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1 INTRODUÇÃO

Uma das características das tecnologias da informação e comunicação (TICs) que 
mais se destacam no momento é a sua capacidade de ruptura. Essa capacidade 
das TICs altera substancialmente não só a biblioteca acadêmica, mas também a 
universidade ou o centro de pesquisa que a hospeda e suas atividades de ensino e 
pesquisa. As mudanças referidas não afetam as missões, mas sim a organização e as 
práticas consolidadas que, com o tempo, acabam sendo confundidas com a própria 
missão. Para as bibliotecas, um efeito indireto da evolução das TICs vem a ser a ne-
cessidade de se adaptar às mudanças em seu ambiente, por meio de novos serviços –  
cursos on-line abertos e massivos (MOOCs, sigla em inglês), altimetrias etc.

Em segundo lugar, sabe-se que a introdução das TICs nas bibliotecas está 
aquém de outras áreas. Normalmente, elas não são o primeiro ambiente no qual 
são desenvolvidas as principais aplicações. Isso significa que os usuários têm uma 
referência prévia e demandam o funcionamento dessas aplicações quando estão 
utilizando os serviços de biblioteca, da mesma maneira como fazem quando 
estão em outros ambientes digitais. O que querem, portanto, os usuários das 
bibliotecas? Querem poder acessar todos os conteúdos e serviços (anything) de 
qualquer lugar (anywhere), a qualquer hora (any time) e de qualquer dispositivo 
(any device). Em suma, querem que as bibliotecas tenham as mesmas características 
do seu ambiente habitual.

A sociedade e seus hábitos de consumo científico, cultural e informativo  
mudaram muito em pouco tempo, e a biblioteca está tentando se adaptar.  
As bibliotecas e seus profissionais não podem ser acusados de imobilismo, visto que 
vêm atuando, de maneira geral, de forma proativa às mudanças e têm reorientado 
os seus serviços, bem como têm criado outros novos, utilizando e adaptando todos 
os recursos tecnológicos ao seu alcance.
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Este capítulo terá uma dupla perspectiva: a primeira sobre a tecnologia atual –  
mostrando o que a situação do mercado no momento – e a segunda sobre a gestão –  
incluindo recomendações para a incorporação de TIC para bibliotecas.

O principal objetivo deste texto consiste em apresentar as aplicações essenciais 
de TICs nas bibliotecas para melhorar o acesso aos seus recursos documentais e 
também o uso de seus serviços. Além disso, também vai enfatizar a relação entre 
novos processos e serviços da biblioteca digital com as atividades de gestão da 
instituição – gestão financeira, pessoal, tecnológica, estratégica etc. – e na relação 
das bibliotecas digitais com outros setores – centros de investigação, universidades, 
editoras, empresas de TICs etc.

Para tanto, parte-se da experiência dos autores na incorporação de  
tecnologia para grandes bibliotecas universitárias, o conhecimento da literatura 
especializada – relatórios técnicos direcionados ao setor de informação e das  
bibliotecas –, o estudo do mercado e a experiência de bibliotecas e outros centros 
de informação inovadores.

Vale ressaltar que a maioria dos relatórios prospectivos sobre o futuro das 
bibliotecas incluem considerações sobre tecnologia. No caso dos Estados Unidos, 
pode-se citar o programa da ALA ([s.d.]) ou os estudos da OCLC (2011), Garmer 
(2014), Gauder (2010), Johnson et al. (2014; 2015) e Dempsey, Marchionini 
e Moran (2012). Na Espanha, criou-se um grupo de trabalho que preparou um 
relatório para o Centro de Coordenação Bibliotecária (CCB, 2013) e também 
alguns autores têm publicado sobre o assunto (Abadal e Anglada, 2010; Marquina,  
2013; Anglada, 2015). Na Austrália, também existe um estudo semelhante (Alia, 
2014), para citar alguns exemplos.

O capítulo está organizado da seguinte forma. Na seção 2, são assinaladas as 
características gerais a serem consideradas para a gestão de TIC hoje e, especifica-
mente, no âmbito das bibliotecas – interoperabilidade, estrutura aberta, serviços 
em nuvem etc.

Na seção 3, é feita a categorização das tecnologias estabelecidas mais utilizadas 
no campo das bibliotecas. Para cada uma das tecnologias analisadas, é oferecida 
uma descrição da estrutura e funcionalidade, uma avaliação da situação atual 
e do mercado, bem como algumas recomendações para a sua implementação.  
Na seção 4, são indicadas as mudanças produzidas pelas tecnologias emergentes 
que terão grande impacto sobre os serviços da biblioteca. Na seção 5, analisa-se 
a relação da biblioteca com a sua própria instituição e também com os principais 
agentes e setores que irão coordenar as suas estratégias. Por fim, o capítulo expõe 
algumas conclusões com base numa análise global da situação atual e indicação de 
tendências. Nas referências, foram incluídos relatórios internacionais atualizados 
sobre estas questões.
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2 PRINCÍPIOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS TICs

Os princípios gerais que regem as tecnologias e também afetam o domínio das 
bibliotecas serão indicados aqui. Alguns coincidem com as linhas da evolução das 
TICs e outros são específicos.

A gestão das TICs é um fator fundamental para o seu sucesso, visto que, 
dependendo dos casos, as opções adequadas podem funcionar para uns e não 
para outros.

2.1 Interoperabilidade e estrutura aberta

Em um passado recente, as TICs eram proprietárias. Os sistemas eram fechados 
e não se comunicavam uns com os outros. Cada aplicação tinha um propósito 
específico e funcionava exclusivamente em um computador. Em muitos casos, os 
sistemas continuam sendo proprietários e fechados e os dados que eles contêm só 
funcionam dentro do próprio aplicativo e não com outras aplicações ou programas.

A evolução da computação criou normas e protocolos de comunicação entre 
os sistemas que permitem hoje a inter-relação entre diferentes aplicações, com a 
troca de dados, ou seja, interoperacionais. Assim, hoje é perfeitamente possível ter 
diferentes aplicações ou módulos – feitos por empresas diferentes – que trabalham 
em conjunto.

Ao mesmo tempo, os compradores tendem a optar por ter o controle do 
software, e, para isso, é necessário que os códigos de programação sejam abertos. 
Em alguns casos, os clientes exigem softwares open source. Isto, obviamente, não 
se pode generalizar para todos os casos, pois as causas são várias, mas deve ser 
considerada como uma tendência.

As TICs do futuro seguirão o caminho indicado de oferecer cada vez mais 
códigos abertos, que permitem aos usuários modificar as aplicações. De maneira 
complementar, mas também de forma independente, para obter o maior rendimento 
dos aplicativos, esses devem ter mecanismos que lhes permitam interoperabilizarem 
com outros sistemas. Um exemplo disso é o protocolo OAI-PMH4 para a intero-
perabilidade entre repositórios – seção 3.4. Outro seria no caso em que carga de 
usuários em um programa de gestão de bibliotecas – seção 3.1 – é feita partir do 
registro de pessoal de uma instituição.

