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1 INTRODUÇÃO

A biblioteca, nos dias de hoje, assiste a uma mudança de orientação, foco e perspectiva. 
Resnick (2014) situa-nos de maneira precisa em um retrato do que é a biblioteca 
do século XXI:

Esqueça o que você sabe sobre a biblioteca do século XX. Você sabe, aqueles lugares 
escuros com máquinas antigas de microfilmagem, ultrapassadas, oxidando no porão 
e com fileiras de enciclopédias, perfeitamente organizadas em ordem alfabética (...). 
A biblioteca como um armazém de informação é um conceito antiquado. 
A biblioteca do século XXI é uma oficina comunitária, um espaço cheio de ferramentas 
de economia do conhecimento (Resnick, 2014, p. 1, tradução nossa).

Diante desse novo panorama, a inovação surge como elemento decisivo na 
gestão da biblioteca e deve ser entendida como um fator de sobrevivência. 
Os aspectos que justificam essa afirmação são muitos e variados. As tecnologias de 
informação criaram novos hábitos no comportamento informacional dos usuários, 
de modo que o acesso à informação deixou de estar indissociavelmente ligado aos 
recursos fornecidos pela biblioteca. O conceito de serviço tem sofrido importantes 
mudanças nas últimas décadas e criou expectativas e demandas por parte do usuário, 
que afetam, particularmente, no caso das bibliotecas, a facilidade de acesso ao 
documento original e o tempo de espera pelo serviço. Dessa forma, o sistema de 
financiamento das bibliotecas tem sofrido importantes alterações. As iniciativas 
de política cultural – que tinham no financiamento público sua principal fonte 
de renda, que, neste momento, está em redução – são forçadas a atender a uma 
maior demanda por serviços, com menos recursos.

Nesse contexto, nos últimos anos, tem havido acentuado interesse na ideia 
de inovação nas bibliotecas, verificado não apenas no aumento de publicações e 
iniciativas científicas no domínio das bibliotecas públicas, nacionais e universitárias, 
mas também nos prêmios promovidos por várias entidades que reconhecem o 
papel da inovação. Alguns dos exemplos são – no caso do Brasil – o prêmio Boas 
Práticas e Inovação em Bibliotecas Públicas, promovido, em 2014, pela Fundação 
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Biblioteca Nacional (FBN), por meio da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e 
Bibliotecas (DLLLB) e do Sistema de Biblioteca Pública Nacional (SNBP).

No âmbito da América Latina, o Programa Latino-Americano de Bibliotecas 
Públicas, em sua edição atual (Iberbibliotecas3 2016) reconhece projetos que 
trabalham com o objetivo de gerar serviços bibliotecários inovadores (linha 4). 
Desde 2013, a Universidade de Stanford publica o Prêmio Standford em Inovação 
às Bibliotecas de Pesquisa (SPIRL  – em inglês, Stanford Prize for Innovation in 
Research Libraries),4 que visa premiar as iniciativas de bibliotecas de centros de 
pesquisa, nacionais e de outros tipos que se destacam por seu nível de inovação.

O Programa de Formação para Bibliotecários Líderes e Inovadores  
(Ineli – em inglês, International Network of Emerging Library Innovators), iniciativa 
desenvolvida pela Fundação Bill & Melinda Gates, como parte da estratégia de 
Bibliotecas Globais (Global Libraries) – que visa construir redes de líderes bibliotecários, 
equipados com conhecimentos e experiência no desenvolvimento de serviços 
inovadores – criou, neste ano, o Ineli América Latina (FGSR e Unesco, [s.d.]). 
O Centro Regional de Desenvolvimento do Livro na América Latina e no Caribe 
(Cerlalc), sob a responsabilidade da Unesco e com a colaboração da Fundação 
Germán Sánchez Ruipérez, são responsáveis pela implementação do programa na 
América Latina.

O conceito de inovação tem sido definido por vários autores. Scupola e 
Nicolajsen (2010) fizeram uma revisão detalhada das várias contribuições. 
Uma definição completa aparece no Manual de Oslo, de OCDE/Eurostat:

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou signi-
ficativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou 
um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local 
de trabalho ou nas relações externas (OCDE/Eurostat, 2006, p. 56, tradução nossa).

Rowley (2011, p. 253) coloca a tônica na inovação como um processo, uma 
ideia presente em Baregheh, Rowley e Sambrook (2009, p. 14, tradução nossa), 
definida como “processo de múltiplas etapas pelas quais as organizações transformam 
ideias em novos ou aperfeiçoados produtos, serviços ou processos, a fim de avançar 
com sucesso e competir e diferenciar-se em seu mercado”.

