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1 INTRODUÇÃO

As ações de cooperação sempre estiveram no dia a dia das bibliotecas. Primeiramente 
informais entre poucas bibliotecas, próximas umas das outras, com ênfase nos serviços 
de empréstimo entre bibliotecas e fornecimento de documentos. Com o avanço e a 
intensificação do uso das tecnologias da informação e comunicação foram surgindo 
oportunidades para a automação de acervos de bibliotecas, criação de bases de dados 
e outros serviços derivados. As atividades de cooperação foram, então, tomando 
novas formas, requerendo maior formalização para cumprimento de objetivos 
mais amplos e variados, mas visando, sobretudo, ampliar o compartilhamento de 
recursos, para evitar duplicidades de esforços e acervos. Surgiam, assim, as redes de 
bibliotecas e, à medida que o ambiente da informação tornava-se mais complexo, 
foram surgindo outras organizações para auxiliar bibliotecas individualmente e 
redes de bibliotecas a lidarem com questões novas que o avanço das tecnologias e 
do mercado da informação eletrônica fizeram surgir. 

Assim, tanto a literatura quanto a prática profissional trazem múltiplas formas 
de trabalho cooperativo, sendo importante entender como estas estruturas ma-
terializam a evolução do conceito de cooperação, e como se dá o relacionamento 
entre elas no mundo real. 

Uma das definições de rede de bibliotecas mais citadas na literatura é a da 
US National Commission on Libraries and Information Science: 

Duas ou mais bibliotecas e/ou outras organizações aderem a um padrão comum de 
troca de informações, por intermédio de ferramentas de comunicação, com algum 
propósito funcional. Uma rede normalmente consiste de um arranjo formal, no qual, 
materiais, informações e serviços, fornecidos por uma variedade de tipos de biblio-
tecas e/ou organizações são colocados à disposição de todos os usuários potenciais 
(ALA, 1983, p. 82). 

1. Tecnologista sênior aposentada do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT).
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Para a Library of Congress, citada por Palmour e Roderer (1978, p. 148), uma 
rede bibliográfica é uma organização que mantém grandes bases de dados em linha, 
o que lhe permite oferecer processos e produtos para as bibliotecas e seus usuários, 
a um custo unitário mais reduzido, tornando os recursos amplamente disponí-
veis aos usuários. A rede bibliográfica tem na catalogação cooperativa sua função 
principal, produz um catálogo coletivo e, a partir dele, possibilita o empréstimo 
entre bibliotecas. São exemplos no Brasil, a Rede Bibliodata, a Rede Pergamum e 
o Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas (CCN). 

A rede de informação é uma rede de organizações estabelecida e mantida 
para compartilhar informações, a partir da identificação das fontes de informação 
(ALA, 1983, p. 11). Este tipo de rede tem a função de integrar, em um sistema 
único, informações, registros e/ou conteúdos originados de fontes diversas, e em 
razão disso são também são conhecidos como sistemas em rede. As bases de da-
dos temáticas ou por tipo de material são exemplos deste tipo de redes, que tem 
instituições, editores de revistas, bibliotecas, entre outros, participando da rede 
de alimentação. São exemplos brasileiros de redes de informação, ou sistemas em 
rede: a Agrobase e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD).

Cunha e Cavalcanti (2008, p. 309) adotaram um sentido mais amplo para o 
termo rede bibliotecária, que engloba características de redes de bibliotecas, redes 
bibliográficas e redes de informação na seguinte definição: 

Rede bibliotecária é um grupo de bibliotecas, criado formal ou informalmente, que 
tem por objetivo realizar atividades cooperativas com o objetivo de mostrar o conteúdo  
de um grande número de bibliotecas ou de um grande número de publicações, 
principalmente por meio do acesso a bases de dados catalográficos, com emprego 
de interfaces de catálogos em linha de acesso público. 

Outras duas estruturas organizacionais de cooperação e compartilhamento 
que surgiram nos Estados Unidos em torno das redes de bibliotecas são os con-
sórcios e as cooperativas. 

Para o US Code of Federal Regulations, Sect. 54.500 um consórcio de bi-
blioteca é: 

Qualquer associação de cooperação local, regional, ou nacional de bibliotecas que 
provê uma coordenação sistemática e eficaz dos recursos de bibliotecas escolares, 
públicas, acadêmicas, especializadas e centros de informação, para melhorar os 
serviços aos usuários prestados por estas bibliotecas (Estados Unidos, 2011, p. 134, 
tradução nossa).

O International Coalition of Library Consortia (Icolc) que adota a definição 
do US Code of Federal Regulations, complementa o seu entendimento sobre 
consórcios explicitando que:
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Consórcios conduzem seus negócios para o avanço da pesquisa e aprendizagem, com-
partilhar riscos, facilitar o acesso à informação, fornecer conteúdo de alta qualidade 
(recursos eletrônicos), possibilitar o desenvolvimento profissional contínuo, reforçar 
a liderança da biblioteca como provedora de educação e informação, e moldar o 
futuro (Icolc, [s.d.], tradução nossa). 

Autores como Hart (1997); Potter (1997); Allen e Hirshon, (1998) observam 
que os consórcios criados a partir da década de 1990 enfatizam o desenvolvimento 
de aplicações tecnológicas para solução de problemas comuns, como o comparti-
lhamento de acervos por meio de catálogos coletivos virtuais; a redução dos custos 
de operação das bibliotecas, exercendo influência junto aos editores comerciais na 
negociação de licenças e direitos de recursos eletrônicos; a disponibilização de re-
cursos eletrônicos responsabilizando-se pela infraestrutura de acesso aos conteúdos 
e a capacitação de pessoal das bibliotecas consorciadas. 

Não é rara a confusão entre rede de bibliotecas e consórcios, empregados, às 
vezes, como sinônimos. Para Bostick (2001) isto decorre, em parte, porque biblio-
tecas participam de várias redes e consórcios ao mesmo tempo para a realização de 
diferentes funções, e porque redes e consórcios têm trabalhado juntos nas questões 
de aquisição e treinamento para bibliotecas. Contextualizar as redes de bibliotecas 
no paradigma da propriedade dos materiais e os consórcios no paradigma do acesso 
à informação pode ajudar a entender essa situação. 