2.2 A computação em nuvem (cloud computing)

O que é popularmente chamado de computação em nuvem é um termo que abrange 
uma ampla variedade de configurações de serviços de informática (Armbrust et 
al., 2010). Como na seção anterior, nós devemos ver isso como uma tendência, 

4. Para mais informações, ver: <https://www.openarchives.org/pmh>.
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mais que uma realidade generalizada. Com algumas exceções, aplicações de infor-
mática e conteúdos digitais residem em um local físico da instituição que os usa. 
As aplicações são instaladas no centro de informática da instituição e os primeiros 
conteúdos digitais foram instalações locais em CD-ROM ou em bancos de dados 
em repositórios de computadores da instituição.

Os conteúdos digitais foram migrando para a nuvem e estão deixando de 
permanecer na instituição. Assim, quem solicita empréstimo de revistas ou e-books 
pode acessá-los a partir de sistemas de controle de acesso, mas os conteúdos que 
acessam já não residem na instituição, mas sim no fornecedor de serviços. Da mesma 
forma, os novos modelos de serviços de informática são baseados em instalação na 
nuvem, ou seja, fora da instituição. Isso afeta tanto o hardware no qual o sistema 
operacional e de armazenamento de memória se encontram – modalidade chamada 
de infrastructure as a service (IaaS), como a compra de software de sistema – esta 
última modalidade chamada de software as a service (SaaS).

Em relação ao infrastructure as a service, existem várias opções, as principais 
são brevemente descritas a seguir.

1) Hardware na instituição ou terceirizado: a empresa possui um centro de 
dados (data center), no qual são instalados servidores ou pode encarregar uma 
empresa terceirizada para gerenciar esse serviço.

2) Máquinas dedicadas ou compartilhadas: os servidores dedicados para 
executar um aplicativo – como o gerenciador de biblioteca, neste caso – para os 
clientes de uma empresa, podem ser dedicados a um único cliente e uma aplicação 
ou compartilhada entre os diferentes clientes e aplicações. Hoje em dia é comum 
ver como um servidor pode executar várias instâncias do mesmo programa para 
diferentes clientes e até mesmo distintos programas e aplicações que podem não 
ter conexões entre si.

3) Máquinas físicas ou virtuais: com a evolução da tecnologia da informação 
nos últimos anos e a necessidade de melhorar ainda mais os centros de gestão de 
dados, iniciou-se a utilização da tecnologia de virtualização de servidores. Neste 
caso, grandes servidores simulam a existência física de servidores menores e com 
características mais dedicadas a determinadas aplicações.

O software as a service indica uma modalidade de serviço associada com o 
uso de infrastructure as a service. Tradicionalmente, as aplicações informáticas eram 
compradas, em um momento inicial, e se pagava uma taxa de manutenção anual 
pelos serviços técnicos recebidos e pelas melhorias introduzidas no software. Nas 
aplicações em modo SaaS, o software não é comprado, mas licenciado ou assinado. 
O usuário acessa o aplicativo por meio de um cliente web, enquanto o software e 
os dados residem em instalações de informática da empresa fornecedora do serviço 
ou em uma terceira empresa que fornece o serviço de IaaS.
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Talvez o caso mais comum de SaaS seja o e-mail – como o Gmail, por 
exemplo. Para as aplicações mais utilizadas por bibliotecas – seções 3.1 e 3.2 –, já 
existem empresas que oferecem serviços de SaaS. Outras aplicações – seções 3.3 e 
3.4 – geralmente são instaladas localmente, mas começam a surgir modelos mistos 
(instalação local do armazenamento de aplicativos e nuvem para as bibliotecas 
digitais) ou instalação em consórcios (como repositório TDX/TDR5 para teses 
de doutoramento).

A utilização da nuvem tem como vantagem mais marcante a redução dos 
custos com serviços de TICs, mas esse não é o único benefício. As bibliotecas, ao 
usarem os serviços externos de hardware ou software, podem ignorar as tarefas de 
manutenção e se dedicarem ao que é fundamental: a quantidade e a qualidade do 
conteúdo das aplicações.

2.3 Gestão de alianças

Algumas aplicações tecnológicas têm alto custo de implementação, as quais dizem 
respeito não apenas à infraestrutura, mas também ao know-how. Por isso, o bom 
uso das tecnologias também envolve saber como gerenciar alianças e coalizões; se 
deve criar ou participar de alianças ou coalizões que permitam atingir os objetivos 
da biblioteca, com investimentos aceitáveis de recursos.

Na seção 5, aprofundaremos um pouco mais a questão.

2.4 Escalabilidade

Refere-se à capacidade de um sistema para mudar suas dimensões ou configurações,  
em função das circunstâncias do ambiente, mantendo o seu desempenho no 
mesmo nível.

3 PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Esta seção discutirá as tecnologias mais estabelecidas e utilizadas no campo de 
bibliotecas. Trata-se de aplicativos considerados tradicionais e que constituem a 
pedra fundamental deste estudo.

3.1 Gestão integrada de bibliotecas

Library services plataforms (LSP) é o novo nome proposto por Breeding (2015) para 
se referir ao que anteriormente era chamado de sistemas integrados de gestão de 
bibliotecas (ILS, integrated library systems), a aplicação clássica para informatizar 
os serviços de biblioteca.

5. Para mais detalhes, consultar: <http://www.tdr.cesca.es/>.
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Os sistemas integrados de gestão de bibliotecas registraram melhorias ao 
longo de sua existência. Em alguns casos, as melhorias se acumulam para produzir 
sistemas de nova geração. Isso aconteceu nos anos 2002-2005, quando os sistemas  
sistemas ILS começaram a se adaptar à informação digital e para a internet.  
Atualmente, eles estão evoluindo para o que é chamado de library services platforms 
(LSP). Os LSPs são caracterizados, entre outras coisas, por prestar serviços a partir 
da nuvem – ou seja, já não é necessário ter o software instalado em seus próprios 
computadores – por fornecer instrumentos integrados de gestão de documentos 
impressos e digitais, usar software de código aberto e facilitar o uso aberto de dados.

Marshall Breeding, o especialista global mais reconhecido nesse tema, criou 
um infográfico sobre a história de fusões e aquisições de empresas envolvidas em 
automação de bibliotecas (Breeding, 1999-2015). Na figura 1, observa-se o elevado 
grau de concentração alcançado nos últimos anos.

FIGURA 1 
Evolução do mercado de sistemas de bibliotecas

Fonte: Disponível em: <http://librarytechnology.org/mergers/>.