É igualmente enriquecedor abordar o conceito de inovação a partir da vertente 
oposta: dizer o que não é a inovação em bibliotecas. O Manual de Oslo (OCDE/
Eurostat, 2006, p. 68-69) define variações ou alterações que não devem ser consideradas 
inovação. Lozano-Diaz (2008) explica seu ponto de vista no contexto das bibliotecas 
públicas, mas esse ponto de vista pode ser transposto para outros tipos de bibliotecas. 

3. Mais informações sobre o programa estão no site: <https://goo.gl/B5mNcI>.
4. Os dados do programa estão no site: <https://goo.gl/wBJbDj>.
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Em suma, pequenas alterações, modificações ou substituições estão excluídas  
do conceito. Da mesma forma, também não são inovações ideias instituídas pela 
administração ou iniciativas aparentemente inovadoras, que – apesar de 
bem-sucedidas em outras bibliotecas – não estão adaptadas, concebidas e planejadas 
a partir de realidade e operação específica da biblioteca em que são implantadas.

Esse ponto de vista sobre o que não é inovação impõe a cultura da organização 
como substrato e é um dos pilares no qual se baseia a gestão da inovação em bibliotecas.

2 A INOVAÇÃO COMO CULTURA

Na base da inovação, existe um conceito de fundo operacional de particular 
importância: a cultura organizacional. Refere-se ao conjunto de valores, crenças e 
atitudes que são compartilhados em uma organização e afetam o comportamento 
organizacional. A cultura da organização e a existência de uma cultura de inovação – 
ou seja, a inovação é convertida em um valor – são a chave para que as ações sejam 
bem-sucedidas. Rowley descreve a situação da seguinte forma:

Há evidências de que algumas organizações são melhores no sucesso da inovação 
do que outras; tais organizações se descrevem como orientadas à inovação. 
Em uma organização orientada para a inovação, a inovação e os processos associados, 
tais como a aprendizagem, estão ancoradas na cultura; a inovação e o espírito 
empresarial são não apenas incentivados e acolhidos, mas também são administrados 
(não asfixiados), para gerar resultados que contribuam para os objetivos e as metas 
da organização. Inovação, na prática envolve, então, tanto a gestão de projetos 
específicos para selecionar, projetar e implementar uma inovação, como a promoção 
de uma cultura organizacional, que incentiva e facilita a inovação (Rowley, 2011, 
p. 253, tradução nossa).

A criatividade é um valor que está indissoluvelmente associada à inovação. 
Esse conceito tem sido definido por vários autores e de formas diferentes; pode ser 
descrito como a qualidade de indivíduos para gerar ideias relevantes e inovadoras, 
que forneçam soluções para problemas. A criatividade é promovida e desenvolve-se por 
meio de ações instrumentais, como a criação de grupos de trabalho e a utilização 
de técnicas de geração e seleção de ideias. É imperativo que existam as condições 
adequadas na organização. Balk, Kwant e Neudecker (2014, p. 159, tradução 
nossa) a apontam nesse sentido: “a inovação requer um clima de criatividade, 
abertura e curiosidade”.

Esse clima tem de ser favorecido pela atuação dos gestores superiores, que 
devem alinhar os objetivos de inovação com os próprios objetivos estratégicos da 
organização (Balk, Kwant e Neudecker, 2014, p. 159). Da mesma forma, é um 
fator crítico o desenvolvimento de estratégias de comunicação, tanto para serem 
definidas as responsabilidades e os procedimentos, como para assegurar não 
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apenas comunicação da alta gestão para a base, mas também no sentido oposto. 
Além disso, é de particular importância a comunicação interdepartamental. 
Associada com a política de comunicação estará uma política de informação da 
organização, que define e marca as formas e as práticas de partilha da informação 
nas entidades. McGee e Prusak (1993, p. 153) definiram cinco modelos de política 
de informação (quadro 1), entres os quais a monarquia é a mais adequada para o 
gerenciamento de fluxos informacionais. 

QUADRO 1
Modelos de políticas de informação nas organizações

Modelo Traços

Utopismo 
tecnocrático

Abordagem altamente tecnológica da gestão da informação, que enfatiza a classificação e a modelagem da informação 
fortemente dependente das tecnologias emergentes.

Anarquia
Ausência de qualquer política global de gestão da informação; assim, a informação é obtida e gerenciada pelos 
próprios indivíduos. 

