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RESUMO

A Gestão da Informação contribui para otimizar o fluxo informacional de acordo com
as demandas e requisitos informacionais da organização. No ambiente de
bibliotecas, a Gestão da Informação se realiza mediante a Gestão de Coleções, que
visa administrar o ciclo de vida dos itens nas coleções para torná-los mais acessíveis.
Neste panorama, a Auditoria de Inteligência, que se caracteriza como um tipo de
Auditoria de Ativos Informacionais, oferece o ferramental operacional para avaliar o
gerenciamento dos ativos informacionais, seus componentes, bem como a relação
com o entorno, oferecendo subsídios para seu aperfeiçoamento. Dessa forma, esta
pesquisa tem como objetivo principal auditar a Gestão da Informação na Biblioteca
Deputado Márcio Marinho, categorizada, teoricamente, como uma Biblioteca
Parlamentar,que faz parte da estrutura da Escola da Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Norte (EALRN). Os objetivos específicos são: a) analisar a adequação do
acervo às necessidades informacionais dos usuários e às da organização
mantenedora; b) identificar pontos fortes e fracos da gestão da coleção; c) verificar
se os objetivos da biblioteca estão sendo alcançados; d) propor recomendações que
contribuam para o estabelecimento de uma política de Gestão de Coleções. A
metodologia baseia-se no modelo de Auditoria de Inteligência da autora Carvalho, A.
(2010), que audita e relaciona aspectos internos e externos para uma avaliação
holística organizacional, neste caso adaptado à biblioteca no setor público legislativo.
Os instrumentos de coleta adotados foram: questionário, entrevista semiestruturada,
observação e pesquisa documental. A análise dos dados é baseada na estatística
descritiva e na análise de conteúdo. As etapas do estudo foram: a) análise do
entorno, englobando os interesses dos usuários da biblioteca e fatores ambientais
que influenciam na atuação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte; b)
análise interna da organização mantenedora (EALRN); c) análise do ambiente
informacional da Biblioteca e da Gestão da Coleção; d) análise transversal de todos
os planos estudados,inter-relacionando os aspectos auditados e apontando as
constatações e recomendações para aperfeiçoar a gestão da coleção da biblioteca.
Os resultados obtidos demonstram que a Gestão da Informação nesta biblioteca
está incompleta e precisa compreender melhor seu entorno, corrigir a gestão de
seus recursos informacionais, bem como, conhecer sua rede de atores e diversificar
seus canais de comunicação para melhorar o índice de satisfação de seus usuários.

Palavras-chave: Gestão da Informação; Biblioteca Parlamentar; Gestão de
Coleções; Auditoria de Ativos Informacionais; Auditoria de Inteligência;.
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ABSTRACT

Information Management contributes to optimize the informational flow according to
the demands and informational requirements of the organization. In the library
environment, Information Management is accomplished through Collection
Management, which aims to manage the life cycle of the items in the collections to
make them more accessible. In This Panorama, the Intelligence Audit, which is
characterized as a type of Audit of Informational Assets, offers the operational tooling
to evaluate the management of informational assets, its components, as well as the
relationship with the environment, Providing subsidies for its improvement. Thus, this
research has as its main objective to audit the Information Management in the Library
Congressman Márcio Marinho, categorised, theoretically, as a Parliamentary Library,
which is part of the structure of the Escola da Assembleia Legislativa do Rio Grande
do Norte (EALRN). The specific objectives are: a) to analyze the adequacy of the
acquis to the informational needs of users and to the maintenance organization; b)
Identify strengths and weaknesses of collection management; c) Verify that the
objectives of the library are being achieved; d) Propose recommendations that
contribute to the establishment of a Collection Management policy. The methodology
is based on the model of the Intelligence Audit of the author Carvalho, A. (2010),
which audits and relates internal and external aspects for an organizational holistic
evaluation, in this case adapted to the library in the public legislative sector. The
Collection Instruments adopted were: questionnaire, semi-structured interview,
observation and documentary research. Data analysis is based on descriptive
statistics and content analysis. The stages of the study were: a) analysis of the
environment, encompassing the interests of the library users and environmental
factors that influence the performance of the Assembleia Legislativa do Rio Grande
do Norte; b) Internal analysis of the maintenance Organization (EALRN); c) Analysis
of the information environment of the Library and Collection Management; d) Cross-
sectional analysis of all the plans studied, interrelating the audited aspects and
pointing out the findings and recommendations to improve the management of the
Library collection. The results obtained demonstrate that the Information
Management in this library is incomplete and needs to better understand its
surroundings, correct the management of its informational resources, as well as to
know its network of actors and diversify its channels of Communication to improve
the satisfaction rate of its users.

Key-words: Information management; Parliamentary Library; Collection
Management; Information Asset Audit; Intelligence audit; .
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1 INTRODUÇÃO

Conhecer o contexto e as particularidades de uma organização é essencial

para a gestão de seus recursos, pois, a tomada de decisão de um gerenciamento

eficiente deve ser respaldada por informações concretas advindas de itens e

processos passíveis de serem mensurados, nos quais a atribuição de importância

possa ser medida e ponderada.

A análise da qualidade de sistemas e serviços de informação supõe a
identificação de variáveis que permitam a composição de indicadores de
qualidade. A qualidade da informação é um aspecto relevante no processo
de avaliação desses sistemas, produtos e serviços. Portanto, as variáveis
que permitam a mensuração qualitativa da informação são essenciais à
análise e à gestão de serviços, produtos e sistemas de informação
(FERREIRA, O., 2011, p. 13).

Para tanto, é necessário saber quais são os pontos fortes (qualidades que

devem ser desenvolvidas) e fracos (condições que precisam ser corrigidas) de uma

organização, além de compreender a real situação ao invés do “achismo” de um

processo informacional.

Aprofundando esse pensamento vemos, por meio da história da humanidade,

que a informação por si só não altera o meio em que vivemos, mas sim o que

fazemos com ela, como a aplicamos de maneira estratégica e de forma efetiva.

Assim, cada vez mais a informação passa a ser vista conscientemente pelas

organizações como um bem de alto valor, não apenas um recurso ou mercadoria,

mas uma força transformadora do ambiente.

Nesta crescente, a faceta de destaque da informação numa organização é

seu poder de embasar o processo decisório, este tem sua capacidade amplificada

quando se obtém conhecimento dos recursos e dos fatos envolvidos.

É importante lembrar que a informação é condição essencial não apenas
para o controle, mas para outras funções administrativas como a tomada de
decisão, o planejamento etc. A probabilidade do acerto de uma decisão sem
uma base em informações é praticamente nula. Como poderemos tomar
uma decisão sem o conhecimento através de informações sobre o assunto?
(CAVALCANTI, 1995, p. 1).

Este fato é ainda mais importante na esfera do poder público, em que o

estado gerencia os recursos advindos da população. Exemplo dessa realidade é o

Princípio da Eficiência, consolidado no artigo 37 da Constituição Federal de 1988,
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que prega a economicidade e a eficiência da gestão dos recursos públicos, tal

premissa perpassa diretamente pela tomada de decisão do agente público.

Em contraste com o princípio da eficiência, muitas bibliotecas não conhecem

realmente o grau de efetividade da gestão de seus recursos. Neste cenário, segue a

problemática desta pesquisa.

Tem-se como foco a Biblioteca Deputado Márcio Marinho da Escola da

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN). Esta biblioteca foi escolhida

porque atuo nela como bibliotecário desde agosto de 2015, após aprovação em

concurso público para exercer tal função. Em relação à gestão da coleção, percebo

algumas lacunas que podem ser corrigidas e potencialidades ainda ocultas.

Ao longo da existência desta biblioteca, nunca houve um processo avaliativo

de seus produtos e serviços, bem como de seu regulamento interno (2014). A

necessidade da resolução deste gargalo pode evidenciar lacunas informacionais e

potencialidades latentes na gestão da coleção. Atualmente, as decisões de seleção

e aquisição de títulos e os critérios de descarte são limitadas pelo conhecimento

superficial do entorno da biblioteca e pela inexistência de um acervo de desbaste.

Assim, como aluno do Mestrado Profissional em Gestão da Informação e do

Conhecimento percebo a oportunidade de aplicação dos conhecimentos adquiridos

neste processo de aprendizado em meu local de trabalho.

A moderna biblioteca parlamentar caracteriza-se pela sua natureza ativa,
pelo seu pessoal educado e capaz, pelo uso de todos os tipos de
informações e recursos e, finalmente, pela constante avaliação e revisão
dos serviços prestados (BRYANT, 2001, p. 79, grifo nosso).

A problemática fica evidente pela ausência de aplicação de instrumentos de

mensuração e avaliação da coleção. Após a análise do cenário acima descrito,

indaga-se como pergunta norteadora: como se caracteriza a Gestão de Coleções na

Biblioteca Deputado Márcio Marinho da Assembleia Legislativa do Rio Grande do

Norte?

Para que esse questionamento possa ser respondido, foram estabelecidos

objetivos, sendo o objetivo geral deste projeto: auditar a gestão da informação na

Biblioteca Márcio Marinho.

Como objetivos específicos temos: a) analisar a adequação do acervo às

necessidades informacionais dos usuários e às da organização mantenedora; b)

identificar pontos fortes e fracos da gestão da coleção; c) verificar se os objetivos da
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biblioteca estão sendo alcançados d) propor recomendações que contribuam para o

aperfeiçoamento da gestão da coleção nesta biblioteca.

A relação teórica estabelecida entre os assuntos abordados nesta dissertação

busca entender, de forma holística, a relevância da informação e o funcionamento

do ciclo informacional (Gestão da Informação) numa biblioteca (Gestão de Coleções)

inserida no contexto do poder legislativo (Biblioteca Parlamentar). Para isso, utiliza

mecanismos que possibilitem a análise da efetividade, identificação das lacunas

informacionais e das potencialidades de seu acervo comparando-os com os

objetivos institucionais e com as necessidades informacionais do entorno (Auditoria

de Ativos Informacionais), baseando a metodologia no modelo de Auditoria de

Inteligência que engloba elementos de informação, conhecimento e comunicação.

Figura 1 - Auditoria de Inteligência aplicada à gestão de coleções.

Fonte: elaboração do autor.

Diante da amplitude interdisciplinar desta pesquisa, é imperativo delimitar as

instâncias que não serão abordadas no escopo deste trabalho.

● Formulação de framework metodológico;

● Criação e aplicação de políticas de gestão de coleções;
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● Foco em aspectos relativos à avaliação e práticas de gestão do conhecimento;

Esta pesquisa se justifica na perspectiva pessoal, devido a minha experiência,

enquanto bibliotecário da instituição, objeto da pesquisa. A percepção de lacunas na

gestão da coleção me estimula a procurar estratégias, por meio de estudos e

pesquisas realizados no Mestrado Profissional em Gestão da Informação e do

Conhecimento, para propor mudanças que corrijam as imperfeições a fim de que o

uso do acervo seja potencializado.

Sob a ótica social esta pesquisa se justifica porque investiga as necessidades

reais dos usuários e possibilita que a biblioteca as contemplem de forma eficaz,

otimizando a coleção e oferecendo condições para racionalizar os recursos públicos,

e assim cumprir com o Princípio da Eficiência. Estas condições resgatam a imagem

de criadora e transformadora do conhecimento da referida biblioteca, além de

possibilitar um atendimento eficiente ao usuário final.

Em relação à justificativa organizacional, entende-se que esta pesquisa

possibilita a compreensão e a readequação holística das necessidades

informacionais que envolvem a biblioteca, seus recursos informacionais, humanos,

de comunicação e o alinhamento com a instituição mantenedora. Além disso,

permite também identificar e avaliar indicadores de qualidade da gestão da coleção

para propor recomendações que ofereçam maior capacidade de adaptação frente às

mudanças do entorno.

Outro aspecto da justificativa é a relevância científica, com a intenção de

contribuir para a ampliação dos estudos sobre os benefícios da Auditoria de Ativos

Informacionais aplicados às bibliotecas, o que se mostra relevante para a ampliação

da literatura nacional que ainda é carente de resultados empíricos. A partir desta

contribuição mais específica, tem-se a possibilidade de agregar novos

conhecimentos também para a Gestão da Informação e do Conhecimento.

No que se refere à estrutura, esta dissertação apresenta sete capítulos. Após

esta introdução, o capítulo 2 categoriza a Gestão da Informação e sua utilidade para

a organização informacional, tem como foco o ambiente de bibliotecas onde

conceitos norteadores e a Gestão de Coleções.

O capítulo 3 apresenta a Auditoria no contexto informacional, apresentando

os aspectos históricos, características, princípios, tipologia e aplicabilidade em



21

bibliotecas. Dando continuidade, no capítulo quatro são expostas as concepções da

Biblioteca Parlamentar, suas características e o alcance de sua atuação.

Já o percurso metodológico é reportado no capítulo cinco, indicando os

instrumentos e as técnicas de seleção, coleta e análise de dados, tendo como foco a

aplicação do modelo de Auditoria de Inteligência e suas respectivas etapas. No

capítulo 6, é apresentada a análise e discussão dos resultados obtidos. Em seguida,

o capítulo sete expõe as considerações finais desta pesquisa com base nos

objetivos estabelecidos. Por fim, o capítulo 7 expõe as considerações finais do

estudo, os obstáculos e as recomendações para futuras pesquisas.
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2 GESTÃO DA INFORMAÇÃO

Este capítulo remete ao reconhecimento da informação como ativo importante

na sociedade, ocasionando, assim, maior consumo e produção impulsionados pelas

Tecnologias da informação e comunicação, a chamada explosão informacional, que

gera maior dificuldade de escolher informações úteis e exige maior competência

para selecionar o que realmente interessa.

Neste contexto, a Gestão da Informação demonstra que não só a seletividade,

mas toda uma cadeia de procedimentos que garantam a acessibilidade do uso e a

avaliação do todo deve ser gerida para tornar o processo continuamente

aperfeiçoado.

Este construto teórico também aborda a questão das bibliotecas inseridas na

conjuntura da Gestão da Informação, onde a literatura traduz estes processos

informacionais da GI no ambiente das bibliotecas como a Gestão de Coleções, ou

seja, no modo como a informação é intermediada entre a coleção e os usuários.

A informação permeia todas as atividades sociais. Com o passar dos anos

essa percepção alterou drasticamente a atribuição de valor dada à informação.

Anteriormente, a mesma era vista como uma peça do sistema burocrático das

relações humanas; posteriormente, servindo de apoio à tomada de decisão; e hoje,

é fator vital para o sucesso organizacional.

De acordo com Lesca e Almeida (1994), a informação está arraigada nas

nossas atividades, transformando a economia global e evidenciando grandes fluxos

de informação, além de agregar valor à criação de produtos e prestação de serviços.

Assim, é imperativo gerir a informação com o intuito de obter qualidade

informacional ao invés de quantidade. Mas para isso, a informação deve ser

reconhecida como insumo estratégico de alto valor. Diante de uma concorrência,

numa era globalizada atual, o correto tratamento informacional pode definir o

sucesso ou o fracasso de uma organização.

A informação é um componente intrínseco de quase tudo que uma
organização faz. Sem uma clara compreensão dos processos
organizacionais e humanos pelos quais a informação se transforma em
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percepção, conhecimento e ação, as empresas não são capazes de
perceber a importância de suas fontes e tecnologias de informação. (CHOO,
2003, p.27).

O crescimento da personificação da informação como item de valor é recente

na história da humanidade, principalmente no pós-guerra, quando saímos da era

analógica para era digital.

Neste panorama, Toffler (1993, p. 2) caracterizou a revolução da humanidade

por meio de três ondas socioeconômicas para a produção de riquezas:

● Primeira onda: instrumentos e cultivo da terra;

● Segunda onda: manufatura, bens industrializados e o capital;

● Terceira onda: Predominância do conhecimento.

Também McGee e Prusak (1994) afirmam que inicialmente a fonte de poder

era a terra, em seguida o dinheiro passou a ocupar este lugar e hoje este poderio

está relacionado à informação e ao conhecimento.

Progressivamente a sociedade evoluiu a forma de gerar riquezas, partindo

dos bens tangíveis e limitados para os intangíveis, como a informação e o

conhecimento.

O foco da valorização saiu do trabalho físico para o mental. A era da

informação é proporcionada por meios colaborativos como a popularização da

internet e do uso de computadores portáteis nas últimas décadas, facilitando tanto o

acesso quanto a disseminação de informação em escala global. “Desde a década de

50, os computadores vêm nos oferecendo a oportunidade de apreender e armazenar

um volume enorme de informação” (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p.26).

Takahashi (2000, p. 3) já relatava “uma nova era em que a informação flui a

velocidades e em quantidades há poucos anos inimagináveis, assumindo valores

sociais e econômicos fundamentais”. Apesar de esta afirmação ser relativamente

antiga, atualmente este processo informacional aprofundou-se ainda mais, tornando-

se assim cada vez mais abrangente, complexo e impactando diretamente na forma

de se comunicar das pessoas.
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Para Pereira e Barbosa (2008), as organizações sofrem constantes

transformações devido ao ambiente dinâmico em que vivemos, para acompanhar

essas mudanças é preciso saber interpretar suas implicações e buscar atualizações.

Cada vez mais as empresas, dependem das informações para auxilia-las
nas tomadas de decisões, desenvolvimento de novos produtos, vantagem
tecnológica, etc. O uso das informações diminui as incertezas e garantem a
competitividade nos negócios, tanto que para muitos a informação passou a
ser tratada como ativo de informação e como todo ativo faz parte do
patrimônio da empresa e, portanto, possui valor (CUNHA, A., 2012, p. 2).

Analogamente Beal (2004, p. 75) diz “A informação é um elemento essencial

para a criação, implementação e avaliação de qualquer estratégia”. Beal (2004)

evidencia que as informações do ambiente interno e externo à organização são as

premissas fundamentais para que sejam identificadas as ameaças e oportunidades,

seus pontos fortes e fracos. Assim, a partir delas é possível tomar decisões e mudar

o ambiente para garantir o êxito do desenvolvimento organizacional.

Figura 2 - A informação como matéria-prima para a formulação da estratégia.

Fonte: (BEAL, 2004, p. 76).
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É neste cenário que as possibilidades de produção e disseminação

informacional são potencializadas, acelerando o fluxo informacional em vários tipos

de suportes e meios de comunicação, principalmente através da internet.