As cooperativas de bibliotecas são organizações, formalmente constituídas, 
sem fins lucrativos que prestam serviços de automação, processamento técnico, 
serviços administrativos, e compra de material bibliográfico e de consumo para 
um grupo de bibliotecas localizadas na mesma região geográfica. O surgimento de 
cooperativas nos Estados Unidos evitou que bibliotecas reduzissem ou paralisassem 
suas atividades em decorrência do enxugamento dos quadros de pessoal devido ao 
downsizing de instituições públicas e empresas. 

Uma observação mais atenta às definições e à forma como essas estruturas 
funcionam na biblioteconomia americana indica que parece haver certa hierarquia 
funcional entre as redes de bibliotecas, redes bibliográficas, cooperativas e consór-
cios, em razão das finalidades dessas organizações. 

No topo da hierarquia estão as redes bibliográficas, em geral de abrangência 
nacional, criadas com a finalidade de oferecer serviços de catalogação cooperativa 
e facilitar o empréstimo entre bibliotecas, a partir de uma base de dados biblio-
gráficos central, que integra os registros dos acervos das bibliotecas cooperantes.  
Em nível intermediário, estão as cooperativas que reúnem bibliotecas de vários tipos 
e assuntos, de um mesmo estado ou região, para as quais executam o processamento 
técnico do acervo e enviam os registros para a base de dados das redes bibliográficas. 
Em nível mais baixo na hierarquia, estão os consórcios que intermediam o contato 
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das bibliotecas com as cooperativas ou com redes bibliográficas, sendo constituídos  
por bibliotecas de mesmo tipo ou assunto, localizadas em uma mesma região 
geográfica. Por atuarem junto às bibliotecas com objetivos e públicos comuns, os 
consórcios foram demandados a desempenhar outras funções técnicas e adminis-
trativas, passando a atuar como prestadores de serviços, liberando as bibliotecas 
para se concentrarem na prestação de serviços aos usuários (Palmour e Roderer, 
1978; Allen e Hirshon, 1998; Kopp, 1998). 

A evolução do trabalho cooperativo no Brasil confirma a coexistência dessas 
estruturas com as mesmas finalidades das suas congêneres americanas, mas aqui 
não se percebe a existência de hierarquia de funções entre as redes de bibliotecas, 
redes bibliográficas e consórcios. Uma exceção pode ser observada entre duas redes 
brasileiras coordenadas pelo IBICT, como é o caso do Catálogo Coletivo Nacional 
de Publicações Seriadas (CCN), que, sendo uma rede para controle bibliográfico,  
é também instrumento para o funcionamento do Programa de Computação  
Bibliográfica (Comut). 

2 REDES DE BIBLIOTECAS NO BRASIL

No Brasil, autores como Ferreira (1979) e Krzyzanowski (2007) creditam à década 
de 1940 o início da formação de redes de bibliotecas no país. Primeiro com a criação, 
em 1942, do Serviço de Intercâmbio de Catalogação (SIC) pelo Departamento 
Administrativo do Serviço Público (Dasp), e depois, em 1947, com a criação do 
Catálogo Coletivo Nacional de Periódicos, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
Em 1954, esses dois serviços foram transferidos para o recém-criado Instituto 
Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD), atual Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Também em 1954, entra em operação 
o Catálogo Coletivo de Livros do Estado de São Paulo (CCL), uma iniciativa da 
Universidade de São Paulo (USP) e do governo do estado de São Paulo, resultado 
do trabalho de uma rede de mais de cem bibliotecas. 

As décadas seguintes são marcadas por muitas e importantes iniciativas gover-
namentais ou das próprias bibliotecas que se organizaram em redes de bibliotecas, 
redes bibliográficas e consórcios, para produzir catálogos, bases de dados e serviços. 
Entre elas, merece destaque pelo pioneirismo a rede de bibliotecas universitárias e 
especializadas em saúde para apoiar o serviço de fornecimento de cópias de artigos 
da então Biblioteca Regional de Medicina (Bireme); as redes de informação criadas 
para viabilizar a elaboração das bibliografias especializadas em agricultura, energia 
nuclear, saúde, odontologia; a rede Bibliodata; a Rede Virtual de Bibliotecas do 
Congresso Nacional (RVBI); o Programa Comut; as redes de informação temáti-
cas criadas com a metodologia da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) como, por 
exemplo, a Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia (ReBAP); a Rede 
de Bibliotecas da Área de Engenharia e Arquitetura (Rebae); a Rede de Bibliotecas 



Redes de Bibliotecas: considerações para o desenvolvimento  | 181

e Centros de Informação em Arte no Estado do Rio de Janeiro (Redarte/RJ); a 
rede de bibliotecas universitárias que contribui com a Biblioteca Digital Brasileira 
de Teses e Dissertações (BDTD); os consórcios Programa Biblioteca Eletrônica 
(Probe) e Consórcio Periódico Eletrônico (Copere), posteriormente integrados ao 
Portal de Periódicos Capes (Krzyzanowski, 2007).

Cabe também destacar a estruturação de redes de bibliotecas de âmbito 
institucional, como o Sistema Embrapa de Bibliotecas, a Rede de Bibliotecas da 
Fiocruz, Rede de Bibliotecas da Justiça Eleitoral (Reje), Rede de Bibliotecas Inte-
gradas do Exército (Rede BIE), a Rede de Bibliotecas do Ministério Público Federal 
(RBMPF), Rede de Bibliotecas do Ministério da Defesa (Rebimd), entre outras. 