Feudalismo
Gestão da informação em torno de unidades ou indivíduos funcionais, que definem suas próprias necessidades de 
informação e remetem à organização uma porção limitada de informação que gerenciam e utilizam.

Monarquia 
Um líder controla a maior parte das informações da organização, define normas sobre o uso da informação e estabelece 
as formas de transmitir, interpretar e utilizar a informação, que pode compartilhar ou não.

Federalismo A gestão da informação baseia-se no consenso e na negociação dos elementos-chave da informação e dos fluxos de informação. 

Fonte: McGee e Prusak (1993, p. 153). 

A cultura da mudança e a aprendizagem contínuas – instaladas nas práticas e 
no dia a dia de uma biblioteca –, as pessoas motivadas pelo trabalho que realizam, a 
criatividade, o compromisso de melhoria, a responsabilidade compartilhada, o trabalho 
em equipe, a ausência de esquemas rígidos de compartilhamento, a possibilidade de 
experimentar e um clima de confiança incentivam a inovação e estão incluídos no 
conceito de organização inteligente ou aprendiz, cunhado por Senge (2005).

Tudo o que foi exposto até aqui são condições a serem consideradas quando 
uma biblioteca pretende inovar. E o diagnóstico de inovação pode ser um ponto 
de partida para qualquer iniciativa. Os nove fatores críticos de sucesso de inovação 
apresentados por Govindarajan (2011) permitem a primeira abordagem sobre o 
nível em que uma organização se encontra. Entres esses aspectos, estão: a convicção 
e uma razão convincente para inovar; um programa estratégico de inovação que 
sirva de marco para o planejamento; a participação da direção no processo; e a 
existência de equipes multidisciplinares e criativas.

No contexto das bibliotecas, Stephen Abram (2011) estabeleceu dez aspectos 
que permitem avaliar a cultura de inovação. Algumas das questões colocadas são: se 
a ideia de inovação gera atitudes de preocupação ou desconforto; qual é a atitude 
para a mudança; a maneira como são ouvidas as pessoas com ideias inovadoras; 
entre outras. Por sua parte, Balk, Kwant e Neudecker (2014) abordaram a questão 
da inovação no contexto das bibliotecas nacionais e desenvolveram uma lista de 
quatorze fatores que determinam a capacidade de inovação e podem ser transportados 
para qualquer unidade de informação. Esses critérios, agrupados em quatro 
categorias, são os seguintes (op. cit., p. 160, tradução nossa).
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1) Liderança e cultura: inclui aspectos como: se a organização pode gerenciar 
tanto uma situação de estabilidade, como uma mudança radical; se os 
gerentes têm tolerância para a ambiguidade e a incerteza; se há uma 
cultura de criatividade, abertura e curiosidade; e se existe estratégia de 
comunicação e esta é aceita por todos.

2) Conhecimento e aprendizagem organizacional incluem: a existência 
de equipamentos variados; se a biblioteca tem tendências à inovação; 
se se aprende com os fracassos; e se a capacidade de assimilação do 
conhecimento externo é verificada.

3) Capacidade de colaboração: entendida como a capacidade de estabelecer 
parcerias, compreender as comunidades de usuários e trabalhar em redes 
colaborativas.

4) Projeto organizacional: mistura de adhocracia e burocracia; a organização “híbrida”.

Entender que a inovação depende da existência de cultura organizacional 
pressupõe dizer que existe associação indissolúvel entre a inovação e as pessoas. 
O fator humano na inovação de bibliotecas tem como protagonistas os gestores, 
os bibliotecários e os usuários. Para Pisano (2015, p. 54), a criação da capacidade 
para inovar começa com a estratégia. O autor, em seguida, questiona quem deve 
definir tal estratégia. A resposta é simples: depende dos mais altos líderes da 
organização. A inovação é transversal a todas as funções, e apenas os líderes podem 
orquestrar um sistema complexo. Eles devem assumir a responsabilidade primária 
em processos, em estruturas e na gestão de talentos. Além disso, têm a tarefa de 
encontrar e identificar oportunidades de inovação, bem como de sintetizar ideias 
em conceitos e projetos de produtos – ou seja, decidir o que fazer.