As diferentes redes de computadores que se formaram desde o final dos
anos 70 se juntaram umas às outras enquanto o número de pessoas e de
computadores conectados à inter-rede começou a crescer de forma
exponencial. Como no caso da invenção do computador pessoal, uma
corrente cultural espontânea e imprevisível impôs um novo curso ao
desenvolvimento tecno-econômico. As tecnologias digitais surgiram, então,
como a infra-estrutura do ciberespaço, novo espaço de comunicação, de
sociabilidade, de organização e de transação, mas também novo mercado
da informação e do conhecimento (LEVÝ, 1999, p. 27).

Exemplo desta mudança é o surgimento e consolidação de grandes empresas

no ramo da informação e tecnologia como Google, Facebook, Amazon e Apple, que,

no cenário atual, estão dentre as mais valiosas no mundo. O que antes era

dominado por organizações que controlavam bens como petróleo, automóveis,

alimentos e lojas de departamentos. “Google, Apple, Facebook e Amazon: juntos,

eles geraram riqueza semelhante à da Dinamarca e seu faturamento cresceu a um

ritmo superior ao da China” (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2017).

Acontecimentos são divulgados em tempo real pelas conexões ao vivo ou via

streaming; as pessoas estão mais conectadas com outras virtualmente através das

redes sociais, como Facebook, Instagram e WhatsApp, está mais fácil e ágil de

produzir conteúdo e publicá-lo on-line, a exemplo dos canais do Youtube ou

publicações e artigos virtuais. Todo esse bombardeio de informações num espaço

cada vez menor de tempo acarreta uma dificuldade em selecionar informações úteis.

Este fato pode ser visto como reflexo do aprofundamento da Sociedade da

Informação, esta é caracterizada por um uso intenso das novas tecnologias de

comunicação, criando um espaço global colaborativo de troca de informações e a

quebra de barreiras geográficas, permitindo o acesso à informação independente da

distância entre a mesma e o usuário, o que demanda maior complexidade de

armazenamento, processamento, sistemas de organização e disseminação

informacional, além da necessidade de selecionar e gerenciar grandes fluxos de

informação.
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Na sociedade da informação, a comunicação e a informação tendem a
permear as atividades e os processos de decisão nas diferentes esferas da
sociedade, incluindo a superestrutura política, os governos federal,
estaduais e municipais, a cultura e as artes, a ciência e a tecnologia, a
educação em todas as suas instâncias, a saúde, a indústria, as finanças, o
comércio e a agricultura, a proteção do meio ambiente, as associações
comunitárias, as sociedades profissionais, sindicatos, as manifestações
populares, as minorias, as religiões, os esportes, lazer, hobbyes etc. A
sociedade passa progressivamente a funcionar em rede (MIRANDA, A.
2000, p.80).

Rodrigues e Blattmann (2014) relatam que na sociedade global da informação,

as organizações buscam novas informações e conhecimentos com o intuito de

produzir inovações para produtos e serviços baseados em tais insumos. O

dinamismo e as transformações geradas pela tecnologia contribuem para a

expansão das relações comerciais e sociais, sendo assim, este é um processo

amplo que ainda está em constante construção.

Para controlar e usufruir da melhor maneira possível deste volume

informacional é preciso adaptar-se a essa realidade das Tecnologias da informação

e comunicação (TICs) que envolve a parte de hardware, software e

telecomunicações. Neste sentido, é necessário desenvolver habilidades específicas

como o manuseio de computadores, navegação na web, utilização de ferramentas

de busca e análise de fontes de informação, estratégias de armazenamento e

backup. Todas essas capacidades formam o conceito de Information Literacy ou

Competência Informacional.

Segundo Campello (2003) o cidadão competente informacionalmente tem

condições de tomar decisões de maneira correta, fazendo uso da informação de

forma efetiva, crítica, precisa e com maior autonomia, demandando que profissionais

da informação como bibliotecários estejam mais flexíveis e atentos às constantes

mudanças do ambiente e à necessidade flutuante de seus usuários.

A Competência em Informação contribui com a educação, pois na medida
em que o indivíduo aprende a aprender por meio dos conhecimentos
específicos, da atitude e da experiência se torna competente para se
apropriar de informação de qualidade (OTTONICAR; SILVA; BELLUZZO,
2018, p.23).
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Também Dudziak (2003) explana que a informação ao ser reconhecida como

indicador de atualidade e sintonia com as transformações do mundo paradoxalmente

resulta num caos de disponibilidade informacional, principalmente via internet,

causando dificuldades de filtragem e de apropriação desses dados. A autora relata

que em 1976, o termo Information Literacy surge mais abrangente, o mesmo remete

a um conjunto de habilidades e conhecimentos que não se resume apenas a

seleção e o uso de informações, mas sim com o objetivo de resolver problemas e

facilitar a tomadas de decisão.

Para lidar com a informação, no contexto organizacional, é essencial que o
gestor aprimore a competência em informação, a fim de que possa
gerenciar com eficiência seu volume crescente. Também precisa
compreender a demanda por informação, saber onde encontrá-la, utilizar
uma estratégia de busca adequada, avaliá-la, no que diz respeito à sua
confiabilidade e relevância, e usá-la para suprir sua necessidade
informacional (ANJOS, 2017, p. 47).

A sobrecarga informacional e dificuldade de administrá-la gerou um estado

psicológico moderno classificado como Ansiedade da informação, o qual se

caracteriza pela dificuldade de selecionar a informação desejada em meio à oferta

exagerada, aprofundando um sentimento de estresse ansiedade.

Quem nunca se sentiu culpado por não conseguir se atualizar como acha
que deveria estar atualizado? Por não conseguir ler todos os livros e artigos
que acha que deveria ler ou que achou interessante? E os e-mails que
crescem a cada segundo, sem que se consiga pelo menos esvaziar a caixa
postal antes que novos e-mails cheguem? O estresse parece fazer parte do
cotidiano tóxico em que estamos vivendo (SOUZA, K., 2006).

Atualmente, saber selecionar e utilizar a informação correta é questão de

sobrevivência, principalmente para organizações. Devido à crescente demanda

tecnológica absorvida pela população, frequentemente novos produtos e serviços

são criados, os mesmos passam a ser essenciais na vida das pessoas na mesma

medida em que outros vão ficando obsoletos.

“Na ausência de critérios de seleção, as pessoas acabam deglutindo coisas

que não necessariamente teriam relevância para ela ou para a comunidade. Não

basta ter informação, é preciso saber o que fazer com ela” (CORTELLA, 2017).
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Diante desta realidade, é evidente o protagonismo da informação na

sociedade atual. Entretanto, em meio a essas transformações, é imperativo

compreender a variedade de aspectos da informação e das necessidades

informacionais desta sociedade volátil. Sendo esta mergulhada cada vez mais num

ambiente de desenvolvimento tecnológico e multidisciplinar, consequentemente,

amplia-se a necessidade e o desafio crescente de gerenciar o volume e o fluxo

colossal de informação, salientando que é mais difícil gerenciar a informação do que

outros recursos materiais e financeiros.

Marchiori (2002) afirma que a informação passou a definir o grau de

competitividade entre indivíduos e organizações. Inserido no contexto deste milênio

está a figura do profissional da Gestão da Informação, este deve otimizar a

informação como recurso, o que implica um envolvimento permanente na criação,

seleção, gerenciamento, divulgação, utilização e avaliação relacionados ao trinômio

dado, informação e conhecimento.

Justamente nessas etapas descritas por Marchiori (2002) estão as premissas

que guiam a função da Gestão da Informação como campo do conhecimento da

Ciência da Informação, pois para fazer o uso eficiente da informação é preciso que

as mesmas estejam sistematicamente organizadas e disponíveis para quem desejar.

2.1 Modelos conceituais de Gestão da Informação (GI)

Compreender as necessidades dos usuários e atender às novas demandas é

cada vez mais importante para unidades de informação como as bibliotecas. Com a

evolução tecnológica, a velocidade de produção da informação implica respostas

mais rápidas para suprir às necessidades informacionais

Paralelamente a isso, a gestão da informação contribui para melhorar a

eficiência do tratamento do fluxo da informação na organização, controlando desde o

processamento de criação até a disseminação da informação, bem como a

otimização do acesso e uso da mesma.

A conjuntura da Gestão da Informação advém da premissa de que a

informação é um ativo gerenciável. Valentim et al. (2010) colocam a informação
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como insumo para produção de novos conhecimentos por meio de indivíduos numa

rede de relações cognitivas. Isso reduz incertezas e responde às necessidades

informacionais. É neste ambiente que a gestão da informação atua diretamente no

fluxo formal da geração, organização, tratamento e recuperação da informação.

A gestão da informação é um conjunto de atividades que se baseia em dois

pontos principais:

● O controle do processamento da informação desde seu advento até a

destinação final para qual foi produzida;

● O aprimoramento do acesso à informação desejada, tornando este mais

eficiente e efetivo.

De acordo com Choo (1995, p. 8, tradução nossa), a Gestão da Informação

“pode ser considerada como um conjunto de processos que suportam e são

simétricos com as atividades de aprendizado da organização”. Mais tarde Choo

(2002, p. 14, tradução nossa) detalha o conjunto de processos:

Este livro sugere que a gestão da informação seja vista como a gestão de
uma rede de processos que adquirem, criam, organizam, distribuem e
utilizam informações. A organização inteligente é, então, uma organização
que é hábil em empacotar seus recursos de informação e capacidades,
transformando a informação em conhecimento, e usando esse conhecimento
para sustentar e melhorar o seu desempenho em um ambiente inquieto.

Hinton (2006) vê a Gestão da Informação como um processo e destaca

quatro pontos relevantes:

● Processo consciente: necessita de um planejamento prévio para ser

executado e que seja uma atividade intencional com características sistemáticas e

bem estruturada;

● Auxílio na tomada de decisão: a informação armazenada não possui valor

intrínseco, mas sim devido ao seu uso. Assim, o autor sugere que o planejamento

consciente funciona quando inicia com as decisões necessárias. Portanto, a

informação compõe este processo decisório juntamente com a experiência

profissional, a intuição e critérios.
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● Perpassa todos os níveis da organização: a gestão da informação deve

beneficiar todos os níveis organizacionais e não se constituir apenas como um

mecanismo de controle de gestores seniores ou acionistas.

● A Tecnologia da Informação embora não seja imprescindível para a Gestão

da Informação, pois esta pode ser baseada tanto em sistemas em papel como em

suporte digitais, é importante para o processo.

A função da gestão da informação dentro de uma organização é influenciar e

aprimorar o uso de recursos para impactar positivamente o desempenho

organizacional. Como requisitos para obter a capacidade de gerenciar a informação

de forma estratégica destacam-se:

● Capacidade de gerenciamento de clientes: capacidade organizacional de

determinar necessidades de seus usuários, reflexo de uma boa relação com os

mesmos gerando assim competitividade na produção de produtos e serviços.

● Capacidade de gerenciamento de processos: flexibilidade, agilidade e

eficiência para desenhar e projetar novos produtos e serviços inovadores junto com

o apoio dos recursos humanos, estruturais e financeiros necessários.

● Capacidade de gerenciamento de desempenho: competência em coletar,

avaliar e mensurar o grau de desempenho e detectar falhas como retorno para

apoiar decisões e permitir alternativas (MITHAS; RAMASUBBU; SAMBAMURTHY,

2011).

Tarapanoff (2006) coloca como objetivo principal da gestão da informação: o

trabalho com a informação para transformá-la em produtos e serviços de valor

agregado para o usuário através da identificação dos recursos informacionais e

assim potencializar a capacidade de aprendizado e adaptação às mudanças

ambientais, bem como o uso de fontes informacionais internas e externas à

organização, realmente atribuindo valor estratégico à informação.

Vários autores definiram a gestão da informação, como o processo pelo
qual são obtidos, implantados ou utilizados recursos básicos (econômico,
físico, humano e/ou material) para gerenciar informações dentro das
empresas ou organizações e para a sociedade a que a serve. Uma Gestão
da informação adequada permite reduzir os riscos na administração do
território, como na tomada de decisão precipitada, tardia ou inconsistente,
que causam perdas e reduzem a sua competitividade ou desenvolvimento.
Obter as informações necessárias, com a qualidade requerida, é uma
premissa essencial para a sobrevivência da empresa, considerado que as
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empresas ou organizações encurtam cada vez mais os seus ciclos
estratégicos e a tomada de decisão, assim como uma mudança contínua
(MARTÍNEZ LÓPEZ; FERNÁNDEZ AEDO; PÉREZ UGARTEMENDÍA, 2014,
p.80, tradução nossa).

Percebe-se características semelhantes na conceituação da gestão da

informação como o aperfeiçoamento organizacional ao reconhecer os fluxos formais

de informação. Sendo assim, para que ocorra na prática é necessário o alinhamento

dos elementos que compõem este ciclo como recursos informacionais, tecnológicos

e humanos.

O traço marcante é o gerenciamento informacional de forma tangível

independente do tipo de suporte, analógico ou digital. A informação representa o

conhecimento explícito que, segundo Nonaka e Takeuchi (1997), é o conhecimento

registrável que pode ser armazenado, além de ser facilmente transferível e

compartilhado.

Valentim (2004) coloca como atividades de base da Gestão da Informação:

Identificar demandas necessidades de informação - Mapear e reconhecer
fluxos formais - Desenvolver a cultura organizacional positiva em relação ao
compartilhamento/ socialização de informação - Proporcionar a
comunicação informacional de forma eficiente, utilizando tecnologias de
informação e comunicação - Prospectar e monitorar informações - Coletar,
selecionar e filtrar informações - Tratar, analisar, organizar, armazenar
informações, utilizando tecnologias de informação e comunicação -
Desenvolver sistemas corporativos de diferentes naturezas, visando o
compartilhamento e uso de informação - Elaborar produtos e serviços
informacionais - Fixar normas e padrões de sistematização da informação -
Retroalimentar o ciclo.

Ainda Ponjuán Dante (2008) explana sobre a necessidade de compreender a

gestão da informação por meio do mapeamento e acompanhamento do fluxo de

informação. Para que esta sistematização seja observada alguns autores

apresentam modelos de ciclo informacionais.

O padrão de escolhas dos autores baseia-se naqueles que abordam a

temática da avaliação da organização de modo holístico por meio da informação, a

mescla de autores tem por base os clássicos da área de Gestão da Informação

como Choo e Davenport, bem como Beal porque seu modelo apresenta maior
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aproximação com o ambiente de bibliotecas e as três perspectivas da GI

apresentadas por Detlor (2010)..

Davenport (1998) apresenta seu modelo de gestão da informação simplificado

e de grande abrangência organizacional, apresenta a ecologia da informação como

uma abordagem mais humana ao posicionar as pessoas no centro do processo

informacional e as tecnologias na periferia, esta visão compreende um

gerenciamento mais completo por enaltecer o meio em que a organização está

inserida e a capacidades de adaptação.

O modelo processual de gestão de informação de Davenport está dividido em

quatros partes: determinação das exigências, obtenção da informação, distribuição e

uso da informação.

Figura 3 - Modelo processual de Gestão da Informação - Davenport

Fonte: Davenport (1998, p. 175).

a) Determinação de exigências: Identificar as necessidades dos usuários a fim de

conquistar a confiança destes e dos fornecedores;

b) Obtenção: Aquisição, classificação e planejamento para o armazenamento dos

dados;

c) Distribuição: Disseminação da informação de maneira personalizada de acordo

com as necessidades dos usuários;

d) Utilização: Objetivo principal do uso da informação de forma acessível e efetiva.

O modelo de ecologia da informação de Davenport (1998) enaltece o foco em

informar e não só investir em novas tecnologias que devem apoiar todo este

processo. A visão ecológica relata atributos para viabilizar este modelo: a integração
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de diferentes ambientes (internos e externos), níveis e tipos de informação como o

planejamento, as estratégias e as rotinas. A competência de reconhecer, antecipar e

adaptar-se à mudança do entorno. Enfatiza a observação e a descrição da

informação utilizada para maior compreensão do uso, além de facilitar o

planejamento e as projeções futuras. Também enaltece interpretação da cultura da

organização em relação ao comportamento humano e informacional objetivando o

aprendizado contínuo, ou seja, analisar os sinais do ambiente é um processo que

não tem fim , pois trata-se de um aperfeiçoamento constante.

O Modelo processual de administração da informação de Choo (2006) é

retratado em seis etapas que estão ligadas visceralmente:

Figura 4 - Modelo processual de Administração da Informação - Choo

Fonte: (CHOO, 2003, p. 404).

O direcionamento das setas vai depender das necessidades da organização.

Suas etapas contemplam:

● Necessidades informacionais: identificação das mesmas oriundas de

problemas e incertezas de caráter dinâmico. Martins (2014) esclarece: “torna-se

imperativo reconhecê-las em dois aspectos: Sobre o objeto da necessidade (que

informação é requerida?) e sobre as exigências da situação (por que e como serão

usadas?)”.

● Aquisição da informação: processo complexo; exige que a seleção esteja

alinhada com os objetivos da organização, baseada em fontes documentais e que
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possa adequar a variedade de produtos e serviços de acordo com a demanda, ou

seja, mais generalista ou especializado.

● Organização e armazenamento da informação: foca na flexibilidade das

possibilidades de representação para facilitar a posterior recuperação; Uso de

hierarquias conceituais e cruzamentos de dados; Armazenamento físico útil para

organização e acessível para o usuário; deve proporcionar estoques de

conhecimento para melhorar a capacidade da organização de reagir ao ambiente.

● Produtos e serviços de informação: customização da informação para o

usuário; personalização da informação para a agregação de valor projetando o uso

em potencial.

● Distribuição da informação: disseminação da informação específica para

usuários específicos; o ambiente deve ser investigado para extrair o conhecimento

externo à organização, assim direcionando o compartilhamento efetivo da

informação.

● Uso da informação: alvo de todo o processo, fornece o feedback de todo o

ciclo para assegurar a avaliação racional e a tomada de decisão mais próxima

possível do ideal;

Este ciclo está voltado para a capacidade de aprendizado das organizações, o

modelo prioriza o aperfeiçoamento constante por meio da retroalimentação do ciclo,

caracterizado pelo comportamento adaptativo baseado no uso. Nesta última etapa,

ocorre a agregação de valor ao adicionar novas perspectivas e, em seguida, devolve

a informação no fluxo contínuo para promover uma maior eficiência informacional.

Outro destaque deste modelo é a interação e reação com o entorno das

organizações.

Um modelo análogo ao que Choo apresenta é o Modelo proposto para

representar o fluxo da informação nas organizações de Beal (2004).