Com esta pequena amostra, tem-se a ideia da importância e da força que as 
redes desempenham para o desenvolvimento de serviços de informação especializada 
no Brasil. É sabido que a grande maioria dessas iniciativas evoluiu pela incorpo-
ração de inovações no modelo, na gestão e nas tecnologias e, hoje, se apresentam 
dinâmicas e fortalecidas. Algumas desapareceram, outras carecem de estratégias 
e recursos que as levem a um novo patamar de prestação de serviços e benefícios 
para as bibliotecas e seus usuários. Com o objetivo de contribuir para esta reflexão 
e, quem sabe, estimular novos projetos de redes bibliotecárias no Brasil, seguem 
alguns aspectos importantes a serem considerados.   

3 REDES BIBLIOTECÁRIAS: TIPOLOGIA, FUNÇÕES, BENEFÍCIOS, PLANEJAMENTO 

As redes bibliotecárias possuem características comuns que as definem como 
organizações prestadoras de serviços de bibliotecas e informação. As principais 
características identificadas por Swank citado por Simpson (1990, p. 18-26) são: 
recursos informacionais, usuários, esquemas para a organização intelectual dos 
documentos ou dados, métodos de fornecimento dos recursos documentários ou 
informacionais, comunicação bidirecional, e organização formal. Quanto a sua 
apresentação, as redes podem ser categorizadas por diferentes aspectos.

3.1 Tipologia

As redes podem ser categorizadas por tipo de governança, tipo de participante, 
âmbito de atuação e área temática.

O tipo de governança da rede estabelece o modelo, a estrutura de poder, o 
grau de autonomia e a principal fonte de recursos para a sua manutenção, entre 
outros aspectos. Nesta categoria, as redes de bibliotecas podem ter governança 
governamental, governança semigovernamental ou por afiliação.2 

2. Na ausência de uma nomenclatura brasileira extraída e validada em estudos sobre os tipos de governanças das redes 
no Brasil, as categorias informadas referem-se aos termos adotados nos Estados Unidos e podem não necessariamente 
atender à realidade brasileira. 
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A rede de governança governamental é constituída por bibliotecas de órgãos do 
poder público seja em nível federal, estadual ou local. Pode ser estruturada apenas 
com bibliotecas vinculadas a um órgão do governo, em uma área especializada, 
como é o caso da rede de bibliotecas da Fiocruz e da Rede BIE, ou pode integrar 
bibliotecas não governamentais, mas é dirigida por uma biblioteca do governo, 
como a National Network of Libraries of Medicine (NN/LM) (Hendricks, 1975). 

Em uma rede semigovernamental, a governança está sob a responsabilidade 
de uma organização do poder público, mas a rede atua com autonomia e regras 
próprias no que se refere à administração de pessoal, salários, material, impostos etc. 
Não foi identificada na literatura rede de governança semigovernamental no Brasil.

No modelo por afiliação ou adesão, a governança da rede é de responsabilidade 
das próprias bibliotecas. Seguindo a tradição da autogestão, esta é uma forma muito 
comum de governança nas redes de bibliotecas americanas (Martin, 1986; Stevens, 
1977; Carlile, 1990). No Brasil, a Redart é um exemplo de governança por adesão. 

As categorias de redes de bibliotecas por tipo de participante podem ser: redes 
de um único tipo de biblioteca, ou seja, biblioteca pública, universitária, escolar, 
especializada, governamental; ou redes mistas que englobam mais de um tipo 
de biblioteca. A definição do tipo de participante está diretamente relacionada à 
função da rede. É certo que quanto maior for a afinidade entre os membros, mais 
facilmente os objetivos da rede serão compartilhados por todos.  

O âmbito de atuação determina o alcance geográfico das ações da rede. Neste 
aspecto, as redes podem ter atuação local, estadual, interestadual, nacional, regio-
nal ou internacional. Neste aspecto, dependendo da função e da metodologia de 
trabalho adotadas, pode ser necessária uma logística especial para atuar em todo o 
âmbito geográfico, o que pode encarecer o custo das operações e aumentar o tempo 
de resposta da rede. Redes que funcionam por meio de tecnologias de informação 
e comunicação não encontram este tipo de barreira. 

A categoria da rede por área temática considera o assunto das informações e/
ou documentos, definido pela área de especialização das bibliotecas participantes 
e/ou dos usuários, como Agricultura, Direito, Engenharia etc. Dependendo da 
função a ser desempenhada pela rede, não é importante que as bibliotecas sejam 
da mesma área temática, mas, em outros casos, é o assunto que dá a identidade e 
a aderência aos objetivos da rede. 

3.2 Função de redes bibliotecárias

A função define o tipo de serviço que a rede executa para cumprir a missão e os 
objetivos a que se propõe. Para cada função, a rede deverá planejar atividades e alocar 
pessoal com competências e habilidades específicas para a realização das tarefas. 
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Estudos conduzidos pela ALA (2006) e Perry (2009) encontraram uma grande 
variedade de funções desempenhadas pelas redes bibliotecárias. Por razões mera-
mente didáticas, as funções foram agrupadas em política e gestão de bibliotecas, 
processos técnicos e informatizados, e serviços. 

As funções relacionadas à política e gestão de bibliotecas são advocacia (ad-
vocacy); aquisição de suprimentos e de recursos informacionais (especialmente 
bases de dados); compartilhamento e intercâmbio de equipamentos; comunicação, 
relações públicas e publicidade; consultoria e assistência tecnológica aos membros 
da rede; compartilhamento ou rotatividade de coleções de interesse do bibliotecário; 
contratação de pessoal ou de serviços de tecnologia da informação; prestação de 
serviços de transporte, courier e entrega de documentos; condução de programas 
de desenvolvimento profissional e educação continuada para bibliotecários; de-
senvolvimento de projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D); fornecimento 
de instalações e serviços associados ao armazenamento compartilhado de acervos 
bibliográfico e documental; intermediação/negociação junto às redes e projetos 
cooperativos em diferentes âmbitos geográficos; gestão orçamentária da biblioteca;  
negociação de contratos, licenças de uso e direitos de recursos eletrônicos; e reali-
zação de estudos e pesquisas especiais.