O mercado internacional agora é dominado por quatro grandes empresas, 
além da existência de algumas outras locais ou especializadas em algum tipo 
de biblioteca ou solução. Após a recente aquisição da Ex Libris pela ProQuest, 
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quando se trata de biblioteca especializada ou universitária, resta pouco além das 
LPS fornecidas pela ExLibris (Alma),6 Innovative (Serra),7 OCLC (WorldShare 
Management Services)8 ou Sirsi Dynix (Symphony).9 Para os centros pequenos e 
médios, podemos mencionar os programas Koha (software livre) e Sophia, bastante 
difundidos na América Latina. O último relatório de Breeding (2015) fornece 
elementos descritivos suficientes para obter uma clara ideia desse quadro.

É difícil generalizar sobre o ponto ou momento em que é recomendada a 
mudança do sistema de gestão de uma biblioteca. A resposta depende basicamente 
do sistema utilizado e das prioridades da biblioteca. Se a biblioteca já está usando 
um sistema de gestão moderno (criado depois de 2002), pode muito bem esperar 
um pouco para que as LSPs se consolidem. Se a biblioteca tem como prioridade 
instalar uma nova discovery tool (seção 2.2), então este pode ser um bom momento 
para fazer uma mudança conjunta do ILS e do buscador.

3.2 Acesso e consulta às coleções 

Tradicionalmente, os catálogos informatizados das bibliotecas (Opac) têm tido 
foco em facilitar a consulta dos recursos impressos. As discovery tools (DTs) são a 
evolução dos metabuscadores (Breeding, 2012; 2014; Ávila-García, Ortiz-Repiso 
e Rodríguez-Mateos, 2015) e são projetadas para permitir a consulta conjunta 
às várias coleções das bibliotecas (catálogo, repositório, assinaturas de coleções 
digitais). Suas interfaces de consulta tentam reproduzir os sites mais conhecidos e 
valorizados pelos usuários (por exemplo, Google e Amazon).10

As atuais DTs derivam de sistemas federados de busca (Jacsó, 2004)11 e da 
incorporação de busca facetada nos Opacs. Emergiram no final de 2000 e agora 
apresentam um estágio estabilizado.

Sabe-se que, nos últimos anos, os usuários tendem a iniciar as buscas biblio-
gráficas fora da biblioteca – seja física ou Opac. O grande apelo do DT é unificar, 
em uma única caixa de busca, as consultas de pesquisa no catálogo da biblioteca, 
em todos os recursos eletrônicos contratados – revistas e bases de dados – e nos 
repositórios. As discoveries têm dois elementos: o próprio motor de busca e o  
megaíndice no qual as consultas são feitas. Em alguns casos, a busca e o índice são 
da mesma empresa – como no caso da OCLC – e em outros não – como no caso 
da Innovative, que combina seu navegador da web com o megaíndice EBSCO.

6. Informação detalhada em: <http://migre.me/v6X0X>.
7. Informação detalhada em: <http://migre.me/v6Xju>.
8. Informação detalhada em: <http://migre.me/v6XkX>.
9. Informação detalhada em: <http://migre.me/v6Xmy>.
10. Para mais informações, ver: <http://www.google.com> e <http://www.amazon.com>. 
11. Trata-se de um programa de recuperação de informação que permite realizar uma busca simultânea em diversas 
bases de dados e cria uma lista unificada com os resultados agregados.
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Como no caso anterior (ILS/LSP), as opções para bibliotecas são poucas: EDS 
(EBSCO),12 Primo Discovery (Exlibris),13 Encore (Innovative)14 WSM (OCLC)15 
e Summon (ProQuest).16 Algumas bibliotecas usam o programa de código aberto 
Vufind,17 combinado com um megaíndice – como as bibliotecas universitárias 
na Finlândia. A bibliografia especializada analisou as características de produtos  
diferentes para chegar à conclusão de que a aplicação da descoberta depende muito 
mais da cobertura dos recursos próprios do que da funcionalidade de cada um. 
Pode-se consultar o relatório de Breeding (2014) para encontrar dados mais precisos.

Ao contrário do que foi dito para os ILS, a instalação de uma discovery tools 
parece constituir uma clara melhoria dos serviços da biblioteca. Apesar de ainda 
não existirem dados suficientes para afirmar que os DTs mudam a tendência dos 
usuários para iniciar pesquisas bibliográficas fora do Opac, parece inteiramente 
lógico oferecer uma DT como um serviço melhorado de acesso para todos os 
recursos oferecidos por uma biblioteca.

3.3 As bibliotecas digitais próprias

“A coleção local precisa ficar à tona no amplo ecossistema” (Harrop et al., 2015).

Apesar da ausência de um uso exclusivo para o conceito de biblioteca digital, 
é cada vez mais importante, para a biblioteca, a capacidade de digitalização de 
documentos de qualquer natureza, que a instituição detém de forma característica 
ou exclusiva – fotografias, coleções hemerográficas antigas, coleções especiais etc. 
Este aspecto tem a ver com a tarefa tradicional da biblioteca, que nada mais é que 
selecionar, organizar, preservar e fornecer acesso aos conteúdos culturais. Não faz 
muitos anos que esses conteúdos se encontravam apenas no papel, mas agora estão 
em formato digital ou em processo de digitalização.

São cada vez mais os exemplos de bibliotecas digitais criados por bibliotecas, 
geralmente a partir do acervo local – imprensa local, arquivos de fotografias históricas 
etc. Os tipos mais comuns de documentos são os fundos hemerográficos locais, foto-
grafias históricas e também, ultimamente, as coleções especiais. As coleções antigas, 
especialmente as monografias, são um exemplo muito trabalhado por bibliotecas 
universitárias e nacionais, em coordenação com iniciativas internacionais como a 
Europeana (Ramos e Arquero, 2014) ou Google Books (Codina e Abadal, 2010).

12. Informação detalhada em: <http://migre.me/v6YLI>.
13. Informação detalhada em: <http://migre.me/v6YOx>.
14. Informação detalhada em: <http://migre.me/v6YZJ>. 
15. Informação detalhada em: <https://goo.gl/otims3>.
16. Informação detalhada em: <https://goo.gl/fp25jZ>.
17. Informação detalhada em: <http://migre.me/v6Zyx>.
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A bibliografia profissional enfatiza ultimamente a importância crescente das 
coleções especiais ou arquivos de determinada biblioteca. Ao mesmo tempo em 
que cada vez mais a informação que os pesquisadores e universitários necessitam se 
encontra na rede de forma aberta, cresce a importância dos materiais raros ou únicos 
que, muitas vezes, são parte de coleções de bibliotecas. No futuro, esses acervos 
distinguirão uma biblioteca de outra e poderão atrair um importante número de 
visitas virtuais para a sede da instituição. Veja, por exemplo, a página dedicada às 
coleções especiais das bibliotecas da Universidade de Washington.18