Sæteren (2005) também se questiona sobre quem é o responsável pela 
inovação na biblioteca e indica que são “as próprias bibliotecas, que devem ter a 
responsabilidade primária para seu desenvolvimento. E essa é a razão pela qual 
sentimos a responsabilidade de iniciar a inovação” (op. cit., p. 2, tradução nossa). 
Tal linha de argumentação assume que, embora as bibliotecas devam agir de acordo 
com o contexto organizacional em que se encontram, há certa independência 
para desenvolverem-se, independentemente da evolução de outras unidades.

Nambisan5 (2002 apud Scupola e Nicolajsen, 2010) destaca o papel central 
dos usuários no desenvolvimento de produtos, entendidos não apenas como fonte 
de informação ou como consumidor, mas também como cocriadores, algo ainda 
por desenvolver. Com base nessas ideias, interessa estabelecer mecanismos para 
garantir que os usuários são capazes de intervir no desenvolvimento de serviços e 
produtos. Uma das questões a considerar são as pesquisas de mercado.

5. Nambisan, S. Designing virtual customer environments for new product development: toward a theory. The Academy 
of Management Review, New York, v. 27 n. 33, p. 392-413, 2002.
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3 INOVAÇÃO E SUA GESTÃO EM BIBLIOTECAS

Sendo a cultura um dos pilares para a gestão da inovação, o outro, são as ações, os pro-
cedimentos e os processos dessa forma de gestão; medidas que servirão de arquitetura 
instrumental e apoio. A gestão da inovação deve vir de uma estratégia de inovação. Essa 
estratégia deve estar alinhada com os objetivos estratégicos da organização e será o marco 
necessário para desenvolver as iniciativas e uma cultura da inovação. Mas a inovação, 
tanto na estratégia como nos processos, deve ser entendida como ciclo contínuo. Assim:

O último desafio de frente para a gestão de topo é o reconhecimento de que as estratégias 
de inovação devem evoluir. Qualquer estratégia representa uma hipótese para ser 
testada contra as realidades de mercados, tecnologias, regulamentos e concorrentes. 
Portanto, deve evoluir para manter-se competitiva. Como o próprio processo de 
inovação, a estratégia de inovação contínua envolve experimentação, aprendizagem 
e adaptação (Pisano, 2015, p. 54, tradução nossa).

Uma estratégia deve ser acompanhada por modelos de inovação. Pisano (2015) 
classifica a inovação em quatro quadrantes. O primeiro define a inovação de rotina, 
baseada na competência tecnológica existente na empresa, adequada ao seu modelo 
de negócio e, portanto, dependente dos clientes. Um segundo quadrante é a inovação 
disruptiva, que requer um novo modelo de negócio, mas não necessariamente 
tecnológico. Em terceiro lugar, a inovação radical é o oposto do polo de inovação 
disruptiva. O desafio aqui é puramente tecnológico. Finalmente, a arquitetura e a 
inovação tecnológica combinam modelos e negócios.

Rowley (2011) ensina que uma classificação usual de inovação distingue o 
conceito de inovação radical e inovação incremental. Da mesma forma, esta pode 
ser categorizada como interna/externa ou tangível/intangível. Lara-Navarra (2010) 
descreve os modelos de inovação em duas categorias. Na abordagem analítica, 
“a organização estabelece a inovação como objetivo por meio de projetos” 
(op. cit., p. 13). É uma inovação orientada à resolução de problemas com uma 
clara definição do início e do final do processo. A abordagem interpretativa, por 
sua vez, enfatiza os processos, e não tanto o produto.

Apesar disso, estratégias e modelos devem ser parte de sistemas de gestão que 
garantam que a inovação não é um conjunto de ações específicas dispersas e pontuais 
nas bibliotecas. A gestão da qualidade e o marketing aparentam apresentar os siste-
mas mais apropriados. A primeira é o conjunto de métodos, processos e ferramen-
tas que permitem a garantia da qualidade de serviços e produtos de informação. 
Na figura 1, pode ser observada representação esquemática de gestão da qualidade, por 
meio do modelo de excelência da Fundação Europeia para a Gestão da Qualidade (EFQM).  
Esse modelo mostra que a obtenção de resultados depende da gestão dos chamados 
facilitadores – isto é, a gestão do comprometimento da alta administração para definir 
políticas e estratégias e gerir eficazmente os recursos humanos e materiais e as alian-
ças, com base em objetivos, processos e informações confiáveis. A gestão da qualidade 
é baseada no princípio de melhoria contínua e de qualidade de serviço. Não é um 
fim, mas um ciclo contínuo, no qual é necessário aprender com os resultados e inovar.
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FIGURA 1
Modelo de excelência da EFQM
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Fonte: EFQM (2013, p. 5).