As funções relacionadas aos processos técnicos e/ou informatizados incluem 
a catalogação de materiais e conversão retrospectiva; suporte para utilização de 
formatos e padrões para tratamento de informação e de tecnologia da informação 
e comunicação; produção de catálogos coletivos e virtuais; constituição de biblio-
tecas virtuais e digitais; automação de bibliotecas; infraestrutura de tecnologia 
de informação, rede, suporte técnico; digitalização e preservação digital; serviços 
computadorizados de apoio à realização de pesquisas nas bibliotecas. 

Quanto à prestação de serviços, as funções desempenhadas pelas redes de 
bibliotecas estão relacionadas ao acesso compartilhado a conteúdos eletrônicos 
(revistas e bases de dados); acesso a catálogos virtuais e a Centro de Recursos de 
Aprendizagem; empréstimo entre bibliotecas; serviços de informação e referência 
virtual; e suporte para atendimento aos públicos com necessidades especiais.

Observa-se que mesmo que as funções sejam planejadas e executadas para 
atender aos interesses e às necessidades das bibliotecas participantes e seus públicos, 
isto não garante o sucesso do programa de trabalho da rede. 

Blick (1987) encontrou fatores que frequentemente estão associados aos casos 
de sucesso e fracasso de uma rede ou consórcio. Os fatores que contribuem para o 
sucesso são: objetivos claros e atingíveis para que possam ser entendidos e alcançados 
por todos os envolvidos; a participação equilibrada dos indivíduos e das instituições, 
ou seja, todos devem cooperar no mesmo grau de intensidade; existência de um 
“grupo de arranco” para que a iniciativa saia do papel; os benefícios da cooperação 
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devem ter mais peso que as desvantagens de participar, como a perda de autonomia 
e a lentidão do processo decisório, por exemplo. 

Entre os fatores que concorrem para o fracasso da iniciativa de cooperação 
estão os objetivos não compartilhados, ou seja, quando o principal motivo da 
participação é obter benefício individual; a não formalização da rede devido à 
dificuldade de se conseguir aceitação de todas as instituições aos termos de adesão; 
o descumprimento pela rede das obrigações colocadas pelo grupo, gerando dimi-
nuição no ritmo de trabalho e desmotivação; e o efeito camaradagem por parte da 
rede aos participantes que descumprem suas obrigações. 

Para Fletcher (1991, p. 172) a vontade de colaborar é importante, mas não é 
suficiente para estabelecer relacionamentos cooperativos entre bibliotecas. É preciso 
que os benefícios oferecidos pela rede satisfaçam as expectativas e as necessidades 
das bibliotecas em relação aos seus usuários. Se os interesses da clientela da biblio-
teca não são atendidos ou se não há nenhum benefício visível para a instituição “o 
altruísmo profissional está morto; vida longa ao interesse próprio!”, declara o autor. 

3.3 Benefícios de participação para as bibliotecas e instituições

Foi visto que um dos fatores de sucesso de uma rede está associado à percepção que 
as bibliotecas têm quanto às vantagens e benefícios dessa participação. Chadwell 
(2011, p. 7), revendo trabalhos de diversos autores, conclui que os benefícios 
estão relacionados às expectativas das bibliotecas quanto ao poder do grupo para 
a compra compartilhada, ao desenvolvimento da coleção de recursos impressos e 
eletrônicos, ao compartilhamento por meio da circulação direta ao usuário final 
ou do empréstimo entre bibliotecas, ao acesso a recursos eletrônicos, ao compar-
tilhamento de sistemas, e ao desenvolvimento profissional. 

Muitas vezes os benefícios de participação, embora óbvios para a equipe de 
governança da rede, não são percebidos de forma clara pelas bibliotecas ou pelas 
instituições que as mantêm. Mesmo nos casos das redes institucionais ou daque-
las decorrentes de uso de sistema, nas quais a integração das bibliotecas à rede é 
estrutural, a declaração dos benefícios deve ser explicitada e divulgada para que 
os membros saibam exatamente o que podem esperar da rede, evitando conflitos 
e cobranças no futuro.

No levantamento realizado em sítios web de alguns participantes do Icolc, 
foram encontrados benefícios declarados indiretamente na missão e na lista de 
serviços, ou, de forma mais explícita, na área de “Adesão” ou “Afiliação”. Os be-
nefícios mais recorrentes estão relacionados a: 

• defesa dos interesses das bibliotecas junto a órgãos governamentais,  
técnicos, profissionais; participação em agendas nacionais e internacionais 
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relacionadas à informação para o ensino e a pesquisa; expansão da esfera de 
influência das bibliotecas nas políticas e operações em nível institucional; 

• experiência de compartilhamento e colaboração em coleções, serviços e 
projetos em nível nacional e regional; aumento da qualidade dos serviços 
prestados pela biblioteca aos usuários (sistemas de catalogação cooperativa, 
recuperação em bases de dados em linha, fornecimento de documentos, 
preservação, desenvolvimento de coleções); provimento de acesso 24/7 
para livros, revistas eletrônicas, bancos de dados de pesquisa e documentos 
de trabalho nas áreas temáticas da rede; aquisição sob demanda e sem 
custo a teses estrangeiras, jornais e material de arquivo para pesquisadores; 
diferentes modalidades de empréstimo entre bibliotecas; agilidade na 
entrega de informações pelo uso de software, equipamentos, e suporte; 

• assistência na migração de registros catalográficos e criação de repositó-
rios digitais;

• participação em programas de desenvolvimento profissional, como educa-
ção continuada, acesso a consultores e especialistas, acesso a ferramentas 
de comunicação (wikis, blogues, listas etc.), integração em comitês, grupos 
de trabalho e fóruns para compartilhar conhecimentos e discutir assuntos 
de interesse e solução de problemas; 

• utilização de múltiplos canais de comunicação para manter os membros 
regularmente informados; apoio na divulgação de eventos e comparti-
lhamento de projetos inovadores das bibliotecas no site do consórcio; 

• gestão profissional a cargo de especialistas com dedicação exclusiva para 
orientar a biblioteca naquilo que for preciso para obter os melhores 
resultados da sua atuação na rede.