Para atingir esse objetivo, é necessário ter um plano de digitalização dessas 
coleções, bem como um instrumento que permita a consulta. Como pode ser  
observado no site citado, os recursos digitalizados variam muito de suporte – livros, 
fotografias, imagens em movimento, mapas etc. Atualmente, os instrumentos de 
armazenamento e visualização de coleções especiais dependem significativamente 
dos documentos que formam a coleção. Existem softwares estáveis o suficiente para 
se criar bibliotecas digitais a partir de coleções especiais, há os comerciais – por 
exemplo, Inmagic da Lucidea19 ou ContentDM OCLC,20 entre outros – e também 
os abertos – é o caso do Greenstone.21

Para a criação dessas bibliotecas digitais, é importante analisar as coleções especiais 
ou de arquivo existentes na biblioteca e na instituição para determinar até que ponto 
são únicas e quais podem ser interessantes para os pesquisadores. Feita essa análise, é 
necessário preparar um plano de digitalização, escolher o software apropriado para seu 
acesso e não esquecer dos aspectos legais – a situação dos direitos de exploração dos 
conteúdos digitalizados. É altamente recomendável usar um programa que atenda o 
OAI-PMH (Barrueco e Subirats, 2003) para permitir que os metadados sejam cole-
tados por indexadores de bibliotecas digitais, como são a Europeana, na Europa, ou 
a Biblioteca Pública Digital da América, nos Estados Unidos. Recomenda-se também 
estabelecer um conjunto de metadados que sejam suficientemente detalhados para 
que a coleta e a apresentação dos resultados sejam mais bem-sucedidas.

Nos próximos anos, as bibliotecas continuarão com a digitalização de conte-
údos retrospectivos e, além disso, com a criação de produtos de valor agregado –  
inter-relação entre os documentos, estudos terminológicos nos textos etc. – que 
ajudem a colocar os documentos em contexto e facilitar os estudos. Por sua vez, 
trata-se de um âmbito no qual já estão destinando recursos humanos e é previsível 
que o pessoal empregado aumente significativamente, pois os conteúdos a serem 

18. Disponível em: <http://migre.me/v6ZJu>.
19. Informação detalhada em: <http://lucidea.com/inmagic/>.
20. Informação detalhada em: <http://www.oclc.org/en-US/contentdm>.
21. Informação detalhada em: <http://www.greenstone.org>.
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digitalizados e difundidos são numerosos e os processos a serem levados a cabo, 
especialmente a catalogação com metadados, são muito trabalhosos. 

3.4 Repositórios institucionais

Diferente do caso anterior, agora nos referimos aos recursos estritamente cientí-
ficos – artigos de periódicos, dissertações, congressos, patentes etc. –, produzidos 
pela comunidade acadêmica servida pela biblioteca. A indexação destes conteúdos 
pelo GoogleScholar oferece muitas possibilidades para a divulgação e visibilidade 
dos repositórios.

Parece claro que o horizonte da comunicação científica será a sua difusão e 
seu acesso de forma aberta, embora não esteja evidente o caminho ainda a ser per-
corrido. Neste sentido, a importância dos repositórios institucionais (RIs) poderá 
ser maior ou menor, mas em todo caso, eles terão um papel importante como 
arquivo institucional e gestores de capital de reputação.

Atualmente, o número de repositórios continua a subir. Se consultarmos o 
diretório OpenDOAR,22 notaremos a existência de cerca de 3 mil repositórios, 89 
dos quais – 3% do total – estão no Brasil – na Espanha, para ter outra referência, 
existem 119, o que corresponde a 3,9%.

Entre as plataformas tecnológicas predominam majoritariamente os sof-
twares livres, com DSpace23 – desenvolvido pelo MIT e HP Labs – em um 
lugar de destaque (43,4% do total), seguido pelo EPrints,24 da Universidade 
de Southampton (13,6%), e pelo Digital Commons,25 da bepress (4,7%). Estes 
programas têm diferentes limitações no que diz respeito aos serviços de redes 
sociais – não é fácil para compartilhar recursos em redes, etiquetar, marcar como 
favoritos etc. –, à recontagem das leituras feitas, aos downloads e às citações e 
também às medidas altimétricas. O ResearchGate26 não segue a estrutura e o 
funcionamento dos repositórios, mas tem obtido um desempenho muito bom 
e pode ser um modelo a se considerar para a evolução futura deste tipo de 
serviço/benefício.

É claro que a biblioteca é o serviço mais bem posicionado para liderar a criação 
e o funcionamento de um serviço de repositório em uma instituição acadêmica. É 
importante, como indicado na seção anterior, seguir as recomendações internacionais 
sobre metadados e interoperabilidade para facilitar que os conteúdos dos repositórios 
sejam recolhidos por agregadores, especialmente pelo GoogleScholar. No caso do 

22. Para mais informações, ver: <http://www.opendoar.org>.
23. Informação detalhada em: <http://www.dspace.org>.
24. Informação detalhada em: <http://www.eprints.org/uk/index.php/eprints-software/>.
25. Informação detalhada em: <http://digitalcommons.bepress.com>.
26. Informação detalhada em: <http://www.researchgate.net>.
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Brasil, o coletor Oasis-br27 pode ser referenciado. É o portal brasileiro de publicações 
científicas de acesso aberto, criado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 
e Tecnologia (IBICT), que permite o acesso a mais de 1,5 milhão de documentos 
de diversos repositórios de universidades e centros de pesquisa.

A criação de um repositório é relativamente rápida e fácil. De qualquer 
forma, existem custos de manutenção e atualização de versões que não são reco-
mendados para pequenos centros – carentes, no geral, de serviços de informática 
poderosos –, para os quais é preferível oferecer o serviço de maneira consorciada 
com outras instituições.

3.5 Fundos digitais comerciais

A quantidade cada vez maior de recursos eletrônicos disponíveis na internet está 
tendo um impacto direto sobre a definição e criação de coleções de bibliotecas. 
Assim, a coleção não é mais composta exclusivamente por documentos em suporte 
tangível, adquiridos pelos canais tradicionais, mas também incluem documentos 
de acesso remoto que não são necessariamente de sua propriedade.

Os materiais para as bibliotecas de pesquisa há muito tempo estão evoluindo 
para o digital. Podemos dizer que a transição de bases de dados em CD-ROM e dos 
periódicos científicos impressos para o ambiente on-line está praticamente concluída. 
A transição para o livro eletrônico pode parecer muito avançada, mas ainda está 
em uma fase inicial, especialmente para as editoras médias e pequenas, editoras 
temáticas e nacionais e também no que diz respeito aos modelos de precificação.

Exceto por questões de preservação – seção 3.6 –, a bibliografia profissional 
não cita qualquer objeção relacionada à substituição dos documentos em papel 
pelo digital. Suas vantagens, no entanto, são muitas e, entre elas, a maior é a 
disponibilidade 24 horas e sete dias por semana dos documentos e sua consulta 
de qualquer lugar. Bibliotecas mudaram sua coleção previamente impressa para 
o formato digital e com isso sofrem de certa falta de visibilidade, uma vez que os 
usuários podem confundir o acesso pela internet de um documento selecionado 
e pago pela instituição com um documento qualquer disponível de forma livre.

