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RESUMO 

 

Este estudo se propõe a analisar os riscos de tecnologia da informação (TI) decorrentes 

do processo de migração de dados do ALEPH para o módulo biblioteca do Sistema Integrado 

de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) na Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Assim, os procedimentos 

metodológicos traçados constaram de uma pesquisa exploratória e qualitativa, com a 

realização de um estudo de caso na BCZM para detalhar e compreender o fenômeno. O 

instrumento de coleta de dados utilizado foi a entrevista semiestruturada, aplicada a (11) onze 

sujeitos, lotados na Biblioteca e na Superintendência de Informática da UFRN. Para exame 

dos dados utilizou-se a análise de conteúdo, mediante a técnica de análise temática. Após a 

transcrição, os relatos foram relacionados às unidades de registro e às unidades de contexto 

correspondentes às categorias. Os principais riscos que emergiram na transferência dos 

sistemas foram: a destruição de dados; a perda de dados; a falha de comunicação com banco 

de dados da Instituição; paralisação parcial do sistema; a demora no tempo de resposta para o 

usuário; a inconsistência de dados e a duplicidade de dados.  Como implicações constataram-

se transtornos que afetam tanto os usuários externos quantos os usuários internos do sistema, 

ocasionando estresses, retrabalho e aborrecimentos. As medidas para a gestão de riscos que 

surgiram com maior frequência foram: um bom planejamento, apoio da administração central 

e mais simulações de testes pilotos.  Para as vantagens dessa gestão, tem-se a diminuição de: 

riscos, ocorrência de problemas e custos eventuais não previstos, além de possibilitar alcançar 

os objetivos organizacionais, entre outras. Infere-se, portanto, que os riscos na conversão de 

base de dados em bibliotecas existem e alguns são previsíveis; no entanto, verificou-se que os 

bibliotecários desconhecem ou ignoram e não se preocupam em identificá-los, em uma 

conversão de base de dados visando a minimizá-los ou saná-los. Outro importante aspecto a 

considerar é a existência de poucas pesquisas empíricas, voltadas especificamente para esse 

tema, havendo a necessidade de novas abordagens para elucidá-lo no ambiente corporativo 

das unidades de informação.  

 

Palavras-chave: Riscos de Tecnologia da Informação. Sistemas de Gerenciamento de 

Bibliotecas. Processo de migração de dados em sistemas de gerenciamento de bibliotecas. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work aims to analyze risks related to information technology (IT) in procedures 

related to data migration. This is done considering ALEPH, Integrated Libray System (ILS) 

that migrated data to the Library Module present in the software called Sistema Integrado de 

Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) at the Zila Mamede Central Library at the 

Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) in Natal/Brazil. The methodological 

procedure used was of a qualitative exploratory research with the realization of case study at 

the referred library in order to better understand this phenomenon. Data collection was able 

once there was use of a semi-structured interview that was applied with (11) subjects that are 

employed at the library as well as in the Technology Superintendence at UFRN. In order to 

examine data Content analysis as well as thematic review process was performed. After data 

migration the results of the interview were then linked to both analysis units and their system 

register with category correspondence. The main risks detected were: data destruction; data 

loss; data bank communication failure; user response delay; data inconsistency and duplicity. 

These elements point out implication and generate disorders that affect external and internal 

system users and lead to stress, work duplicity and hassles. Thus, some measures were taken 

related to risk management such as adequate planning, central management support, and pilot 

test simulations. For the advantages it has reduced of: risk, occurrence of problems and 

possible unforeseen costs, and allows achieving organizational objectives, among other. It is 

inferred therefore that the risks present in data bank conversion in libraries exist and some are 

predictable, however, it is seen that librarians do not know or ignore and are not very worried 

in the identification risks in data bank conversion, their acknowledge would minimize or even 

extinguish them. Another important aspect to consider is the existence of few empirical 

research that deal specifically with this subject and thus presenting the new of new 

approaches in order to promote better understanding of the matter in the corporate 

environment of the information units. 

Key-Words: Information Tecnhology Risks. Library Management System. Data migration 

process in Integrated Library Systems. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Os avanços tecnológicos têm influenciado o desenvolvimento dos sistemas de 

gerenciamento de bibliotecas para torná-los eficazes no tratamento técnico da informação. 

Nota-se que o mercado de fornecedores está crescendo, com o lançamento de sistemas de 

automação de bibliotecas.   

           Buscando um destaque e uma participação efetiva num mundo de competitividade 

global, as bibliotecas que atuam com a sistematização de dados, em que a informação é o 

principal recurso a ser coletado, tratado e disseminado, estrategicamente, têm procurado rever 

seus produtos de softwares, devido à proliferação de diversos softwares para a automação, 

além do surgimento de produtos de softwares livres, incentivando a livre concorrência.     

Nessa perspectiva, a Tecnologia da Informação (TI) passa a ser uma ferramenta 

fundamental. Daí surge a necessidade de as bibliotecas acompanharem os processos 

evolutivos dessa tecnologia, mediante a constante avaliação dos sistemas legados - sistemas 

de softwares mais antigos – no ambiente corporativo, visando à aquisição de tecnologias 

modernas para melhorar os serviços prestados e os produtos a serem lançados. Logo, migrar 

de sistemas existentes para plataformas mais avançadas, apesar de constituir uma tarefa 

complexa, por envolver várias etapas desde o planejamento até o envolvimento das pessoas, 

resulta em uma prática que permite acompanhar as novas tecnologias.  

O processo de migração, que compreende a conversão de dados de um sistema de 

automação para outro, está se tornando uma tendência nas bibliotecas, tanto nas instituições 

de ensino privado quanto nas públicas. Na cidade do Natal, no Rio Grande do Norte, entre as 

instituições privadas que já aderiram a essa prática em suas bibliotecas, destacam-se: a 

Faculdade de Ciências, Cultura e Extensão do Rio Grande do Norte (FACEX), que migrou, 

em 2009, do Calimaco – que não existe mais no mercado - para o Pergamum, e o Centro 

Universitário do Rio Grande do Norte (UNI-RN)
1
, do Microsis para o Sistema de Automação 

de Bibliotecas (SIABI), em 2001. No Rio Grande do Sul, a Universidade Santa Cruz do Sul 

(UNISC) migrou do ALEPH para Pergamum, em 2003. No âmbito das instituições públicas, 

há a Universidade Federal do Rio Grande (FURG) que passou do Sistema Acervo 

Bibliográfico (SAB2) para o Sistema de Recuperação de Informações (ARGO), em dezembro 

de 2009; a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), do Sistema de Automação 

de Bibliotecas (SABi) para o ALEPH em 1998; e a Universidade Federal do Rio Grande do 

                                                           
1
 Antiga Faculdade Natalense para o Desenvolvimento do Rio Grande do Norte (FARN) 
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Norte (UFRN), do SIABI para o ALEPH em 1998 e do ALEPH para o SIGAA em 2009 

(INFORMAÇÕES ..., 2011, grifo nosso). 

Diante dessa realidade, constata-se que a migração de sistemas é uma prática inerente 

às bibliotecas, na medida em que estas visam à qualidade dos serviços com foco na eficiência 

e eficácia, como também na geração de novos produtos para atender a sua comunidade, além 

de focar em adquirir uma base de dados integrada com os sistemas da instituição da qual 

fazem parte. 

 Grande parte da pesquisa em processo de migração de dados de sistemas de 

bibliotecas se concentra em relatos de experiência. Na literatura nacional, tem-se Couto 

(2005), que fez um estudo de caso da migração do sistema Aleph para o sistema Pergamum 

na Universidade de Santa Cruz do Sul e Saatkamp et al (2002), que analisaram o processo de 

migração de sistemas de automação de bibliotecas na Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul.  Na literatura estrangeira, citam-se Raju et al (2007), cuja pesquisa tratou da migração de 

sistemas integrados de bibliotecas em uma província da África do Sul e Nfila, Dintwe e Rao 

(2005), que  trataram da experiência de migração dos sistemas de biblioteca da Universidade 

de Botswana, na África.  

 No intuito de elucidar a temática, esses relatos não se posicionaram quanto aos riscos 

que a TI pode propiciar na transferência de base de dados. Alguns riscos foram notificados 

pelas inferências na narração dos acontecimentos. Esse fato mostra deficiências de estudo 

nesse tema. 

Observa-se a adesão ao processo de migração de sistemas de automação na Biblioteca 

Central Zila Mamede (BCZM), que faz parte do Sistema de Bibliotecas (SISBI) da UFRN, 

conforme a descrição a seguir, dos sistemas utilizados nos seus diferentes módulos (SILVA, 

2011):  

            a) 1991-1998 – Sistema SIRIUS - Módulo Catalogação; 

            b) 1993-1999 – Sistema SIRIUS – Módulo Circulação; 

            c) 1998 - 2009 – Sistema ALEPH – Módulo Catalogação; 

            d) 1999 - 2005 – Sistema SIABI – Módulo Circulação; 

            e) 2005 - 2009 – Sistema ALEPH – Módulo Circulação. 

  Em 2009, na BCZM, houve migração de todos os módulos para o sistema SIGAA, 

exceto o módulo de intercâmbio de dados que ainda faz uso do sistema SIABI desde 2003. 

Sendo assim, percebe-se que a Biblioteca vivenciou várias migrações de seus sistemas; mas, 

segundo seus funcionários ainda não houve um estudo para ponderar os riscos de TI 

decorrentes da conversão de dados.  Atualmente, com a aquisição do módulo de biblioteca do 
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SIGAA, a Biblioteca adequa-se à política da UFRN, no sentido de integrar todos os sistemas 

dessa Instituição. 

A migração de sistemas, embora seja uma prática nas bibliotecas, requer bastante 

cuidado, principalmente com relação aos riscos de TI que podem surgir durante esse processo, 

tendo em vista que o sistema de gerenciamento de bibliotecas é composto por módulos - 

módulo de aquisição, periódico, de catalogação, circulação, de estatística e de administração -, 

e nem todos são migrados na sua totalidade.  

 Logo, dessa constatação nasce a problemática que este estudo se propõe a investigar: 

como os  riscos de TI decorrentes do processo de migração de dados afetam o  bom 

andamento de sistemas de gerenciamento de bibliotecas? 

Os benefícios propiciados pela TI são, em sua maioria, de suma importância para a 

tomada de decisão. Porém constata-se nas bibliotecas a existência de transtornos referentes 

aos riscos produzidos pelos sistemas de automação, em virtude desses sistemas gerenciarem 

diversos módulos que correspondem a uma especificidade da área da biblioteconomia, no 

tratamento dos itens informacionais. Esses transtornos refletem-se junto aos clientes. pelo 

contato direto, no que diz respeito aos serviços de empréstimos e devoluções de livros e, 

depois, pelo fato desses sistemas sistematizarem dados que precisam ser exatos para o 

tratamento analítico da informação, com o intuito de disponibilizar um acervo informacional, 

de forma eficiente para o usuário final.  

Além disso, na conversão de dados, os riscos de TI, em sua maioria, são ignorados ou 

não são identificados pelos administradores de bibliotecas, bem como pelos profissionais da 

informação. 

Vê-se, portanto, que os benefícios propiciados pela TI, não eliminam os riscos desta, 

que são, por vezes, desconhecidos pelos gerentes profissionais da informação. Assim, a 

motivação para abordar o tema escolhido surge da necessidade de dar visibilidade à temática 

dos riscos de TI, relacionados ao processo de migração de dados em sistemas de automação 

de bibliotecas, visando a alertar os gerentes de TI e os gestores para que percebam que os 

riscos nem sempre decorrem de problemas técnicos, mas também da falta de identificação e 

das falhas relacionadas à supervisão do sistema. 

Nesses termos, pretende-se analisar os riscos de TI decorrentes do processo de 

migração de dados do ALEPH para o módulo biblioteca do Sistema SIGAA, ocorridos na 

Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), haja vista a contribuição a que este estudo se propõe, na medida em que busca  
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apenas alertar as Unidades de Informação da importância de se prestar atenção aos eventos 

adversos de TI, principalmente quando na informatização dos seus acervos. 

Westerman e Hunter (2008) afirmam que todo executivo já experimentou problemas 

em seus sistemas de TI, tais como: atrasos e custos inesperados em projetos de 

desenvolvimento, perda temporária ou prolongada de serviços, perda ou furtos de dados,  

entre outros. 

 Sendo assim, os riscos de TI tornaram-se parte das organizações que usam uma 

tecnologia. Eles assumem importância devido a todos os processos, produtos e serviços serem 

diretamente ou indiretamente gerados pela TI. 

 A perda de ativos de TI, incluindo dados, software, hardware, pessoal, entre outros 

(RAINER JÚNIOR, SNYDER; CARR, 1991), pode ser crítica para as organizações que se 

tornaram dependentes da TI, como os exemplos a seguir: 

a) Robert Tappin Morris, da Universidade de Cornell, introduziu um vírus de 

computador na Internet, afetando mais de 6000 computadores, principalmente 

computadores federais (ARAS, 2001); 

b) a Empresa Sun Microsystems,uma subsidiária da Oracle Corporation fabricante de 

computadores, semicondutores e software, na transição para um novo sistema,   

apresentou erros de sistema que causaram redução no lucro líquido em quatro 

trimestres (RAINER JÚNIOR, SNYDER; CARR, 1991); 

c) o Sistema de Reservas Aéreas (SABRE), utilizado pela American Airlines, caiu por 

13 horas quando os dados de um programa de aplicação destruíram informações vitais 

que coordenavam as diretrizes dos voos e dos passageiros (RAINER JÚNIOR, 

SNYDER; CARR, 1991). 

Quando acontecem falhas nos sistemas de automação, a maioria das organizações não 

está preparada, em razão de não ter dado ao planejamento a atenção com relação aos possíveis 

erros que poderiam surgir; elas, em geral, visualizam os lucros em nível comercial.  

Por conseguinte, as instituições financeiras, por exemplo, os bancos, mantêm certa 

quantidade de capital econômico para cobrir os riscos de negócios, devido a esse capital ser 

utilizado como instrumento de controle gerencial para a tomada de decisões estratégicas. As 

pesquisas indicam que os bancos alocam cerca de 5% a 10% do capital econômico para riscos 

do negócio (DOFF, 2008). 

Esse fato demonstra o quanto esse tipo de risco tem-se tornado estratégico, exigindo 

por parte das unidades de informação uma maior atenção para identificá-lo e buscar medidas 

para saná-lo. 
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Portanto, a investigação aqui proposta torna-se pertinente para as bibliotecas, por 

contribuir para a conscientização quanto à identificação dos riscos de TI e, assim, buscar 

medidas para saná-los ou minimizá-los, evitando danos futuros, como perda de recursos 

financeiros. 

Ademais, quando se conhecem os riscos, é possível mensurar os impactos que eles 

ocasionam no que diz respeito ao tratamento técnico da informação e às respostas para o 

cliente final. Assim, as bibliotecas poderão tomar medidas para contornar os danos. Nesse 

sentido, a viabilidade deste estudo ocorre por esse ser um problema inerente à troca de 

sistemas, sem falar que todo processo de transferência de dados acarreta mudanças que podem 

propiciar resistências, principalmente se a aquisição de uma nova tecnologia não for aceita de 

imediato. 

        Pelo exposto, é importante agora apresentar as justificativas pessoais, profissionais e 

acadêmicas deste estudo. O interesse em desenvolver esta pesquisa está ligado às inquietações 

surgidas e observadas em todo o período em que a pesquisadora trabalha em Instituições de 

Ensino Superior com sistemas de gerenciamento de bibliotecas, seja como estagiária, seja 

como bibliotecária. 

No cotidiano das bibliotecas percebeu o descaso com relação aos riscos da tecnologia 

no processo de migração de dados, devido aos profissionais estarem mais preocupados em 

atender às políticas institucionais. Também na participação em congressos e seminários da 

área de ciência de informação e biblioteconomia, identificou a carência de estudos 

sistemáticos sobre essa temática. Desse modo, esta investigação responde a uma necessidade 

pessoal e profissional de conhecimento.  

        Outro fator preponderante para a escolha do objeto desta pesquisa diz respeito à 

contribuição que ela pode trazer para o bibliotecário, na medida em que possibilita a esse 

profissional a identificação dos riscos de TI, com o intuito de mapeá-los, para que possa 

sugerir ajustes necessários ao sistema, no sentido de evitar danos, oferecer respostas eficazes 

às etapas do ciclo do fluxo informacional. 

        No âmbito científico, é válido frisar que ainda não foram comprovados estudos 

direcionados especificamente aos riscos de TI relacionados com a migração de sistemas de 

gerenciamento de biblioteca. Constatam-se, na literatura nacional e internacional, tendências 

de ordem teórica e prática quanto à experiência na migração desse tipo de sistema. Nesses 

relatos de experiência, há referências aos riscos decorridos durante esse processo, porém de 

forma muito superficial. Além do mais, os riscos de TI são mais debatidos pelos autores, 

principalmente internacionais, na área de finanças, considerando que eles acarretam prejuízos 
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para a organização, aumentando os custos operacionais e/ou administrativos. Em suma, esta 

pesquisa torna-se essencial para contribuir com o avanço da ciência nesse aspecto a ser 

abordado.  

 No que se refere aos objetivos propostos, eles foram estabelecidos a partir da questão-

problema. 

 

Geral 

 

 Analisar os riscos de TI decorrentes do processo de migração de dados do ALEPH 

para o módulo biblioteca do sistema SIGAA na Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

Específicos 

 

a) identificar os riscos de TI na migração de dados do ALEPH para o módulo 

biblioteca do sistema SIGAA, na BCZM. 

b) averiguar as implicações dos riscos de TI na Biblioteca, decorrentes do processo de 

migração de dados. 

c) evidenciar as vantagens da implantação da gestão de riscos para a Biblioteca. 

 

No que tange à estrutura desta dissertação, ela está distribuída da seguinte forma: após 

a definição do problema, da justificativa e dos objetivos para o estudo, são apresentadas as 

correntes teóricas sobre riscos de TI, as quais consistem em uma revisão de literatura dos 

antecedentes teóricos que oferecem suportes à realização desta investigação.  

 Inicialmente, aborda sobre a gestão de riscos, seus conceitos e objetivos. Em seguida, 

trata os riscos de negócios com ênfase na interferência deles para o fracasso do negócio. 

Contextualiza os riscos de TI na tentativa de elucidar maiores esclarecimentos sobre o tema, 

desmembrando-os conforme a importância da avaliação de riscos. Fala sobre a Segurança da 

Informação (SI) responsável pela proteção da informação. Expõe sobre gestão de risco de TI 

com medidas para gerenciá-los. Descreve o Sistema de Gerenciamento de Biblioteca, 

apresentando as funções básicas, os formatos de padrões internacionais, além dos requisitos 

básicos e específicos para avaliação desse tipo de software. Trata sobre a arquitetura de 

sistemas de gerenciamento de bibliotecas que precisa ser observada em sistemas de 

automação. Aborda os estudos dos usuários em sistemas de automação de bibliotecas, 
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alertando para a importância de desenvolver sistemas voltados aos usuários. Posteriormente, 

destaca o processo de migração de dados em sistemas de gerenciamento de bibliotecas.  

Após a revisão de literatura, expõe um estudo empírico, por meio da trilha 

metodológica, realizado na BCZM, com aplicação de um instrumento, a entrevista 

semiestruturada com os profissionais de biblioteconomia e de informática, objetivando 

identificar os riscos de TI decorrentes da migração da base em 2009.  

A trilha metodológica possibilita mergulhar na classificação da pesquisa, no 

instrumento de coleta de dados, no método e na técnica de análise dos dados, com o fim de 

alcançar os objetivos propostos. Em seguida, apresenta o SIGAA da UFRN, em especial, o 

módulo biblioteca, objeto de análise, depois caracteriza a BCZM, locus dessa pesquisa. 

Após conhecimento do objeto, expõe as análises e discussões dos resultados da 

pesquisa empírica, nos quais são confrontados os resultados obtidos na aplicação da 

entrevista, com o aporte teórico. 

Por fim, apresentam-se as considerações finais, as perspectivas decorrentes dos 

resultados, e as limitações desta investigação.  
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2 GESTÃO DE RISCOS 

 

As organizações quase sempre estão conscientes dos riscos presentes nas transações 

comerciais e de que estes, muitas vezes, estão além do controle. Nesse ponto, a gestão de 

riscos pode ser definida como o processo de identificar, avaliar e tomar medidas para reduzir 

o risco em nível aceitável (ELIESON, 2006); ou ainda como “a cultura, processos e estruturas 

voltados para a concretização de oportunidades potenciais e para o manejo de efeitos 

adversos” (STANDARDS AUSTRÁLIA, 2004 apud HOLLOS; PEDERSOLI JÚNIOR, 

2009, p. 76). 

Esse tipo de gestão proporciona um rigor na identificação e nas alternativas para o 

reforço das decisões de respostas aos riscos; na redução de perdas operacionais; nas melhorias 

da percepção dos eventos adversos; no aproveitamento da oportunidade e na melhoria de 

alocação de capital (SANTOS, 2010).   

Frequentemente, a gestão de riscos tem sido usada no sentido de gerir ou controlar 

riscos como: comportamentos fraudulentos, violação de segurança, roubos, danos de 

propriedades (NOZIMOGLU; OZEN, 2010). Esses autores afirmam que essa gestão propicia 

administrar as incertezas por meio da avaliação dos riscos, desenvolvendo estratégias para 

gerenciar os riscos e mitigá-los, usando recursos gerenciais. 

As organizações podem se beneficiar com a gestão de riscos. Para tanto, ela precisa 

estar alinhada aos processos organizacionais e às ações estratégicas, objetivando alcançar os 

retornos esperados. 

As técnicas de gestão de risco, como, por exemplo, redução dos riscos por meio da 

segurança, controle de qualidade, alternativas de financiamento de risco, seguros, incluindo os 

auto-seguros, e as seguradoras existem há um longo tempo. Logo, o conceito de gestão não é 

novo (DOHERTY, 2000). 

Uma visão interessante dessa gestão é apresentada por KPMG ([2001?]) ao postular 

que o foco da gestão de riscos passou de todos os riscos para apenas os riscos críticos. Sem 

dúvida, a gestão eficaz de riscos, ao tratar dos riscos críticos, pode melhorar o desempenho 

organizacional. 

No entanto, Gupta (2011, p.121, tradução nossa) assinala que: “A gestão de riscos é 

uma parte integrante do processo de tomada de decisão, e a gestão eficaz dos riscos de forma 

proativa pode superar as possibilidades de falhas de negócio.” Esse autor afirma, também, que 

a gestão de riscos nas organizações passou por uma mudança de paradigma: deixou de ser 

"do tipo de risco" para ser "do tipo estratégico”. Percebe-se que a inclusão da gestão de 
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riscos como uma estratégia ajuda a organização tanto a aumentar a produtividade, como a 

poder acampanhar as tendências do mercado. 

A gestão eficaz de riscos pode alinhar-se às premissas dos negócios, sendo proativa e 

podendo ajudar a superar as possibilidades de falhas (GUPTA, 2011). Tal gestão está 

começando a ser percebida como uma nova forma de gestão estratégica do negócio, ligando 

esse tipo de estratégia aos riscos do dia a dia (KPMG, [2001?]). Contudo, Doherty (2000) 

alerta que essa gestão sofre com o problema da dualidade, no sentido de que a organização 

tanto pode eliminar os riscos, como acomodá-los. Esse ponto de vista depende do grau de 

percepção que a organização tem dos riscos no gerenciamento do seu empreendimento. 

Durante a próxima década, a gestão de riscos terá como objetivo central converter 

riscos desconhecidos em riscos conhecidos, por desenvolver técnicas de medição que são 

mais adequadas e eficazes aos novos desafios (DRZIK; WYMAN, 2005). 

Por sua vez, Gupta (2011) vai mais além e identifica três vantagens para a adoção da 

gestão de riscos organizacionais: eficácia organizacional, melhoria da qualidade de 

informações sobre os riscos e desempenho dos negócios. 

Cada uma dessas vantagens pressupõe que a gestão de riscos melhora a capacidade da 

organização, por responder aos riscos e por aproveitar as oportunidades. Nesse sentido, essa 

gestão deve permear todos os tipos de organização, com fins lucrativos ou não. No caso das 

bibliotecas, ela deve estar implantada, principalmente, quando da informatização do acervo 

com a utilização de sistema de gerenciamento de bibliotecas. Além disso, esse tipo de gestão 

busca gerenciar os riscos de negócios que se não forem detectados logo no início podem 

prejudicar o bom andamento da organização, daí a importância da seção seguinte tratar desse 

tipo de risco. 

 

2.1 RISCOS DE NEGÓCIO 

 

 O termo risco, nesse contexto, está relacionado ao fato de um negócio não alcançar os 

objetivos planejados. Toda organização é um portifólio de projetos, e o fracasso desses 

projetos depende dos pressupostos de negócios (GUPTA, 2011). Por conseguinte, os fracassos 

dos projetos podem ser ocasionados pelos riscos.  

Os riscos e as oportunidades são considerados incertezas, em que a probabilidade de 

ocorrência e o impacto de ambos são incertos (STRECKER, HELSE; FRANCK, 2010). 

Também esses autores comentam que as incertezas estão relacionadas com as metas 

organizacionais. 
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O mundo dos negócios é permeado de incertezas geradas pelas turbulências de fatores 

econômicos, políticos e sociais. Assim, a incerteza tanto pode ser percebida como risco 

quanto como oportunidade, uma vez que pode aumentar ou diminuir o valor da organização 

(GUPTA, 2011). Outra concepção para noção de incerteza é apresentada por Strecker, Helse e 

Franck (2010) quando afirmam que uma incerteza representa uma probabilidade de ocorrência 

de um evento que pode influenciar positivamente, criando uma chance, ou influenciar 

negativamente, originando um risco na consecução dos objetivos organizacionais. 

Na literatura, especialmente na estrangeira, percebe-se que o risco não tem uma 

definição universal: é estabelecido como a variabilidade dos resultados. "Os riscos se referem 

à possibilidade de desvio do trajeto normal” (GUPTA, 2011, p. 122, tradução nossa). Segundo 

esse autor, eles não são agora vistos como ameaças - efeitos adversos financeiros -, mas como 

oportunidades potenciais, se forem identificados. 

Por isso, algumas organizações consideram os riscos como oportunidades, pois o ato 

de arriscar passa a ser algo inerente àquelas que buscam conviver num cenário competitivo e 

desafiador. Então os riscos passam a ser subjetivos, dependendo do valor agregado que cada 

pessoa atribui a eles para torná-los um evento adverso ou um evento favorável ao negócio.  

Contrariando essa ótica, os autores Willcocks e Margetts (1994) definem o risco como 

uma ameaça percebida subjetivamente, para alcançar os objetivos organizacionais, enquanto a 

chance é definida como oportunidade percebida subjetivamente, para atingir as metas 

organizacionais. 

Os riscos podem impactar a execução da implementação de um negócio. Por isso é 

importante agrupá-los em três categorias: alto, médio e baixo. Um alto impacto significa 

perda de elevado custo dos principais ativos materiais ou recursos, podendo prejudicar ou 

impedir a missão de uma organização. Um impacto médio resulta na perda onerosa de bens 

materiais ou recursos que afeta a missão de uma organização. O de baixo impacto pode 

resultar na perda de alguns ativos tangíveis ou recursos que podem afetar perceptivelmente a 

missão de uma organização (ELIESON, 2006).  

Percebe-se o quanto é importante caracterizar o risco nessas categorias, para, 

posteriormente, escolher as formas para melhor lidar com eles e administrá-los, evitando que 

seus impactos negativos interfiram na missão da organização, visto que a não administração 

pode gerar consequências adversas, tais como: perdas financeiras, danos pessoais, acusações 

criminais, danos ambientais, pedidos de indenizações, entre outras. 
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No que tange aos riscos de negócio, Doff (2008) define-os como risco de perdas no 

âmbito financeiro, devido às mudanças no ambiente competitivo. Dessa forma, escolhas 

estratégicas incorretas podem afetar as soluções para o desenvolvimento dos processos e dos 

serviços organizacionais em virtude de propiciar esse tipo de risco.  

