolis, analisou-se que do valor total destinado a compra de patrimônio
23,71% é gasto na aquisição de livros.
Nota2: Fonte 2: Os dados referentes a aquisição bibliográfica dos campi, Maracanâ, Nova Friburgo e
Nova Iguaçu, selecionados para amostra institucional, não foram fornecidos pelo setor central
responsável.

Dados das Bibliotecas selecionadas para pesquisa
Tabela 4 – Bibliotecas – funcionários
Bibliotecas - funcionários (valor por ano)
Campi
2012
Maracanã
Nova Friburgo
Nova Iguaçu
Petrópolis

8
2

Bibliotecários
2013
2014

6
2

7
2

2015

7
2

Técnicos Administrativos
2012
2013
2014
2015

4
1

3
1

3
2

2
2
2
2
2
1
1
Fonte: Dados levantados em consulta as bibliotecas.
Nota: A Biblioteca do Campus Nova Iguaçu não retornou a consulta

3
2
2
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- Continuação tabela 4
Bibliotecas - funcionários (valor por ano)
Campi
2012
Maracanã
Nova Friburgo
Nova Iguaçu
Petrópolis

-

Terceirizados
2013
2014

2
-

2015

2012

4
-

12
3

4
-

Total de funcionários
2013 2014
2015

14
3

14
4

1
4
3
3
Fonte: Dados levantados em consulta as bibliotecas.
Nota: A Biblioteca do Campus Nova Iguaçu não retornou a consulta.

14
4
4

Tabela 5 – Bibliotecas - funcionamento
Funcionamento das Bibliotecas
Campi

Ano de inauguração

Horário de funcionamento
2013
2014
2015
horas / dia
Maracanã
1942
9h às 21h
12
Nova Friburgo
2009
9h às 21h
12
Nova Iguaçu
2006
9h às 21h
12
Petrópolis
2009
10h às 21h
11
Fonte: Dados levantados em consulta as bibliotecas .
2012

Tabela 6 - Bibliotecas - usuários cadastrados e ativos
Biblioteca - usuários cadastrados e ativos (cumulativo)
Campi
Maracanã
Nova Friburgo
Nova Iguaçu
Petrópolis

Usuários (Funcionários e alunos)
2012
2013
2014
2015
4019
4915
5819
6815
153
208
269
529
1082
1377
1642
1963
9
155
223
350
Média de crescimento em 3 anos

%
38,66
154,33
42,56
125,81
120,45

Fonte: Sistema de Gerenciamento de Bibliotecas - Sophia
Notas:1) Busca realizada em julho/2016 – (Formula: Usuários
busca
usuários
ativos
cadastro (menor que 31/12/20--)
Biblioteca ?)
2) Os valores do ano de 2012 não foram considerados na média porque as bibliotecas de
Nova Friburgo e Petrópolis estavam em processo de implantação do sistema de
gerenciamento;
3) Foi observado, durante a pesquisa, que as bibliotecas do Maracanã e Nova Iguaçu não
deram baixa nos alunos que se encontravam nas seguintes condições: formados,
evadidos, jubilados e em situação de abandono, o que diminui a confiabilidade do
resultado;
4) % corresponde à média de crescimento em 3 anos.
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Gráfico 18: Análise do número de usuários cadastrados

Média de 120,45% de
crescimento no número
de usuários em 3 anos.

Fonte: Tabela 6: Bibliotecas - usuários cadastrados e ativos

Tabela 7 – Bibliotecas - Infraestrutura: predial
Infraestrutura - Predial
Área total em metro2 (por ano)

Campi

2012
Maracanã
Nova
Friburgo
Nova Iguaçu
Petrópolis

2013
2014
857,17

2015

109

155

109

109

Área ocupada com Estantes em metro2
(por ano)
2012
2013
2014
2015
**
380
380

285,2

Reserva técnica
(RT) em metro2*
91

50

50

100

100

-

34

34

68

68

-

Fonte: Dados levantados em consulta às bibliotecas.
*Espaço reservado para guarda de acervo inativo (doações, desfazimento, etc.)
**Não foi possível o calculo da área.
Nota: A Biblioteca do Campus Nova Iguaçu não retornou a consulta.

Tabela 8 – Bibliotecas infraestrutura: mobiliário
Infraestrutura – mobiliário
Campi

Quantidade de Estantes

Maracanã*
Nova
Friburgo*
Nova
Iguaçu
Petrópolis**

Número de prateleiras

Número de assentos

2012

2013

2014

2015

%

2012

2013

2014

2015

154

154

220

220

42,86

770

770

1100

1100

Vazias
***
116

40

40

40

80

100

200

200

200

400

180

30

30

30

58

58
Total
Média

93,33
236,19
78,73

120

120

348

348

117

34

Fonte: Dados levantados em consulta as bibliotecas.
*Estantes com 5 prateleiras cada.
** Estantes com 6 prateleiras cada.
*** total apresentado no momento da pesquisa.
Nota: 1) % corresponde à média de crescimento em 4 anos.
2) A Biblioteca do Campus Nova Iguaçu não respondeu os dados solicitados.

2012

2013

2014

2015

115

160

30

32

41

60

71

68
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Tabela 9 - Bibliotecas Infraestrutura: espaço de trabalho
Infraestrutura Fisica* - espaço de trabalho
Campi

Espaço administrativo adequado
2012 2013 2014
2015
S
S
S
S
N
N
N
N

2012
S
N

Recepção adequada
2013
2014
S
S
N
N

Maracanã
Nova Friburgo
Nova Iguaçu
Petrópolis
S
S
S
S
S
S
Fonte: Dados levantados em consulta as bibliotecas.
*Preencher com Sim (S) ou Não (N)
Nota: A Biblioteca do Campus Nova Iguaçu não retornou a consulta.

S

2015
S
N
S

Tabela 10 - Bibliotecas – Tecnologia da Informação (TI)
Infraestrutura Fisica – tecnologia da informação
Campi

Computadores de trabalho
2012
2013
2014
10
9
9
3
3
4

2015
9
4

Computadores para usuário (iternet)
2012
2013
2014
2015
2
2
2
2
6
6
6
6
13
13
19
19

Maracanã
Nova Friburgo
Nova Iguaçu
Petrópolis
3
4
4
4
Fonte: Dados levantados em consulta as bibliotecas.
Nota 1: A Biblioteca do Campus Nova Iguaçu não retornou a consulta.
Nota 2: Os computadores para o usuário, aqui considerados, são os terminais para consulta web e
para pesquisa.

Tabela 11 – Bibliotecas: Acervo bibliográfico
Acervo Bibliográfico (cumulativo)
Campi
Maracanã
Nova
Friburgo
Nova
Iguaçu
Petrópolis

2012
10448

2013
11309

Títulos
2014
11643

883

1117

1283

1658

2578

3009

3254

3448

2015
12804

%
22,55
87,77

33,75
1206
1499
1616
1834
52,07
Média de crescimento em 4 anos
49,04
Fonte: Sistema de Gerenciamento de Biblioteca - Sophia
Notas: 1) Busca realizada em jul./2016 – (Formula: busca
aquisição (menor que 31/12/20-));
2) % corresponde à média de crescimento em 4 anos.