35

Figura 5 - Modelo proposto para representar o Fluxo da Informação nas organizações - Beal

Fonte: (BEAL, 2004, p. 29).

Ambos são modelos de representação da sistemática da Gestão da

Informação, no qual a análise do uso (feedback) é fator vital para o constante

melhoramento do ciclo informacional de forma contínua e eficiente. Beal (2004)

aproxima seu modelo de fluxo informacional com o de uma biblioteca, a exemplo do

destaque da etapa de Descarte, comum nas bibliotecas juntamente com o processo

de desbaste.

O modelo de Detlor (2010) destaca as seguintes etapas: criação, aquisição,

organização, armazenamento, distribuição e uso da informação, estes focam numa

abordagem de gestão de processos para obter a informação relevante de modo

efetivo por pessoas e organizações, o autor ainda apresenta e três perspectivas da

GI: organizacional, biblioteca e pessoal.

● Organizacional: processo mais amplo, estratégico e rigoroso de todo o ciclo

de gerenciamento da informação com o objetivo de crescimento da

organização, é a perspectiva mais predominante e difundida, trata a

informação como um ativo tão importante quanto os outros recursos

organizacionais (pessoais, financeiros, materiais), também ressalta a

importância da Tecnologia da Informação como ferramenta de competitividade
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da GI no aumento da capacidade de processamento de dados e informações

e na concretização dos objetivos propostos.

● Biblioteca: o autor especifica que esta perspectiva da GI em bibliotecas

consiste na gestão de coleções para garantir o acesso aos recursos

informacionais, uma vez que o papel da biblioteca é de mediadora da

informação com seu usuário, já que as bibliotecas não produzem nem utilizam

as informações que estão envolvidas no ciclo de vida informacional, ou seja, o

foco está em aperfeiçoar produtos e serviços da coleção visando o usuário da

biblioteca.

● Pessoal: esta perspectiva está ligada a maneira como os indivíduos

gerenciam o ciclo de vida da informação para fins pessoais com o intuito de

facilitar atividades rotineiras, segundo o autor este conceito está em expansão

devido ao desenvolvimento e às mudanças na utilização de tecnologias, como

computadores pessoais, assim expandido a variedade e as possibilidades de

gerenciar a informação a nível individual.

2.2 Gestão da Informação em bibliotecas

A biblioteca como uma unidade de informação deve atender às necessidades

de seus usuários, para isso é preciso conhecer a si mesma e o seu entorno para que

possa acompanhar as mudanças do comportamento flutuante de seu público alvo e

aperfeiçoar seus produtos e serviços.

A Gestão da Informação (GI) deve ser uma competência dos bibliotecários,

uma vez que os mesmos são especialistas em pesquisar informações e nas etapas

de coleta, organização, preservação, aquisição, divulgação e uso informacional.

Entretanto, a formação acadêmica em Biblioteconomia ensinou que a informação

deve ser tratada como mercadoria ou serviço, no entanto, a informação também é

um importante ativo de valor que precisa ser gerenciada dentro do ambiente da

biblioteca (KAVOURA; SAKAS; TOMARAS, 2015).

Costa, L. e Alves (2016) propõem que a GI contribui para a biblioteca cumprir

seu papel social na comunidade ao oferecer condições para que o usuário

desenvolva seus conhecimentos pela informação. Para tanto, o planejamento é



37

essencial para que a biblioteca não fique subutilizada, as autoras produzem uma

analogia entre as cinco leis de Ranganathan e a Gestão da Informação que reflete

este relacionamento:

Quadro 1 - Comparativo relacionando a Gestão da Informação com as Cinco Leis de

Ranganathan

Leis de Ranganathan Biblioteca onde há
gestão de informação

Biblioteca onde não há
gestão de informação

Os livros são para serem

usados.

Ações visando a

disseminação da

informação.

Livros inacessíveis com o

intuito de preservação do

material.

A cada leitor, seu livro. Planejamento do

desenvolvimento de

coleções visando às

necessidades do público-

alvo.

Acúmulo de materiais

dispensáveis, resultando

na não satisfação das

necessidades de

informação dos usuários.

A cada livro, seu leitor. Ações visando promover o

acervo. Disseminação

seletiva de informação.

Resumos informativos.

Materiais obsoletos.

Poupar o tempo do leitor. Planejamento,

organização,

informatização,

acessibilidade.

Caos informacional.

A biblioteca é um

organismo em

crescimento.

Disponibilidade de

adaptação a novas

realidades.

Depósito de materiais.

Fonte: Costa, L.; Alves, (2016, p. 2-3).

Devido às mudanças tecnológicas, surge a figura do usuário à distância,

principalmente pela popularização da internet e dos recursos de tecnologia pessoal

como smartphones e notebooks, isto compete na oferta de novos serviços em meio

virtual. Nesse contexto, Blattmann (2001, p. 61) afirma que “Compete aos
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bibliotecários atender a essa nova demanda de serviços online realizados nas

bibliotecas, observando a importância da gestão da informação digital online”.

Com a massificação das TICs, a produção excessiva de informações e

documentos foi potencializada e, consequentemente, tornou-se essencial o correto

gerenciamento destes. Essa massa informacional formalizada por intermédio de

fluxo em redes passou a ser objeto de estudo da Gestão da Informação. A mesma é

utilizada no planejamento estratégico, organização e disseminação do fluxo

informacional que podem ser implantados em bibliotecas (SOUSA et al., 2017).

Ferreira, L. e Maia (2013) reforçam a ideia do uso da Gestão da Informação

para o desenvolvimento de produtos e serviços com melhor qualidade a fim de

atender as necessidades dos usuários, além da utilização e distribuição dessas

informações gerenciais.

Em seu trabalho sobre a abordagem da GI em bibliotecas universitárias,

Soares et al. (2012) afirmam que aquela está ligada ao planejamento e à inovação,

principalmente ao dinamizar o uso das coleções através dos serviços de referência,

circulação e reprodução com o objetivo final de atender a demanda dos usuários. O

autor também define algumas recomendações para o gerenciamento da coleção:

• Implantação do serviço de referência;
• Divulgação dos serviços, atividades e produtos da biblioteca;
• Treinamento dos funcionários para que possam trabalhar em equipe;
• Treinamento de usuários para que possam conhecer a biblioteca e os
recursos da mesma;
• Contratação de pessoal habilitado; e,
• Criação de uma política de desenvolvimento de coleções (SOARES et al.,
2012, p. 12).

Outro exemplo, apresentado por Garcez e Carpes (2006), é uma alternativa

para a disseminação da informação por meio da criação de redes de informação

confiáveis e relevantes de distribuição baseadas em intranet, este recurso possibilita

ao bibliotecário compartilhar o material informacional selecionado com a finalidade

de motivar o processo de aprendizagem no ambiente escolar, contribuindo assim

para o desenvolvimento da gestão da informação e do conhecimento. Garcez e

Carpes (2006, p.6) relatam que “A gestão da informação no contexto escolar poderá

ser a grande aliada na melhoria do ensino se conciliada com o planejamento de

educadores e de bibliotecários”.
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Também Neves e Padilha (2012) em seu trabalho sobre GI como uma

ferramenta de inclusão em biblioteca especializada explana: “gestão da informação

vem apresentando excelentes resultados em grandes organizações, que pretendem

universalizar as informações e, com isso, manter um ambiente informacionalmente

integrado”.

No ambiente da Biblioteca, as informações estratégicas são aquelas que
permitem uma ação em cima das necessidades informacionais de seus
usuários, é o atendimento a demanda informacional dos gestores, na busca
do conhecimento e soluções informacionais. E, entre as informações
estratégicas estão os: relatórios e estatísticas de usabilidade do acervo,
listagem de títulos por curso e disciplina, listagem atualizada de aquisições
de acervos (valores e exemplares), etc. Informações estas que obtidas de
forma correta, é de grande valor para a gestão estratégica da informação do
setor ou instituição para tomada de decisão (SILVA, 2014, p. 35).

Neste caso, o ponto de confluência entre a biblioteconomia e a gestão da

informação é justamente a gestão da coleção focando o tipo de necessidades de

cada biblioteca, não como criadores, mas sim como mediadores que fazem a ponte

entre a informação e o usuário. Como afirma Detlor (2010, p.103, tradução nossa,

grifo nosso).

A perspectiva da biblioteca em gestão da informação reconhece o papel
único das organizações de fornecimento de informações, tais como:
bibliotecas, cujo mandato central é proporcionar aos seus clientes acesso a
recursos e serviços de informação. Como tal, estes tipos de organizações
visualizam a gestão da informação principalmente como a gestão das
coleções de informação, como livros e revistas.

Kavoura, Sakas e Tomaras (2015, p. 671, tradução nossa) corroboram com

Detlor (2010) ao explanar “A GI refere-se à gestão das coleções de informações da

biblioteca, implicando material impresso e digital, com o objetivo de ajudar os

usuários da biblioteca a localizar, acessar e usar esses itens de informação”.

Fica evidente, por meio das afirmações dos autores, que as atividades

práticas de GI em bibliotecas necessitam de uma dinâmica de contato com o usuário

de forma contínua para ocorrer o alinhamento entre as decisões que envolvem a

gestão da coleção com as necessidades informacionais demandadas.

Gerir uma coleção é projetar como será o futuro da mesma no tocante à sua

composição. Funciona como uma estratégia para administrar recursos

informacionais da melhor maneira possível com o intuito de escolher, organizar e
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descartar o material informacional de acordo com as prioridades previamente

averiguadas.

Ter este conhecimento sobre o que é necessário e o que é dispensável e

aplicá-lo na prática requer uma avaliação profunda do feedback das ações da

biblioteca por intermédio da análise do relacionamento entre a unidade de

informação e seus usuários. “A finalidade última de uma coleção ou acervo, seja

físico ou digital, é ser acessado para mudar vidas” (CORRÊA, 2016, p. 15).

Johnson (2014) afirma que os termos Desenvolvimento de Coleções e Gestão

de Coleções são sinônimos e, usados de forma alternada na literatura, ambos são

processos reflexivos para construir a coleção de bibliotecas levando em

consideração as prioridades institucionais, as necessidades da comunidade e os

interesses dos usuários, esta atividade abrange o estabelecimento e coordenações

de políticas de avaliação e seleção de necessidades de usuários reais e potenciais.

Entretanto, Correa e Santos (2015) relatam uma abordagem mais

administrativa na gestão de coleções, afirmando que a mesma tem ênfase no

planejamento estratégico para alocar recursos informacionais e competências

humanas na biblioteca a fim de alcançar a excelência de seus serviços e produtos.

Essa aproximação com a administração faz com que o conceito de coleção

seja ampliado trazendo uma nova nomenclatura chamada de Gestão de Estoques

de Informação (GEI). Esta definição segundo Corrêa (2013) tem ênfase de caráter

administrativo incluindo o planejamento, acompanhamento e avaliação que

pressupõem a predefinição de critérios para os processos de seleção, aquisição,

avaliação e preservação dos estoques de informação, também a presença de um

bibliotecário gestor com habilidades para tomar as decisões e executá-las de forma

eficaz.

Gestão presume planejamento, acompanhamento, avaliação. Desse modo,
gerenciar acervos sugere mais que localizar, agrupar e conservar significa:

● Definir e aplicar critérios de seleção, aquisição, avaliação e
preservação para disponibilização, buscando atingir níveis de excelência;

● Traçar metas de desenvolvimento e expansão do acervo, levando em
consideração os objetivos da instituição, as demandas informacionais
existentes e a serem criadas, o contexto político, social e econômico local,
nacional e mundial;
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● Planejar atividades meio e fim, captando recursos humanos e
financeiros suficientes para sua execução e para atingir as metas propostas;

● Lembrar que o lucro é sempre um objetivo a ser atingido, mesmo que
não corresponda necessariamente a valores financeiros;

● Pressupõe a existência de um gestor: profissional responsável,
qualificado para exercer liderança em todo o processo envolvendo os
recursos e políticas administrativas mencionadas (CORREA; SANTOS, 2015,
p. 347-348).

Neste trabalho o termo preferencial usado será de Gestão de Coleções por

ser mais adequado aos objetivos desta pesquisa.

Existem alguns fatores complicadores que tornam o processo de Gestão de

Coleções complexo. O cenário atual das TICs favorece o crescimento exponencial

da produção informacional e isso dificulta a seleção de informações relevantes.

Combinando este fato com limitações orçamentárias, a função da Gestão de

Coleções se torna vital como um sistema nervoso para manter um acervo saudável.

A gestão de formação e desenvolvimento do acervo é um processo que
sempre esteve presente na realidade das bibliotecas, desde as origens
dessas instituições, por meio dos suportes iniciais, como os tabletes de
argila da Antiguidade, até a modernidade, com o surgimento das
publicações eletrônicas (MIRANDA, A. C. C., 2017, p. 39-40).

A Gestão de Coleções engloba atividades como seleção, aquisição,

processamento, armazenamento, desbaste e promoção do uso dos materiais da

biblioteca e tem como objetivo principal tornar acessíveis as fontes de informação

para os usuários. Portanto, bibliotecários devem ser competentes ao realizar tais

ações para satisfazer as necessidades informacionais de seus clientes (FILSON,

2018).

Weitzel (2006) classifica a Gestão de Coleções como um processo que possui

seis etapas principais interdependentes: estudo de comunidade, política de seleção,

aquisição, avaliação, desbaste e descarte, mas também relaciona outros aspectos

como conservação e preservação, compartilhamento de recursos funcionais,

censura, direitos autorais e liberdade intelectual.

Na realidade brasileira, a Gestão de Coleções começou a ser difundida ao

final da década de setenta para oitenta. Principalmente com a produção bibliográfica

crescente viu-se a necessidade de filtrar recursos informacionais, a balança cada

vez mais pesava para a qualidade e menos para a quantidade.
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Corrêa (2016) relata que a princípio o termo utilizado era “política de seleção”,

pois a preocupação estendia-se apenas ao processo seletivo de recursos

informacionais. Este conceito muda com a ampliação do número de bibliotecas e de

publicações.

Com o passar dos anos o desenvolvimento de coleções começou a ganhar
força na área de biblioteconomia pelo mundo, no Brasil na década de 60 o
processo de desenvolvimento de coleções começou a ser implantado com
mais eficaz nos acervos das bibliotecas, pois, percebeu que a implantação
da política de desenvolvimento de coleções o acervo das bibliotecas iria se
desenvolver de forma mais concisa (ARAÚJO, S., 2012, p. 4).

Ao final da década de 1970 e início de 1980, a Gestão de Coleções foi

rapidamente assumida pela literatura com diversas publicações em livros, manuais,

artigos e periódicos especializados. Logo foram assimilados pelos cursos de

biblioteconomia e abordaram aspectos como: tipos de bibliotecas e suas

comunidades, seleção, aquisição, armazenamento, avaliação, desbaste e

preservação de materiais. Ao final da década de 80, a Gestão de Coleções já estava

fortemente estabelecida (JOHNSON, 2014).

A figura a seguir demonstra a evolução da Gestão de Coleções baseada nos

entendimentos de Miranda, A. C. C. (2007a), Santa Anna (2015), Nunes e Carvalho,

K. (2016):

Figura 6 - Evolução da Gestão de Coleções

Fonte: elaboração do autor.
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O crescimento científico forçou as bibliotecas a saírem da zona de conforto,

cujo princípio era resguardar informações em quantidade como na antiguidade.

Atualmente, todos somos potenciais consumidores e produtores de informação. O

fluxo informacional agora está descentralizado e o monopólio de informações não

está mais somente nas bibliotecas. Desse modo, saber gerir a coleção para atribuir

valor a ela é o desafio para o bibliotecário atual.

Este percurso histórico ganha novos contornos que deixam a construção da

Gestão de Coleções ainda mais complexa e significativa. Jhonsson (2014) descreve

que a partir da década de 90 alguns fatores exigem constantes aperfeiçoamentos

das prioridades nas bibliotecas como: as rápidas mudanças de padrão de

comportamento dos usuários, a diversidade da composição dessas comunidades,

atualização rápida das TICs (licenças, softwares, hardware, suporte técnico,

interfaces) em descompasso com a legislação de direitos autorais, racionamento de

recursos financeiros, o acesso onipresente e novos recursos on-line possibilitados

pela expansão da Internet, surgimento de e-books e e-leitores.

Smith (2010) reforça esta complexidade e defende uma maior flexibilidade da

Gestão de Coleções para que possa adaptar-se a esta nova realidade digital. As

coleções agora possuem uma grande gama de formatos resultantes da migração de

materiais impresso para digitais, o que tornam obrigatórias as constantes revisões

das decisões para formar o acervo, tais como: cancelar títulos que estão acessíveis

gratuitamente na web; contratos de fornecedores que permitam o acesso on-line,

aquisição de CD-ROM’s ou uso de banco de dados locais que possam disponibilizar

cópias de determinadas informações adquiridas; escolha de recursos eletrônicos

que possuam interfaces que facilitam a navegação. Todas essas características

fazem com que a Gestão de Coleções seja uma atividade contínua e em

permanente refinamento.

Pournaghi (2017) levanta outro ponto importante acerca do espaço das

bibliotecas, muitas vezes o espaço físico é limitado e a publicação de novas fontes

de informações são constantes e crescentes. Sendo assim a seletividade das fontes

deve priorizar a qualidade ao invés da quantidade, pois saber gerenciar desde a

seleção até o descarte do material informacional resulta na diminuição das despesas

com itens desnecessários e na otimização do espaço utilizado.
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Vergueiro (1989) explica dois atributos da Gestão de Coleções: primeiro, que

se trata de um procedimento contínuo sem um começo ou final explícitos; e segundo,

que influencia e é influenciado pelo meio externo, como é retratado na figura a

seguir. O segundo aspecto levantado por Vergueiro (1989) é que não existe um

padrão de formatação global, uma vez que cada biblioteca possui características

distintas e com prioridades diferentes, estas podem ser visualizadas mais

claramente no quadro 2:

Figura 7 - Processo de Gestão de Coleções

Fonte: Evans (1979) apud Vergueiro (1989).

Este processo de gestão de coleções revela a importância de um

planejamento prévio e que o mesmo é afetado por fatores externos, no todo visa o

crescimento equilibrado e racional do acervo. Estudo de comunidade: investigar

usuários reais e potencias, necessidades informacionais e definição de prioridades;

Política de seleção: determinação dos critérios, instrumentos e os responsáveis pela

seleção; Seleção: processo decisório sobre as preferências de títulos a serem

adquiridos. Aquisição: coleta dos títulos por meio de compra, permuta ou doação.