Conforme a mídia, as organizações estão sujeitas a forças competitivas. Observa-se a 

presença dessas forças quando há guerras de preços com o lançamento de novas organizações 

no mercado, inovação de produtos, entre outras. Sem dúvida, as mudanças internas nas 

organizações podem ocorrer de forma inesperada ou lenta, e as alterações podem ser 

permanentes ou temporárias. Assim, as mudanças permanentes no ambiente exigem uma 

mudança interna também na organização, buscando a sua sobrevivência.  

 Atualmente, a organização não pode conceber ou administrar seus produtos, processos 

e serviços sem pensar nos riscos que estão embutidos nessas transações, pois o fator risco 

tornou-se intimamente ligado aos empreendimentos organizacionais. Como resultado, manter 

a organização no mercado atual exige que, num processo contínuo, ela acompanhe as 

mudanças nos ambientes interno e externo, para que possa ter controle dos riscos nas 

operações a serem realizadas. Para acompanhar essas mudanças, a TI surge com uma 

ferramenta competitiva no gerenciamento das organizações. Em suma, “como recursos 

tecnológicos e computacionais para geração e uso da informação” (RESENDE; ABREU, 

2003, p. 76). 

O desconhecimento elementar da TI e de seus recursos tem causado muitos problemas 

e obstáculos internos nas organizações, principalmente nas atividades ligadas ao planejamento 

estratégico, ao sistema de informação e à gestão de tecnologia da informação (RESENDE; 

ABREU, 2003), considerando que, quanto mais processos são automatizados por sistemas de 

computador, maior é a quantidade de risco de negócios (ELIESON, 2006). 

Logo, é imprescindível que a seção a seguir aborde os riscos de TI que podem ser 

propiciados pela falta de conhecimento quanto ao uso da tecnologia, tendo em vista que esses 

se classificam em riscos de negócio.  

 

2.2 RISCOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

As organizações buscam sistematizar seus processos, produtos e serviços com uso da 

TI para ampliar seus negócios e, com isso, emergiram novos serviços e modalidades de 

emprego - descentralizados. Assim, a TI tem por objeto a geração de produtos, sistemas e 
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serviços que possibilitam a construção, comunicação, armazenamento e uso da informação 

(LE COADIC, 2004). 

Essa tecnologia tem a finalidade de aumentar a capacidade da organização para 

comunicar informações precisas, em tempo hábil, e auxiliar na tomada de decisão 

organizacional (HEINTZE; BRETSCHNEIDER, 2000). Dessa afirmação, resulta que a 

implementação da TI em uma organização é suscetível de permitir rápido acesso a 

informações e a dados.  

Nas últimas décadas, a TI tornou-se uma ferramenta essencial, sendo, pois, condição 

preponderante para as organizações sobreviverem, competirem e investirem no mercado de 

trabalho global. Para Agrasso Neto (2000), o termo TI designa conjunto de recursos 

tecnológicos e computacionais para a geração, uso e disseminação da informação. 

Diante desse conceito, percebe-se que a TI veio para alterar as atividades econômicas, 

possibilitando o surgimento de novas indústrias, tais como a de software, que surge para 

estabelecer novas formas de trabalho, emprego, consumo, produção e serviços de informação. 

O uso de computadores e da Internet, como tecnologias genéricas, espalhou-se rapidamente 

em todos os setores da economia, transformando as organizações, em função do aumento da 

concorrência, do incentivo e da inovação (MOSHIRI; SIMPSON, 2011). 

Logo, a necessidade de aquisição de softwares para a automação das atividades 

organizacionais fez da TI uma ferramenta inerente à sobrevivência das organizações no 

mundo global. 

Uma pesquisa comparativa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, em agosto de 

2008 e em abril de 2009, apontou que 6% do faturamento líquido das empresas são aplicados 

em TI (ABREU, 2009).  Esse percentual é o dobro do que as empresas investiam há dez anos. 

A mesma pesquisa também mostra que os gastos com TI aumentaram em média 8% ao ano e, 

em 2009, o setor de TI registrou um aumento de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro. 

Com base nesses percentuais, constata-se o quanto a TI tem se tornado importante e 

onipresente para as organizações enfrentarem as rápidas mudanças nos cenários de mercado. 

Porém, não basta apenas investir em TI, mas saber identificar o papel e os benefícios que ela 

representa na geração e processamento das atividades organizacionais; no alinhamento dos 

objetivos organizacionais e das estratégias do negócio, além de identificar os riscos que a TI 

proporciona. 

 Os riscos de TI, definidos como eventos imprevistos não planejados que envolvem 

falhas ou mau uso da tecnologia, podem afetar os objetivos organizacionais, permeando as 
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organizações de operações de TI como estratégias corporativas (WESTERMAN; HUNTER, 

2008).  Sendo assim, os riscos e as oportunidades relacionados a TI ocorrem em diversos 

níveis da organização, logo o impacto deles reflete diretamente nos retornos financeiros, na 

produtividade, nos custos e na reputação das organizações. Por isso a mudança de uma 

tecnologia ocasiona riscos e deve ser percebida no início, principalmente no projeto de TI. 

Algumas medidas precisam ser tomadas com relação aos riscos no ambiente 

organizacional. Nesse aspecto, Baccarini, Salm e Love (2004) sugerem como medidas: 

verificar o contexto em que os riscos estão inseridos, identificá-los, analisá-los, avaliá-los, 

tratá-los, monitorá-los e revê-los, comunicar e consultar.  

 Para Westerman e Hunter (2008), os riscos de TI constituem-se em riscos comerciais 

com consequências para os negócios, haja vista que, para os autores, esses riscos envolvem 

falhas ou mau uso da TI, que ameaçam o objetivo organizacional.  Eles afirmam que a falta de 

atenção aos riscos de TI pode estimular problemas operacionais, causados pelos seguintes 

aspectos: 

            a) falta de conhecimento ou conhecimento inadequado: 

- Dispensas de funcionários que possuem conhecimento essencial da organização; 

 b) má administração da infraestrutura: 

       - Recusa em desativar antigas tecnologias pouco confiáveis; 

 c) ignorância, negligência ou deslealdade dos funcionários: 

 - Funcionários que não se importam em evitar riscos ou não sabem, além dos que 

cometem atos destrutivos ou criminosos que comprometem a segurança e 

privacidade dos sistemas; 

           d) sistemas cegos a atividades perigosas: 

 - Sistemas que deixam de detectar ou prevenir atividades perigosas. 

 

           Corroboram com esses autores Rainer Júnior, Snyder e Carr (1991) quando abordam, 

no quadro 1, as ameaças potenciais que afetam a TI provenientes de fontes físicas, acesso 

autorizado e de acesso não autorizado: 
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  Quadro 1 - Ameaças potenciais à TI. 

Fontes físicas Acesso autorizado 

físico ou eletrônico 

Acesso não autorizado físico ou 

eletrônico 

Falta de equipamentos Entrada e saída de 

aplicações podem estar 

obsoletas ou 

desatualizadas 

Roubo de computador 

Interrupção de energia  Roubo de dados 

Tempo  Destruição de dados 

Fogo  Vírus 

Umidade  Pirataria de Software 

Destruição ou danos nas 

instalações 

  

Rotatividade de pessoal   

Morte de pessoal-chave   

  Fonte: Adaptado de Rainer Júnior,Snyder e Carr (1991). 

  

Essas ameaças precisam ser observadas para que a TI funcione com a sua capacidade 

máxima no gerenciamento das atividades e da informação nas organizações. Esses autores 

ainda reforçam que as fontes físicas também podem ser externas e internas e que as ameaças 

de acesso autorizado são mais difíceis de identificar e avaliar.  Essas ameaças, se não forem 

trabalhadas ou detectadas, podem ocasionar danos. Algumas organizações veem os riscos 

como falhas técnicas por não perceberem ou não darem o devido valor as ameaças que podem 

afetar diretamente a potencialidade da TI. 

Valorinta (2009) discorre que o uso frequente da TI tornou as organizações 

contemporâneas mais vulneráveis às falhas. Para tanto, ele argumenta que na medida em que 

a TI passou a ser oportuna à estratégica, também se tornou uma ameaça à confiabilidade 

organizacional, apesar de ser inerente à questão de sobrevivência da organização.  

 Os riscos de TI não podem ser só observados ou apenas evitados; precisam ser tratados 

de maneira correta. Como riscos tratados, acabam gerando valor agregado ao negócio, por 

proporcionar que a organização concentre-se em atividades mais produtivas; o alicerce da TI 

seja estruturado com menos custos; e, por fim, que a organização possa buscar novas 

oportunidades que outras consideraram arriscadas (WESTERMAN, HUNTER, 2008). 

        Devido à relevância dos riscos de TI, Westerman (2004a), em uma pesquisa realizada 

com gestores de TI e de negócios em doze (12) organizações, com a finalidade de reconhecer 

os riscos que são influenciados pela tecnologia, as condições para o aumento destes e as 

práticas para reduzi-los, constatou, na avaliação dos dados coletados, quatro dimensões que 

podem ser utilizadas em sua análise, o framework 4: 
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a) Availability (disponibilidade) – Manter os sistemas funcionando e recuperá-los em 

caso de interrupção; 

b) Access (acesso) – Permite acesso aos sistemas apenas às pessoas autorizadas e 

certas; 

c) Accuray (precisão) – Proporcionar informações corretas, quando solicitadas; 

d) Agility (agilidade) – Flexibilidade para o sistema mudar e adaptar-se às novas 

exigências do mercado. 

Para Westerman e Hunter (2008), o framework 4A tem como pressuposto que todo 

risco de TI possui complicações negociais, por envolver adaptações entre os diferentes riscos 

e os objetivos comerciais. Então, ao fazer uso dessas dimensões, os gestores têm a 

possibilidade de transformar os riscos em estratégias competitivas.   

A avaliação de riscos de TI permite compreender melhor as situações que os 

envolvem, no sentido de propiciar a interrupção, ou falhas nas transações comerciais.  No 

passado, esse tipo de avaliação concentrou-se na determinação tangível dos ativos de TI, nas 

ameaças internas e externas com esses ativos e na vulnerabilidade dos recursos às ameaças 

(RAINER JÚNIOR et al, 1991).  Entretanto, Strecker, Helse e Franck (2010) afirmam que o 

papel da avaliação dos riscos mudou quando foram relacionados a TI e revelados como 

principais fatores de perda de empreendimentos importantes. Como exemplo, esses autores 

relataram o caso de um renomado banco francês que perdeu milhões de euros em sistemas de 

autenticação eletrônica, por permitir que um profissional, não habilitado, efetivasse transações 

não autorizadas.  

As causas e os efeitos desses riscos são complexos, especialmente em grandes 

organizações. Somente um processo de avaliação e uma gestão bem definidos de riscos 

podem dar sentido a essa complexidade, visando compreendê-la. (WESTERMAN, 2004b). 

Em consequência desse tipo de processo, os riscos relacionados à TI são refletidos à luz das 

oportunidades de negócios correspondentes aos resultados da utilização da tecnologia. 

Por tudo isso, a avaliação dos riscos de TI tem recebido considerável cuidado da alta 

administração, além da devida atenção da legislação recente, por exemplo, a Lei Sarbanes-

Oxley de 2002 (STRECKER; HELSE; FRANCK, 2010). Essa lei “é o resultado de uma 

rápida mobilização das autoridades norte-americanas, na ânsia de minimizar, através de 

medidas concretas, os danos decorrentes das fraudes [...]” (CANTIDIANO, 2005, p. 20). 

Desse modo, a identificação e a avaliação dos riscos, bem como suas relações de causa e 

efeito são, muitas vezes, afetadas por percepções subjetivas, experiência pessoal e suposições 

divergentes dos participantes no processo de gestão de riscos (KLINKE; RENN, 2002). 
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Assim, o envolvimento e a participação dos interessados são fatores-chave de sucesso 

para a TI e da avaliação dos riscos.  O envolvimento e a participação pressupõem um 

entendimento comum das questões de risco de TI, que, por sua vez, implicam um quadro 

conceitual comum de termos e de sua semântica (STRECKER, HELSE; FRANCK, 2010). 

Ainda segundo esses autores, a avaliação dos riscos de TI constitui-se em um processo de 

grupo, envolvendo tarefas complexas, como, por exemplo, identificar e analisar fatores de 

risco ou de tomada de decisões. 

Como parâmetro para essa avaliação, é necessário considerar a segurança da 

informação, por dar subsídios para o controle e equilíbrio dos custos.  

 

2.3 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

A informação tornou-se insumo primordial para as organizações gerirem seus 

negócios. Por isso enfrentam desafios no processo de gerenciamento sistemático e 

racionalizado de suas informações na Internet, ambiente no qual propagam-se em uma 

velocidade alarmante.  

Faz-se necessário, portanto que, as organizações protejam suas informações, como um 

ativo estratégico das vulnerabilidades, com ênfase na garantia da qualidade e maior 

confiabilidade, para resguardá-las frente às mudanças do ambiente externo e interno (SILVA, 

et al, 2008). 

Mediante essas premissas, a Segurança da Informação (SI) define-se como o processo 

de proteção de informações e ativos digitais armazenados em redes de computadores 

(OLIVEIRA, c2001).  Para a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2005, p. 9), significa 

“a proteção da informação de vários tipos de ameaças para garantir a continuidade do 

negócio, minimizar o risco ao negócio, maximizar o retorno sobre os investimentos e as 

oportunidades de negócio.” 

Com base nesses conceitos, a SI surge para assegurar os ativos de informação de uma 

organização que, segundo Campos (2006), podem ser assim categorizados: 

a) a informação (conceitualmente): mensagens, textos, dados de um sistema, 

informações de funcionários, programas de rádio e TV, etc; 

b) as tecnologias que suportam a informação: correio eletrônico, editor de textos, 

sistemas de informação, rádio TV, telefone, arquivos de aço, computador, etc; 
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c) as pessoas e processos que utilizam as informações: vendedores, gerentes, 

fornecedores, clientes, processo de compra de matéria-prima, processo de entrega , 

mercadorias etc; 

d) os ambientes:  espaços de localização e proteção da informação: sala de 

computadores, servidores, sala de arquivo, espaços físicos para armazenamento de 

equipamentos e mídias, entre outros. 

Esses ativos tornam-se imprescindíveis para a SI: além de proteger, funcionam como 

pilar de suporte às estratégias do negócio organizacional. Nesse sentido, a ênfase na segurança 

passou de ativos do computador para os ativos da informação (GERBER, SOLMS; 

OVERBEEK, [2001]). O resultado é que as organizações precisam garantir que suas 

informações estejam protegidas adequadamente e que elas mantenham um alto nível de 

segurança da informação (SOLMS, [1998]).   

Por conseguinte, a SI possui três elementos básicos ou princípios (CAMPOS, 2006; 

OLIVEIRA, c2001): 

a) confidencialidade: proteger a informação contra pessoas não autorizadas, pois o 

vazamento das informações pode gerar dano para a organização; 

b) integridade: consistência das informações, tornando-as confiáveis em sistemas e 

ativos exatos e completos, impossibilitando alterações indevidas. Isso pode ocorrer 

quando dados são migrados de um sistema para outro e o resultado não é válido. Com 

o tempo, descobre-se que eles não são confiáveis; 

c) disponibilidade: garantir que informações e serviços vitais estejam disponíveis por 

pessoas autorizadas, sempre que necessário. 

Complementando essa linha de pensamento, Gerber, Solms e Overbeek ([2001]) 

acrescentam mais dois elementos: auditabilidade, constituída por uma investigação a qual 

garante que as ações de uma organização possam ser atribuídas exclusivamente a ela; e a 

autenticidade, propriedade que garante a integridade da identidade do indivíduo. 

Sabe-se que a informação tem valor agregado quando é analisada e processada para 

alcançar propósitos específicos. Considerando essa importância, as organizações estão 

buscando sistemas para proteger seus ativos informacionais: os Firewalls (FWS), que talvez 

sejam os mais conhecidos; seguidos pelos Sistemas de Detecção de Intrusão (SDI); Filtragem 

de Conteúdo (FC), entre outros (BELLONE, BASQUIAT, RODRIGUEZ, 2008).  Esses 

autores afirmam que o objetivo desses sistemas é tanto proteger os ativos organizacionais 

quanto detectar a presença de incidentes de segurança, oferecendo ações de resposta. 
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 Logo, “a segurança da informação tem a finalidade de garantir disponibilidade, sigilo, 

integridade, autenticidade, controle de acesso e não-repúdio das informações.” (OLIVEIRA, 

c2001, p. 11). 

A SI possibilita, assim, o controle e a proteção das informações, sendo um diferencial 

competitivo para as organizações. De acordo com a ABNT (2005), existem fatores que são 

geralmente críticos para o sucesso da execução da segurança da informação numa 

organização, dentre os quais se destacam os principais: 

a) abordagem e estrutura para a implantação, manutenção, monitoramento e melhoria 

da segurança da informação, consistentes com a cultura organizacional; 

b) distribuição de diretrizes e normas sobre a política de segurança da informação e 

todos os níveis da organização; 

c) provisão de conscientização, treinamento e educação adequados; 

Uma vez determinados os fatores de implantação da SI, o passo seguinte é desenvolver 

uma Política de Segurança da Informação (PSI) que contemple os princípios e as diretrizes de 

segurança dos ativos informacionais. Segundo Beal (2005), essa política estabelece as linhas 

condutoras a serem seguidas na implantação da SI, abrangendo os aspectos importantes para a 

proteção, o controle e o monitoramento desses ativos. 

Para que a PSI possa ser eficaz, é necessário que ela abranja os seguintes tópicos, de 

acordo com essa autora: 

a)  organização da segurança: definir a estrutura de gestão adotada nas questões de 

segurança da informação; 

b)  classificação e controle dos ativos de informação: estabelecer formas de 

classificação da informação crítica; criar orientações para realização de 

inventários dos ativos informacionais; 

c) aspectos humanos da segurança:  definir política de segurança pessoal e diretriz 

de comportamento quanto ao uso dos recursos computacionais; 

d) segurança do ambiente físico: estabelecer diretrizes para a proteção dos 

recursos e instalações de processamento de informações críticas contra acesso não 

autorizado, danos ou interferência; 

e) segurança do ambiente lógico: garantir, por meio de diretrizes, a operação 

correta e segura dos recursos computacionais, além de proteger a integridade dos 

serviços; 

f) segurança das comunicações: assegurar a proteção de dados e informações no 

processo de comunicação; 
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g) prevenção e tratamento de incidentes: criar diretrizes para prevenção, 

detectação, notificação, investigação e tratamento dos incidentes de segurança, 

além de emitir relatórios a elas relacionados; 

h)  desenvolvimento ou aquisição, implantação e manutenção de sistemas: 

estabelecer diretrizes para o uso de controle de segurança em todas as etapas dos 

sistemas organizacionais e orientação a respeito da avaliação de riscos; 

i) gestão e continuidade do negócio: recomendações sobre como a organização 

precisa se preparar para neutralizar as interrupções às atividades organizacionais, 

bem como proteger os processos críticos na ocorrência de uma falha ou desastre; 

j) conformidade: diretrizes relacionadas à preservação da conformidade com os 

requisitos legais - direitos autorais e privacidade-, com as normas e diretrizes 

internas e com os requisitos técnicos de segurança. Procedimentos quanto à 

violação da política de segurança e descrições das punições. 

Como se vê, Beal (2005) propõe diretrizes que servem de guia para nortear e conduzir 

as melhores práticas de controle de segurança, visando preservar a integridade, 

confidencialidade e disponibilidade das informações em todos os níveis da organização. 

A exigência das organizações desenvolverem uma PSI justifica-se pela necessidade de 

garantir que as informações permaneçam confiáveis, acessíveis e sigilosas, por meio de 

medidas que visam impedir o uso por quem não possui permissão de acessá-las (SILVA, 

Abílio; SILVA, Eliane, 2008). 

Esses autores ainda ressaltam que uma politica dessa natureza para ser bem-sucedida, 

precisa adaptar-se às alterações das organizações, de modo a: fortalecer implementações de 

mecanismos de segurança; definir procedimentos de segurança adequados e processos de 

auditoria; e, estabelecer base para procedimentos legais na gestão de riscos ante aos ataques e 

ameaças aos ativos de informação. 

Para tanto, a informação precisa ser considerada pelas organizações, como patrimônio. 

Assim, deve ser tratada, protegida e disponibilizada.  Dessa forma, a SI não pode ser vista 

como vigilância da informação, mas como um controle que visa dar respaldo aos Sistemas,  

devido à maioria destes não terem sido desenvolvidos com a preocupação nos mecanismos 

que asseguram a proteção:  são muito frágeis nesse aspecto, permitindo ameaças ou atuação 

de hackers (indivíduos que acessam, ilegalmente, sistemas de informação). 

Além disso, Sêmola (2003), esclarece que a SI é a prática da gestão de riscos de 

incidentes que implica o comprometimento de três fatores: confidencialidade, integridade e 

disponibilidade da informação. 
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Mediante esses fatores, observou-se que a SI não pode ser restrita somente às 

informações eletrônicas, mas também às informações e dados que tenham valor para uma 

organização ou para uma pessoa, independentemente do suporte em que estejam 

armazenados. 

 Conforme afirma Sêmola (2003), na medida em que a SI busca lidar com os riscos, tal 

prática remete ao referencial da gestão de riscos, para que a segurança possa ser realizada com 

eficiência.  Nessa linha de pensamento, Beal (2005) também, reforça que a SI precisa de 

referenciais da gestão de risco para facilitar a obtenção de respostas precisas aos seguintes 

questionamentos: “o quê se quer proteger”; “quais as ameaças”; “por que razão proteger”; e 

“a que custo”. Com essas informações, é possível melhorar o custo-benefício das medidas de 

proteção na organização. 

 

2.4 GESTÃO DE RISCOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

Por algum tempo, os pesquisadores tinham em comum o interesse na área de riscos e a 

incerteza em projetos de TI. Durante o final dos anos 90, grandes somas de dinheiro foram 

investidas para identificar e reparar softwares de computadores que foram incapazes de serem 

manuseados no período de transição dos anos 1999-2000, devido às diversas falhas 

(BAKKER; BOONSTRA; WORTMANN, 2010). 

Em 2005, nos Estados Unidos, empresas gastaram cerca de 59 bilhões de dólares em 

excedentes, em projetos de TI e 81 bilhões em projetos que foram cancelados (PINNA, 

ARAKAKI, 2009). Fato que demonstra como os gastos com TI sobem rapidamente, tornando 

as organizações cada vez mais dependentes da tecnologia e, consequentemente, vulneráveis 

aos riscos de falhas de TI. 

De modo que são cada vez mais perceptíveis os investimentos em segurança e custos 

relacionados às falhas de TI, tanto em organizações norte-americanas quanto em organizações 

brasileiras. Isso porque, o sucesso dos projetos de TI está diretamente relacionado à boa 

gestão dos seus riscos.    

Conforme aponta a literatura, grande parte do percentual de falhas de softwares 

ocorreu devido a medidas inadequadas de avaliação e gerenciamento de riscos que envolviam 

projetos (PINNA, ARAKAKI, 2009). Apontam, ainda, que as falhas de projetos de softwares 

estavam relacionadas à gestão inadequada dos riscos no projeto. 

Nesse contexto, segundo esses autores, a gestão dos riscos de TI surge como uma 

abordagem que objetiva garantir o sucesso do projeto por meio de um conjunto de técnicas e 



34 

procedimentos que envolvem a identificação, análise e controle de riscos de softwares.  Para 

Bakker, Boonstra e Wortmann (2010), o uso das técnicas de gestão de riscos pode ser útil para 

o tratamento das ameaças que afetam os projetos de softwares. De forma que a implantação 

das estratégias para esse tipo de gestão parte da premissa de identificar e quantificar os riscos 

de acordo com seu grau de importância, 

Além disso, as técnicas de gestão de riscos permite identificar, analisar, controlar e 

monitorar eventos que possam comprometer um projeto de software (BAKKER; 

BOONSTRA; WORTMANN, 2010). Sendo assim, tal gestão contribui para o sucesso do 

projeto como um todo. 

Esses autores apontam que o conhecimento dos riscos por si só não é suficiente para o 

sucesso do projeto. Faz-se necessário, aliar conhecimentos em gestão para administrar a 

coleta e a análise de informações que darão sustento ao processo de tomada de decisão, na 

identificação de eventos concretos ou situações que possam desenvolver medidas para manter 

o projeto em andamento. 

Por isso, a gestão de risco tem efeito positivo no sucesso do projeto em termos de 

"tempo, dentro do orçamento” e "entrega de um resultado pré-definido” (PINNA, ARAKAKI, 

2009). Passa, assim, a ser um processo proativo que visa, favoravelmente, desviar a variação 

dos resultados esperados, por meio da construção da flexibilidade necessária para reagir à 

ocorrência de risco com ações corretivas (BENAROCH; LICHTENSTEI; ROBINSON, 

2006). 

 A finalidade do gerenciamento de riscos é proteger os ativos de TI, tais como dados, 

hardware, de software, pessoal e instalações das ameaças externas - catástrofes naturais - e 

internas- falhas técnicas, sabotagem, acesso não autorizado. Portanto, a gestão de risco de TI é 

uma das questões que tem ganhado destaque junto aos sistemas de informação 

(BANDYOPADHYAY; MYKYTYN, Peter; MYKYTYN, Kathleen, 1999). 

            Esses autores apontam, também, componentes inerentes à gestão de riscos, tais como: 

identificar esses riscos; analisá-los; mensurá-los de forma a reduzi-los; e finalmente, 

monitorá-los. 

 Assim sendo, a gestão de riscos de TI começa pelo processo de identificação de riscos, 

o que permite que as organizações possam determinar o impacto das ameaças internas e 

externas ao ambiente de TI por inteiro.  

O primeiro passo para a identificação de riscos é definir o ambiente de TI por meio de 

três níveis, conforme a Figura 1(BANDYOPADHYAY; MYKYTYN, Peter; MYKYTYN, 

Kathleen, 1999): 
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Figura 1 - Integração da Gestão de riscos de TI.  

 

            Fonte: Bandyopadhyay,  Mykytyn, Peter e  Mykytyn Kathleen (1999). 

 

  

De forma mais detalhada os autores Bandyopadhyay, Mykytyn, Peter e Mykytyn 

Kathleen (1999) apresentam no Quadro 2, uma visão geral dos diferentes tipos de riscos de TI 

que estão inseridos em cada nível, propostos na Figura 1. 

 

Quadro 2 - Visão geral do processo de identificação de riscos de TI. 

Ambientes de TI Tipos de riscos 

Nível de aplicação Desastres naturais; 

Competição; 

Vírus; 

Hackers; 

Riscos de segurança de dados; 

Destruição de dados e 

Danificação ao acesso de dados 

Nível Interorganizacional Falta de investimento de TI para sustentar a continua vantagem 

competitiva; 

 Sustentabilidade estratégica dos riscos; 

Riscos de segurança de dados; 

Destruição ao acesso de dados; 

Risco legal; 

Violação dos concorrentes e clientes certos por meio da TI; 

Aumento de fornecedores  

Nível Organizacional Riscos de segurança de dados; 

Desastres naturais; 

Hackes; 

Controle fraco e ineficaz 
         Fonte: Bandyopadhyay,  Mykytyn, Peter e Mykytyn Kathleen (1999). 

Nível 
Interorganizacional 

Nível 
Organizacional

Ni 

Nível de 
aplicação 

GGestão de riscos 
de TI para 
processos 
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Em linhas gerais, percebe-se que: o nível de aplicação concentra-se nos riscos de falha 

técnica ou de execução de aplicação de TI; quanto ao nível organizacional, o foco está mais 

no impacto da TI em todas as áreas funcionais da organização do que em qualquer aplicação; 

no nível interorganizacional o foco é sobre os riscos de TI das organizações operando em um 

ambiente. 