Exemplares
2014
2015
26826
30173

2012
20949

2013
23958

3503

4903

5717

6704

8601

10372

12056

13823

4109
4868
5374
6219
Média de crescimento em 4 anos
obras

Aquisição

data de

%
44,03
91,38
60,71
51,35
61,87
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Tabela 12 – Bibliotecas: Acervo bibliográfico - estatísticas de uso
Acervo bibliográfico - estatísticas de uso (valor por ano)
Campi

Empréstimo domiciliar *

Empréstimo Entre Bibliotecas (EEB)**
Origem /destino
2012
2013
2014
2015
18/27
24/91
33/72
76/147
-/- /1
9/9
42/14
31/3
81 /1
70/2
182/5
-/7
15 /14
18/24
20/79

2012
2013
2014
2015
%
13178 18237 18403 19869
50,77
2767
3708
3018
4859
75,61
5770
8905
8885
11530
99,83
2734
2862
2445
3784
38,41
Média de crescimento em 4 anos 66,15
Fonte: Sistema de Gerenciamento de Biblioteca - Sophia
Notas: *1) Busca realizada em agosto/2016 – (Formula: circulação
acervo
Período: ENTRE 01/01/20— a 31/12/20—);
**2) Busca realizada em agosto/2016 – (Formula: circulação
EEB
busca
ENTRE 01/01/20— a 31/12/20— (pesquisar origem e destino separadamente));
3) % corresponde a média de crescimento em 4 anos.
Maracanã
Nova Friburgo
Nova Iguaçu
Petrópolis

busca
Período:

Gráfico 19: Análise dos empréstimos domiciliar e EEB

Média de 66,15% de
crescimento em 4 anos.

Fonte: Tabela 12: Bibliotecas: Acervo bibliográfico - estatísticas de uso
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APÊNDICE 3 – ANÁLISE DE APLICABILIDADE – BIBLIOGRAFIAS BÁSICA E
COMPLEMENTAR
Disponível através do SOPHIA - sistema de gerenciamento de bibliotecas, consiste
em é um resgate histórico do uso do título a partir da sua entrada no sistema
oferecendo as seguintes informações: período, exemplares, circulação, reserva e
acadêmico, um exemplo do relatório pode ser observado no anexo 1.
No processo de aquisição, devem ser utilizadas no “Início” para a negociação na
definição de critérios para o desenvolvimento do processo, e na “seleção”
diretamente na análise dos itens.
Uma análise demonstrativa foi posta em prática, tendo como campo de aplicação os
campi de Petrópolis e Nova Friburgo. Dentro de cada um destes, foram selecionados
um curso e duas disciplinas do segundo período. Os títulos pesquisados foram
retirados dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) selecionados para amostra.
A opção pelo segundo período se dá pela consideração de que o aluno já está
ambientado institucionalmente.
A busca para o acesso aos PPCs foi feita basicamente pelo portal institucional onde
foi constatado que poucos são os cursos que disponibilizam o documento oficial, os
que disponibilizam estão fora da abrangência definida para esta pesquisa que
consiste na disponibilidade das bibliografias por um período aproximado de 4 anos.
Os documentos adotados foram adquiridos diretamente com as bibliotecas dos
campi envolvidos.
O objetivo desta análise é avaliar o uso dos títulos direcionados às bibliografias
básica e complementar, parte dos PPCs e definidas pelas coordenações dos cursos
como parte dos programas das disciplinas. O PPC é um documento obrigatório no
processo de avaliação do MEC, sendo apresentado antes da avaliação local. Estas
bibliografias estão previstas nas diretrizes para avaliação dos cursos de graduação
do

INEP/MEC

(INSTITUTO

NACIONAL

DE

ESTUDOS

E

PESQUISA

EDUCACIONAIS – INEP, 2015) onde indica a quantidade que deve ser adquirida
para compor o acervo bibliográfico baseada na oferta de vagas anuais.
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Tabela 13 – Acervo bibliográfico Petrópolis: estatística de aplicabilidade –
bibliografia básica
ESTATÍSTICA DE APLICABILIDADE – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ACERVO DA BIBLIOTECA DO CAMPUS PETRÓPOLIS
Período da pesquisa: jan. 2012 – dez. 2015
Reserv
as

Empréstimos
Títulos

BENI, Mário Carlos.
Análise estrutural do
turismo. 12.ed.rev.atual.
São Paulo: Ed. SENAC,
2007.
COOPER, Christopher P.
Turismo: princípios e
práticas.. 3.ed. Porto
Alegre: Bookman, 2007.
PALHARES, Guilherme
Lohmann; PANOSSO
NETTO, Alexandre,
1973-. Teoria do
Turismo: conceitos,
modelos e sistemas. São
Paulo: Aleph, 2008.
LINHARES, Maria Yedda
Leite, 1921-; CARDOSO,
Ciro Flamarion S. (Ciro
Flamarion Santana),
1942-. História geral do
Brasil. 9.ed.rev.atual.
Rio de Janeiro: Elsevier:
Campus, c2000. 445p., il.
ISBN 8535200444
(broch.).
LESSA, Carlos, 1939-. O
Rio de todos os Brasis:
uma reflexão em busca
de auto-estima. 3.ed. Rio
de Janeiro: Record,
2005.
SCHWARCZ, Lilia Moritz,
1957-. As barbas do
Imperador: D. Pedro II,
um monarca nos
trópicos. 2.ed. São
Paulo: Companhia das
Letras, 2008.

Registr
o

Dias úteis
disponíveis

Exemplares
disponíveis

02/09

917

05/11
04/12

Acadêmi
co
Cursos
vinculado
s

Quant.

Média
por
exemplar

Disponi
bilidade
diária

Quant.

3

14

4,7

2,8

0

1

917

5

25

5,0

5,0

0

1

06/10
03/12

917

4

47

11,8

3,9

4

1

02/09
04/12

917

5

7

1,4

5,0

0

1

03/09
05/11

917

7

2

0,3

7,0

0

1

03/09

917

3

13

4,3

3,0

0

1

Total
Média

108
18

27,5
4,59%

Fonte: Sistema de Gerenciamento de Biblioteca - Sophia
Nota: Síntese dos dados fornecidos no relatório “Análise de aplicabilidade” gerado pelo
Sophia por título (ex. no anexo ).
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Tabela 14 – Acervo bibliográfico Petrópolis: estatística de aplicabilidade –
bibliografia complementar
ESTATÍSTICA DE APLICABILIDADE – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ACERVO DA BIBLIOTECA DO CAMPUS PETRÓPOLIS
Período da pesquisa: jan. 2012 – dez. 2015
Reserv
as

Empréstimos
Títulos

IGNARRA, Luiz Renato.
Fundamentos do
turismo. 2.ed.rev.ampl.
São Paulo: Thomson,
2003.
MILONE, Cesar; GELAS,
Beatriz Helena. (org.)
Turismo: teoria e prática.
Paulo Lage. 1.ed. São
Paulo: Atlas, 2000.
RABAHY, Wilson
Abrahão. Turismo e
desenvolvimento:
estudos econômicos e
estatísticos no
planejamento. Barueri,
SP: Manole, 2003.
REJOWSKI, Mirian;
COSTA, Benny Kramer
(Org.). Turismo
contemporâneo:
desenvolvimento,
estratégia e gestão. São
Paulo: Atlas, 2003.
STIGLIANO, Beatriz
Veroneze; CÉSAR,
Pedro de Alcântara
Bittencourt. Inventário
turístico: primeira etapa
da elaboração do plano
de desenvolvimento
turístico. Campinas, SP:
Alínea, 2006.
FAUSTO, Boris. História
do Brasil. 13.ed. São
Paulo: EDUSP, 2008.
FERREIRA, Jorge;
DELGADO, Lucilia de
Almeida Neves (Org.). O
Brasil Republicano,
livro 1: o tempo do
liberalismo excludente ...
5.ed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira,
2011.
FERREIRA, Jorge;
DELGADO, Lucilia de
Almeida Neves (Org.). O
Brasil Republicano,
livro 2: o tempo do
nacional-estatismo ...
4.ed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira,
2011.

Registr
o

Dias úteis
disponíveis

Exemplares
disponíveis

02/09

917

05/10

Acadêmi
co
Cursos
vinculado
s

Quant.

Média
por
exemplar

Disponi
bilidade
diária

Quant.