Avaliação: análise do nível de sucesso da gestão da coleção; Desbastamento:

afastamento temporário de títulos da coleção por desuso e com a possibilidade do

retorno dos mesmos.
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Quadro 2 - Tipos de bibliotecas, suas finalidades e especificidades em relação à Gestão de

Coleções

Fonte: COSTA, M. (2016, p. 19) adaptado de Vergueiro (1993).

Percebe-se que o foco de como a Gestão de Coleções é planejada está

diretamente ligada com as especificidades, os objetivos e o público alvo de cada tipo

de biblioteca. Neste caso Costa, M. (2016) defende a compreensão geral da atuação

da biblioteca e de seus atores com a finalidade de evitar falhas circunstanciais. Toda

atividade ligada ao crescimento do acervo necessita da normativa de uma política de

desenvolvimento de coleções para manter a coerência e prevenir problemas que

podem afetar a biblioteca e a organização como um todo.

Johnson (2014) reforça esta afirmativa de visão global ao defender que o

profissional da informação responsável por gerenciar e desenvolver a coleção deve

possuir conhecimento acerca da comunidade de usuários que a biblioteca serve,

também sobre os recursos financeiros e humanos, a missão, objetivos, valores,

prioridades e o alinhamento com a organização mantenedora da biblioteca. Assim,

deve existir uma integração entre as atividades internas e o meio externo. Para tanto,



46

as responsabilidades inerentes ao profissional da informação responsável por

gerenciar e desenvolver a coleção incluem:

• selecionar materiais em todos os formatos para aquisição e acesso;

• revisar e negociar contratos para adquirir ou acessar recursos eletrônicos;

• gerenciar a coleta através do desbaste informado, cancelamento,
armazenamento e preservação;

• redigir e revisar políticas de desenvolvimento de coleções;

• promover o marketing das coleções e recursos;

• avaliar coleções e serviços relacionados, uso de coleções e experiências
dos usuários;

• responder a desafios a materiais selecionados;

• realizar atividades de contato e divulgação na comunidade;

• preparar orçamentos, gerenciar alocações e demonstrar gestão
responsável de fundos;

• trabalhar com outras bibliotecas para apoiar o compartilhamento de
recursos e desenvolvimento e gestão de coleções cooperativas;

• solicitar fundos suplementares para o desenvolvimento e gerenciamento
de coleções por meio de concessões e doações monetárias (JOHNSON,
2014, p. 3, tradução nossa).

A mudança do paradigma na construção de coleções voltada para uma

abordagem mais holística e complexa favoreceu a cultura da autoavaliação nas

bibliotecas (PINHEIRO, 2017).

O valor de manter a capacidade de adaptação num momento em que as

demandas externas estão cada vez mais flutuantes é papel da auditoria de ativos

informacionais. Assim, esta funciona como uma ferramenta de avaliação em

unidades de informação.

Promover o uso da coleção é uma forma de evidenciar o trabalho de

gerenciamento dessa e, assim, avaliar a efetividade das decisões quanto ao

reconhecimento das necessidades informacionais. Também inclui a averiguação do

nível de satisfação dos usuários e do cumprimento dos objetivos institucionais. Mas,

para obter sucesso, a Gestão de Coleções precisa ser flexível, pois reconhecer e

absorver as mudanças do entorno podem definir o sucesso ou fracasso de uma

coleção.
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3 AUDITORIA

Auditoria, muitas vezes ao ouvir esse termo pode-se pensar em constatação e

castigo, mas esse estigma vem mudando com o passar do tempo. Atualmente,

auditar significa comparar o real com o ideal, controlar processos e propor correção

para os erros e não castigar. O foco da auditoria está em alinhar ações à

regulamentação existente ou aos objetivos traçados, evidenciar a realidade e propor

melhorias.

A auditoria deve permitir ao auditor emitir um parecer com maior segurança à

gestão da organização.

3.1 Aspectos históricos da Auditoria

Os relatos históricos sobre o surgimento de auditorias e dos auditores

remontam à idade antiga. Sá (2010) relata registros arqueológicos desta atividade

na Suméria há mais de 4500 anos atrás.

A atividade de auditor é quase tão antiga quanto a Contabilidade. Podemos
remontar ao Império Persa, por exemplo, no qual Dario I, ao realizar a
reforma político-administrativa, criou a função de “olhos e ouvidos do rei”,
funcionários encarregados de vigiar a ação dos sátrapas (governadores das
províncias persas), garantir o cumprimento das ordens imperiais e fiscalizar a
cobrança de impostos e o uso do tesouro real. Muitos anos mais tarde,
durante o Império Romano, os imperadores também nomeavam altos
funcionários com a incumbência de supervisionar as operações financeiras
de seus administradores provinciais e lhes prestar contas, verbalmente
(IBRACON, 2007, p. 42).

Já o modelo mais moderno ligado à contabilidade surge em meio à Revolução

Industrial e a expansão do capitalismo com o crescimento das empresas e indústrias,

este cenário fez com que o controle das atividades e dos bens fosse vital para a

estabilidade financeira.

A atividade de auditor encontrou campo fértil na Inglaterra mercantilista,
controladora das rotas marítimas de comércio, onde floresciam grandes
companhias comerciais e um sistema de impostos sobre o lucro dessas
empresas. O êxito econômico transformou-a em grande potência no final do
século XVII e berço da Revolução Industrial no século seguinte (IBRACON,
2007, p. 43).

A primeira grande evolução na auditoria, segundo Martinez Diaz (2006),

ocorre em meados do século XX quando seu foco começou a ser direcionado para o
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controle interno das organizações por meio de amostragens financeiras em busca de

fraudes. Assim, os objetivos da empresa e da auditora cresceram paralelamente, em

consequência disto, a auditoria começou a se distanciar de seus modelos anteriores.

O crescimento do tamanho, subdivisões e complexidade das empresas em

diferentes locais acabou por distanciar os gestores das várias partes da organização,

isto tornou vital a atividade de auditar os ativos, as políticas e os procedimentos

estabelecidos para prevenir fraudes.

Posteriormente, segundo o autor, o desenvolvimento das auditorias deve-se à

necessidade da alta gestão em demonstrar resultados financeiros tanto para

auditores externos quanto para a equipe interna.

Historicamente o modelo de auditoria tradicional remete à contabilidade, pois

o cerne de seus objetivos são aspectos financeiros, contudo, outros elementos

servem de apoio a gestão como o conjunto de informações existentes na

organização e fora dela.

“A auditoria deve ser considerada como uma ferramenta para os

administradores, abandonando o conceito de que sua finalidade é punitiva ou

coercitiva e, ainda, que deve ater-se, exclusivamente, a fatos já ocorridos”

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2018).

O paradigma da auditoria punitiva tem raízes históricas, pois por muito tempo

suas atividades eram estabelecidas por relações governamentais não democráticas.

Entretanto, com o progresso da humanidade e a constituição de uma sociedade da

informação, a auditoria teve que evoluir para acompanhar as mudanças sociais e

expandir seus horizontes funcionais, mudando assim sua imagem para a sociedade.

3.2 Tipos de Auditoria

De acordo com a norma 19011 da Associação Brasileira De Normas Técnicas

(2018, p.11), auditoria é “processo sistemático, documentado e independente para

obter evidência objetiva [...] e avaliá-las objetivamente para determinar a extensão

na qual os critérios da auditoria [...] são atendidos”.

A auditoria, como conjuntos de técnicas, procedimentos lógicos estruturados
e ética claramente determinada, torna-se um elemento fundamental no
sistema de informações, pois controla o desempenho e a prestação de
contas da administração, torna válidas as demonstrações financeiras e
comunica os resultados da auditoria aos usuários interessados. Logo, a
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auditoria destina-se, de modo objetivo, à análise da estrutura organizacional
e ao controle, em todos os seus níveis, dos sistemas de informação que
operam as atividades do negócio (MONTANHEIRO, 2006, p.17).

A auditoria consiste numa verificação onde comparamos a realidade de

processos com o que foi previamente determinado para estes. A partir de seus

resultados é possível fazer correções nestes processos buscando maior eficácia e

efetividade. Araújo, I. (2004, p. 13) resume bem o conceito e o intuito da auditoria ao

declarar que “auditoria é, simplesmente, a comparação imparcial entre o fato

concreto e o desejado, com o intuito de expressar uma opinião ou de emitir

comentários, materializados em relatórios de auditoria”

Etimologicamente, o termo auditoria deriva-se do latim audire, que significa
ouvir. Inicialmente foi traduzido pelos ingleses como auditing, para designar
termos técnicos para a revisão dos registros contábeis, mas atualmente o
entendimento de seu sentido é mais amplo e consiste na ação independente
de confrontar determinada condição com um critério preestabelecido, que se
configura como a situação ideal para que se possa opinar ou comentar a
respeito de algo ou de alguma situação (SOUZA, L.; DYNIEWICZ;
KALINOWSKI; 2010, p. 71).

Com o passar do tempo e a evolução das atividades sociais, a auditoria foi

sendo utilizada em diversos campos do conhecimento. A aplicação de auditorias

vem ampliando seus limites além da contabilidade, passando a ser usada com maior

frequência em toda forma de gestão (ROQUE, 1999).

Esse mesmo entendimento é compartilhado por Carvalho, A. (2010) que

expande a abrangência da auditoria aos diferentes contextos como auditoria médica,

auditoria ambiental, auditoria informática, auditoria administrativa, auditoria de

qualidade e auditoria ligadas ao campo informativo, sendo esta última o objeto de

estudo desta pesquisa.

O produto final de uma auditoria produz novos conhecimentos sobre o

andamento de processos e o dimensiona a real situação de uma organização. Com

base em novas informações factuais a probabilidade de acertos numa futura tomada

de decisão é bem maior. O gestor atual necessita do maior número de informações

úteis e atualizadas para traçar as estratégias de um planejamento competitivo, neste

sentido, a auditoria embasa as respostas que a organização necessita para se

manter relevante.

Independentemente do tipo de auditoria todas investigam situações que

possam fornecer elementos comprobatórios para que o responsável pela atividade

possa explanar sobre a realidade encontrada (PAIVA; SILVA; SANTOS, 2014).
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Neste ponto em diante, os diferentes tipos de auditorias serão classificados de

acordo com aspectos distintos como: o seu objetivo em relação à ocorrência de

problemas; o âmbito de atuação no ambiente externo ou interno da organização e

sua imperatividade em acolher as recomendações propostas classificadas como de

conformidade ou consultiva.

Neste primeiro critério de classificação relativo a problemas organizacionais, a

auditoria pode ser preventiva ou corretiva.

A auditoria de aspecto preventivo ocorre quando a gestão mantém ações de

monitoramento contínuo para aperfeiçoar processos, projetar cenários e evitar ou

diminuir a possibilidade de adversidades. Já a auditoria de caráter corretivo atua

após da constatação de um mal funcionamento do sistema organizacional, neste

caso são necessárias ações imediatas para identificar e corrigir falhas.

No tocante ao posicionamento dos auditores em relação à organização, as

auditorias podem ser classificadas como:

● Interna: desenvolvida independentemente por um departamento da

organização para avaliar sistemas, documentos ou procedimentos objetivando

diminuir a ocorrência de falhas ou processo ineficazes. Os achados da

auditoria devem ser reportados diretamente à direção para garantir a lisura da

auditoria (LIMA, 2012);

Auditor interno não é um policial, mas um profissional que pretende
responder às expectativas da administração sobre os maiores riscos da
empresa, observando, aconselhando e esclarecendo os responsáveis
envolvidos, persuadindo-os a implantar as ações corretivas necessárias.
Além disso, é uma função de apoio à gestão baseada num processo
sistemático, utilizando técnicas de auditoria apropriadas (CORDEIRO, 2011,
p. 25).

● Externa: praticadas por pessoas de fora da organização com o objetivo

principal de emitir parecer, geralmente contábil, e sua atuação se dá na

maioria das vezes mediante contrato de prestação de serviço (CORDEIRO,

2011).

O Portal de Auditoria (2017) apresenta um quadro comparativo demonstrando

as diferenças entre essas duas modalidades:
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Quadro 3 - Características da Auditoria Interna e Externa

Auditoria Interna Auditoria Externa

A auditoria é realizada por um

funcionário da empresa.

A auditoria é realizada através de

contratação de um profissional

independente

O objetivo principal é atender as

necessidades da administração

O objetivo principal é atender as

necessidades de terceiros no que diz

respeito à fidedignidade das informações

A revisão das operações e do controle

interno é principalmente realizado para

desenvolver aperfeiçoamento e para

induzir ao cumprimento de políticas e

normas, sem estar restrito aos assuntos

financeiros

A revisão das operações e do controle

interno é principalmente realizado para

determinar a extensão do exame e a

fidedignidade das demonstrações

financeiras

O trabalho é subdividido em relação às

áreas operacionais e às linhas de

responsabilidade administrativa

O trabalho é subdividido em relação às

contas do balanço patrimonial e da

demonstração do resultado

O auditor diretamente se preocupa com

a detecção e prevenção de fraude

O auditor incidentalmente se preocupa

com a detecção e prevenção fraudes, a

não ser que haja possibilidade de

substancialmente afetar as

demonstrações.

O auditor deve ser independente em

relação às pessoas cujo trabalho ele

examina, porém, subordinado às

necessidades e desejos da alta

administração.

O auditor deve ser independente em

relação à administração, de fato e de

atitude mental

A revisão das atividades da empresa é

contínua

O exame das informações

comprobatórias das demonstrações

financeiras é periódico, geralmente

semestral ou anual.
Fonte: Portal de Auditoria (2017).
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Outra característica marcante da auditoria é quanto a sua imperatividade que

de acordo com Carvalho, A. (2017) existem dois tipos:

A Auditoria de Conformidade averigua o cumprimento de um conjunto de

normas que deve ser seguido pela organização. Neste tipo de auditoria, o auditor

examina se as atividades estão conformes com o que diz a legislação. Trata-se,

portanto, de uma atuação mais rígida e inflexível da auditoria. “Tipo de auditoria

específica para avaliar a extensão que a auditoria atingiu em conformidade com os

requisitos estabelecidos” (BRASIL, 2012, p. 43).

Já Auditoria Consultiva faz uma análise da organização baseada nos objetivos

estabelecidos pela mesma e tendo como foco o planejamento estratégico. O auditor

atua como um consultor, não existe a obrigatoriedade da organização de seguir o

parecer final da auditoria. “Auditoria consultiva tem o objetivo de melhorar o

processo avaliado” (BRASIL, 2012, p. 43). Nesta categoria se inclui a auditoria de

ativos informacionais que será o ponto central desta pesquisa.

Roque (1999) estipula duas abordagens distintas sobre as atividades de

auditoria, uma tradicional que está ligada à contabilidade com o foco voltado para a

fiscalização e o controle de contas. E a outra é caracterizada como operacional por
servir de apoio à gestão e visar a eficiência das ações da organização como um todo.

Esta última abordagem é compatível com a auditoria de informação por analisar de

forma sistemática a criação, comunicação, armazenamento, recuperação e uso da

informação.

Um fator importante que deve ser levado em consideração na aplicação de

uma auditoria são as diretrizes determinadas pela norma NBR ISO 19011 de 2018,

esta norma estabelece requisitos a serem seguidos para que a auditoria exerça seu

papel de apoio à gestão.

Outro fator importante estabelecido nesta norma são os seis princípios que

regem a forma operacional de atuação da auditoria com o intuito de padronizar e

respaldar sua execução, tais princípios são:

● Integridade: o trabalho do auditor deve ser pautado nos seguintes ideais:

profissionalismo, honestidade, competência, imparcialidade e cumprir com

requisitos legais cabíveis.
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● Apresentação justa: comunicação das constatações de maneira precisa,

exata, clara e objetiva, além de apresentar as divergências ocorridas durante o

processo da auditoria.

● Devido cuidado profissional: Capacidade de aplicar julgamentos de maneira
diplomática e equilibrada em qualquer fase da auditoria.

● Confidencialidade: manutenção da segurança das informações manuseadas

pelo auditor de forma discreta, por exemplo informações de cunho

confidencial/secreto.

● Independência: liberdade para a execução e formulação do parecer da

auditoria, sem influências ou posições tendenciosas.

● Abordagem baseada em evidência: utilizar metodologia de planejamento

racional e esquematizada para que seja possível a verificação das

constatações, uso de amostragens coerentes com a amplitude e o tempo de

execução da auditoria.

● Abordagem baseada em risco: levar em consideração os riscos e

oportunidades que podem influenciar no planejamento, na condução e nos

relatos da auditoria, além de manter o foco nos assuntos pertinentes ao cliente

auditado.

Figura 8 - Princípios de Auditoria

Fonte: Adaptado da NBR ISO 19011 de 2018.

Estes sete princípios da auditoria estabelecidos na norma NBR ISO 19011

de 2018 definem as competências do auditor com a finalidade de fornecer maior
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segurança à execução de auditorias. Esta norma também define elementos que

devem ser considerados para compreender o contexto auditado como: os objetivos

organizacionais; questões externas e internas à organização; necessidades e

expectativas de partes interessadas pertinentes e requisitos de segurança e

confidencialidade da informação.

3.3 Tipologia da Auditoria de Ativos Informacionais

O papel da auditoria na GI é perceptível por meio da Auditoria de Ativos

Informacionais, esta ideia é exemplificada por Carvalho, A. (2010) ao citar que a

Auditoria de Ativos Informacionais ajuda na avaliação e no planejamento de um

sistema de gestão, independente se o mesmo é dedicado para informação,

conhecimento ou produção de inteligência, esta forma de auditoria oferece

contornos mais práticos e operacionais à Gestão da Informação devido a

capacidade de identificar elementos que influenciam no processo de produção e

transferência informacional.

A Auditoria de Ativos Informacionais propõe um aspecto avaliativo prático que

sistematiza este processo de feedback que é representado de forma generalista nos

modelos de fluxo da informação de GI, assim facilitando o planejamento e a projeção

futura de como gerir a informação.

“Em sua forma mais completa, a AI [contida na AIF] engloba todos os

métodos e ferramentas necessários para catalogar, modelar, avaliar, controlar a

qualidade, e analisar os ativos de informação e a gestão da informação de uma

organização” Frost e Choo (2017, p. 1380, tradução nossa).

A auditoria dentro do contexto informacional facilita a compreensão dos elos

que constituem o processo de gerenciamento da informação de forma holística, pois

ao evidenciar as influências num sistema de Gestão da Informação, no caso das

bibliotecas a Gestão de Coleções, facilita a percepção de mudança e adaptação de

estratégias no fluxo processual.