Assim, esses níveis contribuem para que a gestão de riscos de TI tenha uma visão 

abrangente sobre os riscos, dando subsídios aos gestores na tomada de decisão, seja na 

avaliação, na implantação de um projeto de software ou de um sistema de automação. 
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3 SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS 

 

A biblioteca voltada especificamente para o acervo vai ao encontro do modelo tradicional, 

ou seja, um espaço físico em que se guardam livros. Na atualidade, essa concepção está 

ultrapassada? Vê-se: 

a) os usuários estão em constante mutação; percebem essa mutação nas mudanças 

de hábitos e de comportamentos na busca e no uso da informação e do 

conhecimento; desse modo a biblioteca não pode limitar-se a quatro paredes em seu 

espaço físico. Ela precisa estar inserida no contexto das redes sociais, por 

funcionarem como ferramenta de recurso estratégico para a comunicação e para a 

melhoria de produtos e serviços no ambiente de bibliotecas; 

b) o acervo era predominante bibliográfico; com os novos suportes informacionais 

surgem o digital e o eletrônico; 

c) a tecnologia da informação tem provocado transformações em nível de 

revitalização das bibliotecas com a otimização de suas rotinas e de seus serviços;  

d) a Internet possibilitou romper barreiras físicas, espaciais e temporais para 

adquirir informações; desse modo amplia e democratiza as informações;  

e) os bibliotecários passam por uma necessidade de qualificar-se para atender a 

demanda. Para tanto, há exigência de habilidades como: competências 

informacionais, ou seja, a competência para lidar com a informação.  

f) novos serviços e produtos deverão ser lançados na biblioteca pelos 

bibliotecários, atendendo a especificidades de necessidades informacionais dos 

usuários. 

Nesse contexto, percebe-se que as bibliotecas estão sendo obrigadas a alterarem as 

formas de atuação, para adequá-las ao mercado global e competitivo. Deixam de ser 

bibliotecas voltadas para o acervo; passam a ser bibliotecas voltadas para o acesso, 

disseminação e recuperação da informação. Por conseguinte, precisam adquirir sistemas de 

informações que gerenciem suas atividades e proporcionem informações certas para a tomada 

de decisões. 

Dessa forma, as bibliotecas devem se preparar para uma abordagem ampla para prover 

seus serviços, adquirindo sistemas de automação que deem maior agilidade à prestação de 

serviços a sua clientela. 



38 

Nos países desenvolvidos, a automação de bibliotecas se desenvolveu durante os anos 

1980 e começo dos anos 1990 (CAFÉ, SANTOS; MACÊDO, 2001).  Nesse sentido, Rowley 

(2002, p. 315) discorre:  

 

Os sistemas de gerenciamento de bibliotecas se acham consolidados como 

ferramenta essencial no suporte a serviços eficazes para clientes, gestão de 

acervos e, em geral, administração dos serviços prestados por bibliotecas e 

outras instituições que provêem [sic] acesso a coleções de documentos. 

 

          Tendo como ponto de partida a automação das bibliotecas, Côrte et al (1999, p. 241) 

dizem que: 

 

Qualquer iniciativa de informatização de uma biblioteca ou centro de 

documentação deve, primeiramente, identificar a cultura, missão, objetivos e 

programas de trabalho da organização; as características essenciais da 

biblioteca com relação à sua abrangência temática, serviços e produtos 

oferecidos; os interesses e necessidades de informação dos usuários; a 

plataforma tecnológica existente na instituição em termos de software e 

hardware, bem como sua capacidade de atualização e ampliação, além dos 

recursos humanos disponíveis. 

 

  

A rapidez da evolução da tecnologia de tratamento eletrônico da informação, dos 

equipamentos de informática, das redes de comunicação de dados, o crescimento do acervo, a 

necessidade de modernizar os recursos de dados e recuperação da informação e a demanda 

dos usuários são fatores decisivos para a automação de bibliotecas (SAATKAMP et al, 2002). 

 Zhang (1998), analisando a automação de biblioteca em sua pesquisa, aponta que o 

custo é o principal fator que influencia o processo de tomada de decisão relacionada à 

automação. Ele destaca, ainda, os principais fatores na seleção de um sistema de 

gerenciamento de bibliotecas. São eles: confiabilidade, adaptação e flexibilidade, 

expansibilidade, tempo de resposta, documentação e outros. Desses, ele acentua o tempo de 

resposta como mais importante quando se pensar em seleção de sistemas de automação. Isso 

significa que os sistemas de automação têm que ser ágeis, potentes e confiáveis. 

 Com relação aos módulos que devem compor os sistemas de gerenciamento de 

bibliotecas, Zhang (1998), relaciona: circulação, aquisição, catalogação, Online Public Access 

Catalog (OPAC)
2
, aquisição e controle.  Para esse autor, o módulo circulação é o mais 

importante dentre todos. Tal módulo se destaca por manter um maior contato com o cliente, 

                                                           
2
Catálogo de Acesso ao Público constitui-se em um catálogo de biblioteca que possibilita o acesso à localização 

dos itens informacionais catalogados. 
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tendo em vista que gerencia o uso da informação na forma de empréstimo, devolução e 

renovação do material informacional. 

 O referido autor também diz que a seleção de sistemas de gerenciamento de 

bibliotecas é complexa porque exige dos gestores das unidades de informação conhecimentos 

sobre a tecnologia de informação, nos módulos, nos formatos de padrões internacionais, entre 

outros, tendo em vista a aquisição de um sistema que atenda de forma eficaz e eficiente à 

demanda das necessidades das bibliotecas e dos usuários.  

 Faibisoff e Ely (1974a) constataram em vários estudos, a seguinte ordem de 

necessidades que devem ser satisfeitas no desenvolvimento de sistemas de informação 

eficazes:  

1. A informação deve ser mais imediata: diminuir o intervalo de tempo entre a 

produção e a disseminação da informação; 

           2. Informação de qualidade: antes de disponibilizar as informações em sistemas 

automatizados essas devem ser analisadas e processadas quanto à relevância, 

precisão e qualidade. Isso diminuiria os efeitos da explosão da informação; 

 3. Imprescindível ter a quantidade de informação certa no tempo certo; 

 4. Recepcionar as informações orais ou escritas em linguagem compreensível; 

 5. Saber selecionar a informação correta sem precisar remeter à fonte outra vez; 

 6. Possibilitar uma boa navegação; 

 7. A necessidade de informação fácil e barata; 

            8. Conhecimento e conscientização da literatura corrente, bem como dos trabalhos em 

andamento; 

 9. Necessidade de conhecer e manusear os sistemas de informação disponíveis; 

 10. Sintetizar a literatura, o estado da arte, as opiniões e as pesquisas iniciantes;  

            11. A necessidade de agilizar a informação interpessoal; 

 12. A necessidade de especialista da área de conhecimento.  

 A esta ordem de necessidade para os sistemas de informação somam-se as funções 

básicas de um sistema de gerenciamento de bibliotecas propostas por Rowley (2002), quais 

sejam: 

a) sistemas de aquisição: realiza todo o processo de controle de compras do material 

informacional; 

b) sistemas de catalogação: executa a catalogação do acervo informacional, além de 

criar catálogos adequados para o acesso desse acervo; 
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c) catálogo em linha de acesso público e outras formas de catálogos: permite o 

acesso do item informacional ao público; 

d) sistemas de controle de circulação: possibilita o empréstimo domiciliar do 

material informacional e permite o usuário verificar sua situação perante a 

biblioteca; 

           e) controle de publicações seriadas: controla as publicações seriadas – periódicos, 

jornais, anuários, memórias, atas e relatórios; 

           f) informações gerenciais: gera relatórios gerenciais que servirão de apoio ao 

processo decisório administrativo; 

         g) sistemas de empréstimos entre bibliotecas: permite o empréstimo de material 

informacional pertencente a outros acervos; 

           h) outros recursos: criação de boletins, escritório eletrônico, entre outros. 

 Cabe ressaltar que essas funções contribuem para a funcionalidade do sistema, 

atendendo às necessidades das bibliotecas e que o sistema de automação de bibliotecas é 

composto de módulos, e cada um deles possui requisitos específicos a serem observados. 

No que diz respeito aos sistemas de automação de bibliotecas, estes possuem algumas 

particularidades: devem ser desenvolvidos levando em consideração os padrões dos formatos 

internacionais, para que a transferência de dados e o compartilhamento de registros 

informacionais possam ser assegurados. Sendo assim, destacam-se os seguintes padrões 

internacionais: 

 A Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2) é um código internacional que 

contém as regras de catalogação ou representação descritiva dos documentos. Para Mey 

(1995, p. 5) “a catalogação é o estudo, preparação e organização de mensagens codificadas, 

com base em itens existentes ou passíveis de inclusão em um ou vários acervos, de forma a 

permitir a interseção entre as mensagens contidas nos itens e as mensagens internas dos 

usuários.” Assim, a catalogação é a descrição técnica individual do item informacional, 

tornando-o único entre os outros. 

          Baseada em International Standard Bibliographic Description (ISBD), a AACR2 tem 

como objetivo facilitar a troca internacional da informação bibliográfica escrita ou legível, por 

máquina (RIBEIRO, 1995). Segundo essa autora, a AACR2 é dividida em oito áreas, nesta 

ordem: área do título e da indicação de responsabilidade, área da edição, área dos detalhes 

específicos do material (ou tipo de publicação), área da publicação, distribuição etc., área da 

descrição física, área da série, área das notas e área do número normalizado e das modalidades 

de aquisição. Essas áreas representam a caracterização do material informacional em uma 
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descrição bibliográfica, possibilitando ao usuário encontrar o item num catálogo automatizado 

ou não. 

Os principais documentos, emanados em eventos internacionais, que serviram como 

base para estabelecer os padrões internacionais de catalogação, são: os Princípios de Paris, o 

Código de Catalogação Anglo-Americano (CCAA), os Requisitos Funcionais para Registros 

Bibliográficos (FRBR) e a Declaração de Princípios Internacionais de Catalogação 

(SILVEIRA; TÁLAMO, 2009). 

Esses eventos possibilitaram a elaboração e posterior reformulação da AACR2, 

originando novas versões, com a finalidade de atender às necessidades de diversidades de 

suportes dos registros bibliográficos. 

A norma ISO 2709 – Documentation Format for Biblographic Interchange on 

Magnetic Tape, elaborada pelo Comitê Técnico ISO/TC 46 que trata da informação e 

documentação, e o Subcomitê (SC) 4, que trabalha com aplicativos de computador na 

informação e documentação, da Internacional Organization for Standartion (ISO). Essa 

norma estabelece os requisitos para o formato de troca de registros bibliográficos, detalhando 

todas as formas de documentos sujeitos à descrição bibliográfica (CÔRTE et al, 2002). Ainda 

segundo essas autoras, possibilita uniformização entre registros no que se refere à estrutura 

para o intercâmbio de informação. 

 O protocolo Z39.50 foi desenvolvido em 1984 pela National Information Standard 

Organization (NISO) com o propósito de pesquisar, recuperar e transferir informação 

bibliográfica em vários sistemas de informação distribuídos por meio de única interface de 

busca (CÔRTE et al, 2002).   

Rosetto (1997) define o Z39.50 da seguinte forma: 

 

É um protocolo de comunicação entre computadores desenhados para 

permitir pesquisa e recuperação de informação - documentos com textos 

completos, dados bibliográficos, imagens, multimeios - em redes de 

computadores distribuídos. Baseia em arquitetura cliente/servidor e 

operando sobre a rede Internet, o protocolo permite um número crescente de 

aplicações. 

  

Tal protocolo trabalha no modelo computacional cliente-servidor interligados entre si 

por meio de redes de computadores (CÔRTE et al, 2002).  Para essas autoras, esse protocolo 

serve para acessar catálogos de outras instituições, independentemente do sistema utilizado; 

promove acesso simultâneo a catálogos; compartilha registros bibliográficos; possui interface 

única para diferentes fontes; implementam formatos e procedimentos, administrando a troca 
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de mensagens entre um cliente e um servidor; destina-se à comunicação entre aplicações para 

recuperação da informação; além de permitir realizar as pesquisas utilizando termos 

individuais.  Permite à biblioteca recuperar registros bibliográficos de vários bancos de dados. 

Vê-se, portanto, que o uso do Z39.50, possibilita a interoperabilidade e o acesso à informação. 

 O formato Machine Readable Cataloging (MARC) foi desenvolvido pela Biblioteca 

do Congresso (LC) dos Estados Unidos da América. O MARC é um formato legível por 

computador com a finalidade de possibilitar o intercâmbio de dados, ou seja, importar dados 

de diferentes instituições ou exportá-los de instituição para outros sistemas ou redes de 

bibliotecas por meio de programas de computador desenvolvidos especificamente para isso 

(PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, 2008).  

 O MARC inclui as seguintes informações de dados bibliográficos: títulos, assuntos, 

autoria, notas, dados físicos e de publicação sobre material textual impresso ou manuscrito, 

arquivo de computador, mapas, música, recurso contínuo e material visual para o intercâmbio 

desses dados (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, 2008). 

Cada dado contém um código que o caracteriza entre os demais.  “Diferente da ISO 2709 e 

do protocolo Z39.50, o formato MARC é uma ferramenta de domínio exclusivo do 

bibliotecário que utiliza na atividade da descrição bibliográfica.” (CORTE et al, 2002, p. 47). 

Esses padrões são tão imprescindíveis para os sistemas de gerenciamento de 

bibliotecas que, se o sistema não os contemplar numa troca de bases de dados, a migração de 

dados pode tornar inexequível, assim como a aquisição de um novo software, nos casos em 

que as bibliotecas ainda não tenham sido automatizadas. 

Côrte et al (1999) descrevem os requisitos gerais e específicos que devem ser levados 

em consideração na avaliação, na seleção e na aquisição de software para automação de 

bibliotecas. Os requisitos gerais envolvem treinamento adequado; instalação, testes e garantia; 

suporte técnico e manutenção; documentação do sistema com versão em português; e 

condições institucionais - cultura organizacional, política da organização e perfil de usuários. 

Já os requisitos específicos incluem: 

 a) requisitos à tecnologia: constituem a capacidade de o sistema trabalhar diante dos 

recursos tecnológicos, objetivando a segurança e o intercâmbio de dados: acesso 

simultâneo às bases de dados pelos usuários, arquitetura de rede cliente/servidor, 

auditoria no sistema, atualização dos dados em tempo real, capacidade de suportar 

acima de dezesseis milhões de registros bibliográficos, garantia de manutenção e 

disponibilização de novas versões, interface gráfica; leitura de código de barras, 
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padrão ISO 2709, protocolo de comunicação Z39.50 e segurança na forma de registro 

e de gerenciamento dos dados; 

 b) requisitos do processo seleção e aquisição: módulo gerenciador do processo de 

aquisição de materiais bibliográficos: controle de todo processo de aquisição, controle 

de assinatura de periódicos, identificação de dados do processo de aquisição e 

identificação da modalidade de aquisição (doação, permuta e depósito legal); 

 c) requisitos ao processamento técnico dos documentos: módulo gerenciador dos itens 

informacionais: atualização em tempo real do banco de dados, campos e código de 

catalogação, código de barras para cada documento, construção de remissivas para 

autores/assuntos, formato MARC dos registros bibliográficos, possibilidade de 

duplicar registros, processamento de materiais especiais, obras raras e outros e sistema 

de gerenciamento para construção de tesauro; 

 d) requisitos do processo de empréstimo de documentos: módulo que gerencia o uso e 

a circulação dos documentos: aplicação de multas e suspensões; bloqueio automático 

de empréstimo em atraso; cadastro de usuários por categoria, categorização de 

empréstimo domiciliar, especial e empréstimo entre bibliotecas e categorização 

também quanto ao tipo de usuários e quanto a prazos e condições de empréstimo de 

materiais, controle de devolução, renovações e atrasos, emissão de cartas cobrança 

automática para usuários em atraso, de relatórios referentes ao processo de 

empréstimo, senhas para os empréstimos e relatórios do cadastro de usuário, 

possibilidade de pesquisar a situação do exemplar: disponível, emprestado ou 

encadernado, entre outros, realização de empréstimo, devolução, renovação e reserva 

on-line; 

 e) requisitos do processo de recuperação de informações: contêm os recursos especiais 

de pesquisa: capacidade de ordenar e classificar os documentos pesquisados, consulta 

à internet e elaboração de estatísticas, estratégia de pesquisa on-line nas bases de 

dados, indicação do status dos documentos (emprestado, disponível, encadernado) e 

possibilidade de envio do resultado da pesquisa por e-mail, recuperação por 

trucamento e uso de operadores booleanos, visualização do resultado da pesquisa na 

forma de referências, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT); 

f) requisitos do processo de divulgação da informação: módulo gerenciador das 

atividades de divulgação: emissão de listas de publicações por assuntos e autores, 
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geração de catálogo coletivo, visualização de registros on-line e relatórios tipo ABNT 

e AACR2, elaboração e impressão de referências em formato ABNT; 

g) requisitos do processo gerencial: módulo para o acompanhamento e avaliação das 

atividades da biblioteca visão gerencial: gerenciamento integrado dos dados e funções 

da biblioteca, gerenciamento dos tipos de materiais informacionais utilizados em 

bibliotecas, contabilizar estatísticas de circulação, processamento técnico, seleção e 

aquisição, atualização de tesouro, emissão de relatórios de circulação (assuntos mais 

consultados, tipos de documentos, por período), empréstimo; entrada e recebimento de 

materiais informacionais por período e listas de usuários por categorias. 

 Nessa linha de pensamento, Café, Santos e Macêdo (2001), expõem novas categorias 

para a avaliação de software de bibliotecas. São elas: características gerais do software, 

ergonomia, tecnologia – hardware -, compatilibidade e rede, seleção e aquisição, circulação, 

recuperação da informação, disseminação da informação, processo gerencial e características 

da organização fornecedora. 

 Constata-se que, em alguns aspectos, os autores citados possuem pontos convergentes, 

o que, de certa forma, realça o quanto é imprescindível estabelecer requisitos que visam 

ajudar os gestores de bibliotecas na tomada de decisão quanto à avaliação de seus softwares. 

 Mas a avaliação de softwares não perpassa apenas aspectos técnicos, ela também 

precisa estar amparada nas necessidades dos usuários, tendo em vista que eles têm 

proporcionado mudanças substanciais no desenvolvimento dos sistemas de informação com 

vistas a atender a essa demanda que a cada dia está mais exigente. Outra também, a 

implantação de sistemas de automação de bibliotecas requer o conhecimento na arquitetura de 

informação por auxiliar os usuários no processo de busca de informações ao possibilitar 

sistemas de informação adequados aos requisitos e especificidades da organização. 

 

3.1 ARQUITETURA DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS 

 

A informação, os usuários e os serviços são componentes estruturais de uma 

arquitetura de sistemas de gerenciamento de bibliotecas. E a arquitetura da informação é 

composta por quatro sistemas interdependentes: sistema de organização, sistema de rotulação, 

sistema de navegação e sistema de busca (AGNER, 2009). Esse autor esclarece também, que 

a arquitetura de informações preocupa-se com o projeto, a implementação e a manutenção de 

espaços informacionais digitais para o acesso humano, navegação e uso. 

White (2004) define arquitetura da informação como a arte e a ciencia de estruturação, 

bem como a classificação de sites e intranets para ajudar as pessoas a encontrar e gerenciar as 
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informações. Por a arquitetura de informação concentrar na organização das informaçoes em 

websites, esta seção propõe, especialmente, o estudo da arquitetura de sistemas de 

informação, 

O desenvolvimento de arquiteturas para o controle de sistemas tem sido uma área ativa 

de pesquisa há pelo menos 20 anos, com o intuito de compreender e construir sistemas de 

controle (SENEH, KRMER, 1998).  Esses autores ainda dizem que o termo arquitetura, 

refere-se à estrutura externa de uma arquitetura, que organiza as informações sobre a 

arquitetura e a aplicação. 

Em uma perspectiva mais ampla, o termo arquitetura foi utilizado 

como um conjunto de regras que define uma estrutura unificada e coerente de partes 

constituídas de conexões que estabelecem como as peças encaixam e trabalham em conjunto 

(NGNIATEDEMA, 2012).  Enquanto que sistemas de informação constituem-se em um 

conjunto de procedimentos organizados que proveem informação de suporte à organização 

(SILVA, RIBEIRO, RODRIGUES, c2004). 

Dessa junção tem-se a arquitetura de sistemas de informação que Langdon (2003) 

refere ao modo pelo qual os componentes de um sistema de informação, tais como: hardware 

de aplicação, software, bases de dados, redes e telecomunicações, entre outros são 

organizados e integrados.  

Segundo Tait, Pacheco e Abreu (1999), a arquitetura de sistemas de informação 

proporciona aprimorar as atividades do planejamento estratégico; melhoram o 

desenvolvimento de sistemas de informação computadorizados; racionalizam a execução das 

atividades; economizam tempo; estabelecem a ordem e controle no investimento de recursos 

de sistemas de informação; definem e inter-relacionam dados; fornecem clareza na 

comunicação entre os membros da organização; permitem melhorar e integrar ferramentas e 

metodologias de desenvolvimento de software; estabelecem credibilidade e confiança no 

investimento de recursos do sistema e fornecem condições para aumento da vantagem 

competitiva. 

Estudos apontam que esse tipo de arquitetura permite a noção completa de um sistema 

de informação, bem como das consequências que esses podem ocasionar mediante suas 

alterações. Para Macedo (2009), a necessidade da criação de uma arquitetura de sistemas de 

informação vem do alinhamento entre as realidades do negócio e da organização dos sistemas 

e tecnologias de informação de forma que possam dar resposta aos objetivos estratégicos da 

organização. 
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Os sistemas de informação evoluíram, contribuindo para vantagens competitivas de 

uma organização. Logo, um projeto de arquitetura direcionado a sistemas de informação surge 

como um aspecto vital para a formulação da estratégia de processos (LANGDON, 2003). 

Macedo (2009) discorre que geralmente um projeto de arquitetura de sistemas de 

informação é relativamente complexo, pois precisa-se perceber se ele é conveniente ao 

negócio; entender os aspectos técnicos específicos dos sistemas e tecnologias de informação; 

realizar toda a extensa recolha de informação e definir requisitos para a sua implantação. 

Ainda nessa linha de pensamento, Tait (2000) diz que a arquitetura de sistemas de 

informação engloba: 

 

Aspectos organizacionais como estrutura, missão, objetivos, metas, estratégias e 

programas (ações); negócios; os SI; a tecnologia de informação disponível 

(configuradas como hardware e software, telecomunicações, redes etc) e os usuários 

envolvidos (gerenciais, operacionais, desenvolvedores, clientes). 
 

 

 Como se vê, os sistemas de gerenciamento de bibliotecas precisam estar atrelados a 

uma arquitetura de sistemas de informação que possibilitem o mapeamento da organização na 

implantação desse tipo de sistemas, visando o desenvolvimento e o uso adequado destes. 

 Outro aspecto que precisa ser observado na arquitetura são os problemas de 

usabilidade que podem dificultar o acesso a informações nos sistemas de automação.   

Os problemas de usabilidade são percebidos quando a interação prejudica a realização 

de uma tarefa. Isso pode gerar o insucesso das organizações, por elas não levarem em 

consideração a usabilidade quando projetam seus sites e seus sistemas de informação, por não 

atendem aos anseios dos usuários no que se refere à facilidade de uso. 

Para Nascimento e Amaral (2010), a usabilidade é um conjunto de métodos e técnicas 

utilizadas para averiguar a efetividade e a eficácia de um sistema de automação.  Nessa 

perspectiva, tornou-se um atributo de qualidade que proporciona a permanência desse sistema 

e a de sites no mercado, por possibilitar uma interface amigável e de fácil utilização.   

Na visão de Nielsen e Loranger (2007), a usabilidade facilita o uso de algo, 

propiciando rapidez e autonomia ao usuário. Logo, os sites com usabilidade têm melhor 

chance de ser selecionados, e as pessoas permanecem neles por atestarem que são úteis. 

Percebe-se, ainda, que são poucos os projetos de websites e de sistemas de informação 

que se preocupam com a usabilidade, ou seja, com a simplicidade e a facilidade do uso da 

interface. Por isso, algumas organizações podem fracassar, se os usuários tiverem dificuldades 
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de localizar as informações, pois, apesar de serem atraídos pelo conteúdo, eles tendem a fazer 

uso apenas por uma vez. 

Um projeto de websites, para ter sucesso, deverá ser desenvolvido levando em 

consideração a usabilidade que permite ao usuário encontrar a informação desejada, caso 

contrário, esse projeto fracassará em virtude dos clientes insatisfeitos (NIELSEN e 

LORANGER, 2007). 

A usabilidade também propõe adequar o formato do design gráfico do site às 

expectativas do usuário, para tanto se faz necessária uma navegação consistente que o ajude a 

visualizar a localização para que ele passe de uma área para outra. “Os usuários esperam sites 

que organizem informações que façam sentidos para eles” (NIELSEN; LORANGER, 2007, p. 

173).  Daí a importância de sites que possuam um feedback para os clientes.  

Nos websites, os problemas de usabilidade são identificados seguindo as categorias 

abaixo, por serem os principais parâmetros utilizados na avaliação dos websites, de acordo 

com Nielsen e Loranger (2007): 

a) pesquisa: constitui-se no principal elemento que induz o usuário a acessar websites, 

ela gera expectativas que vão desde as respostas aos anseios profissionais e aos de 

crescimento pessoal; 

b) localização: visa estudar a arquitetura da informação, navegação e links se ambos 

facilitam a localização das áreas de interesse do usuário; 

c) design da página: é analisado o layout, imagens gráficas, interface gráfica, rolagem, 

tipografia com a leitura e a legibilidade; 

d) informação: conteúdo (redação simples e clara), informações dos produtos e 

serviços, informações corporativas e preços; 

e) suporte e tarefas: fluxo de trabalho, privacidade e formulários; 

f) design espalhafatoso: multimídia, botão voltar, PDF/impressão, nova janela e som. 

A compreensão do usuário é fundamental para desenhar os serviços, para tanto há de 

se investigar as necessidades de informação da organização ou comunidade, assim como as 

necessidades de informação das pessoas dentro de seus próprios contextos (DOMÍNGUEZ, 

2008). 

Nessa perspectiva, as bibliotecas assumem um papel importante nessa nova conjuntura 

do advento da sociedade digital, por processarem de forma acumulativa a retroalimentação, 

transmissão do conhecimento e da informação. Assim, os sistemas de automação e os 

websites voltados para os usuários precisam adaptar seus projetos aos parâmetros da 

usabilidade, para obter eficácia e qualidade. 



48 

3.2 USUÁRIOS DE SISTEMAS GERENCIMENTO DE BIBLIOTECAS 

 

  Os sistemas de informação precisam adequar-se às necessidades e aos requisitos de 

informação dos usuários a que eles se destinam, de modo a atingir a sua principal finalidade: 

satisfação do usuário.  

A importância de se conhecer o usuário surge a partir do pressuposto de que a 

observação, a análise, a identificação e a descrição das necessidades do uso da informação são 

vitais para a avaliação das bibliotecas e dos serviços de informação (LIMA, 1994).  Desse 

modo, para esse autor, o conhecimento a respeito de como os usuários buscam e recuperam 

informação é primordial para o desenvolvimento de suas pesquisas e o aprimoramento das 

prestações de serviços. 

Entre as tarefas de um sistema de informação em bibliotecas estão a organização e o 

gerenciamento do acervo informacional, havendo para isso a necessidade de se conhecer o 

público-alvo. Um acervo selecionado, analisado e processado conforme os interesses e as 

necessidades dos usuários torna-se mais facilmente acessível e favorece a recuperação e a 

disseminação da informação. 

O usuário satisfeito na sua tentativa de obter a informação por meio de um sistema 

eficaz de automação em biblioteca dará credibilidade à instituição e possivelmente retornará 

mais de uma vez (LIMA, 1994). 

É necessário considerar que os usuários demandam informação para atender a 

diferentes objetivos e finalidades em decorrência das atividades que realizam e das funções 

que exercem. Assim, por exemplo, os principais fatores para que os usuários/cientistas 

busquem a informação são, de acordo com Figueiredo (1994): atualização periódica, solução 

de um problema de momento, levantamento retrospectivo, revisão de um conhecimento e 

informação relacionada a outras áreas. 