3

3

1,0

3,0

0

1

917

3

3

1,0

3,0

0

1

05/11

917

3

1

0,3

3,0

0

1

06/10

917

3

4

1,3

3,0

0

1

05/11

917

3

1

0,3

3,O

0

1

05/11

917

3

2

0,7

3,0

0

1

02/09
03/12

917

5

2

1,0

5,0

0

1

02/09
03/12

917

5

4

1,8

5,0

0

1
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FERREIRA, Jorge;
DELGADO, Lucilia de
Almeida Neves (Org.). O
Brasil Republicano,
livro 3: o tempo da
experiência democrática :
da democratização de
1945 ao golpe civil-militar
de 1964. 3.ed. Rio de
Janeiro: Civilização
Brasileira, 2010.
FERREIRA, Jorge;
DELGADO, Lucilia de
Almeida Neves (Org.). O
Brasil Republicano,
livro 4: o tempo da
ditadura... 4.ed. Rio de
Janeiro: Civilização
Brasileira, 2010.
FREIXO, Adriano de;
OSWALDO, Munteal
Filho (org.). A Ditadura
em debate: estado e
sociedade nos anos do
autoritarismo. Rio de
Janeiro: Contraponto,
2005.
LUSTOSA, Isabel. A
história do Brasil
explicada aos meus
filhos. Rio de Janeiro:
Agir, 2007.

02/09
03/12

917

5

0

0

5,0

0

1

02/09
03/12

917

5

0

0

5,0

0

1

05/11

917

3

1

0,3

3,0

0

1

06/11

917

3

21

7,0

3,0

0

1

Total
média

42
3,5

14,7
1,23

Fonte: Sistema de Gerenciamento de Biblioteca - Sophia
Nota: Síntese dos dados fornecidos no relatório gerado pelo Sophia por título (ex. no anexo )
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Tabela 15 – Acervo bibliográfico Nova Friburgo: estatística de aplicabilidade –
bibliografias básica e complementar
ESTATÍSTICA DE APLICABILIDADE – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ACERVO DA BIBLIOTECA DO CAMPUS NOVA FRIBURGO
Período da pesquisa: jan. 2012 – dez. 2015
Rese
rvas

Empréstimos
Títulos

Stewart, J. Cálculo. v. 2.
5. ed. São Paulo:
Thomson Pioneira, 2005.
Anton, Howard. Cálculo:
Um Novo Horizonte. Vol.
2 8. ed. Porto Alegre:
Bookman – 2000.
Guidorizzi, H. Um curso
de Cálculo. v. 2. Rio de
Janeiro: LTC, 2001.
CANDAU, Vera Maria.
Rumo a uma nova
Didática. 10ª ed.
Petrópolis RJ, Vozes.
1999.
LIBÂNEO, José Carlos.
Didática. 20ª edição SP:
Cortez, 2001.
MASETTO, Marcos T.
Didática: a aula como
centro. São Paulo: FTD,
1997
VEIGA, Ilma. Didática: o
ensino e suas relações.
Campinas, SP: Papirus,
1996.

Registr
o

Dias úteis
disponíveis

Exemplares
disponíveis

09/10
08/13

941

06/09
02/13
02/10
04/13

Acadêmi
co
Cursos
vinculado
s

Quant.

Média por
exemplar

Disponibi
lidade
diária

Quant
.

15

36

2,4

15,0

0

1

941

17

24

1,4

17,0

0

1

941

25

22

0,9

25,0

0

1

941

16

0

0

16,0

0

1

02/12
09/13

941

15

0

0

15,0

0

1

10/10

941

3

2

0,7

3,0

0

1

10/10
02/13

941

15

8

0,5

15,0

0

1

04/10
08/13

Fonte: Sistema de Gerenciamento de Biblioteca - Sophia
Nota: Síntese dos dados fornecidos no relatório gerado pelo Sophia por título (ex. no anexo )
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Tabela 16 – Acervo bibliográfico Nova Friburgo: estatística de aplicabilidade –
bibliografia complementar
ESTATÍSTICA DE APLICABILIDADE – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ACERVO DA BIBLIOTECA DO CAMPUS NOVA FRIBURGO
Período da pesquisa: jan. 2012 – dez. 2015
Títulos

Malta, Iaci; Pesco,
Sinésio; Lopes, Hélio.
Cálculo a uma variável.
Derivada e integral. Vol.
2. Coleção Matmídia.
Edições Loyola.
Bortolossi, Humberto
José. Cálculo
diferencial a várias
variáveis: Uma
introdução à teoria...
Edições Loyola.
Thomas, G. B. Cálculo.
v. 2. São Paulo: PrenticeHall, 2002.
CASTRO, A. D. de;
CARVALHO, A. M. de
(org.). Ensinar a
ensinar: didática para...
SP: Pioneira Thompson
LEARNING, 2001.
LEVY, Pierre.
Tecnologias da
inteligência. RJ: Cortez
Editora, 1994.
MORIN, Edgar. Cabeça
Bem Feita. Ed. Bertrand
Brasil, 2001.
MORIN, Edgar. Os sete
saberes necessários
para a educação do
Futuro. Cortez Ed.,
2003.

Exemplares
disponíveis

04/09

941

10/10
04/13

Registro

Reserv
as

Empréstimos

Dias úteis
disponívei
s

Acadêmi
co
Cursos
vinculado
s

Quant.

Média
por
exemplar

Disponibi
lidade
diária

Quant.

5

37

7,4

5,0

0

1

941

5

11

2,2

5,0

0

1

09/10
04/13

941

15

27

1,8

15,0

0

1

09/10

941

1

1

1,0

1,0

0

1

01/12

941

3

3

1,0

3,0

0

1

10/10

941

1

7

7,0

1,0

0

1

10/13
06/16

941

11

0

0

11,0

0

1

Fonte: Sistema de Gerenciamento de Biblioteca - Sophia
Nota: Síntese dos dados fornecidos no relatório gerado pelo Sophia por título (ex. anexo ).
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APÊNDICE 4 – ANÁLISE DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO BIBLIOGRÁFICA –
CAMPUS PETRÓPOLIS
Quadro 31: Processo de aquisição bibliográfica 2012: dados coletados e análise
Processo de aquisição bibliográfica 2012: dados coletados e análise
INFORMAÇÕES GERAIS
Funcionários
envolvidos

Toda a equipe

Quantidade de
itens

402 títulos
sugeridos

TOTAL
Seleção
Aquisição
Recebimento
do material

326 títulos cotados

249 títulos
empenhad
os

Títulos recebidos 232

Tempo de duração
32 meses (Início: mar. 2012, pregão: set. 2012, aceite: out. 2012, empenho: nov. 2012, fim do
processo: 23/09/2014 (todos os itens recebidos))
5 meses (mar. 12 – jul. 12)
1 mês
22 meses
TIPOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS GERADOS E ARQUIVADOS









Memorandos;
E-mails;
Tabelas (listagens);
Formulários;
Processo final;
Despacho;
Cotações;

meio eletrônico
 Edital
 Pregão
 Notas de empenhos
 Notas fiscais
 Cartas (pedidos de prorrogação e
cancelamento de títulos).

em papel
 Pregão (por fornecedor utilizado no
recebimento no material);
 Cartas (pedidos de prorrogação e
cancelamento de títulos).

PROCESSO
Etapas

Planejamento

Definições

Seleção

Consulta à
Gerência
Acadêmica e ao
setor Financeiro

Como?

Reunião e e-mails.

 Reuniões somente
 Definição das
Biblioteca
regras e
 Elaboração das planilhas
preparo do
Elaboração dos
material que
memorandos
será utilizado
 e-mails contendo:
 Solicitação
memorando de
das sugestões
solicitação; formulário
de títulos as
para organização dos
coordenações
títulos.
 Padronização das
referências;
 Comparação das listas
(verificação de itens
repetidos);
 Eliminação dos títulos
Análise das
sem ISBN;
listagens
 Verificação dos
recebidas
ementários (graduação);
 Verificação no processo
anterior;
 Pesquisa no acervo local
(Sophia);

Observações
Definir prazos e
especificações do
processo.