Fortalecendo esta afirmativa Caldera Serrano e Freire Andino (2016) exaltam

o perspectiva da qualidade da auditoria em auxiliar a preservação para garantir a

acessibilidade futura dos documentos.
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A avaliação produzida numa auditoria permite que a organização possa

conhecer o estado atual do tratamento dado aos documentos e à informação através

de parâmetros como: necessidades e acessibilidade informacionais, capacidade de

adequação e integração do sistema informacional organizacional e de responder às

consultas dos usuários, a partir disto é possível formalizar planos corretivos de

gestão que preservem o acesso.

O termo auditoria é usado em várias atividades, inclusive, na Ciência da
Informação como na modalidade auditoria da informação [...] A Ciência da
Informação, caracterizada por sua interdisciplinaridade, demonstra a
necessidade do conhecimento e gerenciamento da informação nas
organizações, o que insere a auditoria no sistema de informação
organizacional. (MONTANHEIRO, 2006, p. 23-42).

Nesta amplitude conceitual que se encontram os modelos de auditorias

baseados em informações como descreve Botha e Boon (2003, p. 34, tradução

nossa):

• A auditoria da comunicação: devido ao seu enfoque nos padrões de fluxo
de informações organizacionais;
• Mapeamento de informações: tem seu enfoque na identificação e utilização
de recursos de informação organizacional;
• Auditoria dos sistemas de informação: investigação da forma como as
ferramentas tecnológicas são utilizadas para gerir os recursos de informação
(embora implicitamente);
• A auditoria de conhecimento: gestão do conhecimento (ou gerenciamento
de informações estratégicas) é o nível "mais alto" de gerenciamento de
informações (de acordo com a evolução das funções de gerenciamento de
informações) e, portanto, logicamente segue a informação auditoria de
gestão e informação;
• Auditoria de inteligência: para sua relação com a gestão da informação e
do conhecimento.

Baseado nesta classificação de Botha e Boon (2003) Carvalho, A. (2010)

propõe e define o conceito de Auditoria de Ativos Informacionais como um termo

“guarda-chuva” que abarca as auditorias de recursos informacionais, de informação,

do conhecimento, da comunicação e de inteligência, a autora relata que existe uma

linha tênue delimitando as mesmas, mas ainda existem algumas especificidades

entre elas em relação aos elementos auditados e a abrangência da auditoria.

Destarte, não se pode confundir Auditoria de Ativos Informacionais com as

demais como auditoria de informação ou de recursos informacionais, pois são de

amplitudes diferentes numa hierarquia conceitual.
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Figura 9 - Hierarquia conceitual da Auditoria de Ativos Informacionais

Fonte: elaboração do autor.

3.3.1 Auditoria de recursos de informação

Os recursos provenientes da organização dizem muito sobre os processos e

os problemas existentes em seu ambiente, mas muitas vezes essas informações

valiosas que estão nas organizações não são reconhecidas devido ao

desconhecimento dos mesmos.

Identificar e aprimorar a situação na qual se encontram estes recursos

potencializa a usabilidade e o compartilhamento para gerar mudanças positivas no

ambiente. Nesta conjuntura a auditoria de recursos de informação foca na valoração

dos documentos estáticos de forma detalhada para que possam apoiar o

cumprimento dos objetivos organizacionais.

Esteban Navarro (2004) determina a Auditoria dos Recursos de Informação

como um inventário dos recursos de informação existentes na organização incluindo

a descrição de sua localização, armazenamento, análise de coleta, da

disponibilização e do uso, além da avaliação da utilização desses recursos no
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tocante à geração de conhecimento útil para a organização, com a finalidade de

alcançar os objetivos estratégicos e uma gestão mais eficaz.

Abaixo Carvalho, A. (2010) elenca elementos comuns às várias propostas

para realizar uma ARI:

A ideia comum é relacionar a eficácia da gestão à aquisição e utilização da
informação. Propõe-se identificar os recursos de informação de uma
organização, explorar as necessidades de uso e informação associadas a
eles e, em geral, representar graficamente os resultados. Isso permite, entre
outras coisas, ter uma visão geral das características e localização dos
recursos de informação da organização e identificar lacunas na coleta de
informações, duplicação, recursos desatualizados ou não explorados
(CARVALHO, A., 2010, p.89-90, tradução nossa).

.

Ayuso García e Martínez Navarro (2004) ressaltam a importância de avaliar

os recursos informacionais com vistas a detectar pontos fortes e fracos e assim

otimizar o uso. Para tanto, algumas premissas devem ser seguidas:

● A informação deve ser compreendida como recurso gerenciável;

● A avaliação dos recursos informacionais deve ser baseada nos objetivos da

organização e no público alvo da mesma;

● É necessário determinar o valor e o papel dos recursos informacionais dentro

da organização;

Esses aspectos mantêm a possibilidade de aprimoramento da gestão dos

recursos informacionais em ações futuras.

Carvalho, A (2010) destaca a importância de conhecer o papel e o valor dos

recursos informacionais disponíveis para potencializar o uso dos mesmos no intuito

de apoiar as metas e objetivos organizacionais.

A ARI produz um inventário que apoia o planejamento estratégico mediante o

conhecimento sobre a disponibilidade das informações internas e externas e sobre o

grau de organização e recuperação das mesmas. Esta auditoria analisa as etapas

de coleta, armazenamento, divulgação e uso de informações (PORTELA, 2001).

Entretanto Carvalho, A. e Esteban Navarro (2010) declaram como fator

limitante na ARI o fato da predominância em avaliar os recursos informacionais em
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detrimento de uma abordagem mais holística do ambiente que envolve a

organização.

Esta característica é mais evidente no primeiro modelo clássico de ARI criado

por Burk e Horton em 1988 chamado de Infomap. Este método consiste num

mapeamento dos recursos informacionais (produtos, serviços e sistemas) que

possibilita a descoberta e avaliação de seus pontos fortes e fracos com o intuito de

aperfeiçoar a gestão informacional focando nos objetivos da instituição. As etapas

principais do Infomap são:

● Pesquisa (survey): definir inventário preliminar com as Entidades de

Recursos de Informação (ERIS). (Identificação das ERIS);

● Custo/valor: abordagem multidisciplinar para análise de custo-benefício das

(ERIS) em forma de índices. (Valoração das ERIS);

● Análise: técnicas de mapeamento de recursos de informação são usadas

para ligar as ERIS de acordo com as suas caraterísticas específicas relacionando

com a estrutura, funções e gestão da organização. (Ligação das ERIS com sua

função primária);

● Síntese: resumo das características das ERIS para identificar pontos fortes e

fracos em relação aos objetivos da organização. (Adequação para alcançar os

objetivos de forma eficiente).

Buchanan e Gibb (1998) relatam algumas características do Infomap ao

declarar que este modelo apresenta uma abordagem Bottom-up; foco nas entidades

de recursos de informação estáticas (recipientes informacionais) e o produto final

apresentado por meio de mapas e tabelas com um inventário das ERIS. Tais autores

relatam vantagens e desvantagens deste método:

Vantagens:

● Produz um inventário para identificar todos os recursos de informação;

● Ele fornece uma mensuração do custo e valor de ERIS;

● Chama a atenção para problemas e potenciais oportunidades relacionados

com políticas e práticas de gestão de informação;
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● Ele cria e estimula o reconhecimento e a conscientização da importância das

ERIS;

Desvantagens:

● Falta exatidão, pois a mensuração de custo e valor, na maioria dos casos,

faz-se por aproximação;

● Análise restrita E falta de contextualização com o ambiente, a atenção está

focada em recursos de informação e não inclui uma análise da organização;

● Ele fornece uma análise instantânea do presente momento da organização e

necessita de readequação periódica no futuro;

Este viés voltado somente para o ambiente interno organizacional limita a

contribuição gerencial deste tipo de auditoria.

Esteban Navarro (2004) justifica a ARI como precedente para a criação de um

sistema de conhecimento. O autor restringe na referida auditoria apenas os recursos

informacionais como: dados brutos, fluxos de informação, informação documental e

avaliada e não abrange o capital intelectual.

A auditoria dos recursos de informação consiste no inventário dos diferentes
tipos de recursos de informação disponíveis para uma organização, a
localização de seus armazéns e mídia, a descrição de suas características e
estrutura, a análise de sua obtenção, disponibilidade, dinâmica e uso, a
avaliação de seu uso de acordo com os valores, o contexto e os modos de
ação da organização e avaliação de sua capacidade de gerar conhecimento
útil para a organização, atendendo aos seus custos e resultados durante a
criação de valor agregado; tudo a fim de alcançar uma gestão mais eficaz
que resulte na realização dos objetivos estratégicos da corporação
(ESTEBAN NAVARRO, 2004, p. 2, tradução nossa).

Bradley ([1997?]) classifica a ARI como uma avaliação dos ativos e passivos

dos recursos de informação existentes na organização e indica que ela permite

conhecer o quão as necessidades identificadas estão sendo (ou não) atendidas. O

autor ainda determina que a ARI deva cobrir os sistemas de informação como

hardware, software, redes e ferramentas.

O produto gerado da ARI é uma síntese dos resultados que podem ser

apresentados na forma de mapas que ilustram as fontes e o uso destas para ajudar
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os gerentes a compreender os recursos informacionais e a correlação com os

objetivos de forma estratégica, organizacional e operacional. Ao final as

recomendações devem descrever o que é necessário e o porquê de corrigir a falhas,

mas não deve detalhar como executar as mudanças, sendo imperativa a correlação

com o planejamento no nível estratégico da organização.

Esteban Navarro (2004) ainda defende a profundidade da execução da ARI

para não comprometer o processo de melhoria da gestão. Neste sentido, o autor

lista sete etapas para a execução desta auditoria:

● Análise da organização: envolve conhecer missão, metas e objetivos

organizacionais, descrição da estrutura orgânica-funcional, identificação e

análise de processos estratégicos;

● Análise do ambiente informacional: identificação de necessidades

informacionais, fontes e canais de informação;

● Decisão dos recursos a serem auditados: dados, fluxos de informação,

documentos e processos;

● Identificação e localização: foco no armazenamento e meios de

apresentação de canais de comunicação de recursos informacionais;

● Inventário: inventário dos recursos de informação

● Valoração: avaliação da utilidade dos recursos em atender as demandas

informacionais;

● Avaliação: resumo da caracterização de cada recurso quanto seu uso e valor
para a organização.

Este modelo amplia a abordagem da ARI ligando a mesma com os objetivos

estratégicos da organização.

Uma característica marcante da ARI é a representatividade da situação dos

recursos em formato gráfico como mapas, fluxos e esquemas. Isso permite uma

visualização mais rápida e fácil da distribuição e da correção de possíveis falhas na

gestão dos recursos.
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Para Pantry e Griffiths (2002) ao auditar os recursos de informação são

identificadas as áreas problemáticas e quais as reais necessidades informacionais

de seus diferentes usuários. Após a auditoria é gerado um retrato da localização,

uso, fluxo e lacunas informacionais na organização. Neste contexto são

evidenciados os requisitos não atendidos bem como os desperdícios de itens não

utilizados.

Todos estes aspectos fomentam sugestões e iniciativas para promover e

melhorar a comunicação a fim de efetivar o uso e racionalizar os recursos

financeiros. Os autores ainda ratificam a importância da etapa de avaliação e do

compartilhamento dos resultados como ferramenta para manter a efetividade das

mudanças.

Rivero et al. (2014) descreve um processo de aplicação de uma ARI para

avaliar os recursos de informação disponíveis no Centro de Estudos, Documentação

e Informação de Medicamentos (CEDIMED) com o intuito de proporcionar a oferta

de informações com maior qualidade, confiabilidade e velocidade de resposta, além

de racionalizar recursos. Esta necessidade surgiu da pretensão de desenvolver e

implementar a gestão da qualidade total, em busca da certificação internacional de

seus serviços de informação de medicamentos.

O Infomap foi utilizado como metodologia para identificar fontes, serviços e

sistemas que poderiam alcançar o grau de entidades de recursos informacionais e

favorecer o aperfeiçoamento da gestão destes. Foram coletados dados sobre custo

dos recursos e foram ordenados índices de valor em matrizes que envolviam

usuários, gestores e fornecedores em relação aos recursos de informação através

de 15 indicadores:

Recursos impressos: política da organização para desenvolvimento de

coleções, atualização dos recursos impressos (livros), relevância dos recursos

impressos (livros), grau de realização da coleção de teses, relevância das

publicações em série, qualidade das revistas existentes, idiomas e estudos de uso

dos recursos impressos.

Recursos Eletrônicos: atualização dos recursos eletrônicos (livros digitais);

relevância dos recursos eletrônicos (livros digitais); acesso online a bases de dados

com revistas pertinentes; relevância da coleção de CD-ROM; qualidade das
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publicações seriadas disponíveis online; estudos de uso; idioma dos documentos

eletrônicos existentes.

Ao final, os resultados demonstraram que dos 47 recursos informacionais 36

eram internos e 11 externos. A coleção documental da CEDIEMD não obteve um

alto grau de atualização, entretanto, foram considerados altamente relevantes para a

função que exercia, metade dos indicadores analisados retornaram como excelentes.

Em vista disso, viu-se a necessidade de estabelecer uma política de

desenvolvimento das entidades de recursos informacionais e expandir o estudo

sobre o uso das várias coleções disponíveis na instituição.

A ARI possibilita a ampliação das opções de uso dos recursos e a descoberta

de novas funcionalidades e oportunidades de utilização, a finalidade destas ações

resulta na economia e eficiência de recursos.

3.3.2 Auditoria de Informação

A AIF é o tipo mais amplamente estudado e difundido, muito desta realidade

advém da sua maior facilidade de visualização e tangibilidade dos objetos

pesquisados em relação às outras auditorias de ativos informacionais. Isso reflete

em um maior número de publicações e atividades práticas executadas, a AIF

consiste numa investigação dos processos relacionados à informação e seu ciclo de

vida que possa ter a sua eficiência e efetividade comparada com os objetivos

estabelecidos pela organização.

Maia (2016) descreve uma cronologia que aponta a evolução da abordagem

da Auditoria de Informação com o passar do tempo:
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Quadro 4 - Principais pesquisadores por período na Auditoria da Informação e o objetivo abordado

Fonte: Maia (2016, p. 22-23).

Segundo Maia (2016), a Auditoria de Informação não estaria somente

atrelada aos dados e informações isoladamente, como no passado, mas agora foca

na conscientização de como a organização é afetada pela forma de gerenciar a

informação.

As auditorias de informação foram impactadas por fatores da área da Ciência

da Informação como estudos de necessidades de usuários, novas formas de

organização de trabalho e o uso de TICs, outro fator foi a inclusão da auditoria

interna na organização. Este cenário favoreceu a dissociação da auditoria contábil e

a divulgação da Auditoria da informarão como instrumento de gestão (MARTÍNEZ

DÍAZ; ARMENTEROS VERA, 2006).

As auditorias de informação [...] apareceram no ano de 1987 e foram ligadas
à Biblioteconomia e às Ciências da informação. A partir do ano de 2000,
focaram na avaliação de políticas de gerenciamento de informações [...] e
sistemas automatizados no campo de negócios. Nos últimos cinco anos, elas
foram canalizadas para sistemas baseados em rede e aprendizagem
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automatizada em ambientes educacionais e empresariais. Seus principais
autores vêm da China, os Estados Unidos, Grã-Bretanha e Espanha
(GONZÁLEZ GUITIÁN; PINTO MOLINA; PONJUÁN DANTE, 2017, p. 61,
tradução nossa).

A Auditoria de Informação apresenta uma complexidade e profundidade maior

que a Auditoria de Recursos Informacionais por não limitar sua abordagem apenas

aos recursos tangíveis estáticos, pois também contempla os usuário e sistemas de

informação de maneira mais ampla.

A auditoria da informação é a ferramenta mais adequada para determinar
quais são os fluxos da informação na organização, as necessidades dos
usuários e a informação-chave para ela, que é o primeiro passo para
implementar uma política de gestão da informação (MONTANHEIRO, 2006,
p. 65).

“As auditorias de informação fazem parte das ações de controle interno das

organizações, para tomar decisões relacionadas a recursos de informação, políticas

de gestão, documentação, fluxos, eficiência, entre outros” (GONZÁLEZ NIETO et al.,

2016, p. 1-2, tradução nossa).

Griffiths (2010) aponta como ponto de convergência entre a auditoria

financeira e a biblioteconomia o reconhecimento da informação como ativo que

necessita de gestão e valoração, bem como a infraestrutura para adquirir e gerenciar

o conteúdo informacional. Também recomenda que ambas as áreas devem

combinar suas metodologias para obter vantagens mútuas.

Mais tarde Griffiths (2012) explica que a literatura apoia o que ele chama de

AIF "hard", a qual preocupa-se com a acurácia e a regulamentação de processos

condizentes com a perspectiva da auditoria de conformidade, o que acaba por

remeter à atuação da auditoria contábil e limita a potencialidade da AIF. Neste

sentido, o autor questiona a capacidade dos auditores profissionais da informação

de ir além e propor mudanças que possam fomentar a inovação chamada de AIF

"soft".

Paiva, Silva e Santos (2014, p. 353) conceituam a auditoria de informação

como:

Um processo de descoberta, de avaliação e de monitoramento do fluxo e dos
recursos informacionais, considerando o seu uso em relação às pessoas e
aos documentos gerados, de modo a examinar como tais informações
contribuem para que a organização atinja seus objetivos, em sua atuação
interna e externa.
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A AIF revela, por meio do mapeamento dos fluxos internos e da influência do

relacionamento com o ambiente externo, quais informações são fornecidas e quais

são primordiais ou descartáveis para o preenchimento de lacunas.

O processo de auditoria de informações apresenta aos bibliotecários uma
oportunidade de usar suas habilidades profissionais para analisar e avaliar
as necessidades de informação de sua organização, identificar os recursos
de informação que contribuem para os objetivos de negócios e estabelecer
uma base para desenvolver uma política de coordenação e gestão dos ativos
de conhecimento da sua organização (HENCZEL, 2000, p. 226, tradução
nossa).

González Guitián e Ponjuán Dante (2014) constroem uma análise

comparativa das principais metodologias de AIF. Dentre vários autores estudados,

percebe-se alguns aspectos em comum como:

● Análise organizacional: caraterização organizacional ao analisar o ambiente,

as influências e o seu contexto.