O marketing, por sua vez, é uma função e uma filosofia que defende que 
os bens e os serviços devem ser úteis e benéficos para os consumidores – a chave 
para conhecer – e responder às – as necessidades do mercado e também ajustar o 
preço, a distribuição e a promoção. A inovação é parte integrante do elemento de 
marketing. As necessidades e as preferências dos consumidores mudam ao longo 
do tempo, com a transformação das condições ambientais; por isso, projetar novos 
serviços que atendam às novas necessidades e exigências é um processo contínuo.

4 INOVAÇÃO EM BIBLIOTECAS: ALGUMAS PRÁTICAS DE INTERESSE

As práticas inovadoras ocorrem em vários tipos de unidades de informação, sendo 
necessário destacar o importante papel das bibliotecas públicas. Embora as iniciativas 
em inovação não sejam transferíveis automaticamente, a partir de uma biblioteca, 
para outros ambientes e contextos socioeconômicos e organizacionais, é possível 
sistematizar experiências que ilustram algumas das tendências fundamentais.

A inovação no domínio dos serviços de informação pode ser de várias ordens, 
como consta do documento Envisioning the library of the future, elaborado pela 
Arts Council England (2013). Essas áreas são:

• a inovação em toda a biblioteca: que consiste nos maiores projetos de 
biblioteca e em alterar a coleção de impresso para o digital, ou de serviços 
gerais para serviços personalizados; 

• a inovação em aspectos específicos do serviço;

• a inovação no conceito de serviço (bibliotecas que estão identificadas 
com sua comunidade e sua identidade local);
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• a inovação em sistemas de bibliotecas (integração de catálogos e 
dados na nuvem); e 

• a inovação nos pontos de prestação de serviços (a biblioteca em espaços 
públicos, como estações de transporte e centros comerciais).

Os pontos de prestação de serviços têm registrado mudanças e transformações. 
A biblioteca aproximou-se dos usuários, deixando o espaço tradicional e mudando-se 
para onde sua comunidade está. Há exemplos típicos – tais como as bibliotecas 
móveis – e outros ainda mais inovadores – a exemplo das bibliotecas em novos 
espaços. Esse é o caso da biblioteca no Aeroporto de Schiphol, em Amsterdam; 
ideia iniciada em 2006 pelas bibliotecas públicas holandesas.6 Outra iniciativa 
importante é a chamada de Pequenas Bibliotecas Livres (Little Free Library).7 
Desde 2009, o movimento promove a criação de pequenas bibliotecas, instaladas 
na forma de mobiliário urbano, em espaços públicos, por iniciativa de cidadãos. 
Nestas, podem ser feitos depósitos de publicações, bem como leitura e troca de 
livros. Um bom exemplo está instalado no bairro de Newmarket, Ontário (figura 
2). É uma biblioteca de empréstimo livre, aberta a todos os cidadãos, localizada em 
um parque de uma área periférica da cidade, criada e mantida pela comunidade.8

FIGURA 2
Biblioteca urbana portátil, Ontário (Canadá) 

Fonte: Reiling (2016).

6. Para mais detalhes, ver o site: <https://goo.gl/f0KsEU>.
7. Podem ser consultadas mais informações no site: <https://littlefreelibrary.org/>.
8. Para mais informações, ver o artigo de Bozikoviv (2015).

http://www.theglobeandmail.com/authors/alex-bozikovic


Inovação em Bibliotecas  | 51

Uma das principais áreas em que tem havido uma verdadeira inovação 
está no empréstimo. O empréstimo tradicional de documentos está associado 
atualmente ao de tecnologias, tais como livros eletrônicos ou dispositivos móveis. 
No Canadá, a Biblioteca Pública de Kitchener (Kitchener Public Library), localizada 
em uma cidade perto de Otawa, destaca-se por disponibilizar para seus usuários 
acessos wi-fi móveis. Através desse sistema, é possível acessar a internet.9 

Mas esse tipo de empréstimo não é tão chamativo como o amálgama de 
produtos que quebram a concepção tradicional do serviço. Alguns exemplos10 
incluem a Biblioteca Pública de Toronto, através do programa Tool Library 
(Biblioteca de Ferramentas),11 que fornece aos seus usuários ferramentas de trabalho; 
a maioria destas doadas por outros usuários. Nesse espaço, a população tem acesso 
a ferramentas caras que, de outra forma, não poderiam pagar. Complementarmente, 
o programa desenvolve cursos para melhorar as habilidades dos usuários. 
Também no Canadá, na província de Ontário, a Biblioteca Pública de Sudbury 
fornece instrumentos e varas de pesca, juntamente com livros e romances sobre o 
tema. A iniciativa foi desenvolvida em colaboração com a Federação de Caçadores 
e Pescadores da província.