Problemas
- PPCs em fase de
atualização e ou
elaboração.
- Descumprimento dos
prazos.
- A obrigatoriedade do
cumprimento das
diretrizes do MEC/INEP

 Títulos indicados
como bibliografia
básica e
complementar não
previstas nos
ementários;
 Dados incompletos;
 Processo anterior
ainda em com
pendências;
 Títulos com um
número grande de
exemplares.
 PPCs em fase de
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Aquisição

Cotação

Organização do
processo final

SEACO

 Confirmação da
necessidade da compra
de títulos em outros
idiomas;
 Análise e inclusão dos
títulos da lista de
reservas em 2011 e
2012;
 Confirmação das
quantidades a serem
compradas;
 Preparar a listagem no
formato para cotação.
 Fazer contato com
fornecedores;
 Enviar solicitação aos
fornecedores por e-mail;
 Fazer cotação via site do
fornecedor;
 Calcular média dos
orçamentos recebidos;
 Eliminar itens sem
orçamento;

 Organizar o processo no
padrão para compras
institucional;
 Anexar orçamentos;
 Anexar as imagens do
orçamento feito via site
do fornecedor;
 Fazer despacho e
anexar.
 Processo final montado
 Encaminhar ao SEACO

atualização e ou
elaboração.
 - Indicação de
material não
condizente com o
processo

- O orçamento feito
via site do
fornecedor foi para
cobrir títulos não
contemplados nos
orçamentos
recebidos
formalmente.
- Foram enviadas
10 solicitações de
orçamento,
recebemos 3
cotações.

- a cotação ser
conduzida pela
biblioteca;
- Falta de interesse dos
fornecedores em
responder solicitação
de orçamento;
- O fornecedor participa
do pregão mesmo se
não tiver respondido a
solicitação de
orçamento, dificultando
o fechamento do
processo;
- A demora da Cotação
feita via site;

Processo final com
68 páginas.

Confirmar valor
com o centro de
custo;

Aceite
Pregão
SEACO
Recebimento
do material

- Preparar
documentos
para
acompanhament
o.

Verificação das ofertas de
preços feitas pelos
fornecedores no pregão.
Aceite concluido
Empenho
 Solicitar os editais e
empenhos;
 Imprimir o resultado do
pregão por fornecedor
(para ficar na biblioteca);
 Imprimir as notas de
empenho e identificar
com o número do
pregão;
 Organizar pasta por
fornecedor;
 Dar baixa a partir do
recebimento dos livros;
 Atestar as notas
fiscais;
 Somente liberar as
notas do fornecedor para
pagamento quando for
totalmente finalizado o
recebimento dos itens;

È importante a
impressão do
empenho e a baixa
dos itens recebidos
para controle,
comparação com a
nota fiscal recebida,
identificação rápida
de itens faltantes e
demora na entrega.

- O fornecedor alega
desconhecimento do
empenho; - Demora na
entrega do material por
parte dos fornecedores;
- Títulos esgotados;
- A necessidade de
cobrança por parte da
biblioteca.
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Finalização do
processo

Preparar
processo para
pagamento

 Notas de empenho;
 Anexar nota fiscal;
 Anexar cartas de pedido
de prorrogação da
entrega;
 Anexar cartas de
cancelamento de títulos
esgotados;
 Fazer memorando de
encaminhamento;
 Encaminhar ao setor
financeiro para
pagamento.

O processo deve ter
em anexo todos os
documentos que
comprove o título
não recebido.

- Falta de
conhecimento por parte
dos fornecedores das
informações do edital,
gerando cobrança por
parte da biblioteca de
documentos
justificando os títulos
esgotados.
- A demora do
pagamento por parte da
instituição gera cobrança
por parte dos
fornecedores.

Decisões tomadas para o processo 2012
Reunião (Biblioteca e Gerência acadêmica) no dia 22/06/2012 Ficou decidido que não consideraríamos a
classificação dada pelos professores, quanto ao tipo bibliografia. Será então solicitada a compra de dois
exemplares (bibliografias básica e complementar) e um exemplar para bibliografia de apoio a pesquisa. A decisão
foi tomada baseada no fato de que o curso passou por avaliação em junho de 2012 e o ementário só será
atualizado para a próxima avaliação daqui a três anos.
Os livros que estavam com a referência incompleta (falta de ISBN) não foi solicitada a compra.

Fonte: A autora (2016)

Quadro 32: Processo de aquisição bibliográfica 2013: dados coletados e análise
Processo de aquisição bibliográfica 2013: dados coletados e análise
INFORMAÇÕES GERAIS
Funcionários
envolvidos

Toda a equipe

Quantidade de
itens

426 títulos
sugeridos

Total
Seleção
Aquisição
Recebimento
do material

421
títulos
cotados

Mais de 50 % deste processo foi cancelado por ter
perdido a validade dos orçamentos na demora na
negociação da liberação de verba.
Tempo de duração

388 títulos
empenhados

28 meses (Início: dez. 2012; pregão: set. 2013; empenho: set. 2013; fim do processo: mar. 2015
(todos os itens recebidos))
8 meses (dez.12 – jul.13)
2 meses
18 meses
TIPOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS GERADOS E ARQUIVADOS









meio eletrônico
Memorandos;
 Edital
E-mails;
 Pregão
Tabelas (listagens);
 Notas de empenhos
Formulários eletrônicos;
 Notas fiscais
Processo final;
 Cartas (pedidos de prorrogação e
cancelamento de títulos).
Despacho;
 DOU - homologação
Cotações;

em papel
 Pregão (por fornecedor utilizado no
recebimento no material);
 Cartas (pedidos de prorrogação e
cancelamento de títulos).

PROCESSO
Etapas

Planejamento

Consulta a
Gerência
Acadêmica e
ao setor
Financeiro

Como?

Observações

Reunião e e-mails.

Definir prazos e
especificações do
processo.

Problemas
PPCs em fase de
atualização e ou
elaboração.
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Definições

Seleção

 Definição
das regras
e preparo
do
material
que será
utilizado
 Solicitação
das
sugestões
de títulos
as
coordenaç
ões

 Reuniões somente
Biblioteca
 Elaboração dos
formulários (google docs)
 Elaboração dos
memorandos
 e-mails contendo:
 Memorando de solicitação;
acesso ao formulário
eletrônico (Google docs).

 Padroniza
ção das
listagens
 Análise
das
listagens
recebidas

 Recebimento das
sugestões de títulos para
aquisição
 Padronização das
referências;
 Comparação das listas
(verificação de itens
repetidos);
 Pesquisa dos títulos sem
ISBN;
 Verificação dos
ementários PPCs
(graduação);
 Verificação no processo
de compra anterior;
 Pesquisa no acervo local
(Sophia);
 Confirmação da
necessidade da compra
de títulos em outros
idiomas;
 Confirmação das
quantidades a serem
compradas (prioridades);
 Análise e inclusão dos
títulos da lista de reservas
em 2013;
 Inclusão dos livros
perdidos na enchente;

 Ver formulário no
Anexo 1.
 Descumprimento dos
 O formulário
prazos.
eletrônico é de
controle da
 A obrigatoriedade do
biblioteca e facilita
cumprimento das
o acompanhamento
diretrizes do MEC/INEP
das sugestões e o
cumprimento do
prazo estabelecido.