Entre os benefícios oferecidos às instituições encontram-se: 

• melhoria da avaliação institucional e do nível de aprendizagem, au-
mento da produtividade de pesquisadores, professores e funcionários 
através do acesso às vastas coleções das bibliotecas participantes, que 
proporcionam igualdade de acesso aos recursos eletrônicos para todas 
as instituições membro;

• acesso a financiamento de projetos em escala nacional e internacional e 
participação em iniciativas inovadoras com sistemas de código aberto;

• equipe de especialistas em licenciamento de produtos para negociar dire-
tamente com os fornecedores descontos especiais e contratos com termos 
mais favoráveis aos membros do consórcio, e outras instituições parceiras; 
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• redução de custos para compra em escala, pelo compartilhamento de 
custos e gestão profissional; 

• inscrição gratuita nas conferências online organizadas pelo consórcio, 
descontos em inscrições para cursos e eventos e na compra de publicações 
de associações profissionais parceiras;

• acesso a testes de novos produtos e descontos junto a novos fornecedores;

• descontos na compra de material de consumo, bens e serviços de empre-
sas parceiras do consórcio; descontos nos serviços de courier dentro do 
âmbito de atuação da rede (estado) e interestadual em instituições com 
acordos assinados com o consórcio; 

• gratuidade do empréstimo entre bibliotecas e fotocópias para bibliotecas 
que adotam os acordos de reciprocidade;

• aquisição compartilhada de sistema de automação de biblioteca, veículos 
e instalações para armazenamento; 

• uso de tecnologia para interligar todas as bibliotecas, evitando duplicação 
de infraestrutura e pessoal por parte das instituições; utilização de servi-
dores externos seguros, com backup automático e manutenção de sistemas 
e monitoramento 24x7; acesso a help desk de suporte técnico e de uso 
de ferramentas e recursos adquiridos por intermédio da rede/consórcio. 

A intenção de criar uma rede ou consórcio surge do reconhecimento de que 
os recursos disponíveis na biblioteca não são suficientes para apoiar a instituição 
no cumprimento de sua missão e objetivos. O crescimento e a sofisticação da 
demanda, o custo crescente dos materiais e a redução dos orçamentos requerem 
recursos informacionais, financeiros e de pessoal que vão além das possibilidades 
individuais de qualquer instituição. A reflexão sobre os benefícios desejados é um 
dos primeiros passos para a tomada de decisão para criar uma nova rede ou participar 
de uma rede já existente. A identificação do que a rede poderá agregar de valor ao 
trabalho da biblioteca é o início de um processo de planejamento sistemático que 
se inicia com a questão: a rede deve ser construída a partir de ações cooperativas 
já existentes ou ser uma organização inteiramente nova? 

3.4 Planejamento de redes bibliotecárias

Iniciar o funcionamento de uma rede de bibliotecas não é uma tarefa fácil.  
Ao contrário, uma multiplicidade de aspectos técnicos, tecnológicos, administrativos 
e culturais deve ser considerada, o que torna o trabalho complexo e demorado.  
O apoio político incondicional das instituições envolvidas, motivação e confiança 
das equipes nas vantagens do trabalho cooperativo e um planejamento detalhado 
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são importantes para que o esforço resulte em um programa factível e sustentável 
no longo prazo. 

Bibliotecas em geral seguem metodologias de planejamento adotadas por 
suas instituições, nem sempre apropriadas às peculiaridades de um projeto dessa 
natureza. O esquema de planejamento que se segue consiste de uma abordagem  
geral, que poderá ser adaptada às condições reais de aplicação. Baseia-se no  
roteiro de Patrick (1981 apud Boadi, 1981), para o planejamento de consórcios 
de bibliotecas universitárias e é enriquecido com outras leituras. 

A fase exploratória levanta questões com o objetivo de decidir sobre o esta-
belecimento da rede bibliotecária. Esta fase é dedicada a analisar as forças, fraque-
zas, oportunidades e ameaças do ambiente (análise SWOT), que irão impactar 
a implantação e a manutenção da rede de bibliotecas no curto, médio e longo 
prazos. Nesta etapa, é importante definir os benefícios desejados e verificar se já 
existem redes que entregam esses benefícios. Em caso positivo, convém analisar a 
possibilidade de integrá-la, considerando as implicações de ser mais uma biblioteca 
participante. Não havendo rede com benefícios semelhantes, é preciso identificar 
que outras bibliotecas também buscam esses benefícios, com vistas a gerar interesse 
de adesão e iniciar uma discussão coletiva mais aprofundada sobre a viabilidade de 
criação de uma nova rede. Um grupo de trabalho deve emergir desses encontros 
informais para assumir o desenvolvimento do trabalho que se segue. 

Já tendo sido mapeado e analisado o ambiente e a decisão tomada pela cria-
ção da rede, segue-se a fase de planejamento, iniciada com o estabelecimento da 
missão, finalidade, objetivos e nível de serviço da rede. A partir dessas definições, é 
hora de pensar na estrutura organizacional e no estatuto, concebidos para atender 
aos itens anteriormente definidos. Nesta fase, são elaborados planos preliminares 
para dimensionar os recursos necessários à divulgação e ao marketing, sistemas, 
capacitação etc. e um projeto detalhado para obter financiamento e outros apoios. 
As minutas das disposições legais (atos de criação, registros, regimentos), ou de 
outra natureza, necessárias para estabelecer a rede, a nomeação de um coordena-
dor e a identificação das instalações e outros aspectos para o funcionamento da 
rede completam a fase de planejamento e instrumentalizam a rede para entrar na 
próxima fase. 