As tecnologias no âmbito da inovação em bibliotecas abrem um mundo de 
possibilidades. Uma das tendências mais marcantes é a gamificação, entendida como 
o uso da mecânica de videojogos em quaisquer contextos lúdicos para promover 
a aprendizagem e o engajamento. Phetteplace e Felker (2014) descrevem sua 
aplicação em bibliotecas, enquanto Spina (2013) adota uma atitude mais crítica, ao 
refletir sobre a adequação de sua utilização nessa área. Lemontree12 é um exemplo 
de referência utilizada nas bibliotecas.

Além disso, deve notar-se o impacto da tecnologia na criação de novos serviços. 
Digital Bazaar13 é um evento realizado em bibliotecas no município de Lambeth, 
localizado em Londres (Reino Unido), em que os usuários compartilham seus 
conhecimentos sobre o uso de telefones, computadores, internet e câmeras 
de fotografia.

Das próprias tecnologias, também aparece um novo conceito de bibliotecas, 
chamado de bibliotecas sem livros – isto é, bibliotecas que têm em seu catálogo 
apenas documentos eletrônicos. A biblioteca pública digital de Bexar 
County, Texas (Bibliotech), é considerada a primeira biblioteca sem livros dos 
Estados Unidos. Sua coleção digital inclui livros eletrônicos, livros de áudio e bases  

9. Para mais informações, ver o site disponível em: <http://www.kpl.org/hotspot>.
10. Para as diversas iniciativas, ver o texto 7 Surprising things libraries loan other than books no site CBC Books 7 
(7 surprising…, 2015). 
11. Para mais informações, ver o site: <https://goo.gl/bxyrsG>.
12. Para mais informações, ver o site: <https://goo.gl/bxyrsG>.
13. Para mais informações, ver o site: <https://goo.gl/BCxVuQ>.
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de dados, bem como outros serviços, mas todos são virtuais.14 No campo das biblio-
tecas universitárias, a Biblioteca da Universidade Politécnica da Flórida – em vez 
da habitual coleção de livros e documentos – tem livros eletrônicos, oferece cursos 
de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e prepara os alunos para o uso de 
novas tecnologias (Florida..., 2014).

Um dos temas mais significativos no dia a dia das bibliotecas é a gestão do 
espaço. As alterações ligadas às tecnologias e à promoção da cultura de colaboração 
e aprendizagem compartilhada conduzem para uma verdadeira transformação nessa 
questão, sendo que as tendências mais relevantes são os chamados makerspaces e 
learning commons. O relatório Public libraries and resilient cities, de Michael Dudley 
(2011 apud Alonso Arévalo e Cordon-Carcía, 2015), sistematiza exemplos 
inovadores ocorrendo em bibliotecas públicas que visam abordar questões de ordem 
social, econômica e ambiental. Alonso-Arévalo e Córdon-García (2015), citando 
Dudley (2011), afirmam que:

As bibliotecas não são apenas os fornecedores de informação, mas provedores de 
experiência como locais de acolhimento e programação de eventos – muitas vezes, 
com parceiros da comunidade e espaços que permitem a criação de conteúdos 
(Alonso-Arévalo e Córdon-García, 2015, p. 4, tradução nossa).

Essa filosofia está incorporada nos chamados makerspaces; espaços habilitados 
para funcionar como incubadoras de ideias, nas mais diversas áreas, que favorecem a 
criatividade, a experimentação e o empreendedorismo. São locais onde o espírito de 
comunidade e a colaboração são encorajados. Serve de exemplo a iniciativa Toronto 
Tool Library, mas o caso mais paradigmático é a biblioteca pública de Chattanooga:15

Há um par de anos, a biblioteca pública de Chattanooga esvaziou todo o seu quarto 
andar (1.300 m2 de área) e abriu um espaço colaborativo para a comunidade. Uma 
oficina pública com tecnologia. Um lugar em que os membros da comunidade também 
podem trabalhar em projetos ou iniciar um negócio. Connie Hill, a diretora, decidiu 
mudar a biblioteca – que tem um orçamento de US$ 5,7 milhões –, dando espaço para 
impressoras 3-D e cortadores de vinil, e começou a guardar nas prateleiras os títulos 
populares (Minecraft y Makerspaces..., 2016, tradução nossa).