Dependendo do tipo de material solicitado pelos usuários de bibliotecas, as 
compras de documentos – bancos de dados, revistas e livros, principalmente – 
devem decisivamente ser transitadas para o digital.

Isso não deve levar a qualquer investimento adicional em tecnologia porque 
o acesso ocorre nos servidores da editora. Ao mesmo tempo, recomenda-se con-
tinuar registrando documentos digitais no catálogo da biblioteca para favorecer a 
sua pesquisa pelos usuários da biblioteca. Também é recomendado, sempre que 

27. Para mais informações, ver: <http://oasisbr.ibict.br/vufind/>.
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possível, destacar para o usuário que a consulta a um determinado documento 
vem da própria biblioteca.

3.6 Preservação digital

O objetivo da preservação digital é evitar a amnésia digital (Sayão, 2005) e per-
mitir que os documentos sejam acessíveis e utilizáveis de forma permanente. Esse 
objetivo é parte do código genético das bibliotecas. Térmens (2013) abordou a 
questão em uma monografia.

A preservação digital aumenta sua importância em relação direta com o número 
de documentos digitais existentes em uma instituição e também na medida em que 
estes já nascem digitais – e talvez nunca tenham tido outra forma. A preservação 
digital provavelmente afeta os serviços administrativos, os serviços de arquivo e 
os de informática, mas será, sem dúvida, um serviço que as bibliotecas oferecerão.

É curioso salientar que, em questões de preservação digital, muito tem sido 
feito em um nível teórico desde meados de 1990, quando textos sobre o assunto 
começaram a ser publicados. Em 2003, foi aprovado o padrão Open Archival 
Information System (Oais) (OCLC, 2002; Ball, 2006). Até agora, no entanto, o 
desenvolvimento de soluções práticas não atingiu o mesmo nível de maturidade. 

As plataformas tecnológicas dedicadas à preservação digital são caracterizadas 
por terem uma configuração muito aberta e, portanto, requerem um necessário e 
notável trabalho de adaptação. Estas plataformas podem ser categorizadas em três 
grupos, como segue.

1) Redes: nesta categoria, destaca-se o LOCKSS,28 sistema desenvolvido pela 
Universidade de Stanford, projetado para assegurar a preservação de arquivos de 
vários centros organizados em redes. É um software livre que precisa de adaptações. 
O exemplo mais próximo é a Rede Cariniana, que trata da preservação das revistas 
científicas brasileiras (SciELO), e foi descrito em detalhe por Márdero (2012).

2) As grandes instituições: neste grupo, destacam-se dois programas comerciais: 
Preservica29 e Rosetta (ExLibris),30 que têm um produto de alto custo e pode ser 
operado por uma única instituição.

3) As instituições de médio e pequeno porte: aqui se pode encontrar soluções 
de desenvolvimentos próprios e também programas como Libsafe31 – usado, por 
exemplo, na Universidade de Barcelona.

28. Para mais informações, ver: <http://www.lockss.org>.
29. Para mais detalhes, ver: <http://preservica.com>.
30. Informações detalhadas, ver: <https://goo.gl/EZTVkb>. 
31. Para mais informações, ver: <https://goo.gl/nNHeZm>.
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Podemos encontrar instalações nas principais bibliotecas nacionais – Library 
of Congress,32 British Library33 – e em algumas bibliotecas universitárias, além de 
alguns exemplos em museus e arquivos. No entanto, ainda são produtos pouco 
consolidados, em constante evolução e com altos custos de aquisição e implantação.

Também não podemos esquecer que é necessária uma tarefa anterior de análise 
das necessidades para que a configuração da plataforma seja bem feita. A proposta 
elaborada pela Biblioteca da Catalunha (Pérez e Serra, 2010) contém elementos 
que podem ser considerados.

3.7 Dispositivos móveis

O prestigiado relatório sobre a internet feito por Meeker (2015) foi, em boa parte, 
dedicado à telefonia móvel, sobre as tendências a serem consideradas pelas empresas 
do setor. No caso de bibliotecas, devem ser analisados os dados que atestam que os 
usuários passam mais tempo nos dispositivos móveis do que em qualquer outro (in-
cluindo computador). No caso dos Estados Unidos, em 2015, 51% do tempo total 
foi dedicado ao serviço móvel, sendo 42% para o computador (Meeker, 2015, p. 14).

O relatório Mobile connections to libraries (Rainey et al., 2012) aponta que 
mais de 13% dos usuários americanos com mais de 16 anos acessou a biblioteca 
usando o smartphone. Se analisamos quais foram os recursos e/ou serviços requeridos, 
observa-se que há um pouco de tudo: pesquisas no catálogo (82%), informações 
da biblioteca (72%), reserva de livros (62%), renovação de documentos (51%), 
consulta a bancos de dados (51%) etc.

Deve-se também ter em conta os tablets que, após os smartphones, são o 
outro dispositivo em ascensão. É claro, portanto, que as aplicações de bibliotecas 
precisam considerar uma plena adaptação a estes dispositivos (Clark e Pan, 2014; 
Arroyo-Vázquez, 2013).

Para essa adaptação, existem duas opções:

• web móvel: trata-se de adaptar o site da biblioteca para facilitar a sua 
consulta a partir de dispositivos móveis. Isso tem custos inferiores ao do 
desenvolvimento de apps; e

• desenvolver aplicações nativas (apps): as aplicações de software (apps) 
são programas executados sobre os dados e sistemas estabelecidos, de 
maneira a criar serviços que simplifiquem a utilização. Os apps trouxeram 
uma revolução no acesso ao conteúdo da internet através de dispositivos 
móveis. Existem várias vantagens sobre o acesso ao mesmo conteúdo em 
um navegador da web, especialmente, a adaptabilidade, a facilidade de 

32. Para mais detalhes, ver: <https://www.loc.gov>.
33. Para mais informações, ver: <http://www.bl.uk>.
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interação etc. Entretanto são aplicações fechadas, com desenvolvimento 
e manutenção onerosos e só se justificam se houver uma alta utilização.

Como recomendação geral, o desenvolvimento de aplicativos para acessar os 
recursos e serviços de bibliotecas não parece uma solução justificada (Serrano et al., 
2011). Primeiro, porque exige a criação de vários aplicativos – para o catálogo, para 
cada um dos provedores de conteúdo, como a Ebsco, ScienceDirect etc., que já os 
têm – e não somente um. Em segundo lugar e, principalmente, porque envolve 
altos custos de desenvolvimento, manutenção e atualização que não se justificam 
pela atual intensidade de seus usos. A solução recomendada é ter uma web adaptada 
a dispositivos móveis (responsiveness, capacidade de resposta) e, quando muito, ter 
um aplicativo para a agenda de atividades, horários e localização.

Na seção 5, analisa-se a relação da biblioteca com a sua própria instituição e 
também com os principais agentes e setores que irão coordenar as suas estratégias.