 Títulos indicados como
bibliografia básica e
complementar não
previstas nos
ementários;
 Dados incompletos;
 Processo anterior
ainda em com
pendências;
 Títulos com um
número grande de
exemplares.
 Levantamento dos
livros perdidos na
enchente.
 PPCs em fase de
atualização e ou
elaboração;
 Indicação de material
não condizente com o
processo.
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Aquisição

 Cotações;
 Organizaç
ão do
processo
final.

SEACO
Aceite

Recebimento
do material

Finalização do
processo

Pregão

Preparar
documentos
para
acompanha
mento

Preparar
processo
para
pagamento

 Preparar a listagem no
 Passamos a fazer
formato padrão para para
orçamentos feito
cotação.
via site do
fornecedor para
 Fazer contato com
completar o
fornecedores;
número de 3
 Enviar solicitação aos
orçamentos
fornecedores por e-mail;
necessário para a
 Fazer cotação via site do
abertura do
fornecedor;
processo.
 Calcular média dos

Foram enviadas 14
orçamentos recebidos;
solicitações de
 Eliminar itens sem
orçamento,
orçamentos;
recebemos 2
 Elaborar processo no
cotações.
modelo padrão
 Processo final com
institucional;
374 páginas.
 Anexar orçamentos;
 Anexar as imagens do
orçamento feito via site do
fornecedor;
 Fazer despacho e anexar.
 Processo pronto
 Encaminhar ao SEACO
Confirmar valor com o centro
de custos;
Não foi feito pela biblioteca em 2013
 Solicitar os editais e
empenhos;
 Imprimir o resultado do
pregão por fornecedor
(para ficar na biblioteca);
È importante a
 Imprimir as notas de
impressão do
empenho e identificar com
empenho e a baixa
o número do pregão
dos itens recebidos
(realçar);
para controle:
 Organizar pasta por
comparação com a
fornecedor;
nota fiscal recebida,
 Dar baixa a partir do
identificação rápida
recebimento dos livros;
de itens faltantes e
 Atestar as notas fiscais;
demora na entrega.
 Somente liberar as notas
do fornecedor para
pagamento quando for
totalmente finalizado o
recebimento dos itens;
 Notas de empenho;
 Anexar nota fiscal;
 Anexar cartas de pedido
de prorrogação da
entrega;
 Anexar cartas de
cancelamento de títulos
esgotados;
 Fazer memorando de
encaminhamento;
 Encaminhar ao
almoxarifado.

O processo deve ter
em anexo todos os
documentos que
comprove o título não
recebido.

 Falta de interesse dos
fornecedores em
responder solicitação
de orçamento;
 O fornecedor participa
do pregão mesmo se
não tiver respondido a
solicitação de
orçamento;
 A demora da Cotação
via site;
 quantidade de imagens
geradas pelo
orçamento via site do
fornecedor.
 a cotação ser
conduzida pela
biblioteca;


 O fornecedor alega
desconhecimento do
empenho;
 Demora na entrega do
material por parte dos
fornecedores;
 Títulos esgotados;
 A necessidade de
cobrança por parte da
biblioteca.

 Falta de conhecimento
por parte dos
fornecedores das
informações do edital,
gerando cobrança por
parte da biblioteca de
documentos
justificando os títulos
esgotados.
 A demora do
pagamento por parte
da instituição gera
cobrança por parte dos
fornecedores.

O processo foi cancelado por falta de verba
Decisões tomadas para o processo 2013
Graduação
- quantidade de compra: complementar (2), básica(8 até o 5º período) e 4 (a partir do 6º período), Inglês e apoio a
pesquisa (1) e optativas (3 básica e 2 complementar) definido em reunião Luciana, Welerson e Márcia
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- Não tivemos reservas que justificassem o pedido de compra.
OBS.: esta listagem não foi alterada com o decidido na reunião ainda apresenta as quantidades solicitadas pela
coordenação.
Técnico
- quantidade de compra: complementar (2), básica (4 aumentar por demanda), Inglês e apoio a pesquisa (1) definido
em reunião Luciana, Welerson e Márcia
- Incluído as reservas
OBS.: esta listagem não foi alterada com o decidido na reunião ainda apresenta as quantidades solicitadas pela
coordenação.

Fonte: A autora (2016)

Quadro 33: Processo de aquisição bibliográfica 2014: dados coletados e análise
Processo de aquisição bibliográfica 2014: dados coletados e análise
INFORMAÇÕES GERAIS
Funcionários
envolvidos
Quantidade de
itens
Total
Seleção
Aquisição
Recebimento
do material

Toda a equipe
139 títulos sugeridos
em 2014

373 títulos da
467 títulos
400 títulos
Títulos
compra 2013
cotados
empenhados
recebidos 391
Tempo de duração
22 meses (Início: dez. 2013; pregão: jun. 2014; aceite: jun. 2014; empenho: jul. 2014; fim do
processo: set. 2015 (todos os itens recebidos))
4 meses (dez. 13 – mar.14)
2 meses
14 meses
TIPOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS GERADOS E ARQUIVADOS










Memorandos;
E-mails;
Tabelas (listagens);
Formulários eletrônicos;
Processo final;
Despacho;
Cotações;
Manual (elaboração)

meio eletrônico
 Edital
 Pregão
 Notas de empenhos
 Notas fiscais
 Cartas (pedidos de prorrogação e
cancelamento de títulos).
 DOU - homologação




em papel
Pregão (por fornecedor utilizado
no recebimento no material);
Cartas (pedidos de prorrogação
e cancelamento de títulos).

PROCESSO
Etapas

Como?

Observações

Problemas
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Início

Seleção

 Reuniões,
telefonemas ou
emails;
 Elaboração e
disponibilização
dos formulários no
 Consulta a
google docs;
Gerência
 Elaboração dos
Acadêmica e ao
memorandos
SEACO;
(Coordenações)
 Planejamento;
 Envio de e-mails as
 Definição das
coordenações
regras gerais;
comunicando o
inicio do proceso
 preparo do material
(Memorando e
que será utilizado;
acesso ao
 Solicitação das
formulário
sugestões de
eletrônico);
títulos as
 Envio de e-mails
coordenações;
dias antes do
termino do prazo
final.
 Retirada do acesso
aos fórmulários
eletrônicos.
 Padronização das
referências;
 Comparação das
listas (verificação
de itens repetidos);
 Pesquisa dos
títulos sem ISBN;
 Verificação dos
ementários PPs
(graduação);
 Comparação com
processo de
compra anterior;
 Análisar a condição
 Padronização das
dos títulos
listagens (por
repetidos;
coordenação/curso)

Pesquisa no acervo
;
local (Sophia);
 Preparo da
 Confirmação da
listagem de
necessidade da
sugestões da
compra de títulos
biblioteca;
em outros idiomas;
 Unificação da

Confirmação das
listagens;
quantidades a
 Avaliação dos
serem compradas
itens;
(prioridades);
 Elaboração da
 Pesquisa dos
listagem final;
títulos reservados
pelo sistema de
gerenciamento e
sugeridos pela
biblioteca;
 Inclusão dos livros
perdidos na
enchente;
 Eliminar itens
repetidos;
 Analisar a
quantidade de
exemplares a ser
adquirida com base

 Definir prazos e
especificações do
processo.
 O formulário
eletrônico é de
controle da
biblioteca e
facilita o
acompanhamento
do seu
preenchimento
pelos
professosres é
retirado no prazo
determinado.
 Ver formulário no
Anexo 1.

A compra de 2013
além dos títulos
novos, incluiu os
livros perdidos na
enchente ocorrida
em janeiro de 2013.

 A obrigatoriedade do
cumprimento das
diretrizes do
MEC/INEP;

 Verificação de que os
professores não
seguiram as
orientações para o
preenchiemnto do
formulário eletrônico;
 Títulos indicados
como bibliografia
básica e
complementar não
previstos nos
ementários;
 Dados incompletos;
 Processo anterior
ainda em com
pendências;
 Títulos com um
número grande de
exemplares;
 Levantamento dos
livros perdidos na
enchente;
 PPCs em fase de
atualização e ou
elaboração;
 Títulos repetidos;
 Indicação de material
não condizente com
o processo.
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nas definições pré
determinadas.