Os usuários, enquanto consumidores de informação comportam-se de acordo com 

necessidades imediatas e não imediatas, enquanto outros tipos de usuários terão outras 

motivações. Por um lado, diante de necessidades imediatas, o indivíduo busca em seus 

arquivos pessoais sua própria memória e as observações por ele anotadas, consideradas fontes 

internas. Por outro lado, as necessidades não imediatas permitem que ele utilize fontes 

externas, tais como: literatura sobre o assunto desejado e os contatos pessoais (LIMA, 1994).  

Poucos estudos de usuários são aplicados diretamente para o planejamento de sistemas 

de informação (FIGUEIREDO, 1994). Segundo essa autora, os estudos dos usuários permitem 

verificar para quais fins os indivíduos usam a informação e quais os fatores que afetam tal 
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uso. Esses estudos servem como canais de comunicação para as bibliotecas preverem a 

demanda ou a necessidade de mudança em seus produtos ou serviços, além de orientar uma 

distribuição adequada de recursos financeiros, humanos e administrativos. 

Lima (1989) sustenta que no estudo de usuário faz-se necessário monitorar o ambiente 

em que o sistema está inserido, visando estruturar a base de dados em grau de especificidade 

de informação que o usuário necessita para fazer uma busca. 

 O planejamento de sistemas de automação no século XX vislumbrava as capacidades 

técnicas do sistema a ser implantado, e não as necessidades dos possíveis usuários da 

tecnologia (FIGUEIREDO, 1994). Essa autora ainda diz que o planejamento e a avaliação de 

sistemas de informação requer uma ampla gama de dados quantitativos, inclusive referentes 

às necessidades informacionais dos usuários. 

 Desenvolver um sistema voltado para as necessidades dos usuários não parece ser uma 

tarefa fácil, tendo em vista que para cada usuário existe uma necessidade de informação e que 

ao longo do tempo muda. Por isso, é preciso guiar-se por diretrizes, tais como as propostas 

por Faibisoff e Ely (1974b), que servem de base para o desenvolvimento de sistemas de 

informação orientados aos usuários: 

            1. Identificar as informações específicas de que o usuário realmente necessita no 

momento ou requer para o que ele está fazendo. Essa diretriz parece óbvia, porém 

está sendo negligenciada. Ela é importante por estabelecer as características do 

sistema e a base para o planejamento que precede a implantação; 

           2. Identificar o usuário no que diz respeito à sua disciplina ou meio ambiente. Não é 

bastante o planejador de sistema saber em qual categoria (cientista, executivo, 

estudante, profissional liberal [...]) o indivíduo se enquadra, mas saber que cada um 

possui necessidades específicas e requer diferentes tipos de informação; 

           3. Deve haver uma interação entre o especialista da informação e o usuário, seja ele 

parte de uma comunidade de pesquisa, seja do público em geral. Essa interação 

possibilita haver um maior feedback entre as exigências dos usuários e o sistema 

que gerou os dados. Com um especialista da informação a biblioteca torna-se mais 

relevante à sua clientela; 

           4. A informação deve ser fornecida em um formato apropriado para que seu uso seja 

efetivo. O sistema deve ser projetado para atender as exigências dos usuários, e não 

colocar sobre os usuários o ônus que representa a necessidade de adquirir novo 

conhecimento; 
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            5. Os registros existentes devem ser amplos o bastante para fornecer informações 

necessárias e para permitir descoberta acidental. É essencial projetar sistemas 

adequados para fornecer documentos necessários aos propósitos dos usuários, bem 

como documentos periféricos que respondam uma questão casual ainda não 

formulada por eles; 

             6. O sistema deve ser desenvolvido de modo a fornecer a quantidade certa de 

informação no tempo certo. Na academia, o bibliotecário é condicionado a pensar 

no livro certo para a pessoa certa e na hora certa. Isso significa que, quando 

fornecer a quantidade certa de informação, não significa que a informação seja 

limitada, mas que haja uma distinção entre as necessidades e a quantidade de 

informação necessária que satisfaça, especificamente, aquela necessidade; uma 

premissa que apoiava o planejamento de sistemas de informação era que quanto 

mais informação fornecida, mais produção por parte do pesquisador. Todavia, isso 

foi contestado, pois em muitos casos, a informação em excesso sufoca a curiosidade 

do cientista e reduz a produtividade. A ausência de informação e as lacunas do 

conhecimento representam os impulsos para a produção científica; 

             7. A informação deve ser armazenada de forma a torná-la disponível e facilmente 

acessível. Na medida do possível, a busca de informação deve proporcionar o 

retorno máximo com um mínimo de energia e de esforços por parte do usuário. 

Logo, o sistema deve ser simples de usar e o mais acessível possível; 

8. Estabelecer normas (padrões) para assegurar a utilidade de futuras coleções de 

dados: a informação de hoje, em qualquer formato, pode ser o arquivo de amanhã. 

Então, torna-se importante preservar os dados, para que eles estejam disponíveis e 

acessíveis, com o uso de padrões e diretrizes que assegurem a durabilidade; 

9. O sistema deve conjecturar que o usuário não sabe articular sua necessidade de 

informação: determinar as necessidades de informação dos usuários do sistema é 

uma tarefa difícil, devido a que, muitas vezes, os usuários não sabem verbalizar as 

suas necessidades, além de que as necessidades variam de acordo com as 

características dos indivíduos, as circunstâncias e o meio ambiente em que o usuário 

se insere. Portanto, tais necessidades são frequentemente inferidas; 

10. O sistema deve se adaptar aos hábitos do usuário e não insistir em que o usuário 

se adapte a ele. Deve ser compatível com a estratégia de busca do usuário. Este 

geralmente sabe como procurar a informação. Se o sistema se ajusta a esse modelo 
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centrado no usuário, a pesquisa é mais rápida, e maior é a satisfação deste com 

aquele; 

11.  Desde que a comunicação oral seja uma característica importante na coleta de 

informação, o sistema deve encontrar formas para facilitar a disseminação da 

informação: os canais de informação referidos como canais invisíveis, são 

frequentemente os meios mais importantes de obter informação. Para tanto, esses 

canais devem ser levados em consideração quando do desenvolvimento do sistema; 

12.  Disponibilizar a informação pode ser mais importante do que especificar os 

requisitos de informação: os planejadores de sistemas precisam saber qual 

informação está disponível e onde encontrá-la. Com isso, mais informações poderão 

ser utilizadas e mais necessidades poderão ser satisfeitas, na medida em que todas as 

informações estão disponibilizadas. 

             Figueiredo (1994) aponta que é imprescindível que os sistemas de informação, cujo 

objetivo é atender as necessidades e as demandas de informação dos seus usuários, busquem 

por meio de seus idealizadores fazer estudos de usuários para adequar as suas coleções, 

serviços e produtos àquelas necessidades e às demandas. Ela também ressalta que algumas 

das diretrizes que foram propostas por Faibisoff e Ely (1974b) já estão ultrapassadas ou não 

são viáveis ou aplicáveis, cabendo ao desenvolvedor analisar as que são oportunas e adequá-

las à realidade e aos objetivos do sistema a ser implantado ou avaliado.  

Numa sociedade marcada pelo fenômeno informacional e pela diversidade de 

necessidades informacionais, é preciso que os sistemas de informação mudem de paradigma 

no que diz respeito ao foco de atenção, de modo que estejam voltados para atender as 

necessidades dos usuários (COSTA; RAMALHO, 2010).  

Essas autoras também evidenciam que os usuários estão em constante processo de 

mudança, considerando suas necessidades cognitivas, afetivas e fisiológicas próprias, 

limitadas pelos aspectos socioculturais, políticos e econômicos. Portanto, de acordo com o 

paradigma centrado no usuário, estes têm atitude ativa, e nesse sentido são os sistemas que 

devem adaptar-se para atender as necessidades dos usuários. 

Le Coadic (2004) afirma que existem duas grandes classes de necessidade de 

informação: a necessidade de informação do conhecimento e a necessidade de informação em 

função da ação. A primeira é originada do desejo de saber, da paixão, enfim, da pulsão de 

conhecer o sentido das coisas. Já a segunda é derivada das necessidades materiais originadas 

da realização das atividades humanas, profissionais e individuais. 
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 Assim, segundo esse autor, para conhecer as necessidades de informação dos usuários, 

é preciso buscar responder as seguintes indagações: Quem necessita de informação? Qual o 

tipo de informação? Para qual grupo de pessoas ela atende? Por que as pessoas precisam dela? 

Quem decide quanto a esse tipo de necessidade? Quem a seleciona? Que uso é dado ao que é 

fornecido? Que consequências resultam desse uso para o indivíduo, grupo, instituição e 

sociedade em seu conjunto? 

Na prática, buscar as respostas para essas questões não constitui um hábito dos 

desenvolvedores de sistemas, embora esta análise seja uma atividade interativa na qual é 

necessário levar em consideração o impacto da informação na vida dos usuários, de modo a 

elaborar sistemas automatizados adequados às suas necessidades informacionais.  

A compreensão do usuário é fundamental para desenhar os serviços. Para tanto, há de 

se investigar as necessidades de informação da organização ou comunidade, assim como as 

necessidades de informação das pessoas dentro de seus próprios contextos (DOMÍNGUEZ, 

2008). 

Então o desenho lógico de um sistema de informação deve estar orientado para a 

satisfação do usuário. Deve ser desenvolvido para recuperar a informação e atender tal 

usuário. Tem que possuir uma interface amigável, bem como considerar a informação como 

valor social, comparando-a com os custos dispendidos para torná-la acessível (LIMA, 1989). 

A esse enfoque Ribas (2005) acrescenta que uma forma especialmente produtiva de 

contemplar o desenho das aplicações interativas é fazer um equilibro entre a eficácia e o 

estímulo. 

Outro fato preponderante, diz respeito quanto a troca de sistemas, seja por meio de um 

processo de migração de dados, os desenvolvedores dos sistemas buscarem atender as 

necessidades e os perfis dos usuários reais e potenciais que fazem uso do sistema. 

 

3.3 PROCESSO DE MIGRAÇÃO DE DADOS EM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO 

DE BIBLIOTECAS 

 

A migração de sistemas consiste na conversão de uma base de dados para outra. 

Existem dois processos essenciais que ocorrem durante esse tipo de migração: o primeiro é a 

extração e o carregamento de dados do sistema antigo para o novo; o segundo é o 

estabelecimento de fluxos de trabalho e das responsabilidades que são importantes para o 

novo sistema (RAJU et al, 2007). 
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A migração de dados atualmente constitui-se em uma oportunidade para que as 

bibliotecas possam se estabelecer no mercado competitivo, na medida em que possibilita uma 

maior agilidade na substituição de seus sistemas, bem como na atualização destes.   

Nesse aspecto, a migração de sistema precisa de um grande projeto que requeira um 

planejamento amplo, programação cuidadosa e conhecimentos e técnicos locais (NFILA; 

DINTWE; RAO, 2005). Esses autores ainda identificam uma série de fatores que devem ser 

considerados na implementação de sistemas de migração, e isso inclui: a preparação do local e 

dos dados para a transferência do antigo para o novo sistema; a definição do cronograma de 

trabalho; a estimativa do tempo de inatividade e o treinamento de pessoal com o fabricante de 

sistemas.  

Os sistemas para inovação e melhorias em bibliotecas têm que ser compatíveis e 

integrados para lidar com todos os módulos, além de confiáveis (NFILA; DINTWE; RAO, 

2005). Esses autores ressaltam, ainda, a importância de todos os funcionários da biblioteca 

serem informados sobre a necessidade de um novo sistema como parte da estratégia da gestão 

de mudança e que, no futuro, durante a migração para um novo sistema em unidades de 

informação, haverá necessidade de se planejar, para que a equipe não trabalhe sob pressão. 

A introdução da nova tecnologia é, geralmente, associada à destruição ou substituição 

da velha tecnologia, pois entradas e saídas são reorganizadas ou substituídas e, em alguns 

casos, ocorre até mesmo a relocalização (MOSHIRI; SIMPSON, 2011). Para esses autores, 

uma nova tecnologia afeta a saída não só diretamente, diminuindo os custos de produção, mas 

também indiretamente, por meio da interação com o capital humano e o organizacional.  

O processo de migração parte da aquisição de uma nova tecnologia, exigindo novas 

atualizações, por isso os gestores de TI devem ter um planejamento para que essa migração 

aconteça sem danos e sem perdas financeiras. 

 A migração de sistemas é uma decisão complexa que requer um planejamento 

cuidadoso com o envolvimento de todos os integrantes do processo. Ela deve constar 

inicialmente de um plano de migração que, para Silva, Ribeiro e Vianna ([2009]), deve levar 

em consideração os seguintes pontos: 

a) motivação e sensibilização dos usuários para a migração: apresentar os 

motivos da organização na adoção de uma nova tecnologia. Ao integrar o 

público-alvo da migração, as organizações buscam uma maior aceitação desse 

processo, tendo em vista que o sucesso depende do fator humano; 
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b) elaborar um cenário detalhado para migração: analisar o ambiente antes de 

se implantar uma permuta de tecnologia com coleta de requisitos que visam 

subsidiar as ações do plano de migração; 

c) definir a forma ou modelo do processo de migração: ministrar palestras, 

com grupos menores, que visam a uma maior aceitação e menor resistência por 

parte dos usuários, no que diz respeito à migração.  

A Figura 2 mostra um modelo de gerência de migração proposto por Saatkamp et al 

(2002) que pode esclarecer e facilitar o processo de migração: 

 

                 Figura 2 - Modelo de gerência de migração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: Adaptado de Saatkamp et al (2002). 

 

Detalhando esse modelo segundo essas autoras, tem-se: 

a) equipamentos necessários: fazer um levantamento dos computadores, 

verificar em termos de quantidades e configurações para a implantação do 

sistema; 

b) customização do sistema: definir os padrões que atendam às reais 

necessidades da biblioteca; 

c) pré-testes: realizar conversão de dados para realizar pré-testes a fim de saber 

se há compatibilidade dos sistemas; 

d) treinamento: capacitação dos multiplicadores do sistema; 

e) implantação: execução do novo sistema. 
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Ao desmembrar o modelo de gerenciamento de migração proposto por Saatkamp et al 

(2002) tem-se que observar primeiro: os equipamentos necessários que utilizaram no processo 

de migração por meio de levantamento, para saber a quantidade e a configuração que se 

comportam ao novo sistema; a customização do sistema, verificar se o sistema possibilita 

modificações que correspondam às necessidades da biblioteca; o pré-testes, elaborar testes 

com vistas a propor os ajustes necessários. Realizados esses procedimentos o outro passo é o 

treinamento, que consiste em apresentar o novo software para os usuários do sistema com a 

utilização por eles. E por fim, a implantação, depois de verificado todos esses procedimentos, 

com êxito. 

O desenvolvimento de um processo de migração é trabalhoso e precisa ser feito 

minuciosamente, para não haver resistências de usuários que não se adaptaram à nova 

tecnologia pelo fato de a migração ter sido mal elaborada ou mal sucedida (SILVA; 

RIBEIRO; VIANNA, [2009]).  

Deve-se também atender para o fato de que a transição de uma tecnologia envolve 

custos. Então, para que esses custos se revertam em investimentos, é preciso que o processo 

de migração tenha um plano consolidado para sua implantação e seja aprovado por todos os 

integrantes da organização.   

 Toda aquisição de uma nova tecnologia passa, inicialmente, pelo processo de análise. 

Primeiramente, deve-se examinar com atenção o novo sistema pelas tabelas e pelos campos, 

principalmente aquelas que fazem parte do processo de migração (CÔRTE, et al, 1999).  

Esses autores ainda concordam que, para que haja compatibilidade nesse processo, é 

importante fazer um mapeamento, documentando a política de funcionamento para que o 

novo fornecedor do sistema possa tornar equivalentes as tabelas e os campos no novo sistema. 

Esse fornecedor também deverá conhecer as necessidades da biblioteca, para que possa 

customizar o sistema, atendendo às especificidades não contempladas e às informações acerca 

dos registros dos dados do software utilizado. 

A busca de integridade do novo sistema passa por testes e simulações. Uma cópia das 

bases bibliográficas é repassada para o futuro sistema com a finalidade de ser testada para 

saber se há viabilidade ou não para implantação (CÔRTE et al, 1999). Portanto, os testes e 

simulações são imprescindíveis para certificar se o novo sistema consegue interpretar os 

dados já cadastrados, bem como fazer os ajustes necessários para validar todo o processo de 

migração. 



56 

A conversão da base apenas poderá ser feita se os testes e simulações forem 

satisfatórios. Essa conversão precisa ser guiada por um plano de migração que contemple os 

passos que devem ser realizados no processo de migração (CÔRTE el al, 1999).  

Estudos apontam que, para a conversão, há necessidade de um treinamento com a 

equipe do sistema para apresentar a funcionalidade do novo, visando aumentar a eficiência e 

melhorar os serviços oferecidos, bem como sanar as dúvidas que poderão surgir no uso. 

Nesse panorama, a conversão de sistemas pode trazer benefícios e também danos - 

resultantes de riscos -, mas esses últimos podem ser identificados e administrados quando se 

tem consciência da importância de um plano de migração incluso em todas as etapas que 

norteiam a troca de sistemas.  
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4 TRILHA METODOLÓGICA 

 

         Esta seção apresenta a trilha metodológica seguida neste estudo, assim dividida: a seção 

4.1, detalha a classificação da pesquisa no que tange aos objetivos, ao objeto e aos 

procedimentos metodológicos; a seção 4.2, justifica a escolha do locus da pesquisa e 

caracteriza os sujeitos; já a seção 4.3, justifica o porquê do instrumento escolhido, mediante o 

tipo de pesquisa e explicita-o; por fim, a seção seguinte, apresenta o método e a técnica para a 

análise dos dados.  

 

4.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Visando atender aos objetivos propostos, esta investigação enquadra-se em uma 

pesquisa exploratória. Exploratória na busca de uma visão mais ampla sobre o tema com um 

levantamento bibliográfico, em função de os riscos de TI, relacionados ao processo de 

migração, principalmente no Brasil terem sido pouco explorados. Dessa forma, foi exigido um 

maior aprofundamento por meio de uma revisão de literatura das correntes teóricas e dos 

relatos de experiências. 

          Optou-se por utilizar a pesquisa qualitativa, devido a esta melhor responder ao objeto 

da pesquisa e por permitir analisar os riscos de TI na conversão de bases de dados em 

sistemas, conforme a apresentação de Chizzotti (1998) que vê, na pesquisa qualitativa, uma 

forma objetiva de esclarecer uma situação, para buscar conscientizar os pesquisadores dos 

problemas e das condições que a geram, com o intuito de que eles encontrem os meios, as 

estratégias para resolvê-los ou minimizá-los.  

Dessa forma, esta investigação se pauta em um estudo de caso, por melhor se ajustar à 

análise do fenômeno: os riscos de TI, que, no caso do sistema gerencial da BCZM, apresenta 

situações e problemas reais que vêm sendo detectados, não analisados, tampouco estudados, 

na prática, quando da conversão dos dados em sistemas automatizados. Sendo assim, há a 

necessidade de se fazer um estudo detalhado e aprofundado para se evidenciar o quanto são 

frequentes e comuns esses tipos de riscos.   

 

4.2 LOCUS E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

O locus desta pesquisa são as unidades de informação do Sistema de Bibliotecas 

(SISBI) da UFRN, composto por quatorze (14) unidades. Do total, foram excluídas as 
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bibliotecas dos centros acadêmicos e do interior do Estado. Dessa forma, tem-se a BCZM 

como locus, por ser: 

a) a biblioteca mais antiga e a central; 

b) possuir o maior acervo; 

c) possuir a maior infraestrutura; 

d) por todo o processo de migração de sistemas, inicialmente, começar por ela 

para, depois, se estender, às demais bibliotecas setoriais; 

e) por concentrar o maior número de bibliotecários lotados nessa Unidade (vinte e 

seis). 

 Também se inclui nesse locus a Superintendência de Informática da UFRN por: 

a) ser o órgão responsável pela elaboração do sistema; 

b) ter lotado, no seu quadro funcional, o analista de informática que atuou no 

desenvolvimento do módulo biblioteca do sistema SIGAA, como também os 

coordenadores do módulo e desse sistema; 

c) procurar compreender a estrutura do sistema, em especial, o módulo biblioteca 

por meio dos seus idealizadores. 

Para essa pesquisa temos como sujeitos: 8 (oito) bibliotecários e o analista de sistemas, 

lotados na BCZM; o analista de sistemas e o coordenador do sistema SIGAA, ambos lotados 

na Superintendência de Informática da UFRN, totalizando 11 (onze) sujeitos.  

Quanto à caracterização dos sujeitos, optamos por incluir neste estudo 8 (oito) 

bibliotecários e 1 (um) analista de sistemas, integrantes da Comissão do SIGAA e do Sistema 

Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC). Cada um dos bibliotecários é 

representante de um setor especifico da Biblioteca. Essa Comissão, segundo a sua 

coordenadora, foi criada em 18 de abril de 2011 com a finalidade de aprimorar os módulos do 

SIGAA e do SIPAC, tendo como objetivo contribuir na melhoria dos sistemas automatizados 

utilizados pelo SISBI da UFRN.  

Dos 8 (oito) bibliotecários atuantes na BCZM, foram entrevistados apenas 7 (sete), 

devido a um desses profissionais não ter trabalhado com o ALEPH, também por não ter 

operacionalizado o módulo biblioteca do SIGAA, e sim o SIPAC. Logo, configurou-se na 

necessidade de substituição por outro integrante da Comissão, que na época era vice-diretora 

da Biblioteca e coordenadora das bibliotecas setoriais. 

A escolha do analista de sistemas da BCZM deve-se ao fato de ele fazer parte da 

Comissão e por ele ter acompanhado várias migrações ocorridas nessa Unidade de 

Informação e, inclusive, por ter desenvolvido o Sistema de Bibliotecas (SIABI), um dos 
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sistemas já utilizados pela Biblioteca. Assim, ele tem conhecimento em Sistemas de 

Gerenciamento de Bibliotecas, podendo contribuir substancialmente para esta investigação. 

Apesar de esse analista ter sido considerado uma peça fundamental para essa pesquisa, 

infelizmente, ele negou-se a participar, alegando não ter vivenciado de perto o processo de 

migração de dados do módulo biblioteca do sistema SIGAA na BCZM. 

Com relação aos sujeitos da área de informática, temos, inicialmente, o analista de 

informática responsável pelo desenvolvimento do módulo biblioteca e o coordenador do 

sistema SIGAA, que gerenciou todo o processo de desenvolvimento desse sistema. 

Posteriormente à aplicação das entrevistas, soube-se da existência do coordenador do módulo 

biblioteca; então este passou a fazer parte dos sujeitos da pesquisa, totalizando 3 (três) na área 

de informática. 

 

4.3 INSTRUMENTO DA PESQUISA 

 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, para esta investigação, recorreu-se a um 

roteiro de entrevista semiestruturada como instrumento para a coleta de dados. Segundo Boni 

e Quaresma (2005), esse tipo de entrevista tem como vantagens: elasticidade na duração, 

cobertura mais profunda do fenômeno, maior interação entre o entrevistado e o entrevistador, 

além de possibilitar uma maior espontaneidade do entrevistado.  

Foram elaborados roteiros de entrevistas específicos (APÊNDICES A, B) para serem 

aplicados em cada área: informática e biblioteconomia. Esses roteiros foram compostos por 

perguntas fechadas e abertas, com o intuito de aprofundar-se mais no tema e poder extrair das 

pessoas um melhor resultado nas respostas, principalmente nas significações ocultas. As 

perguntas foram agrupadas em quatro eixos temáticos.   

No primeiro eixo, dados informacionais para traçar os perfis dos entrevistados; no 

segundo eixo, as questões foram divididas em ativos: hardware, software e pessoal; no 

terceiro eixo, em áreas funcionais, tais como: entrada, comunicação, processamento e saída de 

dados; e no último eixo, questões relacionadas ao gerenciamento de riscos de TI, buscando 

identificar as vantagens para a implantação desse tipo de gerenciamento em unidades de 

informação. Os eixos temáticos 2 e 3, nos quais foram agrupadas as questões por áreas 

funcionais e ativos, levaram em consideração os apontamentos de Rainer Júnior, Snyder e 

Carr (1991), que fizeram um estudo sobre a análise dos riscos de tecnologia da informação; já 

o eixo 4 foi estabelecido visando atender a um dos objetivos propostos. 
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Primeiramente, aplicou-se um teste-piloto nos meses de janeiro e fevereiro de 2012, 

com um pequeno grupo de uma instituição privada e outra pública, composto das duas áreas 

em questão, objetivando dispor de elementos que pudessem emergir na formalização e 

consolidação do instrumento final para a coleta de dados.  

A partir da análise dos dados obtidos no teste, houve a necessidade de reformular os 

objetivos da pesquisa, tendo em vista que as questões formuladas não garantiam com exatidão 

os objetivos propostos anteriormente. Também foram reformuladas algumas perguntas que 

dificultavam a compreensão pelos entrevistados. Além disso, percebeu-se a necessidade de 

elaborar novas questões que visassem abranger o fenômeno de investigação. Dessa nova 

realidade, tem-se o Quadro 3 que retrata o aporte teórico que foi extraído da  leitura dos 

autores que  norteiam cada questão para posterior formulação dos roteiros de entrevista. 

 

Quadro 3 – Aporte teórico para a formulação dos roteiros de entrevista. 

Eixos Questões  Autores 

 

E
ix

o
 I

I 

Com base em sua percepção, cite quais as dificuldades 

encontradas de comunicação e negociação entre os operadores 

(bibliotecários) e os idealizadores do sistema na conversão dos 

dados. 

Côrte (1995), Rowley (2002), Raju et al 

(2007), Nfila, Dintwe e Rao (2005), 

Saatkamp et al (2002) e, Sila e Ribeiro 

(2001). 

1) Cite o(s) módulo(s) que você operacionaliza no novo sistema? Côrte (1995) e Rowley (2002). 

2) Identifique, dentre estes formatos de padrões internacionais, quais 

formatos o módulo biblioteca do SIGAA possui: MARC, ISO 

2709. Z39-50, AACR2, entre outros. 

Côrte (1995), Ribeiro (1995), Rosetto 

(1997) e Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro (2011). 

O novo sistema permite atualização e customização? Justifique. 

 

Côrte (1995) e Rowley (2002). 

Relate como foi o treinamento para o uso do novo sistema. Caso 

não tenha havido, explique os motivos. 

Côrte (1995) e Rowley (2002). 

Você estava convencido da importância e da necessidade de 

mudança para o novo sistema? 

Côrte (1995), Rowley (2002), Raju et al 

(2007), Nfila, Dintwe e Rao (2005), 

Saatkamp et al (2002) e, Sila e Ribeiro 

(2001). 

Existiram bibliotecários que não estavam convencidos com essa 

mudança? Qual o motivo? 

Côrte (1995), Nfila, Dintwe e Rao 

(2005), Raju  et al (2007), Rowley 

(2002), Saatkamp et al (2001) e, Sila e 

Ribeiro (2001). 

Houve rejeição por parte dos bibliotecários para a implantação do 

novo sistema? 

Côrte (1995),Nfila, Dintwe e Rao (2005), 

Raju et al (2007), Rowley (2002), 

Saatkamp et al (2002) e, Sila e Ribeiro 

(2001). 

Existiram dificuldades por parte dos bibliotecários na assimilação 

e no manuseio do novo sistema? Qual? 

Côrte (1995), Nfila, Dintwe e Rao 

(2005), Raju et al (2007), Rowley (2002), 

Saatkamp et al (2002) e, Sila e Ribeiro 

(2001). 

 

E
ix

o
 I

II
 

O que você entende por riscos de TI? Westerman e Hunter (2008),  Rainer 

Júnior, Snyder e Carr (1991), Shao Yong 

(1992), Stnecker, Helse e Frank (2010) e, 

Klinke e Renn (2002) 

Assinale quais os riscos de TI que ocorreram após o processo de 

migração para o novo sistema. 

Côrte (1995), Rowley (2002), Raju et al 

(2007), Nfila, Dintwe e Rao (2005), 

Saatkamp et al (2002) e, Sila e Ribeiro 

(2001). 