● Estratégias e políticas de gerenciamento de informações: tem como

produto final uma política para o desenvolvimento estratégico de recursos

informacionais relacionando tarefas e materiais com a missão e objetivos

organizacionais.

● Processos chave: identificação dos principais processos informacionais

dentro da organização.

● Avaliação de sistemas de gerenciamento de informações: avaliação da

eficácia dos processos que compõem os sistemas de informação dentro da

organização

● Técnicas de coleta e análise de informações: elaboração de instrumentos

de coleta como entrevistas e questionários, além da definição dos indicadores

e variáveis para a avaliação.

● Necessidades de informação: identificação das informações necessárias no

contexto organizacional para alcançar os objetivos ao avaliar os recursos

informacionais internos e as necessidades dos usuários.

● Inventário de recursos de informação: descoberta dos recursos

informacionais como fontes, sistemas, serviços e produtos, categorizando-os e

relacionado os mesmos com a sua influência na transferência da informação,

por conseguinte a detecção de lacunas e deficiências.
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● Fluxos e mapas de informação: observação da distribuição, localização e

inter-relacionamento do fluxo informacional em correspondência com a

estrutura e objetivos da organização, a fim de otimizar os fluxos de informação

de forma ideal.

● Custo-benefício: análise de custo-benefício das informações.

● Relatório final: comunicação dos resultados finais com as devidas

recomendações de mudança.

● Auditoria recorrente: estabelecimento de auditores regulares para garantir a

manutenção das mudanças e recomendações.

Todas estas características ressaltam a complexidade desta auditoria por

envolver diversos atores e fontes, dentro e fora da organização. Ainda de acordo

com Chartered Management Institute (2013), durante a AIF podem surgir alguns

obstáculos que devem ser evitados como:

● Não tomar o tempo das pessoas com perguntas desnecessárias;

● Descrever uma situação sem analisar os motivos implícitos;

● Fazer promessas previamente na fase de coleta;

● Tentar abarcar muito de uma vez;

● Pensar a auditoria de informação como uma tarefa única.

Estas adversidades,quando não contornadas, comprometem os resultados da

auditoria, distanciando o público do processo e afetando a tomada de decisão

posterior, diminuindo, assim, a credibilidade e estigmatizando a auditoria.

Outro aspecto citado é a importância das mudanças sugeridas pela AIF serem

postas em prática para que os pontos positivos sejam evidenciados e justificados

para os envolvidos.

A AIF pode ter sua ênfase concebida por diferentes pontos de vista que

envolvem áreas distintas como contabilidade, tecnologia da informação,

biblioteconomia, gestão da informação e do conhecimento, inteligência competitiva,

segurança da informação. Entretanto, Griffiths (2012) explana que independente das

“tribos” e das variadas terminologias de cada uma delas, o Auditor da Informação

deve ter um denominador comum e abranger os seguintes papéis:

● Verificar a autenticidade e a precisão de informações;

● Verificar a proveniência e a integridade da informação dentro de um sistema;
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● Verificar o funcionamento do sistema de coleta, armazenamento, alteração e

uso de informações;

● Avaliar e pontuar o valor financeiro dos recursos informacionais quanto ao

custo-benefício;

Todos estes cuidados servem para garantir informações fidedignas e evitar

possíveis questionamentos sobre a eficácia da auditoria, além destas competências

elencadas, para o auditor, estas premissas devem ser respeitadas para a prática

correta da AIF.

Francos Álvarez (2009) expõe alguns pontos que devem ser levados em

consideração para garantir a eficácia da AIF:

● Não existe uma forma única de realizar auditorias;

● A iniciativa de realizar uma IAF deve partir da própria organização com o

apoio da alta gerência para evitar resistências durante o processo;

● É vital o conhecimento prévio sobre os processos estratégicos da

organização;

● A AIF não deve realizada de forma isolada e sim integrada com a política de

gestão de informação da organização;

● O núcleo da AIF é considerado informal por obter informações sobre os

recursos disponíveis na organização e também por produzir um guia para gerenciar

a informação institucional;

A AIF utiliza técnicas de coleta de dados como: questionários, entrevistas,

pesquisas, análise documental e observação direta, podendo seguir análise

qualitativas e quantitativas, além do uso de mapas e fluxogramas para evidenciar a

situação presente das informações estudadas.

Henczel (2000) evidencia que antes a AIF era promovida para identificar

necessidades informacionais, mas agora é utilizada por consultores como a primeira

etapa para se construir uma estratégia de gerenciamento do conhecimento

organizacional.

É notório que não existe um modelo universal para a aplicação da AIF, a

mesma deve ser planejada e ter seu escopo adaptado às especificidades únicas de

cada organização. “O conhecimento das características das metodologias existentes

para a realização das auditorias informativas permite selecionar o método mais
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apropriado em função dos objetivos e escopo da avaliação que é necessária”

González Nieto et al. (2016, p. 7, tradução nossa).

A auditoria da informação pode ser útil em diversos contextos, sempre

buscando o melhor rendimento possível dos recursos informacionais. Bustelo (2011)

cita alguns: “a criação ou avaliação de um serviço de informação, a implementação

de uma intranet ou qualquer outro sistema de gestão da informação ou para definir a

estratégia de gestão da informação”.

O principal benefício da auditoria de informação é o desenvolvimento de uma
compreensão muito melhor da informação e como ela é usada para estimular
a criatividade e a inovação, uma auditoria de informação examina a
informação existente no ambiente de uma organização e identifica lacunas
de informações, duplicações, necessidades de recursos e oportunidades de
colaboração e compartilhamento de informações (AYINDE; OMOTAYO,
2017, p. 3, tradução nossa).

Do ponto de vista interno, percebe-se que a AIF deve ser executada de

maneira planejada previamente e em sintonia com as rotinas de trabalho da

organização, com o consentimento dos membros para que não haja desgastes ou

distorções no resultado final da auditoria.

Já externamente, o entorno que engloba as organizações muda

constantemente com o tempo, assim a gestão da informação interna do órgão deve

ter a capacidade de adaptar-se a esses fatores externos voláteis. Nesse contexto, a

AIF também serve de termômetro para averiguação do nível de adaptabilidade da

gestão dos recursos informacionais em relação às transformações sociais,

tecnológicas, econômicas, dentre outras.

Francos Álvarez (2009) coloca a auditoria da informação como um processo

informativo e, concomitantemente, um instrumento de controle e avaliação que

contribui para a formalização de uma cultura de monitoramentos de vulnerabilidades

em processos na organização. “O valor positivo da Auditoria de informação precisa

de ser comunicado de uma maneira que supere a percepção negativa generalizada”

(GRIFFITHS, 2012, p. 29, tradução nossa). Ou seja, a comunicação dos resultados

e o entendimento da importância de mudanças são fundamentais para que a

auditoria alcance seu objetivo, assim a auditoria incorpora maior relevância e

reconhecimento para expandir seu arcabouço teórico.

Dada a importância e o valor potencial da Auditoria de Informação (IA) para
as organizações, é essencial que os profissionais da informação continuem
a desenvolver e divulgar o conceito, compartilhem evidências baseadas na
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prática em sua experiência e relatem sobre os benefícios e valor da
auditoria (GRIFFITHS, 2010, p. 216, tradução nossa).

Os produtos gerados pela AIF permitem que a organização compreenda a

real situação de sua gestão informacional e fornecem a base para que diretrizes

sejam construídas, por exemplo, a formalização de políticas de informação. Assim o

conhecimento é gerado e aproveitado para direcionar ações estratégicas e/ou

corretivas, de acordo com a necessidade.

3.3.3 Auditoria do Conhecimento

A auditoria do conhecimento (ACH) provém de um desdobramento da AIF ao

propiciar o aperfeiçoamento do gerenciamento do conhecimento na organização,

onde a fonte de habilidades e competências deve ser melhor alocada e aplicada na

resolução de problemas e na proposição de novas ideias.

Segundo o entendimento de Paiva, Silva e Santos (2014, p. 364) a Auditoria

do Conhecimento é conceituada como:

Uma avaliação, com caráter consultivo e de diagnóstico, por meio da qual se
pode identificar a situação existente, em relação ao conhecimento da
organização, a partir de suas pessoas, de suas atividades, seus recursos e
seus ambientes, a fim de propor iniciativas para a gestão do conhecimento
que possam estar alinhadas a cada realidade organizacional.

O conhecimento é um item valioso para as organizações a fim de que possam

gerar diferenciais no ambiente competitivo atual, onde o impacto gerado por

mudanças do entorno requer respostas mais rápidas e eficientes que dependem de

conhecimentos especializados. Mas para que haja efetividade estes devem estar à

disposição no momento certo e alinhados com os objetivos organizacionais, portanto

a distribuição e a forma de aplicação do conhecimento devem ser avaliadas pela

ACH.

A ACH é uma ferramenta investigativa que avalia as potencialidades de

conhecimento a serem exploradas (pontos fortes) e as que devem ser sanadas

(pontos fracos). Estes fatos podem ser identificados por meio de questionários,

entrevistas e grupos focais para formar um inventário e analisar os fluxos de

conhecimento com a finalidade de identificar: a localização, o armazenamento, a

utilização e o nível de relevância do conhecimento. Assim, a organização tem
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condições de montar iniciativas de gerenciamento do conhecimento baseadas em

constatações (LATIF, DRUS e SHARIFF, 2017).

Para Sharma e Singh (2011) a auditoria do conhecimento permite a

visualização de como está a organização do conhecimento na instituição, dos níveis

de significância e o do mapeamento das transferências de conhecimento e seus

respectivos canais de comunicação, os autores também indicam 5 objetivos

principais da ACH:

1) Identificar as pessoas que impactam na criação, transferência e

compartilhamento do conhecimento;

2) Identificar os problemas de comunicação que impedem a transferência

do conhecimento;

3) Identificar as questões culturais e políticas que influenciam no sucesso

das estratégias de gestão do conhecimento;

4) Identificar onde é necessário proteger o conhecimento adquirido;

5) Determinar o modo de armazenamento que facilite o acesso e a

transferência do conhecimento.

O conhecimento é fruto do acúmulo de experiências vivenciadas mediante a

troca de informações e interações com o meio no qual estamos inseridos, este

conhecimento pode ser classificado em dois tipos: tácito e explícito.

O conhecimento tácito consiste na abstração interna do indivíduo, suas

características são a dificuldade de visualização e transferência do mesmo, pode ser

representado por competências, habilidades e o saber individual.

Já o conhecimento explícito é a condição oposta por ser facilmente

perceptível por intermédio de meios físicos produzidos pelo indivíduo, a exemplo de

relatórios, apresentações, livros, dentre outros. Neste cenário a ACH atua

mensurando o conhecimento explícito e recomendando o aperfeiçoamento e/ou

aquisição do conhecimento tácito numa organização.

Em geral, uma auditoria de conhecimento é dividida em quatro partes:
estudo dos antecedentes, coleta, análise e avaliação de dados. O objetivo é
revelar, dentro da organização, quem determinou conhecimento (tanto
explícito quanto tácito), onde e quem usa esse conhecimento, para quais
tarefas, em que contexto. Estes resultados e informações são apresentados
da seguinte maneira:

● Uma lista de itens de conhecimento (tanto explícito quanto tácito) no
formato da página de cálculo;
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● Um mapa de redes de conhecimento que mostra o fluxo de itens de
conhecimento;

● Um mapa de redes sociais que revelam a interação entre as pessoas
para compartilhar o conhecimento (PONJUÁN DANTE, 2008, p.11-
12, tradução nossa).

Paiva, Silva e Santos (2014) propõem um modelo com três etapas para a

construção de uma ACH:

● Levantamento do conhecimento existente

● Identificação de lacunas

● Relatório final

Para Henczel (2000), não existe um modelo único para a gestão do

conhecimento devido às necessidades que são únicas em cada organização. Essa,

erroneamente, tenta criar programas para o gerenciamento do conhecimento sem

ter a total compreensão de seus ativos.

Nesse sentido, acaba por querer gerenciar tudo e coloca a responsabilidade

desta façanha somente num sistema de tecnologia de informação. No entanto, para

a formulação de uma gestão que incorpore o conhecimento tácito e explícito, é

preciso entender o papel das pessoas envolvidas no processo, das redes de

comunicação internas e externas, da estrutura e da cultura organizacional para que

possa gerir o conhecimento da melhor forma possível.

Neste cenário descrito por Henczel (2000), percebe-se a relevância da ACH

como o primeiro passo para a construção de uma gestão do conhecimento baseada

na realidade dos fatos e com maior possibilidade de sucesso.

Também é possível observar esta afirmativa na figura a seguir, na qual

Marques (2017) coloca a ACH como o início da gestão do conhecimento.

Figura 10 - Auditoria do Conhecimento no Contexto da Implantação da Gestão do Conhecimento

Fonte: Marques (2017).
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Da mesma forma que a auditoria da informação permite analisar e melhorar
a gestão da informação, a auditoria do conhecimento permite diagnosticar e
melhorar a gestão do conhecimento organizacional, uma vez que é aplicada
para coletar e analisar Informações sobre o estado do conhecimento em uma
organização (CARVALHO, A., 2010, p.100-101, tradução nossa).

Henczel (2000) ilustra as etapas para o gerenciamento da informação ao

conhecimento.

Figura 11 - Da Análise de Necessidades para Auditoria de Conhecimento

Fonte: adaptado de Henczel (2000).

Partindo da análise de necessidades dos usuários, geralmente resultando

numa lista com os recursos exigidos e a identificação dos níveis específicos de

demanda (quem precisa e em qual nível).

Seguindo pela auditoria da informação para descobrir quais os recursos de

informação e como são usados para dar suporte à atividade específica, mapeando

fluxos e destacando ineficiências, assim analisando todo o processo em relação aos

objetivos organizacionais;

Por último a ACH permite atribuir níveis de significância aos ativos de

conhecimento e os fatores críticos de sucesso para organização, também fornece

condições para definir estratégias para priorizar áreas que necessitem de maior

demanda e de transferência de conhecimento (HENCZEL, 2000).

Pérez Soltero (2009, p. 26, tradução nossa) lista os benefícios da ACH no

ambiente dos processos organizacionais:
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• Proporciona evidências científicas para determinar se o valor potencial do
conhecimento organizacional está sendo maximizado.
• Oferece provas formalizadas e contabilização do conhecimento da
organização e como ela se move através da empresa.
• Permite fazer um mapa e fluxo do conhecimento interno e externo, além
das redes de comunicação formal e informal. Isso facilita a identificação de
ineficácias, esforços duplicados, lacunas de conhecimento e gargalos no
fluxo do conhecimento.
• Ajuda a empresa a identificar e planejar os conhecimentos necessários
para apoiar seus objetivos, tarefas e atividades.
• Oferece a mensuração e valorização da eficácia de suas capacidades de
conhecimento corporativo e suas competências fora da empresa, em
particular em relação aos clientes, parceiros e até mesmo concorrentes.
• Facilita as iniciativas de gestão do conhecimento e seus resultados mais
eficientes e eficazes.
• Produz indicadores independentes e objetivos baseados em valores de
conhecimento, que podem ser usados para planejar e implementar projetos
de gestão do conhecimento, além de medir o sucesso ou o fracasso do
mesmo.

A auditoria de conhecimento parte do pressuposto que o conhecimento é um

capital intelectual importante e que deve ter sua utilização avaliada e aperfeiçoada,

proporcionando o aprendizado ao reconhecer no recurso humano sua principal fonte

para gerir o conhecimento com o apoio da comunicação.

3.3.4 Auditoria da Comunicação

Em meio às evoluções tecnológicas, a comunicação, progressivamente,

necessita estar mais rápida, completa e efetiva possível, no ambiente organizacional

esta premissa alcança um valor ainda maior por estar diretamente ligada a um

ambiente coletivo com maior propensão a ruídos na comunicação.

O ato de comunicar faz parte do processo decisório da gestão, pois repassa o

direcionamento da organização para o restante dos componentes e relata as

consequências das decisões para o gestor. Portanto, a Auditoria da Comunicação

(ACM) é relevante para qualquer organização, já que possibilita o aprimoramento do

modo como a comunicação é gerenciada.

A comunicação é o sistema nervoso de uma organização, sem comunicação
não é possível operar. A comunicação possibilita que as pessoas organizem,
definam seus objetivos, executem suas tarefas, compartilhem ideias, tomem
decisões, resolvam problemas e gerem mudanças. Ao mesmo tempo, a
comunicação possibilita criar um ambiente onde os indivíduos se sintam
valorizados como pessoas. Mas os sistemas e práticas de comunicação de
uma organização, como em todas as atividades humanas, são suscetíveis à
deterioração quando um sistema permanente de avaliação e melhoria não é
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estabelecido. É na busca de uma resposta a esta necessidade que as
auditorias da comunicação surgiram (VARONA, 1994, p. 2, tradução nossa).

Para Souza, J. (2006), a comunicação interna é tão importante quanto à

externa. O autor cita como exemplo de comunicação externa o contato com a

imprensa, com os concorrentes e com o público externo à organização.

A comunicação interna é favorecida por um ambiente agradável e com menos

obstáculos para a formulação de novas ideias. O ambiente externo, por sua vez,

sustenta a imagem da organização e estimula o contato e o benefício mútuo com

seus interessados, pois uma comunicação incorreta pode acarretar problemas

graves para a reputação de uma organização.

Tendo em vista a importância de avaliar e tornar o processo comunicacional

mais eficiente, a ACM representa a ferramenta ideal para esta atividade. Nesse

sentido, alguns autores definem a ACM como:

Uma auditoria de comunicação é uma avaliação completa dos pontos fortes
e fracos do sistema de comunicação interna de uma organização. O
propósito dessa auditoria é diagnosticar problemas de comunicação e
propor estratégias para melhorias (ZWIJZE-KONING; JONG, 2014, p. 37,
tradução nossa).

“A auditoria é um método que pode ser usado para determinar a eficácia da

comunicação. [...] a auditoria de comunicação deve ser conduzida periodicamente”

(SYABRINA, 2018, p. 51, tradução nossa).

A auditoria da comunicação constitui um método de diagnóstico que analisa

distorções e propõe melhorias no sistema de comunicação em vários níveis, tanto no

ambiente interno e externo de uma organização. Estes processos comunicacionais

impactam diretamente na imagem e na história da organização.