Os learning commons nas bibliotecas universitárias são locais para a aprendizagem 
colaborativa: “como um lugar onde os alunos podem aprender, falar, estudar e usar 
equipamentos” (Educase, 2011, p. 2, tradução nossa). Estes consistem um espaço de 
reunião e encontro, para discutir projetos e realizar reuniões, tais como laboratórios. 
São criados como alternativa às salas de aula, ambientes de aprendizagem informal. 
Um exemplo relevante é o learning common, do Instituto Tecnológico e de Estudos 
Superiores de Monterrey (Itesm), no México (figura 3), descrito por González 
Martínez (2013).

14. Para mais informações, ver o site: <https://goo.gl/eLC2ol>.
15. Para mais informações, ver o site: <https://goo.gl/qc6k8j>.
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FIGURA 3
Learning commons do Itesm, Monterrey (México)

Fonte: Itesm. Disponível em: <https://goo.gl/Hfb7Bb> e <https://goo.gl/sNPFK8>.

A inovação abrange igualmente os métodos de trabalho utilizados nas 
bibliotecas. Por exemplo, a Biblioteca Pública de Würzburg, na Baviera (Alemanha), 
destaca-se por diversas iniciativas inovadoras que empregam os princípios da gestão 
do conhecimento na gestão de pessoas.16 Inovation boot camp é um experimento 
social desenvolvido por Bergart e D’Elia (2015) na biblioteca da Universidade de 
Guelph (Canadá); através dessa técnica boot camp, que simula o treinamento militar, 
procura-se desenvolver o pensamento criativo e a resolução inovadora dos problemas.

Lançar iniciativas inovadoras requer, como é lógico, recursos econômicos, 
geralmente escassos nas unidades de informação. Como Murray (2013) aponta, as 
bibliotecas especializadas encontram-se, em muitos casos, em situação precária, ao 
que se soma a crise do chamado modelo cultural francês. A subvenção e o financiamento 
públicos estão diminuindo, o que leva as bibliotecas e outras instituições culturais 
a optarem por novas fontes de financiamento, entre as quais os patrocinadores para 
atividades específicas, o aluguel de espaço ou o crowdfunding. Sendo assim, uma 
das vertentes em que se torna necessário desenvolver uma abordagem inovadora é 
a obtenção de fontes de financiamento.

Finalmente, devem ser destacadas as experiências abrangentes de inovação, 
como a Kista,17 uma biblioteca pública em Estocolmo (Suécia), reconhecida como 
a Biblioteca Pública do Ano em 2015, pelo Ministério da Cultura dinamarquês. 
Nessa biblioteca, vários conceitos de inovação são integrados, incluindo-se a 
configuração do espaço (figura 4), sua própria localização – em um shopping 
center –, os novos elementos na gestão de pessoas, os serviços oferecidos etc. 

16. Para mais informações, ver os links disponíveis em: < http://www.fundaciongsr.com/1005/#sthash.tpva880q.dpuf> 
e <https://goo.gl/edNx8M>.
17. Ver o texto Kista: biblioteca pública de Estocolmo, a melhor do mundo em 2015 (Kista..., 2015) e o vídeo disponível em: 
<https://goo.gl/RyolAs>.
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O elemento-chave, no entanto, é um modelo de biblioteca com base na 
integração cultural. Outro exemplo de inovação nas bibliotecas é a Biblioteca 10, 
de Helsinki (Finlândia).18

FIGURA 4
Biblioteca Kista, Estocolmo (Suécia)

Fonte: (Kista..., 2015). 

5 INOVAÇÃO NA BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS

A criação da Associação de Bibliotecas Especializadas (SLA – em inglês, Special 
Library Association), em 1909, a edição da revista Special Libraries e as atividades 
de John Cotton Dana – incluindo-se suas diversas publicações – mostram interesse 
do campo da biblioteconomia em relação às bibliotecas especializadas, nascidas 
desde o início do século XX. Essas unidades de informação têm características que 
introduzem elementos únicos na sua gestão e, portanto, na atividade de inovação. 
O próprio fato de serem parte de entidades, com acesso normalmente restrito aos 
seus membros, torna-as desconhecidas para a sociedade. Até mesmo na entidade 
a que pertencem, nem sempre se têm a visibilidade e o impacto esperados.