                                                  (Cont.) 
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Eixos Questões Autores 
 

E
ix

o
 I

II
 

Classifiquem os riscos identificados nas seguintes categorias: 

hardware, software e pessoal. 

 

Raju et al (2007). 

Quais as implicações que esses riscos assinalados geraram para a 

Biblioteca. Em caso negativo, explique o motivo de não ter 

havido os riscos. 

Côrte (1995), Klinke e Renn, (2002), 

Nfila, Dintwe e Rao (2005), Valorinta 

(2009), Raju et al (2007),   Rainer Júnior 

,Snyder e Carr (1991), Rowley (2002), 

Saatkamp et al (2002),  Sila e Ribeiro 

(2001), Shao Yong (1992), Stnecker, 

Helse e Frank (2010) e, Westerman e 

Hunter (2008). 

Dentre os riscos da questão 2, qual (quais) você considera mais 

critico em um processo de migração? Por que? 

Côrte (1995), Rowley (2002), Raju et al 

(2007), Nfila, Dintwe e Rao (2005),  

Saatkamp et al (2002) e, Sila e Ribeiro 

(2001). 

Com base na sua percepção, quais os riscos decorrentes em um 

processo de migração de dados? Expliquem quais as implicações 

que eles podem ocasionar para uma Unidade de Informação. 

 

Côrte (1995), Rowley (2002), Zhang 

(1998), Nfila, Dintwe e Rao (2005), Fila, 

Dintwe e Rao (2005),Saatkamp et al 

(2001) e Sila e Ribeiro (2001). 

Numerem os módulos por ordem de prioridade em um processo 

de migração de dados? 

Côrte (1995), Rowley (2002) e 

Zhang (1998). 

Caso o sistema fique indisponível em decorrência do processo de 

migração de dados, qual o módulo que seria mais afetado? E 

quais as consequências para a Biblioteca?  

 

Côrte (1995), Rowley (2002) e 

Zhang (1998). 

Como você classificaria os riscos de TI, encontrados na migração 

do sistema sob o ponto de vista de quantidade e relevância? 

(      ) 1. Poucos riscos sem criticidade 

(      ) 2. Alguns riscos com alguma criticidade 

(      ) 3. Alguns riscos com criticidade 

Westerman e Hunter (2008), Rainer 

Júnior, Snyder e Carr (1991), Shao Yong 

(1992), Stnecker, Helse e Frank (2010) 

e,Klinke e Renn (2002). 

Depois da migração de dados houve consistência na entrada, 

processamento e saída dos dados? Justifique. 

 

Côrte (1995). 

Houve simulação/teste anterior à conversão da base? Justifique. 

(     ) 1. Sim      (    ) 2. Não 

Côrte (1995). 

Houve um plano de migração? Em caso positivo, quais as etapas 

que ele compôs? E negativo, justifique. 

 

Côrte (1995) e Nfila, Dintwe e Rao 

(2005). 

Quais os obstáculos apresentados na transferência da base de 

dados? 

Côrte (1995) e Nfila, Dintwe e Rao 

(2005). 

A conversão de dados foi automática? Houve algum campo que a 

conversão de dados não contemplou? 

Côrte (1995) e Nfila, Dintwe e Rao 

(2005). 

Das funcionalidades que já existiam no sistema antigo e que não 

foram modificadas, como você classificaria a cobertura da 

simulação/teste realizada(o) anterior a migração. 

(   )5 – todas as funcionalidades já existentes foram testadas 

(  )4 – grande parte das funcionalidades já existentes foram 

testadas 

(   )3 – algumas funcionalidades já existentes foram testadas 

(   )2 – poucas funcionalidades já existentes foram testadas 

(   )1 – nenhuma funcionalidade já existente foi testada 

 

Côrte (1995) e Rowley (2002). 

Todas as funcionalidades do sistema ALEPH foram 

contempladas no módulo biblioteca do SIGAA? Justifique. 

Côrte (1995) e Nfila, Dintwe e Rao 

(2005). 

As bases de dados foram compatíveis? Justifique  

E
ix

o
 I

V
 

O que você entende por gestão de riscos? Gupta (2011), Elieson (2006), Santos 

(2010), Doherty (2002) e KPMG (2001). 

A Biblioteca possui gerenciamento de riscos? Justifique. Gupta (2011), Elieson (2006), Santos 

(2010), Doherty (2002) e KPMG (2001). 

Na sua percepção, quais medidas da gestão de riscos deveriam ser 

adotadas para reduzir os riscos de TI, decorrentes do processo de 

migração de dados? 

Gupta (2011), Elieson (2006), Santos 

(2010) e Doherty (2002). 
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Fonte: Adaptado de Côrte (1995), Doherty (2002), Elieson (2006), Gupta (2011), Klinke e Renn (2002), KPMG 

(2001), Nfila, Dintwe e Rao (2005), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2011), Rainer Júnior, 

Snyder e Carr (1991 (1991), Raju et al (2007), Ribeiro (1995), Rosetto (1997), Rowley (2002), Saatkamp et al 

(2002), Santos (2010), Sila e Ribeiro (2001), Stnecker, Helse e Frank (2010), Valorinta (2009, Westerman e 

Hunter (2008) e Zhang (1998).  

 

Com base no instrumento consolidado pode-se dar consistência as questões e 

direcioná-las para os objetivos propostos, por meio dos autores consultados em sua elaboração 

e a análise do teste pré-piloto. Assim, foi feita a coleta de dados pela própria pesquisadora, 

por se tratar de uma entrevista, que exige o contato direto do entrevistado com o entrevistador.  

         A princípio, buscou-se a anuência das direções dos órgãos da UFRN, a BCZM e a 

Superintendência de Informática, por meio de uma carta (APÊNDICE C e D).  Esta relata os 

objetivos de se fazer esse estudo e a importância dele para a Biblioteca. Em seguida, os 

instrumentos foram aplicados em março e abril de 2012 com os profissionais, sujeitos desta 

pesquisa. 

 

4.4 MÉTODO E TÉCNICA DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

O método análise de conteúdo é definido como um conjunto de técnicas de análise de 

investigação das comunicações que têm por finalidade a descrição objetiva, sistemática e 

quantitativa do conteúdo manifestado (BARDIN, 1977)
3
. Reforçando esse conceito, Chizzotti 

(1998) afirma que o objetivo desse tipo de análise é compreender, criticamente, o sentido das 

comunicações, seu conteúdo notório ou não observado pelo pesquisador e as significações 

claras ou encobertas. Esse autor ainda diz que ela procura reduzir o volume amplo de 

informações contidas em uma comunicação em algumas características particulares ou 

categorias conceituais que permitam investigar a compreensão dos atores sociais no contexto 

cultural que produz a informação.  

Com base nas abordagens desses teóricos, a análise de conteúdo foi aplicada mediante 

a técnica de análise temática, que "consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem 

uma comunicação cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para objetivo 

analítico visado.” (MINAYO, 2010, p. 316). 

                                                           
3
 Essa investigação não fará uso da análise de conteúdo tradicional proposta por Bardin (1977), por ela possuir 

uma vertente meramente quantitativa. 

 

Quais as vantagens da implantação da gestão de riscos para a 

Biblioteca? 

 

Gupta (2011), Elieson (2006), Santos 

(2010), Doherty (2002) e KPMG (2001). 
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Essa técnica permite a decodificação das comunicações impressas extraídas da entrevista na 

busca de apreender o conteúdo explícito e implícito para compreender o problema em 

questão: como os riscos de TI decorrentes do processo de migração de dados afetam o  bom 

andamento de sistemas de gerenciamento de bibliotecas? 

Além disso, essa técnica possibilita alcançar os objetivos propostos neste estudo. 

 Por esta pesquisa ter a finalidade de analisar os riscos de TI decorrentes do processo 

de migração de dados no sistema da BCZM, consideram-se, riscos de TI para fins desta 

pesquisa: evento imprevisto não planejado que envolve falhas ou mau uso da tecnologia e 

que pode afetar os objetivos organizacionais (WESTERMAN; HUNTER, 2005). Visando 

obter um melhor resultado e atingir os objetivos propostos, este estudo se restringirá, apenas, 

às falhas da TI, que podem ser traduzidas em riscos para esta pesquisa. 

Apesar de esses autores não especificarem as falhas, nesta investigação há necessidade 

de instituí-las. Assim, recorreu-se aos aspectos observados pela pesquisadora enquanto 

usuária de sistemas de automação de bibliotecas no âmbito de sua atuação profissional, além 

de depoimentos de analistas de sistemas, em conversas informais com profissionais de 

algumas instituições para estabelecê-las: 

a) destruição de dados; 

b) perda dos dados; 

c) duplicidade de dados; 

d) paralisação parcial do sistema; 

e) paralisação total do sistema; 

f) demora no tempo de resposta para o usuário; 

g) problemas de rede; 

h) falhas de comunicação com o banco de dados da Instituição e 

i) inconsistência de dados. 

 As categorias preliminares para a análise dos dados foram instituídas com base na 

teoria, e são elas: riscos de TI, processo de migração em sistemas da BCZM, implicações de 

riscos de TI em sistemas de bibliotecas e gestão de riscos em Unidades de Informação.  

A seguir, o fluxograma 1 contém os passos desta pesquisa para a análise  temática dos 

dados. Posteriormente, apresenta-se a descrição detalhada das etapas desse tipo de análise 

adotada. 
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Fluxograma 1 – Passos da pesquisa para a análise temática dos dados. 

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho
4
. 

 

                                                           
4
 Com base nas leituras feitas das etapas da análise temática propostas por Minayo (2010). 

 

S
ím

b
o

lo
s 

 Leitura flutuante 

 Corpus da pesquisa 

 Unidades de registro 

 Unidades de contexto 

 Categorias preliminares/novas categorias/subcategorias 

 Frequências das subcategorias e nova categoria 

  Codificação 

  Interpretação e inferências 

Ordem Símbolos Descrição dos passos 

1         Faz-se a leitura flutuante das entrevistas. 

2         Elabora-se o corpus da pesquisa a partir 

das transcrições das entrevistas por área. 

3         Lê-se o corpus da pesquisa por área. 

4         Estabelecem-se as unidades de registro 

por área. 

5         Estabelecem-se as unidades de contexto 

por área. 

6         Leem-se as unidades de registro e 

contexto por área. 

7         Identificam-se as categorias preliminares 

por área já estabelecidas 

8         Leem-se as unidades de registro e 

contexto por área. 

9         Identificam-se as novas categorias por 

área. 

10         Leem-se as unidades de registro e 

contexto por área. 

11         Identificam-se as subcategorias. 

12         Fazem-se as frequências das 

subcategorias e nova categoria de maiores 

impactos. 

13         Codificam-se os eixos temáticos 

propostos. 

14         Inserem-se as categorias na codificação 

dos eixos temáticos. 

15         Fazem-se as interpretações e alinha-se a 

teoria. 
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1ª Etapa - A pré-análise: Fez-se uma leitura flutuante dos conteúdos das entrevistas 

por área, sem especificar o sujeito da pesquisa. Após essa leitura, construiu-se o corpus da 

pesquisa por área, a partir das transcrições das falas dos entrevistados. 

 2ª Etapa - A exploração do material: Leu-se o corpus da pesquisa – conjunto de 

textos que serve como base de análise - para estabelecer as unidades de registro e as unidades 

de contexto de acordo com a área, que servirão para identificar as categorias preliminares, as 

novas categorias ou as subcategorias em cada área. As unidades de registro constituem-se das 

palavras que possibilitam identificar as categorias preliminares ou palavras que contribuem 

para a criação de novas categorias e subcategorias. As unidades de contexto são parágrafos ou 

segmentos de mensagem utilizados como unidades de compreensão para identificar as 

palavras definidas nas unidades de registro.  

 3ª Etapa - O tratamento dos resultados obtidos e interpretação: De posse das 

categorias constadas - refutadas ou não as categorias preliminares propostas - e das novas 

categorias e subcategorias, buscou-se saber a frequência das subcategorias e nova categoria de 

maiores impactos para o objeto de estudo, por meio de porcentagem - em virtude da demanda 

ter sido pouca -, com o intuito de enfatizá-las em números reais.  

De posse das frequências, destacaram-se os registros e os contextos das categorias e 

das subcategorias, distribuídos nos três eixos temáticos codificados abaixo: 

Eixo II – Hardware, software e pessoal. 

Codificação: Peopleware – Significa a integração de pessoas, hardware e software; 

Eixo III – Entrada, comunicação, processamento e saída de dados. 

Codificação: Input/Output – entrada e saída de dados; 

Eixo IV – Gestão de riscos. 

Codificação: GERBIBLIO – Gestão de riscos para biblioteca. 

O processo de interpretação que, possibilitou fazer as inferências das análises dos 

dados, alinhando com a teoria, foi feita da seguinte forma: 

Registrou-se nos fluxograma 2, nos quadros 5 a 8 e na tabela 1, um recorte dos 

resultados encontrados. Posteriormente, deu-se ênfase às seguintes categorias temáticas: 

processo de migração de dados em sistemas de bibliotecas, riscos de TI na conversão de 

bases: troca de sistemas em biblioteca e gestão de riscos em ambientes de bibliotecas com a 

transcrição das entrevistas, alinhando com a teoria que a testa. Por último, comparam-se as 

áreas de biblioteconomia e informática, buscando destacar as semelhanças e as divergências 

entre elas. 
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É válido assegurar que o estudo das entrevistas não precisa abranger a totalidade das 

falas e expressões dos entrevistados, tendo em vista que as opiniões e as representatividades 

de um grupo têm as mesmas características e possuem pontos convergentes (MINAYO,  

2009). 

Nesse ponto, concorda-se com essas autoras, embora este estudo possua dois grupos: o 

de informática e o de biblioteconomia, sendo que as características e os pontos convergentes 

vão emergir para cada área específica. 

Antes de apresentar as análises e descrições dos resultados desta pesquisa, faz-se 

necessário descrever o objeto de estudo por meio de suas características, bem como 

caracterizar o campo de aplicação da pesquisa, uma vez que este estudo trata de identificar os 

riscos de tecnologia decorrentes em processo de migração de dados do sistema ALEPH para o 

módulo biblioteca do SIGAA ocorridos em 2009 na BCZM. 
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5 SISTEMA INTEGRADODE BIBLIOTECAS ALEPH 

 

 O sistema integrado de bibliotecas ALEPH 5005 foi desenvolvido como um moderno 

pacote de ferramenta para gerenciar o conhecimento e facilitar administração das bibliotecas.  

Foi desenvolvido pelo Grupo Ex Libris, um dos primeiros a desenvolver soluções de 

softwares para bibliotecas e centros de documentação. 

Tornou-se o primeiro sistema de automação de bibliotecas do país. A primeira versão 

foi projetada e desenvolvida em 1980, na Universidade Hebraica de Jerusalém, Israel, por um 

grupo de bibliotecários, analistas de sistemas e programadores (DANTA; GOTTSCHALG-

DUQUE, 2010). 

 De acordo com a Ex Libris,o ALEPH, teve como premissa ser um sistema 

automatizado para bibliotecas e centro de documentação eficiente, de fácil usabilidade e 

multilíngue.  

Dentre as suas características, destacam-se as principais (EX LIBRIS, c2005): 

a) flexibilidade - Para atender as especificidades dos clientes quanto à 

customização ao sistema; 

b) fácil de usar - Possui um fluxo de trabalho amigáveis e interface intuitivas 

que facilitam o uso pelos usuários; 

c) adaptável - Permite a criação de ambientes de funcionamento originais; 

d) aberto - Possibilita o compartilhamento de recursos; conectividade e 

completa interação com outros sistemas e bases de dados; 

 

 Essas características possibilitam ao grupo Ex Libris oferecer um produto que atendam 

as bibliotecas e as necessidades dos usuários, por ser líder no mercado nesse segmento, 

conforme informações do grupo e por sempre estar à frente da demanda do mercado, 

inovando-o e atualizando-o. 

 Possui os seguintes módulos (Ex Libris, c2005): módulo biblioteca digital do ALEPH; 

catalogação; aquisição/periódicos; circulação; Empréstimo Entre Bibliotecas (EEB) e Central 

de Relatórios do ALEPH (ARC). 

Por ALEPH ter sido desenvolvido para bibliotecas de grande porte, uma versão foi 

elaborada com caraterísticas profissionais voltadas para atender as bibliotecas de pequeno e 

médio porte, conhecido por “Alephino”.  Como o processo de migração de dados, fruto deste 

                                                           
5
Acredita-se que a denominação Aleph 500 corresponde a uma nova versão. 
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estudo, foi realizado do SIGAA para ALEPH, o Alephino não será mencionado. Assim, a 

próxima seção aborda o SIGAA, um novo sistema de automação de biblioteca desenvolvido 

com base no ALEPH pela Superintendência de Informática da UFRN. 
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6 SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS (SIGAA) 

 

O Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) possui uma 

plataforma World Wide Web (WEB) e foi desenvolvido pela Superintendência de Informática 

(SINFO) da UFRN, sob a coordenação do diretor de sistemas dessa Universidade. Esse 

sistema tem como objetivo integrar todos os sistemas, atendendo à política dessa 

Universidade. Configura-se dessa forma, porque a Universidade, anteriormente, atuava com 

sistemas isolados de fornecedores diferentes em suas diversas unidades administrativas e 

órgãos suplementares. As bibliotecas do SISBI, por exemplo, utilizavam o ALEPH na capital 

e o SIABI nas unidades do interior do Estado (SANTOS, 2011)
6
. 

De acordo com Santos (2011), a implantação desse novo sistema começou em meados 

do ano de 2006. Atualmente, ele está sendo distribuído para alguns órgãos e universidades 

federais do Brasil, na forma de cooperação, por possuir vários módulos que atendem à 

administração e ao funcionamento de uma instituição. Os diferentes módulos que compõem o 

SIGAA podem ser vistos na figura 3: 

 

 Figura 3 - Módulos do SIGAA. 

 

 

Como se pode ver na Figura 3, um dos módulos do SIGAA é o “biblioteca”, que foi 

elaborado conjuntamente com os bibliotecários, por eles saberem as reais funcionalidades que 

são necessárias a um sistema de gerenciamento de bibliotecas. Esse módulo é compatível com 

                                                           
6
  Analista de informática, responsável pelo módulo biblioteca do SIGAA. 
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os padrões internacionais, tais como: MARC 21, ISO 2709 e AACR2 e uma arquitetura web 

(SANTOS, 2011).  

Apesar de ter sido desenvolvido desde 2006, esse módulo foi implantado apenas em 

21 de setembro de 2009, na Biblioteca Zila Mamede (BCZM) da UFRN (SANTOS, 2011). 

Segundo Santos (2011), o módulo Biblioteca consta das seguintes partes e 

funcionalidades: 

 

Quadro 4 - Caracterização do módulo Biblioteca no SIGAA. 

 
Módulo Descrição Funcionalidade 

Cadastro Contém os parâmetros gerais e papéis do 

sistema. É responsável por listar, consultar 

e cadastrar. 

- Cadastrar coleções; 

- Situações dos materiais informacionais; 

- Status dos materiais informacionais; 

- Política de empréstimos; 

- Tipos de empréstimos; 

- Tipos de materiais; 

- Formas de documento; 

- Convênios; 

- Planilha de catalogação e 

- Campos MARC. 

Processos 

Técnicos 

Responde pelo tratamento técnico da 

informação. Possibilita pesquisa, 

catalogação, gerenciamento, cooperação e 

cadastro. 

- Pesquisa no acervo; 

- Catalogação; 

- Gerenciamento de materiais; 

- Cooperação técnica; 

- Cadastro autoridades; 

- Gerenciador etiquetas; 

- Outras operações e 

- Notas de circulação. 

Circulação Trabalha no controle do empréstimo e 

devolução dos materiais informacionais. 

 

- Realiza empréstimo, renovação e 

devolução dos itens informacionais; 

- Gerencia os usuários da Biblioteca; 

- Transfere de materiais e 

- Transfere de exemplares entre bibliotecas 

Aquisições Controla a aquisição dos materiais 

informacionais. 

- Assinatura de periódicos; 

- Registro de chegada de fascículos e  

- Associação entre títulos e assinaturas. 

Relatórios Responsável pelo gerenciamento das 

atividades, servindo de apoio para gestão 

na tomada decisão. 

- Classe CDU- Black; 

- Áreas do CNPQ; 

- Periódicos; 

- Inventário do acervo; 

- Materiais baixados do acervo; 

- Materiais catalogados por bibliotecários; 

- Históricos; 

- Cooperação x Implantação; 

- Empréstimos; 

- Usuários; 

- Consultar locais por turno; 

- Consultas locais por ano; 

- Frequências e 

- Controle de caixa. 

Fonte: Adaptado de Santos (2011). 
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 Cada módulo foi desenvolvido em conformidade com suas especificidades e 

funcionalidades, atendendo ao proposto pela Biblioteca e pelos bibliotecários. Vale salientar 

que um software de biblioteca jamais estará completo, pois sempre necessitará de ajustes com 

vistas a atender a evolução tecnológica e as necessidades informacionais dos usuários. 
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7 O CASO: BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE 

 

 A Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), vinculada à Reitoria da UFRN, tem-se 

destacado com serviços e produtos oferecidos à comunidade universitária. Esses serviços e 

produtos, em sua maioria, são gerenciados por sistemas de automação. Num processo 

contínuo, ela tem passado por diversas transformações, entre as principais, destaca-se a 

mudança do seu sistema de gerenciamento. Supõe-se que esse sistema passa por avaliação 

constante na tentativa de acompanhar os avanços tecnológicos e os objetivos institucionais, 

podendo repercutir na aquisição de uma nova tecnologia ou atualização do mesmo software 

para atender às necessidades que surgem.  

Consta que, ao longo dos seus cinquenta anos de existência, a BCZM passou por 

diversas mudanças em seus sistemas de automação. Foram realizadas várias migrações de 

dados, em função do grande volume do seu acervo, permanecendo, até hoje, como referência 

em conceito de biblioteca e padrões de funcionamento. Por essa razão, a BCZM foi escolhida 

para a aplicação deste estudo de caso, tendo em vista sua grandeza, credibilidade e 

importância, que, mesmo após três mudanças estruturais em seu sistema gerencial – SIABI, 

ALEPH e SIGAA -, permanece com visibilidade estruturada, servindo de modelo para as 

demais unidades de informação dessa natureza e com o propósito de somar-se ao ensino, à 

pesquisa e à extensão. 

No contexto organizacional, a BCZM é uma unidade suplementar responsável pela 

administração, planejamento, coordenação e fiscalização das atividades do Sistema de 

Bibliotecas (SISBI) dessa Universidade. Tem a missão de fornecer suporte informacional, em 

todos os formatos, às atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFRN (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, c1994-2004b). 

De acordo com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (c1994-2004c), 

historicamente, a Biblioteca passou por três denominações: 

1959-1974: Serviço Central de Bibliotecas (SCB); 

1974-1985: Biblioteca Central (BC) e 

1985-: Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) 

 Esta biblioteca possui uma estrutura física que abrange: área física igual a 4.937,32 m², 

videoteca com trinta (30) lugares, auditório com centro e quarenta (140) lugares, hall para 

exposições, sala de Autores Norte-rio-grandenses, sala de obras raras, sala de máquinas 

leitoras/copiadoras de multimeios, uma (1) sala climatizada para estudos individuais com 36 

cabines, seis (6) salas climatizadas para estudos em grupos totalizando quatorze (14) mesas de 
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oito (8) lugares, cantina e jardins internos (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE, c1994-2004a). 

 Seu organograma está, assim, dividido: diretoria, vice-diretoria, comitê de usuários, 

assessoria-técnica, secretaria, almoxarifado, copa, portaria, coordenação de bibliotecas 

setoriais, divisão de processos técnicos, seção de processos técnicos, seção de seleção e 

aquisição, setor de intercâmbio e registro, divisão de apoio de usuário, seção informação e 

referência, seção de coleções especiais, seção de circulação, seção de comunicação e 

programação visual, divisão de apoio administrativo e seção de automação e estatística 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, c1994-2004d). 

Possui um acervo composto de: coleção didática - livros técnico-científicos -; coleção 

referência - dicionários, enciclopédias, bibliografias, catálogo e índices -; coleções especiais -

periódicos, eventos, edições da UFRN, teses, dissertações, obras raras, folhetos, cordel, 

coleção brasiliana, os pensadores e jornais -; multimeios - microfichas, microfilmes, vídeos, 

discos, fitas de vídeo, fitas K-7, fotografias, slides, CD’s, disqueste, mapoteca, CD-ROMs: 

IBICT, CIN, UNESCO, UNIBIBLIO, Diário oficial da União e catálogo de obras raras da 

UFRJ - (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, c1994-2004e). 

 Dentre os serviços, encontram-se: normalização - orientação aos trabalhos acadêmicos 

e obras produzidas pela editora UFRN -, catalogação na fonte – disponibiliza a ficha 

catalográfica, elemento obrigatório para publicações -, comutação bibliográfica – permite o 

fornecimento de cópias de documentos em bibliotecas brasileiras e serviços de informações 

internacionais, International Standard Serial Number (ISSN) – número de padrão 

internacional que identifica, numericamente, o título de uma publicação periódica, O 

International Standard Book Number (ISBN) - número de padrão internacional que identifica, 

numericamente, os livros, direitos autorais - garante ao autor o direito intelectual, moral e 

patrimonial sobre a sua obra -, empréstimos entre bibliotecas – permite o intercâmbio 

documental e interinstitucional – disponibiliza a videoteca e auditório gratuitamente para toda 

a comunidade UFRN, público externo mediante pagamento de uma taxa -. Dispõe de outros 

serviços, como: consulta local, empréstimo domiciliar, orientação bibliográfica, levantamento 

bibliográfico, visita programada, acesso à internet e reprografias de documentos 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, c1994-2004f). 

Em notícia vinculada no site, tem-se que a Biblioteca inaugurou o seu anexo em 5 de 

março de 2011, um ambiente climatizado para estudo e pesquisa que visa atender à demanda 

de usuário com a ampliação de sua área física. 
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8 DESCRIÇAO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 A partir do exame minucioso dos dados coletados, foi possível a identificação das 

categorias, subcategorias e novas categorias.  Com base no quadro 5, foram elaboradas as  

ilustrações: o fluxograma 2, os quadros 6 a 8, a figura 4 e a tabela 1.  Em seguida, deu-se 

ênfase às categorias temáticas que nortearam o roteiro da entrevista (APÊNDICES A, B), 

contextualizando-as com as teorias que validam os resultados alcançados. Por fim, realizar-se 

uma análise comparativa entre as áreas de biblioteconomia e informática, destacando 

semelhanças e divergências entre elas. 

Para identificação dos entrevistados foram estabelecidos “Biblio” para 

biblioteconomia e “Info” para informática, acompanhando o número correspondente à ordem 

de entrevista, respeitando, desse modo, o anonimato. 

A maioria dos bibliotecários, 5 (cinco), possui pós-graduação lacto sensu em nível de 

especialização, 1 (um) possui apenas graduação, 1 (um), mais de um curso de graduação, 

apenas 1 (um) stricto sensu, enquanto os 3 (três) profissionais de informática possuem pós-

graduação stricto sensu em nível de mestrado.  

O perfil dos entrevistados revelou que eles possuem no mínimo 3 (três) anos e no 

máximo 5 (cinco) anos de instituição. Embora já tenham superado o estágio probatório, o 

tempo na instituição não é longo, porém o suficiente para os bibliotecários terem trabalhado 

com o sistema ALEPH, o que possibilita elaborar um comparativo entre os dois sistemas.  

Quanto ao processo de coleta de dados, houve receptividade por parte dos sujeitos. 

Apenas os profissionais de informática demoraram um pouco o agendamento, devido à 

dificuldade de encontrar um espaço de tempo para responder a entrevista, diante da demanda 

de trabalho. 

A seguir, serão apresentados os resultados nas formas de fluxograma, quadros e tabela. 

Posteriormente, será feita uma análise das categorias temáticas, conjuntamente com as teorias 

que embasam o fenômeno em questão. 