Uma auditoria da comunicação procura, precisamente, avaliar até que ponto
a comunicação desenvolvida na e pela organização é benéfica ou, pelo
contrário, cria problemas. A auditoria da comunicação deverá fornecer, assim,
dados concretos e reais em parte quantificados, sobre as causas
comunicacionais do sucesso ou insucesso organizacional, para que,
posteriormente, os profissionais de relações públicas possam propor aos
dirigentes e implementar, com conhecimento de causa, políticas e medidas
comunicacionais destinadas a favorecer a organização e os seus
colaboradores. Os gestores organizacionais e os profissionais de relações
públicas precisam saber com quem estão se comunicando, quais
mensagens eles próprios e a organização estão emitindo, por intermédio de
que canais, quais os bloqueios e ruídos ao processo e que efeitos a
comunicação produz. Em suma a ACM equivale a um diagnóstico
comunicacional para que, a posteriori, se possam estudar e aplicar
terapêuticas comunicacionais à organização (SOUZA, J, 2006, p. 92).
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A British Columbia School Trustees Association (1997, p.3, tradução nossa)

classifica a ACM como:

Um processo objetivo projetado para revisar e melhorar a eficácia e a
eficiência do nível interno e externo de comunicação de um setor. A
auditoria auxilia os responsáveis a não só planejar e estabelecer um
programa de comunicação, mas também melhora o modo como vários
componentes do sistema escolar lidam com as informações necessárias
para que operem com sucesso.

A ACM ajuda na construção da identidade da organização, ou seja, como

esta quer ser percebida pelo público, bem como na formalização da imagem

organizacional, que é a maneira como a organização é percebida pelo público.

Para Cáceres del Águila (2008) a auditoria de comunicação é uma ferramenta

que permite examinar as políticas, as redes e as atividades de comunicação que

envolvem diversos fatores conforme a figura a seguir, na qual o autor afirma que o

sistema de comunicação é mais um meio dentro da organização para alcançar

metas e objetivos.

Figura 12 - Modelo de Auditoria de Comunicação

Fonte: Harold Koontz e Heinz Weihrich (2003) apud Cáceres del Águila (2008).

Para Del Águila (2008), as principais redes de comunicação que devem ser

auditadas são:

● Rede regulatória: políticas, normas e procedimentos sobre o

relacionamento entre superior e subordinado;

● Rede inovadora: sugestões de mudanças e soluções de problemas;
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● Rede integradora: recompensas para vincular os objetivos da empresa

com as necessidades pessoais;

● Rede computador- instrução: publicações, avisos e informativos da

empresa.

Ao estratificar essas redes de comunicação, facilita a observação de todo

processo e o estabelecimento das conexões de causa e efeito. Assim, por meio

desta análise, é possível estabelecer lacunas e recomendações para sanar estas.

Souza, J (2006) diz que ACM coleta e confronta informações de forma

racional baseadas na realidade por meio de questionamentos, entrevistas,

amostragem de episódios comunicacionais e diagnóstico de tendências. A ACM

pondera sobre o investimento para a comunicação, se estão compatíveis com a

estratégia e a efetividade das ações comunicacionais, quantifica a comunicação

quanto à quantidade e qualidade, evidencia gargalos e padrões de comportamento

comunicacionais.

O autor também disserta sobre a dificuldade de justificar investimentos numa

ACM pela falta de compreensão da administração e pouca tangibilidade da mesma.

Como alternativa para contornar esse problema, Souza, J (2006, p. 99) propõe os

seguintes questionamentos:

● Qual é a auto-imagem dos colaboradores?
● Até que ponto a auto-imagem dos colaboradores afeta o desempenho

organizacional?
● Que imagem a organização que ter de si mesma?
● A organização se esforça, comunicacionalmente, de forma planejada,

para criar e gerir a imagem que quer ter de si mesma?
● Que imagem a organização tem, efetivamente, de si mesma?
● Até que ponto a auto-imagem da organização afeta o desempenho

organizacional?
● Que imagem a organização quer dar de si mesma?
● A organização se esforça, comunicacionalmente, de forma planejada,

para criar e gerir a imagem que quer dar de si mesma?
● Que imagem a organização dá, efetivamente, de si mesma?

Sánchez e López (2014, p. 10, tradução nossa) descrevem e resumem uma

estrutura de um modelo de auditoria de comunicação no quadro abaixo:
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Quadro 5 - Estrutura da Auditoria de Comunicação

PRINCÍPIOS

Abrangência - Valor agregado - Qualidade de informação

OBJETIVOS

O objetivo do modelo é estabelecer diretrizes que orientem o exame crítico de

processos de comunicação em uma organização com o objetivo de avaliar sua

eficácia e eficiência.

FOCO

Eficiência – Eficácia - Efetividade

CAMPOS DE AÇÃO

Comunicação de Direção ou de Gestão -Comunicação de Marketing ou Externa-

Comunicação organizacional ou interna

CATEGORIAS ETAPAS / CICLO DE AUDITORIA DE
COMUNICAÇÃO

Avaliação de processos (funcional)

Avaliação de produtos (meios)

Avaliação de resultados (impacto)

Avaliação de recursos

(custo/benefício)

-Fase antes da contratação;

-Seleção do objeto de auditoria;

-Planejamento: Objetivo, procedimentos e

resultados;

-Execução: Obtenção e análise da evidência;

-Finalização: comunicação de descobertas e

conclusões;

-Acompanhamento e suporte;
Fonte: Sánchez; López (2014).

Syabrina (2018) lista alguns objetivos da ACM como:

● Localiza pontos fortes e fracos dos canais de comunicação;

● Avalia a qualidade das informações emanadas pelas fontes;

● Mensurar a qualidade das relações comunicacionais e satisfação no

ambiente organizacional;

● Reconhece e compara as redes de comunicação informal com a formal;

● Identifica gargalos e fluxos de informações para isolá-los ou ligá-los de

acordo com seu papel;
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● Identifica categorias e experiências e eventos de comunicação;

● Descreve padrões de comunicação pessoal, de grupo e da organização em

relação à fonte, canais, frequência, duração e qualidade da interação;

● Fornece recomendações de melhorias baseadas na análise do resultado

da ACM.

A ACM pode ser feita a qualquer momento sem comprometer as atividades do

setor alvo da auditoria. Também existem diversos métodos para a realização da

ACM: Questionários, entrevistas, análise de rede, análise de incidentes críticos e

diário de comunicação (Syabrina, 2018).

Já Madrid (1993) lista os seguintes métodos:

1. Entrevista: para obter dados mais minuciosos;
2. Questionário: para abarcar o maior número de pessoas;
3. Análise de transmissão de mensagens: para descobrir a emissão da

mensagem desde sua origem até o destino para diferentes membros da organização,

quanto ao tempo, o caminho, os obstáculos e como as informações são

processadas;

4. A análise de experiências de comunicação críticas: descrição de

experiências significativas quanto à comunicação em diferentes níveis,

comportamentos e como os protagonistas avaliam a eficácia ou ineficácia;

5. Análise de redes de comunicação: Analisa a estrutura de comunicação,

quais grupos se comunicam, quais estão isolados, o conteúdo e quantidade de

informações;

6. A entrevista em grupo: discussão coletiva sobre pontos críticos de

comunicação para obter um panorama sobre problemas e possíveis mudanças;

7. Observação direta: Observação detalhada por meio de anotações sobre o

ambiente para a familiarização sobre como ocorrem as práticas comunicacionais.

Dito isto, é preciso compreender a realidade sobre os fluxos comunicativos e

como os mesmos influenciam nas atividades organizacionais. Sendo assim, a ACM

faz-se necessária para conhecer, avaliar e otimizar a estrutura e os processos de

comunicação internos e externos em vários níveis que envolvem a organização.

A ACM não avalia especificamente um produto ou o indivíduo improdutivo,

mas sim aponta ineficiências e recomenda mudanças que melhorem a efetividade

da comunicação, também fornece as bases para a organização conceber uma
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estratégia de comunicação bem-sucedida (BRITISH COLUMBIA SCHOOL

TRUSTEES ASSOCIATION, 1997).

Conforme Cabral (2013) existem alguns métodos para ACM que são pouco

conhecidos no Brasil:

Análise Ecco: desenvolvida por Keith Davis, em 1952, para verificar os
caminhos das mensagens, como elas circulam nas organizações, tanto na
rede formal quanto na informal, e como se cruzam. O objetivo é descobrir o
processo de difusão e o tempo que uma mensagem leva para circular, que
meio foi usado, os caminhos percorridos e como se processou, quais foram
os bloqueios, etc. [...].
Experiências críticas de comunicação: têm como objetivo relatar e
descrever as experiências vividas em relação a comunicação pelas pessoas.
Trata-se de questionar e interpretar como se dá o processo comunicativo no
contexto organizacional. Com quem você se comunicou? O que aconteceu?
É uma técnica mais subjetiva e qualitativa [...].
Análise de redes de comunicação: consiste em analisar a estrutura de
comunicação e sua efetividade. Permite avaliar quem se comunica com
quem. Coleta informações da frequência com a qual a comunicação ocorre.
Verifica quem está bloqueando ou sobrecarregando o fluxo comunicacional.

Em meio a novas oportunidades de comunicação e com a proliferação das

mídias sociais, é importante auditar as necessidades organizacionais.

Um reflexo dessa realidade é que nas grandes organizações existe um

distanciamento entre os gerentes e seus clientes, o que pode causar ruídos na

comunicação e, assim, influenciar erroneamente a tomada de decisão.

Dessa forma a ACM impacta diretamente na revisão da missão institucional e

no direcionamento das mídias sociais para estreitar o contato com o público-alvo

(ROACH, 2016).

Madrid (1994) relata que a ACM contribui para conhecer o desenvolvimento e

o nível de satisfação da comunicação organizacional.

Por meio da ACM é possível obter o retorno das práticas de comunicação que

envolvem fluxos, canais e os participantes deste processo.

A partir dos dados obtidos forma-se a base para impulsionar a gestão da

comunicação de modo eficiente e alinhada com os objetivos e demandas da

organização.

Todo este aparato metodológico contribui para definir a reputação e a imagem

de uma instituição que atualmente podem ser rapidamente alteradas de forma

positiva ou não.
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3.3.5 Auditoria de Inteligência

A evolução e as frequentes mudanças de cenário mundial, sejam elas

tecnológicas, políticas, culturais ou legais, criam um ambiente de maior

complexidade e imprevisibilidade coletiva. Essa perspectiva exige que gestor de

uma organização possua a capacidade de projetar situações futuras e assim

aproveitar oportunidades e antecipar transformações para que o impacto das

mesmas seja o menor possível. Para tanto, é necessário que os recursos

informacionais sejam conhecidos e manejados de forma planejada, pois a aplicação

do conhecimento adquirido para solucionar problemas e produzir inovações a partir

da análise de informações-chave gera a inteligência. A evidência da mesma na

organização demonstra maturidade administrativa em gerir o capital intelectual para

satisfazer a demanda de seu público-alvo e tornar seus processos eficientes.

A conversão de informações em conhecimento e a aplicação deste de forma

estratégica gera a inteligência. Adaptar as informações às necessidades dos

usuários no ambiente organizacional, por intermédio de processos decisórios, é

essencial para oferecer vantagem competitiva às organizações (CARVALHO, A.;

ESTEBAN NAVARRO, 2014)

Koletar (2006, p. 16, tradução nossa) estabelece o ponto de convergência

entre a auditoria e a inteligência no seguinte questionamento: "Está acontecendo

alguma coisa que eu deveria estar preocupado?", aqui o autor demonstra a

imperatividade da capacidade da organização em conhecer a si mesma e atualizar

seus objetivos para se destacar no meio em que está inserida.

Navarro Bonilla (2004) coloca a auditoria de Inteligência como peça integrante

de uma gestão de inteligência, ao aplicar o conhecimento interno para projetar

ameaças e oportunidades do ambiente externo.

Carvalho, A. e Esteban Navarro (2014) citam o conceito de Sistema de

Inteligência que consiste no alocamento estratégico de recursos para a manutenção

de estruturas que fomentem a inteligência competitiva. Este sistema compreende os

seguintes elementos que são os alvos da AIT:

● Atores que fornecem e consomem recursos;

● Recursos de informação internos e externos;

● Processo de produção, comunicação e uso de inteligência;
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● Tecnologias de informação e comunicação.

Para os autores esses elementos devem refletir o modo como a organização

se relaciona com o seu entorno e como se influenciam mutuamente.

Dentro desse aspecto, a AIT investiga justamente essa relação da

organização com o seu entorno para otimizar a aplicação do conhecimento e gerar

produtos e serviços de inteligência, mas a AIT, como toda auditoria, necessita de

continuidade pois a inovação de hoje é o obsoleto de amanhã.

Uma vez realizado, a auditoria ou a pesquisa servem como matéria-prima
para um banco de dados pesquisável organizado em torno da experiência e
do conhecimento das pessoas ao invés de sua afiliação departamental. [...]
Por saber "quem sabe o que", um analista pode montar rapidamente a
equipe adequada necessária para analisar e agir efetivamente em qualquer
atribuição do projeto (JUREK, 1997, p. 42).

Peña A. (1992) na figura a seguir demonstra a amplitude das atividades de

inteligência nos aspectos internos e externos de uma organização que, quando

formalizadas e colocadas em prática, por meio de uma gestão de inteligência, são

de grande valor para obter vantagem competitiva. Neste panorama, a AIT fornece o

ferramental para avaliar e aperfeiçoar a produção e a aplicabilidade de inteligência

em organizações.

Figura 13 - Domínio da Atividade de Inteligência

Fonte: Adaptado de Peña A, (1992).
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Paralelamente, Moro González e García Muiña (2016) afirmam que por meio

de estratégias de inteligência é possível antecipar mudanças de terceiros (mercados,

concorrentes e usuários) e possibilitar uma melhor tomada de decisão que

desencadeia ações específicas para manter-se atualizado perante a concorrência.

Para isso, o gestor deve saber escolher as perguntas corretas e distinguir as

informações úteis das inúteis, assim a AIT possibilita esse questionamento e serve

de base para uma estratégia de inteligência efetiva.

Devido à diversidade de enfoques mantidos na AIT, Carvalho, A. (2012)

afirma que: “a auditoria de inteligência seria inserida como um estágio no processo

de gestão do programa de inteligência, o que contribuiria para descobrir os recursos

de informação e conhecimento ocultos ou pouco explorados na organização”.

Carvalho, A. e Esteban Navarro (2014) destacam o objetivo de uma AIT que é

possibilitar a construção de um sistema de inteligência e a definição de suas

características, atuando principalmente nas fases de planejamento e avaliação do

sistema com o intuito de lapidar processos, desta forma priorizando as práticas e

peculiaridades da organização e preterindo modelos teóricos generalistas.

Um diferencial evidente da AIT em relação às outras auditorias de ativos

informacionais é que estas mantêm seus limites dentro da organização ao adequar

recursos informacionais com objetivos internos. Já a AIT vai além e compara a

performance da organização com outras semelhantes e em relação ao ambiente em

que se encontra, fornecendo assim uma visão mais ampla e contextualizada.

A AIT deve seguir quatros princípios operacionais para sua formalização:

1. O conhecimento aprofundado sobre o entorno da organização;

2. Sensibilidade e flexibilidade para que o sistema de inteligência possa ser

adaptado continuamente;

3. Compreensão do comportamento tanto de fornecedores quanto de

consumidores de informação, tecnologias e processo de distribuição de inteligência

4. Abordagem empírica para observar e descrever o sistema de inteligência

baseada em fatos constatáveis (CARVALHO, A.; ESTEBAN NAVARRO, 2014).

Para o desenvolvimento de uma auditoria de inteligência a primeira função
seria fazer perguntas do tipo: temos as informações de que precisamos
para tomar decisões sobre nossos clientes? Há quanto tempo registramos
essas informações? Registramos a atividade que tem na nossa rede? Há
quanto tempo? Da informação e dados que gravamos, qual é a utilidade
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para nossa tomada de decisão no momento atual? (MORO GONZÁLEZ;
GARCÍA MUIÑA 2016, p.34),

Gilad e Gilad (1988) apud Peña A (1992, tradução nossa) também

apresentam questões que devem ser respondidas e o foco de cada uma das

mesmas na Auditoria de inteligência:

1 Que informação está disponível? A auditoria nos mostrará quais
informações e quais são as fontes de inteligência que estão disponíveis
dentro das empresas, bem como a sua localização.
2 Quem pode atuar como coletor de informações? O produto da auditoria
pode ser uma lista de quem na organização tem acesso a quais fontes de
informação, sejam elas em campo ou publicadas; isso, por sua vez, pode
ser usado para conhecer a informação potencial que pode ser obtida das
diferentes unidades e indivíduos da empresa.
3 Quem são os especialistas da empresa em um determinado campo? A
auditoria permitirá a preparação de uma lista de especialistas que podem
ser consultados quando surge uma necessidade específica.
4 Quais são os canais de comunicação da empresa? Saber quais são os
canais de comunicação mais utilizados na empresa é de grande importância
para a coleta e disseminação da inteligência gerada.

Carvalho, A. e Esteban Navarro (2014) enumeram quatro aspectos a serem

auditados numa AIT:

1.Especificação de um processo estratégico, definindo seus objetivos,

atividades, atores, fluxos de informação e necessidades relacionadas à inteligência,

sendo assim é possível a viabilidade, a profundidade e a replicabilidade do estudo.

2. Análise do entorno da organização, que compreende o ambiente geral

(compreender a atuação organizacional no contexto jurídico, político, econômico,

ecológico, social, tecnológico e de informação) – ambiente específico (identificação

de demandas, contribuições e interferências, clientes, parceiros de negócios, e

concorrentes) – tendências (desafios futuros);

3. Conhecimento do escopo da organização (objetivos a curto e médio prazos,

estrutura, estratégias, cultura organizacional, recursos humanos, pontos fortes e

fracos;

4. Definição da capacidade do sistema e de seus elementos chave (rede atores

- recursos de informação - tecnologias de informações e comunicação - fluxo de

processos.

Carvalho, A. e Esteban Navarro (2014) também relacionam as etapas de uma

AIT num ciclo que apresenta retroalimentação:
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Figura 14 - Estágios e atividades da Auditoria de Inteligência

Adaptação da fonte: (CARVALHO, A.; ESTEBAN NAVARRO, 2014, p.53).

1. Planejamento: obtenção de permissões da direção, definição de

objetivos, escopo, guia de atividades, calendário e seleção de processos

estratégicos.