18. Para mais informações, ver o site: <http://www.helmet.fi/library10>.



Inovação em Bibliotecas  | 55

Murray (2013) descreve as principais características das bibliotecas especializadas 
e afirma: “Apesar de suas diferenças, bibliotecas especializadas compartilham 
características e preocupações comuns” [sendo o principal] “ a mera sobrevivência” 
(op. cit., p. 276, tradução nossa). Ele continua: “a biblioteca especializada está em 
uma posição particularmente precária em termos de sobrevivência” (op. cit., p. 276, 
tradução nossa). O autor explica que – diferentemente de uma biblioteca 
pública, em uma comunidade, ou uma biblioteca de universidade, um centro de 
ensino superior – uma biblioteca especializada não é percebida como necessária. 
Então, sensibilizar os gestores de empresas e organizações é uma tarefa necessária 
para demonstrar “o valor da biblioteca para a organização, muitas vezes em termos 
financeiros” (op. cit., p. 276, tradução nossa).

Processos de concentração empresarial, a externalização, a redução de pessoal 
e o fechamento são aspectos que afetam as bibliotecas especiais. Murray (2013) 
enfatiza que – até mesmo quando a sobrevivência não é uma questão – pode 
ocorrer, com relativa facilidade, redução das equipes de trabalhos específicos, 
os quais não estão vinculados a tarefas tradicionais. De acordo com o autor, 
isso significar que a equipe é um dos principais problemas nas bibliotecas. 
Normalmente, a situação pode ser descrita como precária. Muitas bibliotecas 
especializadas trabalham com o pessoal limitado; por vezes, é um trabalho de 
uma só pessoa. Isso tem consequências diretas sobre a prestação de serviços em 
termos de horários, oferta de variedade de serviços e tempo de espera.

Além disso, a qualificação do pessoal muitas vezes não é um aspecto de 
preocupação para os gestores. Essa é uma questão particularmente sensível nesse 
contexto em que o profissional deve não apenas ter habilidades e conhecimentos 
da gestão da informação, mas também de domínio da área temática da biblioteca. 
As redes colaborativas surgem como caminho para resolver alguns dos problemas, 
mas precisamente o caráter especial das bibliotecas induz estas a um certo isolamento 
(Murray, 2013).

No que diz respeito aos usuários, a biblioteca especializada tem um mercado 
limitado, composto pelos membros da organização. Murray (2013) indica que existe, 
portanto, ligação estreita com esses usuários, que introduz maior personalização 
e qualidade na prestação de serviço. Ter um mercado perfeitamente localizado e 
acessível dá a possibilidade das bibliotecas especializadas desenvolverem iniciativas 
potencialmente eficazes.

E, nesse contexto, quais são as possíveis linhas de ação para a inovação? 
Zeeman, Jones e Dysart (2011) – no trabalho Assessing innovation in corporate and 
government libraries – identificaram algumas tendências que incluem a criação de 
biblioteca digital, para incluir documentos internos e externos da organização, 
a digitalização de documentos de baixa demanda e a reconfiguração do espaço.
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6 CONCLUSÕES

A inovação não é questão trivial, entre outras razões, porque envolve recursos 
que devem ser utilizados de forma racional. Não se trata de tomar iniciativas ou 
abordagens como uma simples transposição de uma unidade de informação para 
outra. A inovação deve respeitar e considerar a cultura organizacional.

Por sua vez, entendida no aspecto instrumental, a biblioteca tem de desenvolver 
processos e procedimentos para implementar a inovação, tendo como articuladora 
a estratégia de inovação, sendo também necessário “ter uma abordagem mais 
holística para atividades de inovação” (Rowley, 2011 , p. 262, tradução nossa) e 
“definir metas, pontos de ação e segmentos estratégicos” (op. cit., p. 262). Portanto, 
a inovação não é uma soma de alterações ou modificações, mas deve ser parte da 
máquina da biblioteca e estar integrada aos sistemas de gestão implementados na 
organização, como a gestão da qualidade e o marketing.

Como último aspecto, cabe destacar que a inovação não é um fim em si mesmo. 
Inovação entendida como um objetivo, e não um caminho, acaba por deturpar sua 
verdadeira essência. É uma filosofia e um processo que devem ser incorporados no 
gerenciamento de bibliotecas, para servir como veículo para o que é o objetivo real, 
para projetar e implementar os serviços e os produtos de informação que são úteis 
para os usuários, a partir das exigências e requisitos deles. Sempre se tendo como 
referência os contextos institucional, sociocultural, tecnológico, legal e econômico 
em que se desenvolve a biblioteca e os fins para os quais esta foi criada.
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