Ao fazer a análise dos resultados dos instrumentos aplicados nas duas áreas, 

confirmaram-se as categorias preliminares e obtiveram-se as subcategorias e nova categoria, 

expostas no quadro 5. Esse quadro servirá para distribuir os relatos dos respondentes, de 

acordo com as categorias, nas ilustrações seguintes: fluxograma, quadros, figura e tabela.  
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Quadro 5 – Identificação das categorias, novas categorias e subcategorias dos dados 

coletados. 

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho
7
. 

 

 O fluxograma 2 apresenta os riscos de TI identificados pelos entrevistados no processo 

de migração de sistemas na BCZM, como também os riscos que eles consideram mais 

críticos, caso venha a ocorrer esse tipo de processo. Das análises, constataram-se 9 (nove) 

riscos de TI, classificados nas seguintes subcategorias: 3 (três) riscos de hardware, 5 (cinco) 

de software e 1 um de pessoal. Essa classificação foi estabelecida pelos analistas de sistemas, 

sujeitos dessa pesquisa. 

 Vale salientar que a destruição de dados refere-se aos dados da senha e a alguns 

históricos dos usuários que foram destruídos após a migração, conforme a descrição dos 

Biblio4 e Info10. “O nosso banco de dados de senha não foi recuperado, os usuários tiveram 

de cadastrar novas senhas.” (BIBLIO4) e “Os históricos desses usuários que não foram 

recuperados eles foram destruídos, não há como recuperar esses dados, eles foram realmente 

destruídos porque, não conseguimos identificar que usuário era aquele no sistema.” 

(INFO10). Com isso, os usuários tiveram que fazer novas senhas e alguns, novos cadastrados 

para acessar sua conta no sistema. 

          Com relação aos riscos mais críticos, identificaram-se aqueles que eles consideram 

mais perigosos numa transferência de dados, conforme fluxograma 2. 
                                                           
7
A partir desta seção, serão apresentados os dados e as falas extraídas da pesquisa realizada em 2012. Os relatos 

dos sujeitos foram transcritos, respeitando a transcrição fonética. 

Categoria Subcategoria Nova categoria 

Gestão de riscos para unidade 

de informação 

Medidas da gestão de riscos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscos mais críticos 

Vantagens da gestão de riscos  

 

 

 

Implicações de riscos de TI 

em sistemas de bibliotecas 

Demora no tempo de resposta para o usuário 

Destruição de dados 

Duplicidade de dados 

Falha de comunicação com o banco de 

dados 

Inconsistência de dados 

Interface gráfica 

Perda de dados 

Paralisação do sistema 

Problemas de rede 

 

 

Processo de migração de 

dados em sistemas da BCZM 

Dificuldades de comunicação e negociação 

Documentação do sistema legado 

Incompatibilidade de base de dados 

Rejeição/Resistência à mudança 

Módulo mais afetado na migração de dados 

Falta de treinamento 

 

Riscos de TI  

Hardware 

Software 

Pessoal 
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Fluxograma 2 – Riscos de TI no processo de migração de dados de sistemas na BCZM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho. 

                                                           
8
Os riscos em negrito não ocorreram na BCZM e a porcentagem refere-se ao quantitativo por profissionais.  Nesta identificação dos riscos de TI relacionada ao eixo 

II - Input/Output, optou-se por inserir os riscos em apenas uma subcategoria para ser fidedigno na porcentagem.  

 

Biblios % Infos % 

Acesso de pessoas não autorizadas8 12 Inconsistência de dados 66 

Destruição de dados 25 Perda de dados 66 

Falta dos formatos internacionais 12 - - 

Paralisação parcial do sistema 12 - - 

Paralisação total do sistema 12 - - 

Perda de dados 87 - - 

Total de risco = 8 72 

Total de riscos 

9 

Biblios % Infos % 

Inconsistência de 

dados 

37 Inconsistência de 

dados 

67 

Total de riscos = 1 9 

Biblios % Infos % 

Paralisação parcial 

do sistema 

100 Paralisação parcial 

do sistema 

67 

Paralisação total do 

sistema 

- Paralisação total do 

sistema 

67 

Problemas de 

funcionamento da 

rede 

87 Problemas de 

funcionamento da 

rede 

67 

Falhas de 

comunicação com 

banco de dados 

62 Falhas de 

comunicação com 

banco de dados 

67 

Total de riscos = 3 27 

Biblios % Infos % 

Destruição de dados 12 Destruição de dados 33 

Duplicidades de 

dados 

87 Duplicidades de dados 100 

Demora no tempo de 

resposta para o 

usuário 

100 Demora no tempo de 

respostapara o usuário 

33 

Perda de dados 100 Perda de dados 100 

Total de riscos = 5 45 

Subcategoria 

Hardware 
Subcategoria 

Software 
Subcategoria 

Pessoal 

Categoria 

Riscos de TI 

Nova categoria 

Riscos mais críticos 
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Os quadros 6 e 7 tratam das particularidades do processo de migração de dados e das implicações que os riscos de TI ocasionaram para a 

Biblioteca, os usuários internos e os externos. 

 

Quadro 6 - Processo de migração de dados e implicações de riscos de TI na percepção dos bibliotecários. 

Eixo II – Peopleware 

Categoria  Subcategoria Registro Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo de migração 

de dados em sistemas 

da BCZM 

 

 

 

 

 

Dificuldades de 

comunicação e 

negociação 

Desconhecimento técnico na área de 

biblioteconomia 

“E o que achei interessante, eles viam e consultavam os bibliotecários de processamento 

técnico e eles começaram a estudar o MARC 21 para poder se inteirar do que seria aquela 

terminologia mesmo da área da gente.” Biblio1. 

“A interpretação, os informáticos, no caso da equipe da SINFO entender o que era tabela 

CDU, tabela CNPQ, era conhecimento da área mesmo, era aquela coisa do bibliotecário ter 

paciência de detalhar.” Biblio2. 

Dificuldades de entendimento entre as 

partes: bibliotecários e analistas de 

sistemas. 

“Nem sempre a comunicação era cem por cento, em virtude das especificidades dos pedidos 

que a gente fazia.” Biblio4. 

“O bibliotecário falava uma linguagem que os técnicos da informática não conseguiam 

compreender, e muitas vezes, o que eles falavam também sentíamos dificuldades de 

entendimento.” Biblio7. 

“Eles entenderem o que a gente tava querendo solicitar era a maior dificuldade.” Biblio3 

 

 

 

Rejeição/Resistência à 

mudança 

Medo da troca de sistemas  “Em virtude de não acreditar que o sistema responderia.” Biblio3. 

 “É o medo do novo. É a mudança, a mudança sempre gera resistência, né? São mais 

antigos, isso acredito que foi uma característica chave, são mais antigos, já estavam 

extremamente adaptados ao fluxo de trabalho do ALEPH né? Então eles tinham assim uma 

resistência até, eu acredito que essa resistência, ela também retardou um pouco o 

desenvolvimento no módulo da catalogação.” Biblio6. 

“Porque quando o sistema entrou no ar, houve a migração, a gente ia encontrando algumas 

falhas que foram sanadas na medida em que elas iam acontecendo, mas quando aconteciam 

essas falhas, então essa  rejeição vinha à tona.” Biblio7. 

 

Falta de treinamento 

Demonstração “Na realidade chamou treinamento, mas não foi um treinamento, foi uma demonstração, 

porque foi uma tarde que foi apresentado o sistema como um todo. O sistema é grande, tem 

muita informação, então foi uma demonstração superficial.  A prática foi que fez a gente ter 

um entendimento melhor desse sistema.” Biblio7. 

Eixo III – Input/Output. 

Categoria  Subcategoria Registro Contexto 

         (Cont.). 
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Processo de migração 

de dados em sistemas 

da BCZM 

 

 

 

 

Módulo mais afetado 

na migração de dados 

 

Circulação  “Teria que parar o empréstimo e assim quando você trabalha com comunidade externa, 

sofre mais a comunidade, né? Os livros podem esperar um pouco, mas o livro que tá lá fora 

para ser emprestado não pode esperar, né?” Biblio4. 

“Pros usuários o impacto imediato seria a circulação, porque você impedir que os alunos 

façam empréstimo numa biblioteca.” Biblio5 

“Isso iria gerar alguns transtornos. O usuário querer pegar um livro emprestado e ele não 

poder levar, porque o sistema não tá funcionando, e ele não tem culpa disso ,e a gente não 

pode liberar manualmente.” Biblio6. 

Administração “Aí não poder provar quem foi aquele usuário, dentro do sistema, que realizou aquele 

empréstimo né? Então fica complicado”. Biblio6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implicações de riscos 

de TI em sistemas de 

bibliotecas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demora no tempo de 

resposta para o usuário 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de informação “A demora é justamente devido à paralisação. Muitas vezes, as informações não vinham 

porque não tinha como cair na nova planilha do sistema.”Biblio1. 

“Você procura certa informação e não encontra, você vai lá no catálogo on-line e não 

encontra.” Biblio3. 

 

Resposta para o usuário Era o usuário cobrando algo, e a gente tinha que responder pra ele. Porque a gente entendia 

que tava em desenvolvimento, que precisava daquele tempo, mas pra o usuário ele quer o 

livro e acabou-se, ele quer levar o material pra empréstimo, ele quer ter aquela informação e 

muitas vezes, não quer saber que a Universidade está se estruturando para atendê-lo 

melhor.”Biblio2. 

“Pro usuário, por exemplo, pra pesquisar algum livro, algum título, colocava o assunto, ele 

não recuperava o que era para recuperar, então isso causa perdas pro usuário, né? Até hoje, o 

sistema de busca é meio complicado, a questão de acentuação, se você não colocar, às vezes, 

não busca o que você quer.” Bibio5. 

Reclamação do usuário “Aí as filas se formaram enormes.” Biblio3. 

 

 

Destruição de dados 

Problemas de senhas dos usuários “O nosso banco de dados de senha não foi recuperado, os usuários tiveram de cadastrar 

novas senhas.” Biblio4. 

 

 

Duplicidade de dados 

Desconforto para os usuários “Por que o usuário, ele chega procura a informação e não está disponível. Pra gente se você 

duplica informação, isso serve pra gente mais problema, você vai tentar identificar se aquilo 

tá lá duplicado, você vai precisar procurar o livro lá nas estantes pra você resolver o 

problema, isso é perda de tempo.” Biblo8. 

 

Inconsistência de 

dados 

Desconforto para os usuários Desconforto com os usuários gerou filas, porque, como os funcionários também estavam 

aprendendo operacionalizar, não conheciam as teclas, então demorava na fila quando 

chegava no balcão de empréstimo. Biblio4. 
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Implicações de riscos 

de TI em sistemas de 

bibliotecas 

 

 

 

 

 

Inconsistência de 

dados 

Desconforto para os usuários Catálogo, o sistema não fazia busca por autor, título, não conseguia identificar o ‘i, o e u’, 

né, no novo sistema. Você colocava por título, ele não puxava, por autor também não vinha. 

Esses foram as principais, depois da migração. Biblio3. 

Estresse da equipe de trabalho “Você ter que voltar, a gente teve que fazer novamente as senhas, a senha que foi utilizada 

anteriormente no ALEPH não foi migrada.” Biblio4. 

“Porque se você pegasse hoje um relatório de empréstimo, por exemplo, amanhã se você 

tirasse o mesmo relatório ele ia dar diferente.” Biblio5. 

Transtornos para a equipe de trabalho “Porque a gente não podia confiar nos dados do sistema.” Biblio5. 

“Problemas também com usuários, né? Porque o pessoal que tava lá na frente no setor de 

balcão de empréstimo que foi quem recebeu ‘as patadas’ né, dos usuários insatisfeitos.” 

Biblio6. 

Falha de comunicação 

com o banco de dados 

da Instituição 

Transtornos para a equipe de trabalho “Acarretariam muitas ouvidorias, a gente ficaria na ouvidoria direto, a ouvidoria é onde os 

usuários reclamam das nossas ações né? Então a gente não ia parar de receber ouvidoria, ser 

chamada atenção.” Biblio4. 

 

 

 

 

 

 

Perda de dados 

 

Demora no tempo “Demora no tempo para localizar o material na estante”. Biblio1. 

Dificuldade no atendimento “Quando perdia um dado aí era aquela coisa e o impacto era pra quemtava atendendo, você 

quem  recebe tudo, então gente teve muita dificuldade assim que houve a migração com o 

usuário.” Biblio7. 

Empréstimosnão associados aos alunos “Estava no ALEPH como livro emprestado, não aparecia esse livro no SIGAA, associado ao 

aluno né, então permitir quitação corria o risco desse aluno pegar a quitação ainda estando 

com o material da biblioteca e ainda tiveram outros casos que o material não estava na 

matricula do aluno, no primeiro sistema, no ALEPH e apareceu  por algum motivo no 

SIGAA, como se tivesse com esse aluno.” Biblio3. 

Retrabalho da equipe de trabalho “Algum retrabalho né, por que eles perderam alguns dados.” Biblio6. 

Estresse da equipe detrabalho “Primeiro houve um nível de estresse muito alto, por que você tava cheios de problemas, 

começava o atendimento com pouco tempo vinha problema.” Biblio7, 

 

 

Paralização parcial do 

sistema 

Dificuldade na realização de uma rotina 

de trabalho. 

“Você não ter como trabalhar, fazer uma rotina normal por que o sistema vivia caindo.” 

Biblio1. 

Estresse da equipe de trabalho. “Quando deu aquelas paradas tudo, também teve o nível de estresse, e como já tinha 

resistência, quando houve isso, essa resistência aumentou diziam: - tá vendo, olhe, a gente 

sabia que isso ia acontecer.” Biblio7. 

 

Problemas de rede 

Queda do sistema “É o sistema trabalhava direto em rede, então caia, caia tudo, com relação ao empréstimo, 

renovação e devolução.”Biblio3. 

“Por que às vezes a pessoa tava trabalhando, por exemplo, fazendo uma catalogação, quando 

era no final que você ia salvar aquela catalogação, o sistema expirava então você perdia todo 

aquele trabalho e tinha que fazer tudo de novo.” Biblio5. 

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Quadro 7 - Processo de migração de dados e implicações de riscos de TI na percepção dos profissionais de informática. 

Eixo IV – Peopleware 

Categoria  Subcategoria Registro Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo de migração 

de dados em sistemas 

da BCZM 

 

 

Dificuldades de 

comunicação e 

negociação 

Desconhecimento técnico na área de 

biblioteconomia 

“O principal desafio foi conhecer mesmo as regras específicas da biblioteconomia, algo não 

tão comum pra nós, por exemplo: padrões MARC, padrões de catalogação, foram coisas que 

tiveram de ser estudadas.” Info10. 

 

Dificuldades de entendimento entre as 

partes: bibliotecários e analistas de 

sistemas 

“A questão é... da visão que cada uma tinha do sistema” Info9 

“Queriam que o sistema já começasse abarcando não só o que o ALEPH fazia, mas também 

o que ele não fazia.” Info9. 

 

Rejeição/Resistência à 

mudança 

Comodismo “Eles estavam acostumados com que eles tavam fazendo e não queriam mudar, não viam 

razão pra fazer de outro jeito.” Info9. 

“Em virtude do costume já com sistema anterior, os processos do sistema anterior.” Info10. 

 

 

 

 

Documentação do 

sistema legado 

Codificação dos dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A documentação de como os dados eram armazenados necessários para nós era muito 

falha. Então, para alguns campos não havia documentação nenhuma, a gente tínhamos que 

identificar ou descobrir o que aqueles conjuntos de valores seriam a partir de 

experimentação.” Info10. 

“A documentação era do banco de dados da frente, que não foi instalado na UFRN, então 

tinham coisas diferentes. É um banco de dados altamente assim sem... coesão, porque não 

tem os relacionamentos que devia ter, são abertos. Os campos são todos de texto, aí isso faz 

com que permita várias inconsistências, e quando os dados não estão inconsistentes pra você 

fazer uma rotina automática de migração, porque tá tudo padronizado.” Info11. 

“O banco é todo codificado, então você não entendia o é que tava lá, você tinha que entender 

ainda como é que funcionava, e outro problema é muitos dados no banco estavam inválidos 

ou inconsistentes.” Info9. 

Eixo II – Input/Output 

 

 

 

Processo de migração 

de dados em sistemas 

da biblioteca 

 

 

Módulo mais afetado 

na migração de dados 

 

Circulação “Por que atende os usuários da biblioteca em geral. Aí chega lá duzentos usuários querendo 

fazer empréstimo e não tá funcionando. Aí forma aquela fila enorme, aí já viu né (sussurrou) 

‘coitados dos bibliotecários que trabalha lá né’ (risos).”Info9. 

 “Empréstimo né, então com certeza é a operação mais utilizada e que afeta o usuário, né?.” 

Info11. 

 

Incompatibilidade de 

bases de dados 

Formato de armazenamento de dados “O modelo de dados completamente diferentes.” Info11. 

“O formato de armazenamento dos dados do ALEPH era um formato bem diferente que nós 

usamos aqui. A forma de relacionamentos dos dados, principalmente dos títulos catalogados 

é bastante diferente.” Info10. 

                                                                                                                                                                                                                                                 (Cont.).
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Implicações de 

riscos de TI em 

sistemas de 

bibliotecas 

Destruição de dados Perda de históricos dos usuários “Os históricos desses usuários que não foram recuperados, eles foram destruídos, não há 

como recuperar esses dados, eles foram realmente destruídos porque, como não 

conseguimos identificar o que usuário era aquele no sistema.” Info10. 

Duplicidade de dados Transtornos para os usuários “Dados duplicados, aí você tenta devolver ou realizar empréstimo e tava a mensagem lá 

‘informação do usuário duplicado’, aí o usuário não consegue fazer empréstimo, tinha que 

ligar pra cá, pra gente resolver, pra ele fazer o empréstimo.” Info9. 

Inconsistência de 

dados 

Problemas na emissão de relatórios “A situação de um material que havia migrado de um jeito, mas na verdade era outro, por 

exemplo, ele tava em coleção especial, mas foi identificado que ele estava no acervo 

circulante.” Info10. 

 

 

Interface gráfica 

Mudança de interface “Também pode ser pra ele a mudança de interface, que ele estava finalizado para uma nova, 

aumentou a complexidade do trabalho dele.” Info10. 

“Algumas vezes já ocorreu de refazer ou melhorar alguma parte, alguma página do sistema, 

porque tava meio difícil a compreensão.” Info9 

 

 

Paralisação parcial do 

sistema 

Perda de serviços “O usuário não consegue fazer renovação de empréstimos ou não consegue fazer devoluções 

de seus livros.” Info10. 

Transtornos para os usuários. “Pode ocasionar de algum usuário xingar alguém da biblioteca, né.? Chega lá, ‘olha, eu vou 

ter prova amanhã!!! Não posso emprestar, aí xinga que só. Info11. 

“O usuário queria fazer operação naquele momento e não conseguia, que tinha que esperar a 

gente consertar.” Info9. 

Transtornos para os bibliotecários “Para os bibliotecários, quer catalogar uma obra, por exemplo, os dados incorretos, ou seja, 

tenta validar os dados e aí não consegue catalogar, fica meio chateado.” Info9. 

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho. 

 

                    Os quadros 6 e 7 mostram que o processo de migração foi vivenciado com resistência por parte dos bibliotecários, principalmente os 

mais antigos. As causas disso foram, por um lado, o medo dos bibliotecários, como exposto por Biblio8: “aquilo de mudança mesmo, né? Todo 

mundo fica receoso, com medo.”; e o comodismo, como diz o Info11: 

 
A pessoa fica fechada, trabalha dura... entra na Instituição tem aquele sistema, passa dez anos trabalhando naquele sistema, de repente você chega 

e diz que vai fazer de outra forma, às vezes, não entende que a outra forma não significa dizer que seja errada, né? Muito tem uma visão global do 

processo, às vezes, um funcionário trabalha numa divisão fazendo um processo que é repetitivo durante anos, e você chega pra ele e diz que vai 

fazer diferente, né? Às vezes, não tem uma visão do processo como que aquela mudança vai melhorar o processo, como um todo. 
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Por outro lado, também devido aos bibliotecários acreditarem que o sistema antigo era 

superior ao novo, como se pode observar na fala do Biblio1: “Medo de perder uma ferramenta 

boa pra ir pra uma inferior. Se realmente eles chegassem e dissessem: vocês querem mudar o 

sistema? Eles iam dizer nós vamos ficar com essa ferramenta mesmo.” 

 Essa resistência foi visível no período de negociação da transferência das bases de 

dados, visto que os analistas do SIGAA não tinham conhecimento dos padrões internacionais 

que um sistema de gerenciamento de bibliotecas deve adotar, ocasionando, desse modo, a 

falta de credibilidade ao sistema novo, como retratam os seguintes depoimentos: “Só que eles 

não sabiam o que era MARC, para que serve o MARC, qual a importância de ser MARC, 

né.”Biblio6;“o principal desafio foi conhecer mesmo as regras específicas da 

biblioteconomia, algo não tão comum pra nós, por exemplo: padrões MARC, padrões de 

catalogação, foram coisas que tiveram de ser estudadas.” Info10; “outras rejeitaram porque 

não acreditavam que o SIGAA chegasse a atender como o ALEPH chegava ao processo de 

catalogação, em tabela de ver códigos, de controle, de recuperação de dados.” Biblio2 e “acho 

que pela questão da credibilidade do ALEPH, apesar de que a gente não tinha nem a versão 

mais atual do ALEPH, né? Mas aí, como já se trabalhava há muito tempo...” Biblio5. 

Além do mais, para alguns bibliotecários o treinamento configurou-se em apenas uma 

demonstração, e não propriamente em um treinamento em que se tem a prática, conforme 

transcrição da fala do Biblio8: “Porque ele ficou mostrando assim. Porque um treinamento é 

você ir pra prática, você pegar, tá lá preenchendo campo por campo; e não houve isso, mas 

acho que não houve por isso, porque a gente já conhece o MARC, acho que não houve 

necessidade.” 

Mas nada disso se compara às implicações que a conversão de dados trouxe tanto para 

os bibliotecários quanto para os usuários, geradas pelos riscos que se fizeram presentes nesse 

processo. Dentre essas implicações, a principal foi o estresse causado pelo aumento da 

demanda de trabalho e pelos problemas que os bibliotecários tiveram que enfrentar no 

atendimento ao usuário. Os bibliotecários do serviço de circulação, por exemplo, foram muito 

pressionados pelos usuários no período, conforme a descrição da fala do Biblio4: 

 

Teve dia que passei o dia inteiro aqui, mais de doze horas, não só eu, mas os 

bibliotecários de circulação, os três. Alguns casos, os operadores não 

conseguiam resolver, então mandava pra nossa sala. Os três numa sala 

apertada com cinquenta usuários na sua porta pra resolver. Biblio4. 

 

Também os usuários enfrentaram muitos transtornos nesse processo devido às 

dificuldades no uso dos serviços de empréstimo e devolução e também pela duplicidade de 



83 
 

dados, a indicação da existência de empréstimos que eram indevidos, como expõe o Biblio6 e 

o Biblio7:  

 “Com relação à perda de dados, alguns empréstimos, eles não estavam associados aos 

alunos, e a gente não sabia se a pessoa estava com material ou não.”  

[...] 

Estava no ALEPH com o livro emprestado, não aparecia esse livro no 

SIGAA, associado ao aluno né? Então permitir quitação corria o risco desse 

aluno pegar a quitação ainda estando com o material da biblioteca. E ainda 

tiveram outros casos que é o material não estava na matrícula do aluno no 

primeiro sistema, no ALEPH e apareceu, por algum motivo no SIGAA, 

como se tivesse com esse aluno. Biblio6. 

 

  Essas ideias são reforçadas pelo depoimento de Biblio7: “As consequências seria o 

transtorno junto aos usuários, a insatisfação. O profissional vai receber todo o impacto (risos) 

daquela, daquela falta de atendimento, porque o profissional que tá todo à frente e recebe 

aquele impacto.” 

Segundo Nfila, Dintwe e Rao (2005), todos os funcionários da biblioteca têm que ser 

informados sobre a necessidade de um novo sistema como parte da estratégia da gestão de 

mudança e que, no futuro, durante a migração para um novo sistema em unidades de 

informação, haverá necessidade de se planejar para que a equipe não trabalhe sob pressão.       

Dessa forma, percebe-se que um planejamento estratégico faz toda a diferença em uma 

transferência de bases de dados, além da participação de todos os envolvidos no processo. 

   Quanto ao quesito que trata da quantidade e da relevância dos riscos no processo de 

migração, para os respondentes, os riscos, no que diz respeito à quantidade, foram 

considerados alguns ou muitos riscos; com relação à relevância de impactos para a BCZM, 

com alguma criticidade ou com criticidade, de acordo com a Tabela 1.  

 

 Tabela 1 – Classificação dos riscos quanto à quantidade e relevância no processo de migração 

de dados na BCZM. 

Classificação dos riscos Biblios % Classificação dos riscos Infos % 

Alguns riscos com alguma 

criticidade 

6 75 Alguns riscos com alguma 

criticidade 

1 33 

Muitos riscos com criticidade 2 25 Muitos riscos com criticidade 2 67 

   Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho. 

 

Essa criticidade exposta na Tabela 1 refere-se ao fato de serem perigosos – arriscados - 

para a Biblioteca, conforme as transcrições do Info10 e do Biblio6 a seguir: 
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“Então, esse processo de migração trazem [sic] esses problemas comuns que 

acontecem que são vários riscos [...] não quer dizer eles não são insolúveis ou que não há o 

que fazer com eles [...] vários deles são críticos.” Info10. 

 

Eram muitos críticos, porque já pensou se a gente perde todos os dados de 

duzentos mil registros, já imaginou se a gente perde os dados de três mil 

usuários, né? Então, a gente ia perder muitos livros e a gente ia comprometer 

muito a qualidade de recuperação né, a qualidade do catálogo on-line, no 

próprio serviço como um todo. Ia ser muito crítico. Biblio6. 

 

           Com esses relatos, pode-se inferir que para os bibliotecários e os analistas de sistemas 

os riscos só se tornariam críticos se houvesse perda de dados ou destruição, devido à 

biblioteca catalogar um número grande de itens informacionais e cadastrar milhões de 

usuários. Logo, essa perda causaria muitos problemas. Proteger uma organização quanto à 

perda dos seus dados se constitui uma estratégica para assegurar a fidelidade dos clientes. 

Com relação aos riscos que poderiam acontecer em um processo de migração de 

sistemas de bibliotecas, os entrevistados responderam conforme descrito no Quadro 8.  Vale 

ressaltar que mais de um risco foi citado por um profissional. 

 

 Quadro 8 – Riscos suscetíveis de ocorrerem em um processo de migração de dados em 

sistemas  

         Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho. 

 

Alguns desses riscos necessariamente não teriam ocorrido na BCZM; constataram de 

outras experiências de migração de dados em sistemas, assim como os que, supostamente, 

acreditam que na pior das hipóteses poderiam suceder. 

 Riscos em migração de dados Quant. Riscos em migração de dados Quant.   

 Acesso de pessoas não autorizadas 2 Duplicidade de dados 1  

 

 

 

 

 

 

Infos 

 

 

 

 

 

 

Biblios 

Banco de dados ser roubado 1 Incompatibilidade de bases 1 

Destruição de dados 2 Inconsistência de dados 2 

Imperícia de pessoas 1 Problemas de resistências 1 

Inconsistência de dados 1 Perda de dados 2 

Insegurança do sistema na questão 

de backup 

1 Paralisação parcial e total do 

sistema 

1 

Incompatibilidade de sistemas 1   

Falha no sistema 1   

Falha de comunicação com o banco 

de dados da Instituição 

1   

Paralisação total do sistema 2   

Perda de dados 5   

Perda do Patrimônio (livro) 1   

Queda de energia 1   
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Um dos relatos chamou atenção quando Biblio6 faz referência a um risco que ocorreu 

em virtude da imperícia de pessoas em outra situação de transferência de dados, conforme a 

percepção desse profissional:  

 

A gente precisava mudar a versão, né? E dentro da nossa resolução de como 

ficaram distribuídas essas tarefas. A Superintendência de Informática ficaria 

responsável de fazer essa migração de uma versão para outra e aí o rapaz que 

fez, alguma coisa deu errado, né, e ele tirou o sistema do ar e aí, quando ele 

foi consultado, disse: “porque eram poucas revistas”. Mas em cada existiam 

duzentos usuários, né, existiam quinhentos artigos, então imagina você fazer 

tudo isso de novo, e foi uma imperícia, né. 
 