4 TECNOLOGIAS EMERGENTES

As tecnologias emergentes não só transformam os serviços de biblioteca, mas 
também alteram substancialmente o seu ambiente. Nesse sentido, a biblioteca 
deve adaptar-se às transformações tecnológicas que ocorrem na aprendizagem, no 
ensino, na pesquisa e nas formas de comunicação dos serviços para seus usuários.

A seguir, descrevemos as principais mudanças tecnológicas que afetam as 
bibliotecas para cada uma dessas três áreas.

4.1 Aprendizagem

Parece claro que a tecnologia será chave na disseminação de conteúdos educativos, 
quer por meio das plataformas MOOC,34 dos campi virtuais – como o Moodle ou 
o Sakai –, dos OpenCourseWare35 ou de outros sistemas que surgirão no futuro.

Em qualquer caso, não podemos esquecer que o conceito fundamental é o 
de recursos educativos abertos (open educational resources – OER), já que ele vai 
além do sistema de distribuição – que pode ser um OpenCourseWare, MOOC, 
repositório etc.

São vários os relatórios que analisaram em detalhes as vantagens e desvantagens 
dos MOOCs e a sua implicação nas bibliotecas (Kendrick e Gashurov, 2013; An-
glada, 2014). Atualmente, as principais plataformas de distribuição são Coursera36 

34. São cursos educacionais a distância e em massa que se iniciaram em 2008 e se popularizaram a partir de 2012. A 
maioria das universidades de prestígio dispõem de uma ampla oferta para os usuários de todo o mundo.
35. São cursos on-line criados por universidades no final dos anos 1990. A visibilidade internacional chegou em 2002, 
com o impulso dado pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT).
36. Disponível em: <https://coursera.org>.
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(cerca de 15 milhões de usuários), Edx37 (5 milhões), Udacity38 (1,6 milhão) ou 
MiriadaX39 (criado pela Universia para usuários em espanhol e português e tem 
cerca de 1,2 milhão de usuários) e estão sendo usadas por universidades para chegar 
a estudantes de todo o mundo.

No que se refere ao papel das bibliotecas, podemos destacar três funções básicas:

• apoiar a criação de cursos: as bibliotecas tendem a auxiliar no processo 
de seleção de materiais textuais e audiovisuais – geralmente se solicita 
que sejam de acesso aberto e com licenças Creative Commons. Também 
se ocupam do assessoramento sobre assuntos legais para a inclusão de 
certos recursos etc.

• criar cursos: existem alguns temas que são muito próximos às funções 
das bibliotecas, portanto são mais adequadamente desenvolvidos por 
essas unidades. Referimo-nos a cursos sobre competências informa-
cionais – alfabetização informacional –, busca de informação, guias 
bibliográficos etc.

• selecionar os cursos: finalmente, entre os milhares de cursos que estão 
sendo oferecidos, a biblioteca tem papel na escolha daqueles que são de 
maior qualidade e interesse para seus próprios usuários.

Esse conjunto de tarefas tende a ser realizado por bibliotecas em parceria 
com unidades de inovação educativa das universidades. Dois exemplos podem ser 
encontrados na Universidade Carlos III, de Madri, que colabora com a Unidade 
de Tecnologia Educacional e Inovação Docente (Uteid) (Aguilera, Malo de Molina 
e Sánchez, 2015), e na Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona.40

4.2 Investigação

Os serviços de apoio à investigação estão sendo divulgados há uma década pelas 
bibliotecas, a fim de aumentar ainda mais o compromisso com seus usuários. Em 
um artigo anterior (Abadal e Guell, 2005) nós informamos sobre essa função e 
detalhamos as áreas prioritárias de intervenção – apoio e assessoramento para a 
preparação de publicações científicas, depósito de publicações em repositórios, 
consultas especializadas, obtenção de documentos etc. Ao longo dos últimos anos, 
porém, essas ações têm evoluído para outras novas. Vamos destacar três delas.

37. Disponível em: <https://www.edx.org>.
38. Disponível em: <https://www.udacity.com>.
39. Disponível em: <https://miriadax.net>.
40. Para mais informações sobre o apoio e a criação de recursos docentes e MOOCs, ver: <https://goo.gl/RKzUbd>. Há 
outro site que recopila toda a informação sobre MOOCs desta unversidade, ver: <http://portal.upf.edu/web/mooc-upf/inici>.
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4.2.1 Apoio à difusão do acesso aberto (e as métricas etc.)

O acesso aberto é o modelo que está condicionando a comunicação científica 
(Abadal, 2012). A biblioteca e a tecnologia têm um papel fundamental no cres-
cimento deste novo modelo que permite disponibilizar, em acesso gratuito e 
livre, os conteúdos acadêmicos – artigos de periódicos, teses, e, a médio prazo, 
também monografias.

Muito da atuação da biblioteca – desde a aquisição de revistas, o assessora-
mento para os autores, o suporte para depósito de documentos em repositórios 
etc. – pode ser orientada para este objetivo.

4.2.2 Gestão de dados de pesquisa

Os dados da pesquisa servem de base para o desenvolvimento de publicações cien-
tíficas. Há alguns anos, tem aumentado o interesse por eles e começaram a aparecer 
recomendações e políticas para armazená-los e torná-los disponíveis para toda a  
comunidade científica. Essas orientações seguem, em particular, as recomendações da 
Comissão Europeia para uma boa parte dos programas de Horizon 2020 (European 
Comission, 2013), segundo as quais os projetos financiados devem poder disponi-
bilizar seus dados de pesquisa, assim como também, as recomendações da Liga das 
Universidades Europeias de Investigação (Leru) sobre o mesmo assunto (Leru, 2013).

Do ponto de vista do acesso aos dados de pesquisa, as bibliotecas estão de-
senvolvendo serviços de apoio à gestão, realizada durante as fases do ciclo de vida 
dos dados, ou seja, quando os pesquisadores estão gerando e utilizando os dados 
em seu plano de trabalho. Muitas vezes, estes serviços são oferecidos em estreita 
colaboração com o pesquisador ou suas equipes e podem incluir o desenvolvimen-
to de planos de gestão de dados para documentar e organizar as informações por 
meio do desenvolvimento de ferramentas ou recursos seguros de armazenamento.

Em geral, os pesquisadores não conhecem as técnicas de gestão de dados, seja 
porque não têm tempo para se dedicar a essa atividade com o cuidado e o uso dos 
procedimentos necessários, seja porque não têm formação específica. Além disso, 
muitos pesquisadores trabalham em áreas que não têm padrões de metadados bem 
documentados ou uma infraestrutura de dados integrada. Isto favorece ainda mais o 
papel da biblioteca neste novo ambiente. Sua função primordial consiste em ajudá-
-los a criar os planos de gestão de dados que são solicitados pelos patrocinadores 
ao conceder-lhes apoio aos projetos de pesquisa.