A fase de desenvolvimento de uma rede de bibliotecas inclui o desenho 
completo e detalhado de como a rede irá funcionar. Recomenda-se a elaboração 
de projetos específicos para cada função a ser desempenhada, nos quais serão  
especificados as estratégias, os processos e as tarefas inerentes a cada função. Em se 
tratando de um trabalho coletivo, é importante que todas as bibliotecas indiquem 
profissionais com as competências adequadas à constituição de comitês e grupos de 
trabalho para especificar as tarefas de cada função/atividade. Políticas para orientar 
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cada uma das funções e o estabelecimento dos cronogramas de implantação devem 
ser formuladas pelo grupo de coordenação para orientar os comitês e grupos de 
trabalho. É igualmente importante que o grupo de coordenação prepare relatórios 
e informes para as instâncias políticas da rede e das instituições membros, entre 
outros, sobre o andamento dos trabalhos, para mantê-la na agenda de interesse 
desses apoiadores. Nesta fase, é definida também a metodologia para o sistema 
operacional/projeto. Sendo um documento em construção, se necessário, modi-
ficam-se as metas e os objetivos com base nas informações do ambiente imediato 
e dos resultados do esforço de planejamento.

A fase operacional e de avaliação inicia-se pela realização de testes para cada 
atividade operacional e a avaliação da sua efetividade. Este é o momento de atualizar 
o projeto, para incluir as modificações indicadas na avaliação. Apoiado na nova 
versão do projeto, as atividades operacionais vão sendo implantadas, o que requer 
a elaboração de manuais, padrões de qualidade, treinamento das bibliotecas da 
rede e outros mecanismos/instrumentos necessários à execução de cada atividade.  
Na sequência, é preciso acompanhar e avaliar a rede e suas atividades, a partir da 
definição dos metódos e técnicas para o acompanhamento e a avaliação de cada 
função individualmente, para o desempenho da rede como um todo. Criar o portal 
da rede na web, dotado dos requisitos de design, arquitetura, usabilidade, acessi-
bilidade, e conteúdos sobre a missão, objetivos, planejamento, formas de adesão, 
benefícios, lista de membros, acesso aos serviços, área reservada para comunicação 
e trabalho das bibliotecas e contatos, entre outros, é essencial ao atendimento dos 
propósitos sociais e técnicos da rede. A estratégia de dar visibilidade à rede pela 
execução do plano de divulgação e marketing conclui a implantação operacional da 
rede e inicia a prestação de serviços, de modo regular e permanente, respondendo 
aos benefícios e expectativas das bibliotecas e seus usuários.

4 REDES DE BIBLIOTECAS E SEUS EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS 

Para ilustrar alguns aspectos comentados ao longo do texto, são apresentadas a seguir 
algumas redes de bibliotecas cujos modelos de governança, funções e benefícios 
podem servir de exemplos a serem seguidos. A coleta das informações foi feita 
diretamente nos sítios web das redes, que foram selecionadas pela riqueza de deta-
lhes, atualidade e qualidade das informações estratégicas e operacionais divulgadas. 

4.1 Biblioteca Virtual em Saúde3 

A Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) foi estabelecida em 1998 como modelo, 
estratégia e plataforma operacional de cooperação técnica da Organização Pan-Ame-
ricana da Saúde (Opas). Tem por objetivos a gestão da informação, o intercâmbio  

3. Ver: <http://bvsalud.org/sobre-o-portal/>.
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de conhecimento e a evidência científica em saúde, por meio da cooperação entre 
instituições e profissionais na produção, intermediação e uso das fontes de infor-
mação científica em saúde, em acesso aberto e universal na web.

Coordenada pelo Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação 
em Ciências da Saúde (Bireme), BVS denomina-se uma “rede de redes” devido à 
constituição e ao funcionamento por meio de um conjunto de instâncias deno-
minadas temáticas regionais, temáticas nacionais, instâncias nacionais e instâncias 
institucionais. As instâncias temáticas nacionais constituem redes de bibliotecas 
que, por meio das metodologias, produtos e serviços BVS, asseguram a organização 
e disponibilização de informações de uma área temática, em âmbito nacional.

Essas instâncias adotam o mesmo modelo de governança e operação, mas se 
desenvolvem de forma autônoma, em diferentes âmbitos geográficos, institucionais 
e temáticos. A BVS está presente em trinta países da América Latina e Espanha. A 
BVS Brasil opera por intermédio de cinco redes institucionais e das redes temáticas 
sobre adolescência, Adolpho Lutz, determinantes sociais da saúde, doenças infec-
ciosas e parasitárias, educação profissional em saúde, enfermagem, homeopatia, 
integralidade, medicina veterinária e zootecnia, odontologia, prevenção e controle 
de câncer, psicologia, Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa), e 
saúde pública. 

A adesão à BVS é formalizada por meio do projeto no qual a instituição 
interessada define os compromissos de implantação e operação. A BVS fornece no 
portal todos os documentos necessários, como o conjunto das metodologias, das 
tecnologias e dos mecanismos de governança que deverão ser adotados pela nova 
instância, para garantir a qualidade e a adoção de um modelo único de gestão da 
informação em saúde. 

Entre os produtos e serviços oferecidos, destacam-se a base literatura latino-
-americana e do Caribe em ciências da saúde (Lilacs), descritores em ciências da saúde 
(DeCS), diretório de eventos (DirEve), localizador de informação em saúde (LIS), 
repositório de estratégias de busca na BVS, revistas em ciências da saúde, interface 
de busca integrada (IAHx), serviço cooperativo de acesso a documentos (Scad). 

Um exemplo de instância temática nacional da BVS está apresentado a seguir.

4.2 Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia (ReBAP)4

A Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia (ReBAP) foi criada em 2001, 
com a missão de “contribuir para o desenvolvimento da psicologia no Brasil e 
América Latina, por meio da promoção do uso da informação técnico-científica em  
psicologia”. Seu objetivo é “operar de forma integrada, buscando o compartilhamento  

4. Ver: <https://goo.gl/l6HHGA>.

http://lilacs.bvsalud.org/
http://lilacs.bvsalud.org/


Biblioteca do Século XXI: desafios e perspectivas190 | 

de recursos e a cooperação de esforços, com vistas à promoção do acesso eficiente  
e equitativo à informação e ao documento para o profissional e estudioso da  
psicologia, independente da região do país” (ReBAP, [s.d.]). 