 

Nesse sentido, Strecker, Helse e Franck (2010), relatam que um renomado banco 

francês perdeu milhões de euros em sistemas de autenticação eletrônica, porque permitiu que 

um profissional efetivasse transações não autorizadas. 

Na verdade, os riscos podem ocorrer de diversas maneiras. Valorinta (2009) cita 

alguns exemplos de falhas de TI: 

a) a fraca execução de recursos da empresa de planejamento do Enterprise Recourses 

Planning (ERP) levou a companhia Foxmeyer drugs à falência em 1996; 

b) no Reino Unido, quase um milhão de registro de contribuintes foram apagados 

acidentalmente, entre 1997 a 2000, devido a um problema de software; 

c) problemas com os sistemas do banco dinamarquês Danske Bank ocasionaram uma 

perda de 40.000 no ressarcimento aos seus clientes da Finlândia, em apenas alguns 

meses em 2008. 

Sem dúvida, os riscos de TI podem ser ocasionados por falhas de hardware, de 

software e de pessoal. Mas alguns deles podem ser previstos, se houver no processo de 

migração, a preocupação na elaboração de um plano de mitigação de riscos. Esse plano é 

definido por um respondente: 

 

Um plano de mitigação de riscos é um plano que define o que acontece caso 

aqueles riscos venham tornar-se realidade. Faz-se análise dos impactos 

daqueles riscos em relação ao projeto, se aqueles riscos têm a possibilidade 

de inviabilizar o projeto, dependendo dos riscos, o projeto pode ser 

cancelado, dependendo dos riscos identificados e da sua probabilidade e 

também quais as ações que devem ser feitas caso cada um dos riscos venha 

tornar-se realidade. Info10. 

 

 Para Silva, Ribeiro e Vianna ([2009]) um plano de migração deve levar em 

consideração os seguintes pontos: 
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a) motivação e sensibilização dos usuários para a migração: apresentar os 

motivos da organização na adoção de uma nova tecnologia. Ao integrar o 

público-alvo da migração, as organizações buscam uma maior aceitação desse 

processo, tendo em vista que o sucesso depende do fator humano; 

b) elaborar um cenário detalhado para migração: analisar o ambiente antes de 

se implantar uma permuta de tecnologia com coleta de requisitos que visam 

subsidiar as ações do plano de migração; 

c) definir a forma ou modelo do processo de migração: ministrar palestras, 

com grupos menores, que visam a uma maior aceitação e menor resistência por 

parte dos usuários, no que diz respeito à migração.  

Isso reforça que as organizações precisam se preocupar na elaboração de um 

planejamento desde o desenvolvimento do projeto. E quando se tratar de migração de dados, o 

planejamento deve contemplar o plano de migração conjuntamente com um plano de 

mitigação de riscos, pois por meio desses planos, podem-se identificar medidas para evitar os 

impactos dos riscos, proporcionando economia de custos na aquisição e na manutenção de 

softwares. 

Outro aspecto constatado: ao serem questionados sobre qual módulo seria mais 

afetado, caso o sistema ficasse indisponível em decorrência do processo de migração de 

dados, o módulo de circulação foi o mais citado por unanimidade nos dois grupos. Esse 

também seria o primeiro em ordem de prioridade em uma conversão de dados, seguido do 

processamento técnico. 

Nessa questão, percebe-se uma aflição, conforme os relatos em destaque: 

“Preocupou muito justamente relação ao empréstimo de não acontecer, criar filas 

enormes.” Bibio1,  

“Aconteceu de alguns momentos a gente fazia devolução manual, mas não fazia 

empréstimo, então a consequência era o usuário realmente aguardar.” Biblio2.   

 “Consequência é o atendimento do usuário né, que não tem, aí tem reclamação aí é 

má qualidade, né, no atendimento.” Biblio3. 

Por sua vez, esses depoimentos tornam-se evidentes para Zhang (1998) quando cita os 

módulos que devem possuir os sistemas de gerenciamento de bibliotecas, tais como: 

circulação, aquisição, catalogação, Catálogo de Acesso ao Público (OPAC), aquisição e 

controle, e afirma que o módulo circulação é o mais importante dentre todos. Esse fato é 

comprovado pelo Biblo8: 
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Porque a circulação tá lá na frente, qualquer problema ali, o usuário não 

consegue fazer nada, você não consegue emprestar, não consegue dar baixa. 

Fica muito difícil. Porque você tem que ter muita calma, porque cada usuário 

chega aí com problema, né, que ser atendido o mais rápido possível. Porque 

realmente a vida do usuário é corrida mesmo, não tem como não ser, às 

vezes, é estudante, é pai, é mãe, tem outros empregos, então ele quer ser 

atendido rápido. 
 

O posicionamento desse autor quanto ao módulo de circulação ser o mais importante 

entre os demais módulos reforça ainda mais o ponto de vista dos respondentes com relação a 

esse aspecto, pois em uma conversão de dados, o módulo de circulação é o mais afetado, visto 

que controla todas as funções rotineiras efetuadas pelos usuários do sistema, tais como: 

empréstimo, devolução e renovação dos materiais informacionais. Sendo assim, a paralisação 

desse serviço traz impactos para a instituição, conforme externado pelo Info10: 

 

O principal impacto seria o de circulação que tem o maior uso, que tem 

maior impacto na Instituição. O serviço de catalogação e outros serviços 

internos seriam prejudicados, mas o impacto seria mais no atraso da 

informação, no atraso da disponibilização desses materiais. Para o usuário 

seria atrasos para renovar e devolver livros, eles não conseguiram fazer 

empréstimos, então todos os serviços oferecidos à comunidade do UFRN 

seriam prejudicados.  

 

 Nesse sentido, tanto os bibliotecários quanto os profissionais de informática 

demonstram a importância do módulo circulação e as consequências que a paralisação desse 

módulo, decorrente da conversão de dados, pode ocasionar, principalmente para os usuários e 

para a organização. Assim, é imprescindível atenção maior para esse módulo nessa conversão 

e também para o módulo de catalogação, por todos os itens informacionais serem cadastrados 

neste, o que interfere diretamente no da circulação. 

 A Figura 4 a seguir, os entrevistados relatam quais medidas da gestão de riscos seriam 

adotadas para minimizar os riscos de TI decorrentes em uma conversão de dados de sistemas 

de bibliotecas e quais as vantagens que a Biblioteca teria caso fosse implantada uma gestão de 

riscos. 
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Figura 4 – Gestão de riscos para a BCZM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho. 

 

Dentre as medidas para que a gestão de riscos possibilite prevenir ou reduzir os efeitos adversos no processo migratório em bases de 

dados, o planejamento, o estabelecimento de mais testes da base, além do envolvimento de todos os interessados e o apoio da administração 

central são o que há de mais importante nesse processo. 

  Categoria 

Gestão de riscos para unidade de informação 

  Biblios Infos 

S
u

b
ca

te
g

o
ri

a
s 

 

 

 

 

Medidas da gestão de 

riscos 

 A equipe da SINFO coesa com a equipe de 

biblioteca em um processo de migração de dados de 

sistemas; 

 Campanhas, ensinamentos e divulgação; 

 Gerar relatórios; 

 Planejamento; 

 Ter mais testes; 

 Treinamento das pessoas; 

 Conscientização dos profissionais; 

 Disponibilizar dados antes para o usuário pra 

eles testarem; 

 Procurar uma documentação inicial; 

 Procurar um contato com os desenvolvedores 

iniciais do módulo do sistema;  

 Fazer testes exploratórios; 

 Uma boa organização dos dados do sistema 

anterior; 

 Tempo hábil pra realizar todo o processo; 

 Ter o apoio da administração central. 

 

 

 

 

 

 

Vantagens da gestão de 

riscos 

 Aperfeiçoamento do sistema; 

 Conhecimento de como gerenciar; 

 Qualidade na entrada de dados; 

 Segurança na alimentação do sistema; 

 Estabelecimento de um norte, diretrizes a seguir; 

 Segurança de tudo; 

 Maior controle 

 Mapeamento de tudo; 

 Diminuir os riscos; 

 Diminuir perdas; 

 Manter o sistema com confiabilidade 

 

 Garantir a integridade dos funcionários; 

 Garantir que o serviço seja prestado na hora, no 

momento que o usuário quiser; 

 Diminuir a ocorrência dos problemas; 

 Diminuir custos eventuais não previstos; 

 Evitar atrasos; 

 Evitar perdas de dados; 

 Não ter mais o sistema indisponível; 

 Ter os objetivos alcançados e 

 Não ter imprevistos ou ter menos imprevistos 

previstos 

Eixo IV - GERBIBLIO 
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Assim, no ambiente organizacional, algumas medidas precisam ser tomadas com 

relação aos riscos. Nesse aspecto, Baccarini, Salm e Love (2004) sugerem: identificar o 

contexto em que o risco está inserido, identificar os riscos, analisá-los, avaliá-los, tratá-los, 

monitorar e revê-los e comunicar e consultar. Tais medidas podem ser tomadas como 

referência na gestão de riscos. 

Já as vantagens para a implantação da gestão de riscos na Biblioteca apontadas foram: 

manter o sistema confiável; mapear tudo; diminuir os riscos; garantir a prestação dos serviços 

em tempo hábil; ter os objetivos alcançados; diminuir a ocorrência de problemas e custos 

eventuais não previstos. 

Gupta (2011) identifica três vantagens para adoção da gestão de riscos 

organizacionais: eficácia organizacional, melhoria da qualidade de informações sobre os 

riscos e de desempenho do negócio. Infere-se que os sujeitos entrevistados distanciaram das 

vantagens propostas pelo autor, havendo a necessidade de um conhecimento maior dessa área 

pelos profissionais, visto que eles relataram medidas e não vantagens para esse tipo de gestão. 

Os relatos deste tópico possibilitaram notar que um bom planejamento com todas as 

etapas de um processo de migração de sistemas e o apoio da administração central são 

medidas para a viabilidade da conversão de dados com poucos riscos, pois eles são 

inevitáveis. Quanto às vantagens da gestão de risco para a Biblioteca tem-se em comum a 

diminuição das perdas de dados, devido ao medo de perda das informações.  

Como reporta o Biblio6 ao afirmar que [...] “o volume de dados do que se chega é 

muito grande, que não permite que você faça uma recatalogação do que já tá catalogado, 

então a gente tem problema nesse sentido, e se a gente perde esses dados de catalogação e tem 

de catalogar tudo de novo, né, isso geraria um problema enorme.” 

Nesse sentido, vale ressaltar algumas estratégias que envolvem o tratamento dos riscos 

(BACCARINI; SALM; LOVE, 2004): 

a) prevenção: não realizar atividade que pode ocasionar riscos; 

b) redução: reduzir a probabilidade de um risco ocorrer ou o impacto do evento; 

c) transferência: transferir os riscos no todo ou em parte para outra situação; 

d) retenção: aceitar os riscos e suas consequências. 

Partindo dessas premissas, a gestão de riscos, ao fazer uso dessas estratégias, assume 

um papel importante na transferência de dados em sistemas, pois, por meio dessa gestão, 

podem-se encontrar medidas que visam identificar os riscos na tentativa de minimizá-los ou 

saná-los, proporcionando uma migração de dados mais eficaz. 
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8.1 PROCESSO DE MIGRAÇÃO DE DADOS EM SISTEMAS DE BIBLIOTECAS 

 

As questões acerca do processo de migração de dados têm por objetivo entender como 

sucedeu esse processo na BCZM.  Foi durante a transcrição das falas dos sujeitos que se 

percebeu o quanto tal processo foi difícil e dramático.  Fato esse em destaque, principalmente, 

nas falas do Info9 e do Biblio6:  

 

Foi um pouquinho dramático, assim, foi bem trabalhoso. No banco do 

ALEPH, por exemplo, a tabela era Z001, codificada. É justamente, acho isso 

que eles botam pra dificultar a migração, pra não tirar o sistema deles. Então, 

a gente teve muito trabalho, um porque o banco é todo codificado, você ia 

ver o banco Z001, Z002, Z003, então o que é Z001. (Info9, grifo nosso). 

 

“Assim, eu recordo que foi um processo dramático, porque a comunidade de usuários 

ela não entendia isso né, e a gente precisou parar por algum tempo para poder fazer né, as 

adequações do processo de migração.” Biblio6 (grifo nosso). 

 Esse fato denota que ambos profissionais concordam neste ponto da migração ter sido 

dramática, apesar de diferentes ângulos de percepções. Por exemplo, para os analistas de 

sistema caracterizou-se devido à dificuldade em decodificar as tabelas do sistema antigo. 

Enquanto para os bibliotecários por afetar diretamente a comunidade externa. 

 Os profissionais de informática apontaram outros aspectos que dificultaram a 

migração, tais como: as falhas na documentação de como os dados estavam armazenados no 

sistema anterior; a falta de conhecimento dos formatos internacionais para sistemas de 

bibliotecas, a não aceitação inicial do novo sistema por parte de alguns bibliotecários e as 

resistências também por alguns deles, entre outros. 

A dificuldade encontrada, inicialmente, entre esses profissionais ocorreu em função de 

a equipe de informática não ter conhecimento prévio dos padrões internacionais que um 

sistema de biblioteca deve possuir. Para a Biblio1 essa característica é considerada um risco 

crítico, conforme relato:  

A falta dos formatos internacionais, MARC, protocolo, é pra gente fatal, 

realmente não tem como a gente trabalhar sem essas ferramentas aqui não, 

isso é muito crítico e jamais o sistema teria sido mudado se gente não 

tivesse, né, esses padrões aqui. Agora não tem como não trabalhar esses 

aplicativos aqui de importação de dados, não tem como hoje, nenhuma 

biblioteca assim universitária, acho não tem como trabalhar sem eles. (Grifo 

nosso). 

 

Corroboram com esse pensamento Corte et al (2002, p. 47) ao ressaltarem que 

“diferente da ISO 2709 e do protocolo Z39.50, o formato MARC é uma ferramenta de 
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domínio exclusivo do bibliotecário que utiliza na atividade da descrição bibliográfica.”  

Assim, se o MARC é uma ferramenta de domínio do bibliotecário, a falta dele em um sistema 

pode ocasionar um risco, tendo em vista que ele permite o intercâmbio de dados. 

Também o fato de a qualidade dos dados do sistema legado não ser boa e o pouco 

suporte feito pela empresa do ALEPH dificultaram a rapidez na codificação, mostrados pelos 

Info10 e Info11: 

“O processo de migração foi lento, trabalhoso, principalmente pela qualidade dos 

dados do sistema anterior.” [...] “Essa codificação dentro que existiam na base foi difícil. Foi 

um processo lento.” (INFO10) e, “A gente teve muita dificuldade nesse sentido de não ter 

suporte da empresa. Não ter conhecimento do modelo de dados, né! Ter que fazer a 

investigação, né! Que não é tem nenhum estudo ou tem que ir testando manualmente.” 

(INFO11). 

Fica claro que a qualidade de como os dados estão armazenados na base e também o 

apoio dos desenvolvedores do sistema legado para esclarecer dúvidas quanto à codificação 

auxiliam para acelerar a transferência dos dados. 

  Outro fator importante é que, em um processo de migração, é preciso que todos os 

profissionais estejam convencidos da mudança; caso contrário, a resistência pode passar a ser 

um fator de risco que poderá inviabilizar o projeto de implantação, como diz um dos 

entrevistados: 

 

O problema da resistência daqui, isso é um problema... grande assim, 

principalmente se a parte da gestão, né, os coordenadores, os líderes das 

equipes estiverem com essa resistência, isso pode completamente 

inviabilizar. Na verdade porque quase inviabilizou, né? Se a Pró-reitoria 

Administrativa não tivesse tido uma postura firme, poderia ter inviabilizado 

esse projeto.  Info11. 

 

 Nesse aspecto, o desenvolvimento de um processo de migração é trabalhoso e precisa 

ser feito minuciosamente, para não haver resistências de usuários que não se adaptaram à 

nova tecnologia pelo fato de a migração ter sido mal elaborada ou mal sucedida (SILVA; 

RIBEIRO; VIANNA, [2009]).  

 Embora o processo de mudança seja difícil, por exigir a preparação dos gerentes e 

funcionários, torna-se essencial para moldar os processos organizacionais que conduzam a 

novas formas de organização e gerenciamento; e portanto, ele primordial para a sobrevivência 

organizacional. 

 



92 
 

8.2 RISCOS DE TI NA CONVERSÃO DE DADOS: TROCA DE SISTEMAS EM 

BIBLIOTECAS 

 

Nesse tópico, foram levantados os aspectos relacionados ao conceito de riscos de TI; 

os riscos que aconteceram na transferência da base; quais poderiam ocorrer nessa 

transferência; quais seriam os mais críticos para a Biblioteca; os módulos de biblioteca que 

seriam mais afetados, entre outros, com a finalidade de atingir os objetivos fins desta 

investigação.  Essas últimas questões estão assinaladas nos quadros 6 a 8, tabela 1 e 

fluxograma 2, já apresentados nesta análise.  

A seguir são descritos alguns entendimentos na percepção dos entrevistados quanto ao 

significado da expressão risco de TI:  

 “Riscos seriam os ruídos na comunicação”. Biblio1. 

 “É chance que tem de que algo... saiu fora do planejado, né. São riscos.” Info11. 

 Segundo Westerman e Hunter (2005), risco é um evento imprevisto não planejado que 

envolve falhas ou mau uso da tecnologia e que pode afetar os objetivos organizacionais.  Com 

base nessa definição, percebe-se que os profissionais que mais se aproximaram desse conceito 

foram os da área de informática, de acordo com os respondentes Info9 e Info10: 

 “É tudo que compromete o funcionamento do sistema que possa trazer... algum... dano 

ao sistema.” Info9; “São todos os acontecimentos que tenham alguma chance de acontecer 

que não são certos. Riscos podem ser bons ou ruins, geralmente tratam riscos como sendo 

coisas ruins, mas há riscos positivos, então toda uma atividade possível ou acontecimento que 

tenha possibilidade de acontecer é um risco, mesmo maléfico.” Info10. 

 Poucos profissionais de Biblioteconomia aproximaram-se do conceito de riscos de TI 

propostos por esses autores. Na sua maioria, nessa questão eles deram ênfase aos tipos de 

riscos, e não à definição. Por exemplo: 

 “Perda de dados. No caso da gente, importação mal feita é... falta de segurança no que 

se refere a ficar aberto os dados dos alunos, coisas assim, vírus que possam também 

ficar...”Biblo2. 

 

O que percebo, que são riscos, né?! É que a maioria é você precisa 

implementar um planejamento da segurança dele né, pra evitar que pessoas 

não autorizadas utilizem o sistema, né, riscos de invasão, e tem também os 

riscos relacionados ao próprio maquinário, né, de acontecer algum sinistro, 

alguma queda e esse sistema parar de funcionar, né. Biblio6. 

 



93 
 

 Dentre os bibliotecários que se aproximaram do conceito, temos o Biblio5 e Biblio7: 

“Riscos seria não atender as necessidades que a gente pressupõe que atenda, né, o sistema.” 

Biblio5 e,Biblio7 ao afirmar que: “riscos de tecnologia são as possibilidades de erros, de 

problemas que a tecnologia pode nos trazer [...].” 

 Isso permite afirmar que, para que os profissionais possam identificar os riscos de TI, 

torna-se imprescindível terem conhecimento do seu conceito. Caso contrário, eles não 

poderão reconhecê-los e dessa forma evitar transtornos para os usuários externos e internos, 

pois, alguns riscos podem levar à falência da organização, por proporcionarem situações 

perigosas de natureza financeira, operacional ou estratégica.  Desse modo, não se concebe 

mais uma organização sem que ela tenha a noção exata dos riscos que a tecnologia pode 

ocasionar em seu negócio. Além do mais, o risco de clientes insatisfeitos é o risco que mais 

afeta todos os processos organizacionais (NOZIMOGLU; OZSEN, 2010).  

 Tendo em vista que os riscos causam impactos nos negócios da organização e 

propiciam clientes insatisfeitos, a prática de análise, avaliação e tratamento dos riscos precisa 

percorrer todos os setores de uma organização; a decisão de implementar processos 

sistemáticos na mitigação dos riscos é algo que não deve ser descartado se considerarmos que 

a prevenção de incidentes ainda é a melhor saída. 

 

8.3 GESTÃO DE RISCOS EM AMBIENTES DE BIBLIOTECAS 

  

 Todo risco precisa ser analisado, investigado, no intuito de ser sanado ou minimizado. 

A gestão de riscos procura consolidar ferramentas que objetivam identificá-los, classificá-los, 

avaliá-los e tratá-los. A esse respeito, buscou-se, por meio dos sujeitos da pesquisa, saber o 

que entendem sobre a gestão de riscos, se a BCZM possui esse tipo de gestão, além de 

descobrir quais medidas seriam adotadas para reduzir os riscos de TI na migração de dados 

dos sistemas da biblioteca e averiguar quais vantagens esta teria com a implantação dessa 

gestão, a fim de saber qual o nível de conhecimento dos respondentes. Essas últimas questões 

foram expostas na Figura 4. 

Acerca do conceito da gestão de riscos, na visão dos respondentes, destacam-se 

semelhanças entre esses profissionais: 

 “É você fazer um planejamento é... para evitar que aquele risco ocorra, evitar ou 

prevenir.” Info9. 
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 “Um planejamento onde você identifique todos os pontos que são vulneráveis a riscos 

e quais são e o que você deve implementar enquanto procedimento pra que as pessoas 

trabalhem, né, minimizando seus riscos.” Biblio6. 

"O planejamento pra reduzir a possibilidade da forma de acontecer.” Info11. 

Em outro sentido, para alguns, esse tipo de gestão constitui procedimentos que visam 

antecipar problemas, como vemos nestes relatos: 

 “Tentar gerir para não correr riscos.” Biblio4. 

 “É tentar identificar, prever ou até tentar antecipar algum problema que possa ocorrer, 

né, e além de tudo tá monitorando aquilo que existe, pra não ter nenhum problema.” Biblio3. 

 "Gestão de riscos são todas as atividades relacionadas à identificação, planejamento e 

execução das operações de mitigação dos riscos.”Info10. 

 “Um conjunto de procedimentos que você teria de operar, aplicar justamente para 

evitar possíveis riscos ao sistema.” Biblio1. 

Ao analisar as falas dos bibliotecários, compreende-se a necessidade destes 

profissionais terem maiores conhecimentos acerca da gestão de riscos. Comparando-se com a 

definição proposta pelos autores Nozimoglu e Ozsen (2010), que definem a gestão de riscos 

como um processo de identificação e avaliação dos riscos, com vistas a tomar medidas para 

torná-los aceitáveis. Vê-se que, os bibliotecários foram os que mais se distanciaram desse 

conceito.  Para eles esse tipo de gestão constitui riscos que podem ser causados pela imperícia 

das pessoas. Por exemplo:  

 

A questão de perda de informação, questão de salvar - como é que chama – 

backup, o que mais poderia ser é... é você ser capaz também de inserir esses 

dados de acordo realmente com as normas, porque às vezes você bota um 

profissional, sei lá... que a gente usa muito bolsista aqui para fazer algum 

trabalho, se não tiver bem feito, você vai ter complicação. Biblio8.  

 

 Assim, entende-se que a gestão de riscos é um processo que precisa ser conhecido por 

todos os profissionais integrantes da organização, na medida em que essa gestão proporciona 

diminuir a falha na execução de projetos por contribuir para o fornecimento de informações 

precisas sobre os riscos que afetam o negócio e as formas de administrá-los.  

 De modo similar, Baccarini, Salm e Love (2004) discorrem que a gestão de riscos é 

um processo essencial para a entrega bem sucedida de projetos de TI. Para eles a tecnologia 

da informação é conhecida na literatura pela sua alta taxa de falha na execução dos projetos.    
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 Observa-se, então, que essa gestão é importante para a organização, pois sua ausência 

pode dificultar a execução dos projetos de TI. Isso porque a gestão de riscos permite uma 

análise das áreas de riscos na implantação de uma tecnologia da informação. 

  

8.4 BIBLIOTECÁRIOS VERSUS DESENVOLVEDORES DE SISTEMAS: O IMPASSE 

  

 Em uma migração de dados em sistemas de gerenciamento de bibliotecas, o principal é 

a comunhão entre as partes. Ou seja, os bibliotecários entenderem um pouco da linguagem 

dos profissionais de informática e estes entenderem a linguagem dos bibliotecários.  

 Evidenciou-se que na conversão das bases de dados da BCZM houve pontos de 

convergência e divergência entre esses profissionais. Por um lado, dentre os pontos 

convergentes, expõem-se os riscos mais citados: duplicidade de dados, problemas de 

funcionamento da rede, falhas de funcionamento com o banco de dados da instituição, 

inconsistência de dados, paralisação parcial do sistema e perda de dados. Este último foi o 

risco mais citado pelos dois grupos, com um índice de 100%. Além disso, a perda de dados é 

considerada também como o risco mais crítico por ambos os grupos. 

 Por outro lado, os principais pontos divergentes foram: os profissionais de informática 

estavam todos convencidos da importância da mudança de sistemas, e a maioria dos 

bibliotecários não, principalmente os mais antigos; para os bibliotecários a resistência deveu-

se ao medo de trocar uma ferramenta boa por uma inferior, e para os de informática a 

resistência por parte dos bibliotecários deveu-se devido ao comodismo, por eles estarem 

trabalhando muito tempo com sistema antigo, ou seja, já estarem acostumados com a base de 

dados enquanto ferramenta de trabalho. 

Para Nazimoglu e Ozsen (2010), a adoção de uma tecnologia possibilita uma prestação 

de serviço com impacto positivo ou negativo com relação às percepções, atitudes e 

comportamentos de clientes.  Portanto sugerem uma questão fundamental, quer seja, 

determinar a tecnologia que deve ser adotada, desde que seja aceitável e satisfatória para os 

clientes e para os serviços prestados.  

Vê-se que a troca de sistemas na BCZM, com adoção de uma nova tecnologia trouxe 

pontos positivos. A questão de um sistema desenvolvido pela equipe da Superintendência de 

Informática da Universidade, cujo principal objetivo é integrar, por meio do sistema SIGAA, 

todos os módulos de todos os Setores e Centros da UFRN, visa a diminuir custos com o 

suporte técnico e facilitar a customização.  
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O SIGAA, como um todo, incluindo o módulo biblioteca, busca adotar um padrão de 

qualidade, e a Universidade foi a grande beneficiada, pois esse sistema propiciou estabelecer 

parcerias, com a sua exportação para outras instituições, elevando o nome da UFRN em nível 

nacional, como retrata o entrevistado, Info9:“A UFRN começou a fazer termo de cooperações 

com outras universidades. Aí essas universidades, algumas estão interessadas em pegar o 

módulo biblioteca. Então o sistema hoje não é mais um sistema, ele é uma linha de produto.” 

Em suma, apesar dos riscos de TI ocorridos com a conversão das bases de dados, eles 

não foram o bastante para esconder os pontos positivos que essa conversão proporcionou, 

tanto para a BCZM quanto para a UFRN. Mas isso não significa que os bibliotecários não 

devam ficar atentos aos riscos de TI, pois eles tornam-se frequentes quando se adota uma 

tecnologia de informação. Contudo, é imprescindível que esses profissionais busquem 

identificá-los o mais cedo possível, na perspectiva de encontrar medidas que visem converter 

essas ameaças em vantagem competitiva e estratégica.  
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9 CONCLUSÃO 

 

Constituiu foco desta investigação a análise dos riscos de TI decorrentes do processo 

de migração de dados do ALEPH para o módulo biblioteca do sistema SIGAA na Biblioteca 

Central Zila Mamede (BCZM) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em 

2009.  