Existem vários programas que ajudam a elaboração de um plano de gerencia-
mento de dados, que é o requisito inicial imprescindível para abordar esta questão 
com detalhe. O programa principal é DMPonline,41 desenvolvido pela Digital 

41. Mais informações em: <https://dmponline.dcc.ac.uk>.
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Curation Centre42 (UK), do qual existe uma versão em espanhol, denominada 
plano de gestão de dados (Pagoda).43

Cada disciplina – oceanografia, climatologia, genética etc. – tende a ter seus 
próprios repositórios. No entanto, existem alguns repositórios de propósito geral 
que hospedam dados de todos os tipos. É o caso do Zenodo,44 Mendeley Data,45 
ou Figshare.46

4.2.3 Gestão de capital de reputação

A eficácia de uma universidade é cada vez mais medida pelos resultados obtidos 
nas avaliações de sua qualidade e pelas posições obtidas em rankings. Para isso, 
a visibilidade dos seus resultados e de seus professores é crucial. A este conjunto 
de dados dá-se o nome de capital de reputação. As bibliotecas têm um papel a 
desempenhar no máximo aproveitamento possível desse capital.

O elemento fundamental para gerenciar esse capital de reputação é co-
nhecido como identificador de autor, que serve para agrupar de forma inequí-
voca e sem erros de atribuição todos os ativos produzidos por cada um dos 
autores (Castro, 2015). Para atribuir este identificador, dispomos atualmente 
de diversos instrumentos padrão, principalmente ORCID,47 Researcher ID48 
e Scopus Author ID.49 Eles também podem tomar como referência perfis de 
GoogleScholar, ResearchGate, Mendeley50 ou Lattes51 – plataforma citada pelo 
no relatório de Smith-Yoshimura et al. (2014) como uma das mais destacadas 
atualmente no mundo.

O uso de códigos de identificação de autores constitui um elemento cada vez 
mais importante para a correta contabilização dos dados estatísticos utilizados nos 
rankings de universidades e centros de ensino superior.

As bibliotecas deveriam desempenhar um papel ativo na gestão deste ca-
pital de reputação (Castro, 2015; Fernández-Marcial e González-Soler, 2015).  
O relatório da OCLC (Smith-Yoshimura et al., 2014) recomenda às bibliotecas o 
exercício de três funções:

42. Para mais detalhes, ver: <http://www.dcc.ac.uk/about-us>.
43. Informações detalhadas em: <https://goo.gl/9tgr6V>.
44. Disponível em: <http://zenodo.org/>.
45. Disponível em: <https://data.mendeley.com>.
46. Disponível em: <https:/figshare.com>.
47. Disponível em: <http://orcid.org/>.
48. Disponível em: <http://www.researcherid.com>.
49. Disponível em: <https://goo.gl/A34Su2>.
50. Disponível em: <https://www.mendeley.com>.
51. Disponível em: <http://lattes.cnpq.br>.
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• atribuir identificadores aos autores;

• integrar essas identificações às aplicações internas; e

• formar no uso destes identificadores.

A biblioteca, no entanto, não pode substituir o papel do pesquisador, que 
deve ser responsável diretamente da constante atualização e revisão do seu perfil, 
ainda que possam sempre recorrer à biblioteca para esse assessoramento.

4.3 Comunicação e divulgação

4.3.1 Instrumentos de participação

A pesquisa está se movendo de uma forma de organização hierárquica para uma 
rede. Os instrumentos tradicionais de comunicação – artigos e citações – estão 
sendo complementados por novos, mais transversais, como os blogs ou redes de 
pesquisadores. A biblioteca deverá prestar atenção a estes novos instrumentos e 
apoiá-los, por exemplo, dando assessoria no uso de gestores abertos de referências –  
como o Mendeley.

4.3.2 Dados abertos, LOD e web semântica

Os dados bibliográficos gerados pelas bibliotecas podem ter muito valor e interesse 
para enriquecer outros documentos existentes na rede ou para criar novas aplicações 
que interconectem informações de diferentes fontes. Para isso, no entanto, é essencial 
ter protocolos de estruturação e divulgação dos dados, em linha com o que o linked 
open data (LOD)52 e a web semântica em geral estão tentando estabelecer e permitir. 
Peset, Ferrer-Sapena e Subirats-Coll (2011) e Bauer e Kaltenböck (2012), entre 
outros, descreveram com precisão a estrutura e o âmbito de tais iniciativas. Mais 
recentemente, o periódico Library Technology Reports (Mitchell, 2016) publicou 
uma monografia sobre o problema no qual são tratados os aspectos teóricos gerais 
e também os casos práticos.

Passamos de um período em que acumulávamos dados para outro momento 
em que o mais relevante é colocá-los para trabalhar automaticamente. Dizem que 
os dados serão os geradores de riqueza no futuro próximo, de forma similar ao 
que o petróleo era no passado. As instituições abrirão seus dados por dois motivos:  
i) exigência social por transparência na informação (open data); e ii) necessidade 
de que os dados “trabalhem” e produzam resultados próprios.

52. O objetivo fundamental da web semântica é conseguir que o enorme potencial de conhecimento contido em docu-
mentos como as páginas web possa ser interpretado por computadores de forma parecida com a da mente humana. 
Baseia-se na utilização de linguagens de etiquetagem pensadas para o tratamento de dados: resource description 
framework (RDF), web ontology language (OWL) e extensible markup language (XML).
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Para as bibliotecas, esse último aspecto é ainda pouco relevante, mas será mais 
importante no futuro. Em tempos passados, era necessário ir até a biblioteca para 
consultar alguns dados, mas a automação está permitindo cada vez mais visualizar 
informações ou documentos de fora da biblioteca. Da mesma forma, até agora, para 
obter os dados, o usuário teria de acessar páginas da web. No futuro, os dados –  
através de seus metadados – serão oferecidos de forma aberta e semanticamente 
enriquecidos, utilizados em aplicações que ainda serão criadas. Os dados abertos e 
conectados (LOD – linked open data) são aqueles que permitem a criação de web 
semântica, ou seja, possibilitam que as máquinas possam interpretar a estrutura ou 
partes específicas de um documento – a primeira linha é um nome, em seguida, 
vem uma afiliação, em seguida, um endereço postal etc., ou o código numérico 
é um posicionamento web que pode ser localizado em um mapa.

Isso será especialmente importante para as bibliotecas, as quais têm como 
missão ajudar as instituições na tarefa de colocar os dados da instituição de 
maneira aberta e conectada (LOD) para que a sua produção científica seja 
mais visível e possa, por exemplo, ser coletada por aplicações que elaboram 
rankings ou bibliografias temáticas. Os LODs serão sem dúvida uma das áreas 
de desenvolvimento de documentação nos próximos dez anos e é recomen-
dado para a biblioteca que se faça o possível para somar-se aos movimentos 
internacionais nesta área.