 Preparar a listagem
no formato padrão
para cotação;
 Solicitação das
cotações;
 Fazer cotação via
site do fornecedor
 Organização do
processo final
Aquisição

SEACO

 Aceite (Pregão)

SEACO

Recebimento
do material

 Preparar
documentos;
 Receber material;
 Atestar notas.
 Liberar para
pagamento

 Fazer contato com
fornecedores;
 Enviar solicitação
aos fornecedores
por e-mail;
 Calcular média dos
orçamentos
 Foram enviadas
recebidos;
14 solicitações de
 Eliminar itens sem
orçamento, foram
orçamentos;
recebidas 2
 Organizar o
cotações.
processo no padrão
 O orçamento via
para compras
site passou a
institucional;
fazer parte do
 Anexar
processo.
orçamentos;
 Processo final
 Anexar as imagens
com 374 páginas.
do orçamento feito
via site do
fornecedor;
 Fazer despacho e
anexar;
 Encaminhar ao
SEACO.
Confirmar orçamento
no centro de custo;
Protocolar; Preparar
edital; pregão.
 Verificação as
ofertas de preços
feitas pelos
fornecedores no
pregão;
 Aceite finalizado.
 Encaminhar ao
SEACO
Empenho
 Solicitar os editais
e empenhos;
 Imprimir o resultado
do pregão por
fornecedor (para
ficar na biblioteca);
 Imprimir as notas
de empenho e
identificar com o
número do pregão
(realçar);
 Organizar pasta
por fornecedor;
 Dar baixa a partir
do recebimento dos
livros;
 Atestar as notas
fiscais;
 Verificar condições
ddo material
recebido;
 Preparar lugar
adequado para
armazenamento
provisório;

É importante a
impressão do
empenho e a baixa
dos itens recebidos
para controle:
comparação com a
nota fiscal recebida,
identificação rápida
de itens faltantes e
demora na entrega.

 Falta de interesse
dos fornecedores em
responder solicitação
de orçamento;
 Os fornecedores
demoram ou não
respondem;
 Os fornecedores não
cumprem os prazos
para o envio do
orçamento;
 O fornecedor
participa do pregão
mesmo se não tiver
respondido a
solicitação de
orçamento;
 A demora da
Cotação via site;
 A quantidade de
imagens geradas
pelo orçamento via
site.
 a cotação ser
conduzida pela
biblioteca.

 O fornecedor alega
não conhecimento do
empenho;
 Demora na entrega
do material por parte
dos fornecedores;
 Títulos esgotados;
 A necessidade de
cobrança por parte
da biblioteca.
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Finalização do
processo

 Elaborar processo
final por
fornecedor;
 Enviar ao
almoxarifado;
 Encaminhar
material ao
tratamento técnico.

Almoxarifado

 Somente liberar as
notas do
fornecedor para
pagamento quando
for totalmente
finalizado o
recebimento dos
itens;
 Notas finalizadas,
liberar para
pagamento e
processamento
tecnico;
 Notas de empenho;
 Anexar nota fiscal;
 Escanear notas
fiscais;
 Anexar cartas de
pedido de
prorrogação da
entrega;
 Anexar cartas de
cancelamento de
títulos esgotados;
 Fazer memorando
de
encaminhamento
ao almoxarifado;
 Somente liberar o
processo do
fornecedor para
pagamento quando
for totalmente
finalizado;
 Encaminhar ao
aloxarifado.

 O processo deve
ter em anexo
todos os
documentos que
comprove o título
não recebido.
 As notas
passaram a ser
escaneadas a
partir de 2014,
quanto uma nota
foi perdida e a
biblioteca teve
que provar o
envio ao setor
responsável pelo
pagamento.

Acusar recebimento
Decisões tomadas para o processo 2014

Prioridade para o Curso de Engenharia da Computação em organização para a avaliação.

Fonte: A autora (2016)

 Falta de documentos;
 Falta de
conhecimento por
parte dos
fornecedores das
informações do
edital, gerando
cobrança por parte
da biblioteca de
documentos
justificando os títulos
esgotados.
 A demora do
pagamento por parte
da instituição gera
cobrança por parte
dos fornecedores.
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Quadro 34: Processo de aquisição bibliográfica 2015: dados coletados e análise
Processo de aquisição bibliográfica 2015: dados coletados e análise
INFORMAÇÕES GERAIS
Funcionários
envolvidos

Toda a equipe

Quantidade de
itens

333 títulos sugeridos em
2014

291 títulos cotados

242 títulos
empenhados

Títulos
recebidos 233

TEMPO DE DURAÇÃO
Total

22 meses aproximadament (Início: fev. 2015; pregão: out. 2015; empenho: nov. 2015; fim do
processo: set. 2016 (ainda em aberto no momento da pesquisa))
4 meses (fev. 15 – mai. 15)
2 meses

Seleção
Aquisição
Recebimento
10 meses até o momento da pesquisa
do material
Obs.: O planejamento institucional LOA/PEA tem início no ano anterior neste caso foi em jun. 2014 (são feitas
estimativas de gastos)
TIPOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS GERADOS E ARQUIVADOS
meio eletrônico
 Memorandos;
 E-mails;
 Tabelas (listagens);
 Formulários eletrônicos;
 Processo final;
 Despacho;

em papel






Cotações;
Edital do pregão
Notas de empenhos
Notas fiscais;
Cartas (pedidos de prorrogação e
cancelamento de títulos).

 Pregão (por fornecedor utilizado no
recebimento no material);
 Cartas (pedidos de prorrogação e
cancelamento de títulos).

PROCESSO
Etapas

Planejamento
Institucional

Análise do
Orçamento

Início

 Consulta a
Gerência
Acadêmica e ao
SEACO;
 Planejamento;
 Definição das
regras gerais;
 preparo do material
que será utilizado;
 Solicitação das
sugestões de
títulos as
coordenações;

Seleção

 Padronização das

Como?

Observações

Problemas

Reuniões

São discutidas e
elaboradas
projeções
baseadas na
média de gastos
para análise junto
aos recursos
direcionados ao
campus.

Os valores
planejados nem
sempre estão
disponíveis no
momento da
compra, o que pode
causar a perda total
ou parcial do
processo ou uma
nova negociação.

 Reuniões, telefonemas
ou e-mails;
 Elaboração e
disponibilização dos
formulários no google
docs;
 Elaboração dos
memorandos
(Coordenações)
 Envio de e-mails as
coordenações
comunicando o inicio do
proceso (Memorando e
acesso ao formulário
eletrônico);
 Envio de e-mails dias
antes do termino do
prazo final.
Retirada do acesso aos
fórmulários eletrônicos.
 Padronização das

 Definir prazos e
especificações
do processo
(prioridades,
avaliação, etc.);
 O formulário
eletrônico é de
controle da
biblioteca e
facilita o
acompanhamen
to do seu
preenchimento
pelos
professosres é
retirado no
prazo
determinado.
 Ver formulário
no Anexo 1.
Foram feitas

 A obrigatoriedade
do cumprimento
das diretrizes do
MEC/INEP;

 Verificação de
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listagens (por
coordenação/curso)
;
Preparo da
listagem de
sugestões da
biblioteca;
Unificação da
listagens;
Avaliação dos
itens;
Elaboração da
listagem final;

referências;
 Comparação das listas
(verificação de itens
repetidos);
 Pesquisa dos títulos sem
ISBN;
 Verificação dos
ementários PPs
(graduação);
 Comparação com
processo de compra
anterior;
 Pesquisa no acervo local
(Sophia);
 Confirmação da
necessidade da compra
de títulos em outros
idiomas;
 Confirmação das
quantidades a serem
compradas (prioridades);
 Pesquisa dos títulos
reservados pelo sistema
de gerenciamento e
sugeridos pela
biblioteca;
 Análisar a condição e
eliminar itens repetidos;
 Analisar a quantidade de
exemplares a ser
adquirida com base nas
definições pré
determinadas;
 Análisar estatisticas de
uso e aplicabilidade.

algumas análises
de uso da coleção
e de
aplicabilidade em
alguns itens para
justificar a sua
retirada da
listagem de
sugestões.
