Essa análise tornou-se necessária devido às bibliotecas buscarem, constantemente, 

adquirir produtos de softwares potentes, confiáveis e atualizados para o gerenciamento da 

informação, com a troca de seus sistemas legados. Essa constatação leva a indagar-se existem 

riscos de tecnologia da informação nesse processo de troca. 

Para tanto, durante esta pesquisa, buscou-se o cumprimento dos objetivos específicos 

estabelecidos. O primeiro, trata de identificar os riscos de TI ocorridos no processo de 

migração de dados do sistema ALEPH para o módulo biblioteca do SIGAA na BCZM. 

Assim, os principais riscos identificados na transferência desses sistemas foram: destruição de 

dados; perda de dados; falha de comunicação com banco de dados da instituição; paralisação 

parcial do sistema; demora no tempo de resposta para o usuário; inconsistência de dados e 

duplicidade de dados. De acordo com os resultados obtidos, esses riscos têm diferentes graus 

de ocorrência e criticidade. 

Dentre esses riscos, a duplicidade e a inconsistência de dados foram ocasionadas, em 

sua maioria, pela inconsistência do sistema anterior, ou seja, por alguns campos não terem 

sido preenchidos, estarem incompletos ou duplicados. Quanto à paralisação parcial do 

sistema, também, em alguns casos, deveu-se ao fato do SIGAA possuir uma plataforma WEB 

que funciona por meio de browser e sistemas de navegação, enquanto que o ALEPH possui 

uma arquitetura cliente-servidor, ou seja, instalado em cada máquina. Em função disso, a 

probabilidade de queda de sistema causando a paralisação é maior com o SIGAA. 

Diante dos relatos externados pelos respondentes, em um processo de transferência de 

dados, a perda e a destruição de dados são os riscos mais críticos para uma biblioteca, tendo 

em vista que o livro tornou-se patrimônio, não sendo mais um bem de consumo.  A perda 

desse bem ocasiona complicações tanto para a biblioteca quanto para a universidade, podendo 

gerar sindicâncias e outros processos administrativos para apurar esse tipo de perda, com 

rigor. 

 No que diz respeito ao segundo objetivo, que buscou averiguar as implicações dos 

riscos de TI na Biblioteca, decorrentes do processo de migração de dados, o transtorno para os 

usuários foi apontado a principal implicação, tendo em vista que o objetivo maior de uma 
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biblioteca é satisfazer as necessidades informacionais de seus clientes. Dentre os transtornos, 

podem-se citar: formação de filas enormes para os serviços de empréstimos e devoluções, 

empréstimos indevidos nas contas dos usuários; constrangimentos e aborrecimentos para os 

usuários; perda de tempo, entre outros. Enquanto para os bibliotecários, as implicações 

notificadas em destaque foram o aumento na demanda de trabalho e o estresse.  

 Nas percepções dos sujeitos desta pesquisa, as maiores implicações que ocorreram na 

Biblioteca atingiram diretamente os usuários e os bibliotecários, pois esses dois segmentos 

possuem um contato direto, diante do fornecimento do serviço de empréstimo domiciliar, 

além de outros serviços. Para os analistas de sistema, as implicações foram apenas no período 

da conversão da base, por eles terem que trabalhar dobrado para decifrar os códigos 

correspondentes ao armazenamento dos dados do sistema ALEPH e, por algumas vezes, não 

conseguirem de imediato a tradução. Eles tinham que testar um a um, até descobrir; além do 

mais, o apoio dos desenvolvedores do sistema legado foi insuficiente.  Esses fatos 

demandaram mais tempo que o previsto para a conclusão da conversão, pois zerar a base era 

inviável devido ao volume de itens informacionais cadastrados. 

No que tange ao terceiro objetivo deste estudo, evidenciar as vantagens da 

implantação da gestão de riscos para a biblioteca, destaca-se a diminuição de custos eventuais 

não previstos e de ocorrência de problemas, ao buscar minimizar os riscos com o mapeamento 

de todos os processos.  

Os resultados obtidos com relação a esse permite constatar que, apesar de a BCZM 

não ter a gestão de riscos formalizada, ela realiza algumas ações que objetivam mitigar os 

riscos, como a criação da comissão de avaliação do SIGAA e SIPAC e a guarda dos dados 

pelo setor de automação e estatística. Embora estas sejam ações isoladas, elas têm um impacto 

positivo na prevenção de riscos. Assim, presume-se que para os profissionais entrevistados a 

biblioteca só tem a ganhar com a implantação da gestão de riscos, tendo em vista que essa 

organização já desenvolve ações que podem ser administradas por essa gestão.  

Em última análise, os dados qualitativos são abertos a múltiplas interpretações, as 

quais podem conter falas dos sujeitos da pesquisa, bem como do pesquisador (GRAY, 2012).   

Corrobora-se com esse autor, por este estudo possibilitar estas inferências: 

a) o processo de migração de dados fez-se em virtude de uma troca para sistemas 

integrados, constituindo em vários aspectos, em uma decisão unilateral da 

administração, portanto, de cima para baixo, sem consultar os usuários dos sistemas;  
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b) a migração ocasionou resistência por parte dos bibliotecários, em função da 

confiabilidade no fornecedor do sistema antigo; 

           c) foi predominante o medo da mudança, nesse processo entre os bibliotecários; 

d) a perda de dados foi o principal risco temido por bibliotecários e pelos profissionais 

de informática, no processo de migração de dados; 

e) a mudança de sistemas fez-se necessária por causa do alto custo em manter um 

sistema externo; 

f) quando o suporte técnico do sistema é local, facilita o trabalho dos profissionais no 

que diz respeito à atualização e à customização do novo sistema. 

g) quando os desenvolvedores de sistemas desconhecem a linguagem técnica da 

Biblioteconomia, dificulta-se a aceitação imediata do sistema novo, por parte dos 

bibliotecários; 

h) a maioria dos bibliotecários desconhecem os conceitos sobre riscos de TI e gestão 

de riscos. Relataram apenas exemplos para aqueles e para esta, associando algumas 

ações de riscos, e não o entendimento em si. 

i) é necessário que as simulações do novo sistema, proporcionadas pela equipe de 

informática, sejam feitas na prática, e não apenas com exemplos demonstrativos; 

j) no processo de migração, o que pode dificultar ou impossibilitar acontecer a 

conversão é o fato de o banco de dados não ser disponibilizado.  Embora o controle 

seja da instituição, dependendo do contrato com o fornecedor, o acesso ao banco de 

dados pode ser permitido ou não, ocasionando neste último caso, ônus para a 

instituição a liberação dos dados.  

k) na migração de dados, os riscos podem ocorrer quando os fornecedores do sistema 

legado não disponibilizam documentação de como os dados estão armazenados. Esse 

fato dificulta e torna a análise imprecisa para a conversão dos dados ao novo sistema.  

l) legalmente, o livro passou a ser considerado como parte do patrimônio institucional.  

Por isso, em caso de ocorrer perda ou destruição de dados durante a conversão, poderá 

haver desfalque do registro de controle - número de patrimônio - da instituição, 

ocasionando, dessa forma, perda de um bem patrimonial; 
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m) nesta pesquisa, os profissionais da informação – bibliotecários - demonstram que 

desconhecem ou ignoram os riscos e não se preocupam em identificá-los em uma 

conversão de base de dados. Enquanto que os profissionais de informática tanto 

conhecem quanto buscam identificá-los por meio de um plano de mitigação de riscos. 

n) o apoio da administração geral é imprescindível para tornar o processo de migração 

de dados viável. 

Face ao exposto, um processo de migração de dados em sistemas de automação requer 

um planejamento rigoroso, que contemple um plano de mitigação dos riscos para assegurar 

segurança nessa operação. Vale salientar que esse planejamento deve envolver todos e 

principalmente os que se opõem, para que sejam conhecidas com antecedência as vantagens e 

desvantagens de uma implantação dessa natureza. 

Em linhas gerais, esta investigação proporcionou à pesquisadora atingir os objetivos 

propostos, ao identificar os riscos de TI, as implicações que podem surgir no ato da troca de 

sistemas legados e as vantagens da gestão de riscos para uma unidade de informação. Além 

disso, proporcionou, também, conhecimento quanto aos aspectos do processo de migração de 

dados em sistemas de bibliotecas, contemplando as especificidades deste. Ficou evidenciado 

que esse conhecimento é útil e deve ser conhecido por qualquer gestor em negociação de troca 

ou de aquisição de um novo sistema de automação de bibliotecas. 

 Por fim, é importante ressaltar que, apesar de o interesse ter crescido quanto aos 

relatos de experiência em trocas de sistemas de bibliotecas, há poucas pesquisas empíricas 

com ênfase nos riscos de TI que acontecem nessa troca. Sendo assim, não é objeto desta 

dissertação esgotar o tema em questão e nem fazer um comparativo entre os sistemas ALEPH 

e SIGAA, mas abrir novas abordagens de estudos, objetivando tornar os riscos de TI em 

processos de migração de dados de sistemas de gerenciamento de bibliotecas visíveis, no 

ambiente das unidades de informação. 

 

9.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

 Toda pesquisa acadêmica ou científica é desafiadora. Navegar num tema via autores e 

via abordagem empírica é um processo de mão dupla, pois há muitas idas e muitas vindas. 

 E quando o tema é pouco explorado na literatura nacional e internacional, 

principalmente na vertente que o pesquisador quer abordar, torna-se um trabalho de garimpo, 

no qual cada conquista é uma vitória. 
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 Isso permite afirmar que essa investigação teve limitações, tais como: literatura 

escassa, no que diz respeito à pesquisa empírica; a falta de um instrumento consolidado; 

tendência a manter uma posição imparcial, por esta pesquisadora ser bibliotecária; a falta de 

disponibilidade dos profissionais de informática e também a dificuldade de compreender os 

termos técnicos em informática.  

 Outro fator de limitação diz respeito à literatura, em sua maioria, estrangeira, exigindo 

da pesquisadora mais tempo, maior atenção e maior reflexão na compreensão dos itens 

informacionais. 

 A extensão do instrumento de pesquisa trouxe um ponto negativo e outro positivo. 

Negativo, por demandar tempo dos entrevistados; positivo, porque, embora o instrumento 

tenha sido extenso, as questões foram esclarecedoras e ricas para atingir os objetivos 

propostos, possibilitando o enriquecimento na temática em questão. 

Deduz-se, com essa explanação, que nenhum empecilho impede a busca de um novo 

olhar para a ciência na vertente que se propõe o pesquisador a dissertar, pois a paixão e 

afinidade com o objeto de investigação são os impulsos que levam esse profissional a não 

desistir e a buscar dar o melhor de si para a elaboração de um produto que seja relevante para 

a ciência sobre um determinado e específico foco temático. 

 

9.2 AGENDA DE PESQUISA 

 

  

 A proposta de elaborar uma agenda de pesquisa surge da necessidade de análise e 

discussões em pesquisas empíricas na temática de riscos de TI em processo de migração de 

dados de sistemas de automação de bibliotecas. Ela serve como uma ferramenta de diálogo 

para conseguir esforços em estudos sistemáticos sobre as seguintes linhas promissoras de 

investigação: 

a) discutir riscos de TI em unidades de informação; 

b) tratar os riscos de TI como riscos de negócios e estratégicos; 

c) propor a implementação da gestão de riscos para as bibliotecas; 

d) capacitar os  bibliotecários na área de gestão de riscos e riscos de TI; 

e) formular e implantar políticas nas bibliotecas quanto ao processo de migração de 

dados em sistemas de gerenciamento de bibliotecas. 

 Destas discussões poderão surgir novas frentes de pesquisa que visem abranger e 

ampliar a temática em questão.  
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APÊNDICE A – Protocolo de entrevista para os profissionais de biblioteconomia 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – PPGA 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA APLICADO À ÁREA DE BIBLIOTECONOMIA 

Dissertação 

 

 

Orientador 

Co-Orientadora 

SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS: 

RISCOS DECORRENTES DO PROCESSO DE MIGRAÇÃO DE 

DADOS 

MANOEL VERAS DE SOUZA NETO, Dr. 

ANDRÉA VASCONCELOS CARVALHO, Dra 

Entrevistadora MARIA ILZA DA COSTA 

E-mail maria.ilza@ifrn.edu.br 

Instituição   UFRN  

    

DESCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

Objetivos da entrevista: 

 

 Identificar os riscos de TI na migração de dados do ALEPH para o módulo 

biblioteca do sistema SIGAA na BCZM; 

 Verificar as implicações dos riscos de TI na Biblioteca, decorrentes do 

processo de migração de dados; 

 Evidenciar as vantagens da implantação da gestão de riscos para a Biblioteca. 
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Roteiro 

 

EIXO I - Identificação 

 

Setor:_________________________________________________________________ 

 

Função:_______________________________________________________________ 

 

Formação:_____________________________________________________________ 

 

Tempo de serviço: ______________________________________________________ 

 

EIXO II - Ativos: hardware, software e pessoal. 

 

1) Você participou de alguma reunião com a Superintendência de Informática relacionada 

ao desenvolvimento do novo sistema. Em caso positivo, com base em sua percepção, cite 

quais as dificuldades encontradas de comunicação e negociação, conjuntamente, com os 

idealizadores do sistema? 

 

2) Cite o(s) módulo(s) que você operacionaliza no novo sistema? 

 

3) Identifique, dentre estes formatos de padrões internacionais, quais os formatos o 

módulo biblioteca do SIGAA possui. 

        (   ) 1. MARC 21 

        (   ) 2. ISO 2709  

        (   ) 3. Z39-50  

        (   ) 4. AACR2 

        (   ) 5. Outros_____________  

 

4) O novo sistema permite atualização e customização para novas versões? Justifique.  

 

5) Relate como foi o treinamento para o uso do novo sistema. Caso não tenha havido, 

explique os motivos.    

 

6) Você estava convencido da importância e da necessidade de mudança para o novo 

sistema? Justifique.  

 

7)  Existiram bibliotecários que não estavam convencidos com essa mudança? Qual o 

motivo? 

 

      8) Houve rejeição por parte dos bibliotecários para a implantação do novo sistema? 

Justifique. 

 

9) Existiram dificuldades por parte dos bibliotecários na assimilação e no manuseio do 

novo sistema? Quais? 

 

10) Relate como foi o processo de migração de dados do sistema ALEPH para o módulo 

biblioteca do SIGAA na biblioteca 
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EIXO III – Áreas funcionais: entrada, comunicações, processamento e saída de dados.   

 

1) O que você entende por riscos de TI?  

 

2) Assinale quais os riscos de TI que ocorreram após o processo de migração para o novo 

sistema. 

      (   ) 1. Destruição de dados    

      (   ) 2. Perda dos dados  

      (   ) 3. Duplicidade de dados 

      (   ) 4. Paralisação parcial do sistema 

      (   ) 5. Paralisação total do sistema 

      (   ) 6. Demora no tempo de resposta para o usuário  

      (   ) 7. Acesso de pessoas não autorizadas 

      (   ) 8. Problemas de funcionamento da rede 

      (   ) 9. Falhas de comunicação com o banco de dados da Instituição  

      (   ) 10. Inconsistência de dados 

      (   ) 11. Outros:____________________________ 

 

3) Quais as implicações que esses riscos assinalados geraram para a Biblioteca. Em caso 

negativo, explique o motivo de não ter havido os riscos. 

 

4) Dentre os riscos da questão 2, qual (ou quais) você considera mais crítico em uma 

conversão de dados para a Biblioteca? Justifique. 

 

5) Com base na sua percepção, quais os riscos decorrentes em um processo de migração 

de dados?  

 

6) Explique, quais as implicações que os riscos podem ocasionar para uma Unidade de 

Informação 

 

7) Como você classificaria os riscos de TI, identificados na migração do sistema sob o 

ponto de vista de quantidade e relevância?  

      (   ) 1. Poucos riscos sem criticidade 

      (   ) 2. Poucos riscos com criticidade 

     (   ) 3. Alguns riscos com alguma criticidade  

     (   ) 4. Alguns riscos sem alguma criticidade 

     (   ) 5. Muitos riscos com criticidade              

      (   ) 6. Muitos riscos sem criticidade 

 

8) Numerem os módulos por ordem de prioridade em um processo de migração? 

      (    ) 1. Aquisição (   ) 2. Circulação (  ) 3. Processamento técnico 

      (    ) 4. Periódicos    (  ) 5. Administração. 

 

9) Teve algum campo da planilha, do módulo que você operava no ALEPH, que o 

processo de migração não contemplou?  

 

10) Quais as complicações geradas por o processo de migração não comtemplar algum 

campo da planilha do sistema ALEPH?   

 

11) Caso o sistema fique indisponível em decorrência do processo de migração de dados, 

qual o módulo que seria mais afetado?  
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12) No caso de inoperância do módulo citado na questão 11, quais as consequências para a 

Biblioteca? 

 

13) Houve simulação/teste anterior à conversão da base?  Descreva-o. 

      (    ) 1. Sim      (    ) 2. Não  

 

 

14) Após a migração de dados houve consistência na entrada, processamento e saída dos 

dados? Justifique.  

 

15) Das funcionalidades que já existiam no sistema ALEPH e que não foram modificadas, 

como você classificaria a cobertura da simulação/teste realizada(o) anterior a 

migração. Justifique. 

       (   )5. Todas as funcionalidades já existentes foram testadas  

       (   )4. Grande parte das funcionalidades já existentes foram testadas 

       (   )3. Algumas funcionalidades já existentes foram testadas  

       (   )2. Poucas funcionalidades já existentes foram testadas  

       (   )1. Nenhuma funcionalidade já existente foi testada  

 

16) Todas as funcionalidades que você operacionalizava no módulo ALEPH foram 

contempladas no novo sistema? 

 

EIXO IV – Gerenciamento de riscos  

 

 

1) O que você entende por gestão de riscos? 

 

 

 

2) A Biblioteca possui uma gestão de riscos? Justifique. 

 

 

 

3) Na sua percepção, quais medidas da gestão de riscos para reduzir os riscos de TI, 

decorrentes do processo de migração de dados?  

 

 

4) Quais as vantagens da implantação da gestão de riscos para a Biblioteca 
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APÊNDICE B – Protocolo de entrevista para os profissionais de informática. 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – PPGA 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA APLICADO À ÁREA DE INFORMÁTICA 

Dissertação 

 

 

Orientador 

Co-Orientadora 

SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS: 

RISCOS DECORRENTES DO PROCESSO DE MIGRAÇÃO DE 

DADOS 

MANOEL VERAS DE SOUZA NETO, Dr. 

ANDRÉA VASCONCELOS CARVALHO, Dra. 

Entrevistadora MARIA ILZA DA COSTA 

E-mail maria.ilza@ifrn.edu.br 

Instituição   UFRN  

    

DESCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

Objetivos da entrevista: 

 

 Identificar os riscos de TI na migração de dados do ALEPH para o módulo 

biblioteca do sistema SIGAA na BCZM; 

 Verificar as implicações dos riscos de TI na Biblioteca, decorrentes do processo 

de migração de dados; 

 Evidenciar as vantagens da implantação da gestão de riscos para a Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

Roteiro 

 

 

EIXO I – Identificação 

 

Setor:_________________________________________________________________ 

 

Função:_______________________________________________________________ 

 

Formação:_____________________________________________________________ 

 

Tempo de serviço: ______________________________________________________ 

 

EIXO II - Ativos: hardware, software e pessoal. 

 

1) Com base em sua percepção, cite quais as dificuldades encontradas de comunicação e 

negociação entre os operadores (bibliotecários) e os idealizadores do sistema na conversão 

dos dados. 

 

2) Identifique, dentre estes formatos de padrões internacionais, quais formatos o módulo 

biblioteca do SIGAA possui. 

(   ) 1. MARC 21 

(   ) 2. ISO 2709  

(   ) 3. Z39-50  

(   ) 4. AACR2 

(   ) 5. Outros_____________  

 

3) O novo sistema permite atualização e customização para novas versões? Justifique. 

  

4) Relate como foi o treinamento para o uso do novo sistema. Caso não tenha havido, 

explique os motivos.    

 

5)  Você estava convencido da importância e da necessidade de mudança para o novo sistema? 

Justifique.  

 

6)  Existiram bibliotecários que não estavam convencidos com essa mudança? Qual o motivo? 

 

7)  Houve rejeição por parte dos bibliotecários para a implantação do novo sistema? Justifique. 

 

8) Existiram dificuldades por parte dos bibliotecários na assimilação e no manuseio do novo 

sistema? Quais? 

 

9) Relate como foi o processo de migração de dados do sistema ALEPH para o módulo 

biblioteca do SIGAA na Biblioteca 

 

10) Teve um plano de migração? Em caso positivo, quais as etapas que ele compôs? Em caso 

negativo, justifique.  
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EIXO III – Áreas funcionais: entrada, comunicações, processamento e saída dos dados.   

 

1) O que você entende por riscos de TI?  

 

2) Assinale quais os riscos de TI que ocorreram após o processo de migração para o novo 

sistema 

       (   ) 1. Destruição de dados 

       (   ) 2. Perda dos dados 

       (   ) 3. Duplicidade de dados 

       (   ) 4. Paralisação parcial do sistema 

       (   ) 5. Paralisação total do sistema 

       (   ) 6. Demora no tempo de resposta para o usuário 

       (   ) 7. Acesso de pessoas de não autorizadas 

       (   ) 8. Problemas de funcionamento da rede 

       (   ) 9. Falhas de comunicação com o banco de dados da Instituição 

       (   ) 10. Inconsistência de dados 

       (   ) 11. Outros:____________________________ 

 

3) Classifiquem os riscos identificados nas seguintes categorias: hardware, software e 

pessoal. 

 

4) Quais as implicações que esses riscos assinalados geraram para a Biblioteca. Em caso 

negativo, explique o motivo de não ter havido os riscos? 

 

5) Dentre os riscos da questão 2, qual (quais) você considera mais crítico em uma 

conversão de dados para a Biblioteca? Justifique. 

 

6) Com base na sua percepção, quais os riscos decorrentes em um processo de migração de 

dados?  

 

7) Explique, quais as implicações que os riscos citados a questão 6 podem ocasionar para 

uma Unidade de Informação.  

 

8) Classifique os riscos citados a questão 6, de acordo com as categorias da questão 3. 

 

9) Numerem os módulos por ordem de prioridade em um processo de migração de dados? 

      (    ) 1. Aquisição     (    ) 3. Circulação       (    ) 2. Processamento técnico 

      (    ) 4. Periódicos    (    ) 5. Administração. 

 

10) Caso o sistema fique indisponível em decorrência do processo de migração de dados, 

qual o módulo que seria mais afetado? 

 

11)No caso de inoperância do módulo citado na questão 10, quais as consequências para a 

Biblioteca? 

 

12) Como você classificaria os riscos de TI, identificados na migração do sistema sob o 

ponto de vista de quantidade e relevância?  

       (   ) 1. Poucos riscos sem criticidade 

       (   ) 2. Poucos riscos com criticidade 

      (   ) 3. Alguns riscos com alguma criticidade  

      (   ) 4. Alguns riscos sem alguma criticidade 

      (   ) 5. Muitos riscos com criticidade  

      (   ) 6. Muitos riscos sem criticidade 
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13) Depois da migração de dados houve consistência na entrada, processamento e saída dos 

dados? Justifique.  

 

14) Houve simulação/teste anterior à conversão da base? Descreva-o. 

       (   ) 1. Sim      (  ) 2. Não 

 

 

15)  Quais os obstáculos apresentados na transferência da base de dados? 

 

16) A conversão de dados foi automática?  

 

17) Houve algum campo que a conversão de dados não contemplou? 

 

18) Todas as funcionalidades do sistema ALEPH foram contempladas no módulo biblioteca 

do SIGAA? Justifique. 

 

19) Das funcionalidades que já existiam no sistema ALEPH e que não foram modificadas, 

como você classificaria a cobertura da simulação/teste realizada(o) anterior a migração. 

Justifique. 

         (   )5. Todas as funcionalidades já existentes foram testadas  

         (   )4. Grande parte das funcionalidades já existentes foram testadas 

         (   )3. Algumas funcionalidades já existentes foram testadas  

         (   )2. Poucas funcionalidades já existentes foram testadas  

         (   )1. Nenhuma funcionalidade já existente foi testada 

 

       20) As bases de dados foram compatíveis? Justifique. 

 

 

 

EIXO IV – Gerenciamento de riscos  

 

 

1) O que você entende por gestão de riscos? 

 

 

 

2) Na sua percepção, quais medidas da gestão de riscos para reduzir os riscos de TI, 

decorrentes do processo de migração de dados?  

 

 

 

3) Quais as vantagens da implantação da gestão de riscos para a Biblioteca? 
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APÊNDICE C – Carta de anuência I 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

Ilmª Senhora Ana Cristina Cavalcanti Tinôco 

Diretora da Biblioteca Central Zila Mamede  

 

Solicito de V. S.ª autorização para coletar dados necessários para a dissertação “Sistemas 

gerenciamento de bibliotecas: riscos decorrentes do processo da migração de dados”, que estou 

realizando no Programa de Pós-graduação em Administração desta universidade. Essa dissertação tem 

como objetivos: identificar os riscos de TI na migração de dados do ALEPH para sistema 

SIGAA na BCZM; averiguar as implicações dos riscos de TI na Biblioteca, decorrentes do 

processo de migração de dados e evidenciar as vantagens da implantação do gerenciamento de 

riscos para a Biblioteca. 

Para tanto, pretendo entrevistar (8) bibliotecários e o analista de informática dessa Instituição, 

integrantes da Comissão do SIGAA e SIPAC, um representativo de cada setor da Biblioteca. Eles 

serão consultados e esclarecidos acerca dos objetivos desta pesquisa. Também lhes será assegurado o 

sigilo de suas identidades, pois não há interesse em informações pessoais, mas em resultados globais 

dos sujeitos. 

Trata-se de um trabalho de cunho científico que tem por finalidade fomentar a ciência na área 

de administração e apenas atestar os profissionais bibliotecários com relação aos riscos da tecnologia 

no processo de migração de dados em sistemas de gerenciamento de bibliotecas. 

Quando a pesquisa estiver concluída, os resultados obtidos poderão ser apresentados a V. S.ª, 

caso seja de seu interesse. 

Diante do exposto, espero contar com a sua compreensão no sentido de autorizar as 

entrevistas, viabilizando a execução desta pesquisa. 

Natal, 19 de março de 2012. 

_____________________________________ 

                                                                     Maria Ilza da Costa 
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APÊNDICE D – Carta de anuência II 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

Ilmo. Senhor Prof. Aluízio Ferreira da Rocha Neto  

Superintendente de Informática  

 

Solicito de V. S.ª autorização para coletar dados necessários para a dissertação “Sistemas 

gerenciamento de bibliotecas: riscos decorrentes do processo da migração de dados”, que estou 

realizando no Programa de Pós-graduação em Administração desta universidade. Esta dissertação tem 

como objetivos: identificar os riscos de TI na migração de dados do ALEPH para sistema 

SIGAA na BCZM; averiguar as implicações dos riscos de TI na Biblioteca, decorrentes do 

processo de migração de dados e evidenciar as vantagens da implantação do gerenciamento de 

riscos para a Biblioteca. 

Para tanto, pretendo entrevistar dois profissionais dessa Superintendência: o coordenador do 

sistema SIGAA e o analista de informática responsável pelo módulo biblioteca. Eles serão consultados 

e esclarecidos acerca dos objetivos desta pesquisa. Também lhes será assegurado o sigilo de suas 

identidades, pois não há interesse em informações pessoais, mas em resultados globais dos sujeitos. 

Trata-se de um trabalho de cunho científico, que tem por finalidade fomentar a ciência na área 

de administração e apenas atestar os profissionais bibliotecários com relação aos riscos da tecnologia 

no processo de migração de dados em sistemas de gerenciamento de bibliotecas. 

Quando a pesquisa estiver concluída, os resultados obtidos poderão ser apresentados a V. S.ª, 

caso seja de seu interesse. 

Diante do exposto, espero contar com a sua compreensão no sentido de autorizar as 

entrevistas, viabilizando a execução desta pesquisa. 

Natal, 8 de março de 2012. 

___________________________________ 

                                                                                Maria Ilza da Costa 