5 RELACIONAMENTO COM A INSTITUIÇÃO E COM OUTROS SETORES

Seguindo textos anteriores (Anglada, 2006; 2007), estabelecemos algumas defini-
ções terminológicas que serão úteis para analisar, com as nuances certas, diferentes 
formas de relacionamento ou cooperação que podem (ou devem) se dar no âmbito 
das bibliotecas, com sua própria instituição ou outros setores:

• companheirismo: refere-se ao espírito de trabalho em equipe desenvol-
vido dentro da biblioteca – seja uma biblioteca física seja uma biblioteca 
acadêmica, como um serviço dentro da universidade ou dentro do centro 
de pesquisa;

• colaboração: refere-se às relações que a biblioteca estabelece com outros 
serviços dentro da universidade ou do centro de pesquisa;

• associação: refere-se às ligações estabelecidas com outras bibliotecas no 
ambiente, que podem ser definidos pela proximidade territorial, pela 
tipologia ou pela especialidade; e

• cooperativismo: refere-se a laços semelhantes aos descritos anteriomente, 
com a diferença de que na cooperação não somente se compartilham as 
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ideias, mas também, e em grande parte, os recursos. Esta diferenciação 
é bastante útil;

• parcerias: referem-se às relações estabelecidas com organizações de diferen-
te natureza e propósitos, mas com objetivos parcialmente concorrentes; e

• confraternização: refere-se aos vínculos estabelecidos com organizações 
do mesmo tipo e natureza, mas de outro país.

Destacaremos, então, dois deles para tratarmos com mais detalhes.

5.1 Colaboração (relação com a própria instituição)

Para alcançar o desenvolvimento máximo e a efetividade dos novos produtos  
e serviços da biblioteca, é essencial coordenar e inter-relacionar os novos processos e 
serviços de biblioteca com as atividades de gestão da instituição em todos os níveis, 
seja a gestão econômica, de pessoal, tecnológica, estratégica etc.

As instituições utilizam diversos programas de computador que recolhem e 
produzem dados. Estas aplicações frequentemente não são interligadas, e os dados 
armazenados em silos. Em uma primeira etapa da computação, essa era – e ainda 
muitas vezes é – a única solução, mas os mesmos dados – o nome de uma pessoa, 
por exemplo – podem estar em vários silos e, se os dados passam por atualização, 
a mesma operação precisa ser realizada em cada uma das aplicações.

As aplicações da biblioteca se sobrepõem com outras aplicações da instituição –  
as compras, com o programa de contabilidade, ou os usuários com a relação de 
pessoal, por exemplo. Na medida do possível, os diferentes programas deveriam 
ser interligados, para evitar redundância e dados desatualizados. A interligação das 
aplicações da biblioteca com outras da instituição tem duas facetas. Uma reativa: 
as aplicações de biblioteca aproveitem os dados de outras aplicações – para cobrar 
dos usuários, por exemplo. A segunda, proativa: as aplicações da biblioteca forne-
cem dados para outros programas – por exemplo, ao utilizar o campus virtual da 
instituição, há uma conexão para o catálogo da biblioteca que permite ao professor 
consultar a documentação e selecioná-la para a bibliografia de sua disciplina.

Nem sempre é possível seguir essa recomendação, mas ela deve ser conside-
rada em todos os momentos, como uma regra a ser cumprida em novos projetos.

5.2 Parcerias (em relação a outros setores)

Como indicado anteriormente, as parcerias referem-se às relações estabelecidas com 
organizações de diferente natureza e propósitos, mas com objetivos parcialmente 
concorrentes. Visto desta forma, entre as alianças de uma biblioteca acadêmica 
poderiam existir:
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• aquelas feitas com outras bibliotecas na mesma categoria em nível de país, 
ou com bibliotecas de diferentes tipos – públicas ou especializadas – de 
uma mesma localidade. Do ponto de vista da biblioteca do Ipea, seriam 
as parcerias que se poderia estabelecer com as bibliotecas do IBICT ou 
da Universidade de Brasília (UnB); e

• aquelas com os setores muito próximos, como arquivos e centros de 
documentação, especialmente os de outros organismos do governo com 
os quais se pode coincidir em estrutura e operação.

Por seu turno, para executar com a máxima eficiência a implantação e o 
desenvolvimento das TICs nas bibliotecas, é muito importante a coordenação e o 
trabalho conjunto com outros setores e agentes, em especial, destacamos os editores 
e as empresas do setor de TIC.

Com as editoras, tanto as dirigidas ao grande público quanto as técnico-científicas, 
será necessário coordenar os sistemas de acesso para as suas coleções digitais e, ao mesmo 
tempo, fornecer novos serviços. Neste caso, as relações são conduzidas diretamente 
pela biblioteca ou pelo consórcio ao qual ela pertence.

Com as empresas do setor de TIC, pode-se desenvolver projetos conjuntos 
que atendam às necessidades da maioria dos usuários. Isso é necessário dada a 
complexidade e especificidade de alguns produtos tecnológicos.

6 CONCLUSÕES

Neste estudo, apresentamos uma tipologia para as principais aplicações das tec-
nologias da informação e comunicação nas bibliotecas, comentando os principais 
fornecedores assim como seu nível de desenvolvimento.

Após essa análise, destacam-se duas características a seguir.

1) Há uma diversificação das aplicações: está claro que uma biblioteca digital 
não pode ser gerenciada com uma única aplicação ou programa. É possível utilizar 
uma notável variedade deles para cobrir todas as frentes abertas pelas bibliotecas 
em termos de fornecimento de recursos e serviços.

2) Não é fácil chegar a tudo: exceto no caso de grandes bibliotecas, será difícil se 
manter à frente de todos os recursos apresentados nas seções referidas anteriormente.

Por sua vez, nas seções, também avaliamos as atuações e estratégias que as 
bibliotecas continuam a desenvolver para se adaptar ao ambiente digital. Racioci-
nando sobre esta linha, apresentamos algumas considerações finais a serem levadas 
em conta pelas bibliotecas nos próximos anos, para continuarem a ser um ator 
fundamental na disseminação de conteúdos culturais e científicos na sociedade. 
Destacamos o seguinte:
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• cooperação: há uma extensa experiência de cooperação entre bibliotecas 
que devem permanecer e ser aprimorados para satisfazer melhor os de-
safios da digitalização e da incorporação de tecnologias. As bibliotecas 
públicas isoladas dificilmente poderão responder adequadamente às novas 
exigências dos usuários;

• inovação: as bibliotecas precisam aproveitar o poder das TICs e da qua-
lidade dos conteúdos para criar novos produtos e serviços de interesse 
para seus usuários;

• comunhão com a instituição: finalmente, as TICs estão relacionadas com 
a estratégia da instituição. Elas são os meios e não os fins, vão a reboque 
das estratégias. As TICs são efetivas apenas quando a instituição as utiliza 
para conseguir o que quer e como quer; e isso só é possível quando as 
vontades são moldadas em uma estratégia concreta.
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