A ReBAP é uma parceria do Serviço de Biblioteca e Documentação do Instituto 
de Psicologia da Universidade de São Paulo (SBD/Ipusp) e do Conselho Federal 
de Psicologia (CFP). Constitui-se de 184 bibliotecas universitárias e especializa-
das de institutos, associações e sociedades de classe em psicologia de todo o país.  
A coordenação da rede é exercida de forma descentralizada, por uma coordenação 
nacional exercida pelo SBD/Ipusp e seis núcleos de coordenação regional, que 
acompanham as atividades da rede em cada região do país. 

A adesão é voluntária, sem custos para a instituição e feita por meio da  
assinatura do termo de compromisso por adesão. Os benefícios de participação são 
apresentados na seção Faça Parte do sítio web da ReBAP. Os benefícios advindos 
da participação na ReBAP estão relacionados à cooperação, ao compartilhamento 
de informações, à participação em atividades de capacitação e integração à comu-
nidade da psicologia, à contribuição ao fortalecimento da área e da visibilidade 
institucionais. As bibliotecas cooperantes recebem gratuitamente periódicos editados 
pelo Ipusp e por outros editores da área e também é assegurada a participação dos 
profissionais das bibliotecas nos encontros e nas oficinas da ReBAP.

Utilizando as metodologias BVS, a ReBAP desenvolve os seguintes produtos 
e serviços: Index Psi periódicos, Index Psi monografias de conclusão de cursos de 
graduação, Index Psi livros, Index Psi teses, revistas eletrônicas em psicologia (PeP-
SIC), videoteca digital em psicologia, vídeos do CFP, terminologia em psicologia, 
e-books, diretório de eventos, dicionário biográfico da psicologia brasileira, anais e 
resumos de congressos, dados Psi. A ReBAP também colabora com a manutenção 
da base de dados Lilacs. 

O Planejamento Estratégico da BVS-Psi 2016 traz, em sua Estratégia 4 – 
Marketing da BVS-Psi –, ações direcionadas à ReBAP, entre outras relacionadas 
à gestão, ao acesso ao texto completo, à revisão das fontes de informação e à 
reformulação da plataforma tecnológica da BVS-Psi, que tem impacto no funcio-
namento da rede.

4.3 Rede Pergamum5

A rede Pergamum é constituída pelas instituições usuárias do software Pergamum –  
Sistema Integrado de Bibliotecas, desenvolvido e mantido pela Pontifícia da 
Universidade Católica do Paraná. A rede Pergamum tem por finalidade melhorar 
a qualidade dos serviços aos usuários, promover a cooperação no tratamento da 

5. Ver: <https://goo.gl/WVd2uR>.
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informação e o compartilhamento de recursos de informação, por meio da dispo-
nibilização do catálogo do acervo das instituições participantes, desenvolvimento 
de metodologias e padrões, desenvolvimento de produtos e serviços, negociação 
coletiva para aquisição de materiais de informação e desenvolvimento profissional. 

Conforme regimento interno, a Rede Pergamum funciona com a seguinte 
estrutura organizacional: comissão diretora, comissões técnicas (catalogação, 
autoridades, estudos do padrão Marc e informática), subcomissões e instituições 
participantes. A adesão é automática e exclusiva para as instituições usuárias do 
software Pergamum. Atualmente, integram a Rede Pergamum 518 instituições e 
aproximadamente 8.500 bibliotecas.

A participação das bibliotecas nos diferentes produtos e serviços da rede 
Pergamum é eletiva, de acordo com o interesse e o atendimento aos requisitos.  
Os produtos e serviços da rede Pergamum são: o catálogo da rede Pergamum (CRP), 
indexação compartilhada de artigos de periódicos (Icap), guia de bibliotecas da 
rede Pergamum (GBRP), autoridades, periódicos, tese e dissertação, acessibilidade, 
thesaurus, curriculum e permuta. O sistema Pergamum Thot, produto direcionado 
à formação de redes institucionais, possibilita a criação do catálogo virtual, a partir 
da consulta integrada aos diferentes catálogos de bibliotecas de uma mesma insti-
tuição. A capacitação profissional, um dos benefícios da participação, é manifestada 
pela oferta de cursos, oficinas e encontros anuais.

4.4 National Network of Libraries of Medicine6

A National Network of Libraries of Medicine (NN/LM) é uma rede de âmbito 
nacional, com a missão de promover o progresso da medicina e melhorar a saúde 
pública, por meio do acesso e do fornecimento igualitário a informações biomédicas  
a todos os profissionais de saúde dos Estados Unidos, e melhorar o acesso da 
população à informação, possibilitando que, uma vez informada, tome decisões 
sobre sua saúde e tratamentos. 

Coordenada pela National Library of Medicine (NLM), a NN/LM é formada 
por mais de 6 mil bibliotecas de escolas de medicina, bibliotecas especializadas de 
hospitais, empresas farmacêuticas e outras bibliotecas especializadas em ciências, 
centros de informação, bibliotecas públicas e organizações de base comunitária, 
com interesse em promover o acesso à informação em saúde. Oito regional medicine 
libraries (RML) de importantes instituições auxiliam a NN/LM no fornecimento 
de informação biomédica e saúde de qualidade. A NLM financia contratos para 
três centros nacionais, a National Library of Medicine Training Center (NTC), o 
Outreach Resource Center (Oerc) e a Web Services Operations Technology Center.  

6. Ver: <https://nnlm.gov/>.
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A NN/LM, por meio das RMLs, promove e desenvolve programas, serviços e 
divulgação dentro de suas regiões geográficas, bem como atividades de colabora-
ção inter-regionais. Há duas categorias de afiliação: o membro pleno e o membro 
associado. O membro pleno pode ser qualquer biblioteca ou centro de informação 
em saúde, instituição ou organização que atenda integralmente os seguintes crité-
rios: i) pessoal estável; ii) ligação à internet ; iii) coleção de materiais em ciências 
da saúde; iv) serviços de informação aos profissionais de saúde e/ou ao público 
em geral; v) participa do empréstimo pelo Docline.7 O membro associado é uma 
biblioteca, um centro de informação, um centro de recursos ou uma organização 
que promove a informação de saúde, educação e/ou acesso à informação, mas não 
satisfaz todos os critérios do membro pleno. Independente da categoria, todos os 
membros são encorajados a prestar serviço de entrega de documentos para seus 
próprios usuários e para usuários de instituições não filiadas. 