Aquisição

 Preparar a listagem
no formato padrão
para cotação
 Solicitação das
cotações;
 Fazer cotação via
site do fornecedor;
 Organização do
processo final.

 Fazer contato com
fornecedores;
 Enviar solicitação aos
fornecedores por e-mail;
 Calcular média dos
orçamentos recebidos;
 Eliminar itens zerados;
 Organizar o processo no
padrão para compras
institucional;
 Anexar orçamentos;
 Anexar as imagens do
orçamento feito via site
do fornecedor;
 Fazer despacho e
anexar;
 Encaminhar ao SEACO.



 Foram enviadas
14 solicitações
de orçamento,
foram recebidas
2 cotações.
 Processo final
com 374
páginas.








que os
professores não
seguiram as
orientações para
o preenchiemnto
do formulário
eletrônico;
Títulos indicados
como bibliografia
básica e
complementar
não previstos nos
ementários;
Dados
incompletos;
Processo anterior
ainda em com
pendências;
Títulos com um
número grande
de exemplares.
Levantamento
dos livros
perdidos na
enchente.
PPCs em fase de
atualização e ou
elaboração.
Títulos repetidos;
Títulos existentes
no acervo em
quantidades
suficientes;
Indicação de
material não
condizente com o
processo.
- Falta de
interesse dos
fornecedores em
responder
solicitação de
orçamento;
Os fornecedores
demoram ou não
respondem;
Os fornecedores
não cumprem os
prazos para o
envio do
orçamento;
O fornecedor
participa do
pregão mesmo se
não tiver
respondido a
solicitação de
orçamento;
A demora da
Cotação via site;
A quantidade de
imagens geradas
pelo orçamento
via site.
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SEACO

Recebimento
do material

 Preparar
documentos;
 Receber material
 Atestar notas;
 Liberar para
pagamento.

Confirmar orçamento no
centro de custo;
Protocolar; Preparar edital;
pregão.
Empenho
 Solicitar os editais e
empenhos;
 Imprimir o resultado do
pregão por fornecedor
(para ficar na biblioteca);
 Imprimir as notas de
empenho e identificar
com o número do pregão
(realçar);
 Organizar pasta por
fornecedor;
 Verificar condições do
material recebido;
 Dar baixa a partir do
recebimento dos livros;
 Atestar as notas fiscais;
 Preparar lugar adequado
para armazenamento
provisório;
 Somente liberar as notas
do fornecedor para
pagamento quando for
totalmente finalizado o
recebimento dos itens;
 Notas finalizadas, liberar
para pagamento e
processamento tecnico;





Finalização do
processo

 Elaborar processo
final por
fornecedor;
 Enviar material ao
processamento
técnico;
 Enviar processo ao
almoxarifado.







Almoxarifado

Notas de empenho;
Anexar nota fiscal;
Escanear notas fiscais;
Anexar cartas de pedido
de prorrogação da
entrega;
Anexar cartas de
cancelamento de títulos
esgotados;
Fazer memorando de
encaminhamento ao
almoxarifado;
Somente liberar o
processo do fornecedor
para pagamento quando
for totalmente finalizado;
Encaminhar ao
aloxarifado para
pagamento

É importante a
impressão dos
empenhos por
fornecedor e a
baixa dos itens
recebidos para
controle:
comparação com
a nota fiscal
recebida,
identificação
rápida de itens
faltantes e
demora na
entrega.

 O fornecedor
alega não
conhecimento do
empenho;
 Demora na
entrega do
material por parte
dos fornecedores;
 Títulos
esgotados;
 A necessidade de
cobrança por
parte da
biblioteca.

 O processo
deve ter em
anexo todos os
documentos
que comprove o
título não
recebido.
 As notas
passaram a ser
escaneadas a
partir de 2014,
quanto uma
nota foi perdida
e a biblioteca
teve que provar
o envio ao setor
responsável
pelo
pagamento.

 Falta de
documentos;
 Falta de
conhecimento por
parte dos
fornecedores das
informações do
edital, gerando
cobrança por
parte da
biblioteca de
documentos
justificando os
títulos esgotados.
 A demora do
pagamento por
parte da
instituição gera
cobrança por
parte dos
fornecedores.

 Verificar se o processo
está correto;
 Acusar recebimento

DECISÕES TOMADAS PARA O PROCESSO 2015
- Prioridade para o Curso de Engenharia da Computação em organização para a avaliação.
PROCESSO DE COMPRA DE LIVROS – 2015 /COORDENAÇÃO DE LICENCIATURA EM FÍSICA
Análise da quantidade de livros para compra 2015:
Calculo para 80 vagas anuais
• Bibliografia Básica - 8 exemplares para os dois primeiros anos do curso;
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• Bibliografia Básica - 5 exemplares para os últimos anos;
• Bibliografia básica – mesmo título duas disciplinas 8 + 4 exemplares para os dois primeiros anos do curso;
• Bibliografia complementar – 2 exemplares para todo o período do curso;
• Bibliografia complementar - mesmo título duas disciplinas 2 + 1 exemplar (para cada disciplina) para os dois
primeiros anos do curso;
• Apoio a Pesquisa - 1 exemplar;
• Livros em outro idioma – será comprado 1 exemplar;
• Disciplina Optativa /eletiva – Bibliografia Básica - 3 exemplares para os dois primeiros anos do curso;
• Disciplina Optativa /eletiva - Bibliografia complementar - 2 exemplares para os dois primeiros anos do curso;
• Curso de Pós-graduação – 2 exemplares (o curso ainda não foi aprovado);
• Os títulos classificados como sendo das Bibliografias básica e complementar deverão estar previstas no
ementário do curso.
PROCESSO DE COMPRA DE LIVROS – 2015 / COORDENAÇÃO DO CURSO DE TELECOMUNICAÇÕES
Análise da quantidade de livros para compra 2015:
Calculo para 37 vagas para 2015.
• Acervo de apoio ao aluno – 4 exemplares
• Acervo de apoio ao professor – 1 exemplar
• Bibliografia Básica – não foi definida
• Bibliografia complementar – não foi definida
• Livros em outro idioma – avaliar junto a coordenação e analisar estatísticas de aplicabilidade (uso).
• Os títulos classificados como sendo das Bibliografias básica e complementar deverão estar previstos no
ementário do curso.
Obs.: Para a compra de 2015 (primeira turma) foram consideradas as sugestões de quantidades da coordenação,
exceto para o que foi classificado como bibliografia complementar.
PROCESSO DE COMPRA DE LIVROS – 2015 / COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
GESTÃO DE TURISMO
Análise da quantidade de livros para compra 2015:
Calculo para 80 vagas anuais
• Bibliografia Básica - 8 exemplares para os dois primeiros anos do curso;
• Bibliografia Básica - 6 exemplares para os últimos anos;
• Bibliografia básica – mesmo título duas disciplinas 8 + 4 exemplares para os dois primeiros anos do curso;
• Bibliografia complementar – 2 exemplares para todo o período do curso;
• Bibliografia complementar - mesmo título duas disciplinas 2 + 1 exemplar (para cada disciplina) para os dois
primeiros anos do curso;
• Apoio a Pesquisa - 1 exemplar;
• Livros em outro idioma – avaliar junto a coordenação e analisar estatísticas de aplicabilidade (uso).
• Os títulos classificados como sendo das Bibliografias básica e complementar deverão estar previstos no
ementário do curso.
PROCESSO DE COMPRA DE LIVROS – 2015 / COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DA
COMPUTAÇÃO
Análise da quantidade de livros para compra 2015:
Calculo para 50 vagas anuais:
• Bibliografia Básica - 6 exemplares para todo o período do curso; (serão três títulos por disciplina)
• Bibliografia básica – mesmo título duas disciplinas 6 + 3 exemplares para todo o período do curso;
• Bibliografia complementar – 2 exemplares; (serão no mínimo 5 títulos por disciplina);
• Bibliografia complementar - mesmo título duas disciplinas 2 + 1 exemplar para os dois primeiros anos do curso;
• Apoio a Pesquisa - 1 exemplar;
• Livros em outro idioma – será comprado 1 exemplar.
• Disciplina Optativa /eletiva – Bibliografia Básica – aguardando definição;
• Os títulos classificados como sendo das Bibliografias básica e complementar deverão estar previstas no
ementário do curso.

Fonte: A autora (2016)
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APÊNDICE 5 – ROTEIRO DA ENTREVISTA
Entrevista
N.º
QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA PESQUISA
O presente questionário é parte da pesquisa “Otimização de um processo de
formação de acervo em uma biblioteca de ensino superior: a aquisição
bibliográfica”, desenvolvida no Programa de Mestrado em Sistemas de Gestão da
Universidade Federal Fluminense. Tem por objetivo coletar dados sobre o processo
de aquisição bibliográfica desenvolvido pelas bibliotecas do CEFET/RJ. Os dados
coletados servirão para embasar as sugestões de melhorias nos procedimentos do
processo e na elaboração de documento normativo de interesse comum ao Sistema
de Bibliotecas. Os dados serão analisados e citados na pesquisa de forma anônima.
Data da entrevista: Tempo de duração:

Biblioteca Campus

Entrevistado(a):

Função:

ROTEIRO DA ENTREVISTA
Perfil
1- Quanto tempo tem de CEFET/RJ?
2- Há quanto tempo está como responsável pela gestão desta Biblioteca?
3- Quantos processos de aquisição bibliográfica foram executados sob a sua
gestão?
Se nenhum? Por que?
Biblioteca
4- A biblioteca possui Sistema de Gerenciamento automatizado? SIM ou NÃO
A partir de que data?
5- O Sistema possui módulo específico para aquisição?
( ) NÃO
( ) SIM
( ) NÃO SABE
É utilizado? ( ) SIM ( )NÃO
Se existe e não é utilizado - Por que?
6- A equipe foi capacitada para sua utilização?
( ) apenas bibliotecários
( ) bibliotecários e atendentes.
( ) atendentes foram capacitados pelos Bibliotecários.
( ) não sabe.
7- Como se dá a composição do acervo? (respostas múltiplas)
( ) bibliografias básicas e complementares.
( ) livros para atualização dos servidores
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(
(
(

) apoio à pesquisa (livros que não constituem as bibliografias formais)
) doação
) coleções especiais. Quais?

Processo de Aquisição Local
8- Como são tomadas as decisões para o processo?
( ) apenas pela biblioteca.
( ) em reunião com a gerência acadêmica ou departamentos similares.
( ) outros. Quais?
9- Quantos funcionários são envolvidos no processo?
10- As definições quanto às quantidades para aquisição das bibliografias básica e
complementar são baseadas em quais parâmetros/normas?
( ) Apenas do MEC
( ) Institucionais. Quais?
( ) Da biblioteca, baseadas em normativas pré-definidas. Quais?
11- E para os demais títulos não previstos nas bibliografias?
12- O processo gera documentos administrativos? Quais?
( ) relatório
( ) formulários
( ) tabelas
( ) e-mails
( ) memorandos
( ) Arquivos em nuvem
( ) outros. Quais?
13- Descreva, em linhas gerais, o processo de seleção e avaliação dos títulos
sugeridos:
14- Indique alguns problemas ocorridos durante o processo.
15- Descreva, em linhas gerais, o processo de compra atualmente desenvolvido:
Quanto ao Início:
Quanto ao Fim:
16- Indique alguns problemas ocorridos durante o processo.
17- Gostaria de indicar algumas melhorias para o processo?
18- De que forma a biblioteca toma conhecimento do valor planejado a ser gasto
em aquisição bibliográfica?
Fatores Internos e externos ao ambiente da Biblioteca
Para a pesquisa em questão, foram enumerados alguns fatores que de alguma forma
interferem no processo de aquisição, a saber:
19- Fatores internos ao ambiente da biblioteca: A biblioteca considera no
momento da aquisição bibliográfica?
a) Estatísticas de uso do acervo? SIM ou NÃO
b) A busca do título é feita no acervo do sistema (todos os campi) ou somente no
acervo local?
c) Estatísticas de aplicabilidade dos títulos que já constam no sistema? SIM ou NÃO
d) Os recursos de infraestrutura (física e material) e de pessoal, no planejamento da
aquisição? SIM ou NÃO
Se sim? Quais?
e) Documentos administrativos (arquivos, formulários, relatórios e outros) dos
processos anteriores, para consulta? SIM ou NÃO
Se sim? Quais?
f) A biblioteca participa do planejamento dos recursos financeiros disponíveis para o
campus? SIM ou NÃO
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20- Fatores internos Institucionais:
a) A biblioteca se intera do orçamento Institucional (Projeto de Lei Orçamentária Anual
– PLOA)? SIM ou NÃO
Se não? Por que?
b)A Biblioteca considera o “Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)”, no
planejamento do processo? SIM ou NÃO
c) A Biblioteca considera os “Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs)”, no processo?
SIM ou NÃO
21- Fatores externos:
a) A Biblioteca considera o “Instrumento de avaliação de cursos de graduação
presencial e a distância”, no processo? SIM ou NÃO
b) A Biblioteca tem conhecimento das indicações do “Programa Nacional de Gestão
Pública e Desburocratização (GesPública)”, para gestão do processo? SIM ou NÃO
c) A Biblioteca tem conhecimento das indicações do “Guia de compras públicas
sustentáveis uso do poder de compra do governo para a promoção do
desenvolvimento sustentável”, a serem considerados no planejamento do processo?
SIM ou NÃO
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APÊNDICE 6 – QUADRO PARA ANÁLISE DAS ENTREVISTAS
Quadro 35 : Análise dos dados coletados nas entrevistas

Código
Questões

Entrevista 01
Data: 21/07/2016
Tempo: 14:55 – 16:00
ER1

Entrevista 02
Data: 28/07/2016
Tempo: 13:15 – 14:28
ER2

Entrevista 03
Data: 02/08/2016
Tempo: 20:07 – 21:18
ER3

PERFIL

Análise
1
2
3

R
E
S
P
O
S
T
A
S

BIBLIOTECA

Análise
4
5
6
7

R
E
S
P
O
S
T
A
S

PROCESSO DE AQUISIÇÃO LOCAL

Análise
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

R
E
S
P
O
S
T
A
S

FATORES INTERNOS E EXTERNOS AO AMBIENTE DA BIBLIOTECA
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Análise

R
E
S
P

19

O
S
T
A
S

Análise

20

R
E
S
P
O
S
T
A
S

Análise

21

R
E
S
P
O
S
T
A
S

Fonte: A autora (2016)
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ANEXO 1 – EXEMPLO DO RELATÓRIO RESULTADO DA ANÁLISE DE
APLICABILIDADE GERADO PELO SISTEMA SOPHIA.
Figura 16 : Exemplo do relatório gerado pelo sistema Sophia - análise de
aplicabilidade

Fonte: Sistema Sophia de gerenciamento de Bibliotecas