Os benefícios da participação incluem o certificado de reconhecimento 
de filiação à NN/LM, acesso a uma variedade de oportunidades de formação e 
interação com outros membros da rede, acesso às últimas notícias e informações 
relacionadas à saúde, acesso aos sistemas de empréstimo entre bibliotecas, acesso 
aos materiais promocionais, elegibilidade para financiamento de projetos de acesso 
à informação em saúde etc., oportunidade de fornecer insumos para os programas 
e serviços regionais da NN/LM. 

O fornecimento de documentos, coordenado pelas RMLs, é executado por 
meio dos sistemas Docline e Loansome Doc. A NN/LM, como principal meca-
nismo da NLM para divulgação de informação em saúde aos diferentes segmentos 
da sociedade americana, atua fortemente em programas de extensão, como treina-
mentos, demonstrações, exposições etc., voltados a pesquisadores, profissionais de 
saúde, bibliotecas públicas, organizações comunitárias e profissionais que atendem 
minorias e populações carentes, para que adquiram competência em informação 
em saúde e saibam utilizar os recursos oferecidos pela NN/LM de forma efetiva. 
A NN/LM oferece aulas, recursos, ferramentas, serviços e suporte em tecnologias, 
como aulas virtuais, videoconferências, redes sociais, e busca de informação na web. 
Programas específicos são destinados aos bibliotecários sobre as melhores práticas 
de ensino para adultos, e apoio a programas que preparam os bibliotecários para 
atender às necessidades e aos desafios, visando o desempenho de novos papéis.

7. Docline é o sistema automatizado de roteamento e encaminhamento de pedidos do empréstimo entre bibliotecas 
automatizadas (ILL) da National Library of Medicine. O objetivo do sistema é fornecer um serviço eficiente de entrega 
de documentos entre as bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas de Medicina (NN / LM).
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4.5 EPA National Library Network8

A EPA National Library Network é uma rede do tipo governamental criada pela 
US Environmental Protection Agency, em 1971, por um ato interno e regulada 
pela política de informação da agência. 

A EPA National Library Network é constituída por 26 bibliotecas e repositórios 
de documentos localizados na sede da agência, nos escritórios regionais, escritórios 
de campo, centros de pesquisa e laboratórios especializados. Sua coordenação é 
exercida pelo chief information officer da EPA e auxiliado por um conselho formado 
por líderes seniores da agência, que orienta sobre questões de funcionamento da 
rede e das bibliotecas que as compõem. 

O plano estratégico da rede para o período fiscal de 2015-2017 prioriza 
quatro áreas estratégicas de desenvolvimento: serviços bibliotecários; governança 
da rede; coleções eletrônicas e físicas; e comunicações, divulgação e treinamento.

O funcionamento da EPA National Library Network é regulado por 
uma política e um conjunto de procedimentos, baseados nas melhores práticas 
profissionais que representam os padrões básicos de serviços para todas as bibliotecas 
da rede. Entre outros, encontram-se disponíveis procedimentos para o desenvolvi-
mento de coleções, empréstimo entre bibliotecas e fornecimento de documentos, 
catalogação, coleta de estatística de uso, e digitalização. 

A rede atende prioritariamente aos funcionários da EPA, mas a consulta às 
coleções físicas das bibliotecas da rede e o acesso às bases de dados públicos da agência 
estão disponíveis a qualquer pessoa. Os temas cobertos incluem proteção e gestão 
ambiental; ciências básicas tais como biologia e química; ciências como engenharia 
e toxicologia aplicada e tópicos apresentados em mandatos legislativos, tais como 
resíduos perigosos, água potável, prevenção da poluição e substâncias tóxicas. 

Os principais serviços prestados pelas bibliotecas são: serviço de referência, 
pesquisa bibliográfica, entrega de documentos e empréstimo entre bibliotecas.  
Entre os serviços eletrônicos encontram-se: o catálogo online que integra as coleções 
bibliográficas das bibliotecas, disponível na web; o gateway EPA Desktop Library, 
disponível na intranet da agência que dá acesso aos periódicos eletrônicos, às bases 
de dados e aos registros federais; os websites internet e intranet da EPA National 
Library Network, e um serviço de perguntas frequentes, apoiada em uma base de 
conhecimento online sobre assuntos relacionados ao funcionamento da agência, 
à certificação, às mudanças climáticas, às emergências e aos desastres naturais,  
 
 
 

8. Ver: <http://www.epa.gov/libraries>.
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à sustentabilidade, entre outros. As páginas web de cada biblioteca da rede reú-
nem as ferramentas eletrônicas e comunicam informações sobre acesso, horas de  
operação e disponibilidade de serviços. As bibliotecas da rede são membros da 
OCLC (EPA, 2015).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não apenas a literatura, mas principalmente os exemplos das redes descritas ates-
tam que redes de bibliotecas são mecanismos eficazes para o compartilhamento de 
valores, ideias, competências e serviços. Em época de orçamentos curtos, equipes 
enxutas e demandas crescentes, a formação e/ou participação em redes bibliotecárias, 
sejam elas do tipo funcional, temática ou institucional, passam a ser uma estratégia 
privilegiada para trazer inovações e valor agregado para o setor de informação, 
como um todo e para cada biblioteca, em particular. As tecnologias de informa-
ção e comunicação hoje disponíveis a baixo custo trazem novas possibilidades de 
atuação em rede, não apenas para racionalizar esforços e recursos, mas para levar 
informação relevante e organizada a todos os que dela precisam. 

Para o cumprimento deste papel social, é importante que as redes bibliotecárias 
façam de seus sítios web portais qualificados para divulgação de notícias, informa-
ções e documentos de planejamento, organização e funcionamento, enfim, tudo 
o que possa trazer visibilidade, credibilidade e transparência às suas ações junto a 
seus públicos-alvo e à sociedade em geral. 
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