2. Preparação: definição das fontes informacionais, das técnicas de

coleta e análise de dados e a comunicação dos benefícios da auditoria;

3. Coleta: aplicação dos instrumentos para selecionar dados sobre a

organização, o ambiente, o processo estratégico da administração e o sistema de

inteligência;

4. Análise: descrição dos aspectos auditados, identificação de pontos

fortes e fracos dos mesmos e de possíveis melhorias;

5. Relatório: conclusão com as recomendações;

6. Comunicação: apresentação dos resultados para os gestores da

organização;

7. Guia de execução: documento com as recomendações aprovadas pela

administração e os procedimentos para a implementação.
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Herrero (2013) exalta que as questões de uma AIT devem envolver o valor e

quais informações possuem, os responsáveis pela gestão, a relação entre

informação, conhecimento e as pessoas, além da função da TI para gerenciar

informação.

Existem obstáculos para o desenvolvimento do sistema de inteligência numa

organização como a cultura de não compartilhar conhecimentos devido à

competição por recursos da alta gerência. Entretanto, com a execução da AIT o

fluxo de dados pode ser mapeado e avaliado de maneira que possam ser

descobertos especialistas e novas fontes de conhecimento que podem ser

integrados como um todo. Outro ponto é a relação de tamanho da equipe em

relação a capacidade e habilidade de atuação de realizar a auditoria. Quanto menor

o grupo maior a dependência de completeza do conhecimento acumulado dos

auditores (METHER, 2004).

O método de auditoria de inteligência é revelado como uma ferramenta útil
para o planejamento e avaliação do sistema de inteligência de uma
organização, pois permite identificar e analisar os elementos que intervêm
na produção e transferência de inteligência e como ocorre essa intervenção
durante a realização de um processo comercial estratégico (HERRERO,
2013).

A Auditoria de Inteligência oferece a oportunidade de realizar uma etapa de

autoconhecimento e principalmente do capital intelectual da organização juntamente

com as ligações com o entorno, assim obtém-se uma visão mais ampla e

contextualizada do cenário presente.

Por conseguinte, torna-se mais fácil estabelecer objetivos exequíveis tendo

consciência da realidade dos fatos para evoluir corrigindo suas falhas e explorando

as potencialidades, pois manter a atualização das atividades de acordo com o meio

volúvel que rodeia a organização pode ser o ultimato de sucesso ou fracasso da

mesma.

Abordando a auditoria como um todo é nítida a evolução benéfica de sua

atuação em ambientes organizacionais, mudando seus questionamentos

investigativos que antes eram de “caça às bruxas” para focar no aperfeiçoamento de

ações que estejam alinhadas com os objetivos, metas e a missão organizacional.

Dessa forma, a auditoria passa ser vista como uma atividade benéfica e

transformadora da realidade.
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3.4 Auditoria de Ativos Informacionais em bibliotecas

O aspecto central do corpo teórico desta pesquisa converge para a aplicação

de auditorias de ativos informacionais em bibliotecas, este conceito representa o

ponto de interseção entre a Biblioteconomia e a Gestão da Informação.

Embora as auditorias sejam usadas para detectar irregularidades, em uma
configuração de biblioteca, elas podem fornecer informações mensuráveis
úteis que podem ajudar as bibliotecas a tirar conclusões sobre suas coleções
e como elas funcionam. Para gerenciamento de qualidade de cobrança, uma
auditoria pode indicar muitas coisas dependendo dos parâmetros. Para
começar, uma auditoria de uma amostra das explorações da biblioteca é
provavelmente a mais fácil e pode fornecer a maioria dos dados para a
menor quantidade de esforço. Com uma pequena quantidade de dados (e
esforço), a equipe da biblioteca pode fazer uma estimativa geral da
qualidade do catálogo e das explorações da biblioteca (HIBNER; KELLY,
2010, p. 49-50, tradução nossa).

Em relação aos cinco principais tipos de Auditoria de Ativos Informacionais

(recursos de informação, informação, conhecimento, comunicação e inteligência) a

literatura ressalta suas contribuições para a acurácia das ações em ambientes

informacionais.

Nas unidades de informação, especificamente nas bibliotecas, a Auditoria de

Informação permite o conhecimento amplo do processo de gerenciamento da

informação mediante análise de indicadores de qualidade relacionados ao

custo/benefícios dos produtos e serviços de informação (GONZÁLEZ GUITIÁN;

PONJUÁN DANTE, 2014). Através da AIF é possível avaliar os sistemas de

informação e determinar suas lacunas e imperfeições.

A AIF é utilizada nas bibliotecas como instrumento de mudança e

readequação qualitativa em relação à gestão de coleções, também permite reverter

o distanciamento entre a gerência e suas informações causado pelo tempo e

acúmulo destas e assim tornar a AIF uma prática integrante de qualquer unidade de

informação (VO-TRAN, 2011).

Ações de controle da AIF sobre o gerenciamento dos recursos informacionais

das bibliotecas tem como objetivo manter a qualidade de serviços e produtos e por

meio da avaliação identificar medidas de melhoria, garantindo, assim, a tomada de

decisão com maior probabilidade de sucesso.

Pantry e Griffiths (2002) relatam que por meio da AIF os serviços de

informações podem obter de forma mais clara as reais necessidades informacionais
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de quem precisa destas, onde estão estes usuários e o nível de satisfação. Como

resultado o conjunto documental gerado fornece a compreensão dos requisitos do

uso informacional e, para as bibliotecas, a possibilidade de disponibilizar

informações precisas e no formato adequado.

Quint (2016) entra em sinergia com esse pensamento ao evidenciar que em

decorrência do avanço da Internet, nos ambientes historicamente analógicos é

fundamental que AIF possa apoiar a tomada de decisão em bibliotecas, de modo a

ajudar a identificar e compreender as necessidades informacionais dos usuários de

hoje e projetar os de amanhã devido ao aumento do interesse dos usuários em

utilizar informações em meio digital.

Griffiths (2010) destaca os pontos em comum de diferentes metodologias de

AIF aplicadas na Biblioteconomia e na Ciência da Informação que são:

● Levantamento de inventário dos ativos informacionais;

● Avaliação das necessidades informacionais;

● Análise das lacunas entre tais necessidades e os ativos.

Estes aspectos devem refletir a maneira como os ativos informacionais são

gerenciados, utilizados e como a informação flui, assim possibilitando uma melhor

gestão dos itens informacionais atuais e de futuras aquisições.

Nazim e Mukherjee (2016) expressam que para incentivar as melhores

práticas de desenvolvimento e uso do conhecimento na organização é necessária

uma cultura que favoreça o compartilhamento de conhecimento e ideias. Deste

modo é possível a implementação de sistemas de gestão de conhecimento que são

extremamente importantes para bibliotecas.

O mapeamento e o inventário dos recursos de conhecimento existentes.

Dentre seus principais benefícios estão a capacidade de mensurar o capital

intelectual, identificar lacuna entre o conhecimento disponível e o necessário com o

intuito de preenchê-la por meio da aquisição de novos conhecimentos.

Em relação à auditoria de comunicação Aguilar González, Fernández Roca e

Puyuelo Ramiz (2007) exaltam a qualidade da comunicação em bibliotecas como

fator fundamental para o contínuo melhoramento de seus serviços e produtos do

ponto de vista externo e interno.

Do ponto de vista externo, a auditoria possibilita o planejamento para

promoção de uma imagem positiva da biblioteca através de uma comunicação
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personalizada de acordo com o público alvo. Já na perspectiva interna, a auditoria

permite estruturar o sistema de comunicação interno para estabelecer objetivos e

procedimentos na coleta, organização e disseminação do conhecimento com

sucesso.

A auditoria de comunicação, longa prática no setor empresarial, é uma
ferramenta valiosa para as bibliotecas e outros departamentos acadêmicos
utilizarem para determinar o status de sua comunicação interna, avaliando
seus pontos fortes e fracos, e identificando áreas para melhoria
(CHALMERS; LIEDTKA; BEDNAR, 2006 p.186, tradução nossa).

Chalmers, Liedtka e Bednar (2006) ainda relatam que a temática da auditoria

de comunicação em bibliotecas não foi bem desenvolvida na última década devido à

baixa taxa de resposta, o encarecimento de seu gerenciamento e a necessidade de

um extensivo tempo para interpretação de resultados. Tais fatores culminaram numa

escassez de resultados na literatura.

No que concerne à Auditoria de Inteligência, Fuld (1991. p. 41, tradução

nossa) expõe sua abrangência operacional quando diz:

Uma auditoria de inteligência vai além de um inventário dos recursos físicos;
ele tenta capturar os conhecimentos existentes da empresa. O programa de
inteligência de sucesso cataloga seus recursos de informações, assim como
uma biblioteca de empresas cataloga seus livros e revistas.

A Auditoria de Inteligência dar maior ênfase na ligação da organização com o

entorno, ou seja, a capacidade da organização de se moldar às necessidades deste,

assim modificando objetivos e metas em favor do meio. Já as auditorias anteriores

tem um direcionamento diferente, pois adequam a informação, o conhecimento e a

comunicação em relação aos objetivos organizacionais.

A AIT Favorece a produção de diferenciais para vantagem competitiva e

identifica produtos e serviços ocultos. No ambiente de uma biblioteca do setor

público em questão, a AIT favorece a inovação e adaptação, principalmente por

meio de seu acervo, para demonstrar relevância do setor e manter investimento e o

reconhecimento de seus usuários.

Fuld (1991) também exemplifica a função da AIT num caso prático de sua

pesquisa onde foi aplicada em uma empresa farmacêutica com a finalidade de
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produzir e embasar a construção de um sistema de inteligência. O percurso

metodológico incluía auditar recursos e conhecimentos para avaliar necessidades e

descobrir informações ocultas na empresa para contribuir de forma competitiva. O

estudo revelou que embora a coleção de literatura científica da biblioteca da

instituição fosse extensa, ainda faltavam meios para direcionar e aproximar seus

executivos dos especialistas específicos e de bancos de dados especializados

mantidos por departamentos individuais.

Neste caso, a AIT localizou fontes de informações estratégicas em

repositórios informais resultantes de redes pessoais, o produto final consistiu num

catálogo com índices de recursos não tradicionais de informação. Portanto, a AIT

evidenciou informações importantes ocultas além da coleção tradicional da biblioteca

que facilitaria a tomada de decisão.

Hibner e Kelly (2013) defendem a auditoria como forma de avaliação de

materiais informacionais e sua inclusão na formação de gestores de coleções, pois

reconhecer na biblioteca sua função de prestação de serviços à população requer

estar atualizada com as mudanças que impactam diretamente em suas atividades.

Para tanto, se faz necessário manter um plano de auditoria com o intuito de manter

a qualidade de sua atuação.

Para enquadrar visualmente a trinca de conceitos entre Gestão da Informação,

Gestão de Coleções e Auditoria de Inteligência, a figura a seguir foi baseada nos

conceitos de Evans (1979) apud Vergueiro (1989), Choo (2003) e Carvalho, A.

(2010), este construto demonstra a convergência e as contribuições mútuas onde as

etapas se sobrepõem e complementam o aperfeiçoamento do ciclo informacional:
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Figura 15 - Convergência conceitual entre Gestão da Informação, Gestão de Coleções e
Auditoria de Inteligência.

Fonte: elaboração do autor.

Mediante o exposto, a Auditoria de Ativos Informacionais tem suas premissas

no reconhecimento e valorização de recursos como informação e conhecimento e

como os mesmos podem ser um trunfo. Mas, para que a ação colaborativa da

auditoria se consolide é imperativo que cada vez mais seja aplicada, neste caso no

ambiente de biblioteca, e que seus resultados sejam amplamente divulgados. Sendo

assim será possível que seus resquícios históricos negativos sejam suplantados

pelo conhecimento da variedade de benefícios existentes que tornam a organização

mais eficaz e eficiente.
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4 BIBLIOTECA PARLAMENTAR

A razão de ser de uma biblioteca está diretamente ligada ao tipo de usuário

que pretende alcançar e a organização mantenedora à qual a biblioteca está

atrelada. Estes aspectos orientam a construção de objetivos, metas, missão,

prioridades que devem ser contempladas e omissões não contidas na atuação.

Assim, a biblioteca pode concentrar esforços no recorte que realmente lhe cabe nos

quesitos abrangência e profundidade.

Esta pesquisa se refere à Biblioteca Deputado Márcio Marinho, localizada na Escola

da Assembleia Legislativa pertencente à Assembleia Legislativa do Rio Grande do

Norte. Ela serve, prioritariamente, para demanda dos alunos matriculados nos

cursos oferecidos pela referida escola e, de modo secundário, a comunidade em

geral, logo esta biblioteca pode ser classificada como parlamentar.

Carvalho, V. (2014) descreve a atuação das Escolas do Legislativo como uma

forma de capacitação e aperfeiçoamento dos servidores por intermédio dos cursos e

programas oferecidos, com o fim de fortalecer a cidadania e a capacidade dos

servidores do poder legislativo de prestar melhores serviços dentro ou fora da

instituição que atuam.

Dias (1990) categoriza a biblioteca que atua neste cenário como legislativa.

Segundo ele, este tipo de biblioteca geralmente oferece informação de natureza

técnico-científica para o órgão legislativo vinculado, com independência de que seja

do nível municipal, estadual ou federal. O autor ainda relata que apesar de existirem

especificidades em cada órgão, as bibliotecas parlamentares apresentam algumas

características comuns, são elas: a) a coleção, geralmente, é especializada em

ciências sociais; b) a possibilidade de abertura para o pessoal externo ao órgão,

devido ao caráter público da biblioteca legislativa; e c) a necessidade de atender às

necessidades de três grupos principais de usuários em potencial: público em geral

potenciais usuários de bibliotecas públicas, estudantes e pesquisadores

interessados na comunidade que o órgão legislativo está inserido.

Cada um destes grupos apresenta características distintas que precisam ser

contempladas na composição do acervo. Por isso é importante conhecer as

características da biblioteca, para então formalizar e explicitar as suas prioridades e

seu público alvo.
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Bryant (2001) renomeia o conceito das bibliotecas em âmbito legislativo para

Bibliotecas Parlamentares, estas devem mudar a imagem antiga de passividade e

adotar uma atitude proativa de suas atividades junto ao seu órgão mantenedor para

criar e distribuir produtos e serviços de informação especializados, antecipando

futuras demandas e promovendo seu trabalho junto aos parlamentares e comissões.

A produção científica nacional sobre o tema das bibliotecas parlamentares

ainda é pouco desenvolvido. Exemplo disso é que ao buscar sobre a temática em

10/09/2018 utilizando os termos: “biblioteca parlamentar” ou “bibliotecas

parlamentares”, tanto no campo de títulos quanto de assuntos, a pesquisa recuperou

os seguintes resultados:

Na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) foi

recuperado 1 título [título: Serviços de informação para o Poder Legislativo: estudo

comparativo entre os Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá; autoria: Inacia

Rodrigues dos Santos Cunha; ano: 1985.

No Portal de Periódicos da Capes não foram encontrados artigo nacionais

sobre o tema.

Por fim na Base de Dados em Ciência da Informação (BRAPCI): 1 título [título:

Comunidades do conhecimento: a experiência do Centro de Documentação e

Informação com a metodologia Design Thinking; autoria: CAVALCANTE, Raphael da

Silva.; MARTINS, Judite.; PAIVA, Christiane Coelho; ano: 2017.

Cunha I. (1985) relata que historicamente o desenvolvimento das bibliotecas

parlamentares remonta ao período do pós - Segunda Guerra Mundial,

principalmente com explosão do conhecimento, a revolução tecnológica e a

necessidades de escolha da informação, em particular nas organizações

governamentais.

Bryant (2001) também cita cinco princípios comuns para fornecer um bom

serviço de informação parlamentar:

● Objetividade: manter a imparcialidade ao fornecer informações levando em

consideração todos os pontos de vista;

● Confidencialidade: confiança do parlamentar em discutir informações de

forma livre;

● Oportunidade: fornecimento de informações atualizadas no momento correto;

● Exatidão: informação mais completa e precisa quanto possível;
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● Adequação: quantidade e forma de informações de acordo com a demanda,

nem mais nem menos.

A União Interparlamentar e a Federação Internacional de Associações e

Instituições de Bibliotecários (2015) classificam a Biblioteca Parlamentar como uma

unidade de estudos de um parlamento que tem como missão manter os registros de

seus parlamentares e dispor serviços para o estudo, coleta, organização e

disseminação de informações bibliográficas, documentais, legislativas, legais e

estatísticas para parlamentares, servidores e os cidadãos.

Aligrudic (2009) defende a organização e a seletividade das coleções nas

bibliotecas parlamentares para que possam disseminar suas informações de

maneira mais rápida e efetiva, mas para que este processo ocorra é necessário o

descarte periódico de materiais informacionais obsoletos e não utilizados, a fim de

manter a circulação e a relevância da coleção,

Aoyama (2011) reforça a característica das bibliotecas parlamentares em

especializar seu acervo no campo das ciências sociais. Esta lógica baseia-se nas

áreas preferenciais de discussão dos poderes legislativos, como política, direito,

economia, educação e sociologia.

Bryant (2001) defende a flexibilidade da biblioteca parlamentar para

responder às mudanças do meio ambiente e garantir o cumprimento de metas e

objetivos. Esta característica requer que sua estrutura e seus componentes estejam

abertos a novas formas de atuação, assim como a aproximação com os

parlamentares para divulgar os serviços que a biblioteca parlamentar pode oferecer.

Tais serviços devem ser sempre acompanhados de adequação e antecipação,

ou seja, na medida adequada e com conhecimento prévio da demanda, pois hoje o

problema é o excesso de informações e não a falta, esta filtragem cabe à biblioteca

parlamentar.
Quer se fale de pesquisa e análise ou da ampla gama de serviços de
informações, de pequenas ou grandes bibliotecas parlamentares, o ponto
chave de todas elas é, certamente, o valor. As bibliotecas modernas e
ativas mantêm-se na frente da quantidade indescritível de informações que
caracterizam o nosso mundo de hoje, coletam-na, avaliam-na, interpretam-
na, preparam-na e promovem a sua utilização. [...] O papel da biblioteca
parlamentar é ajudar a limpar o nevoeiro, ajudando os membros do
Parlamento a realizar a sua função de legislar, a fim de criar uma
democracia mais forte (BRYANT, 2001, p. 85).

Souza, S. (2009) considera a possibilidade da amplitude de usuários

enquanto público da biblioteca legislativa. Embora tais bibliotecas priorizem as
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necessidades informacionais do poder legislativo, a forma como isso ocorre depende

da visão do respectivo órgão e da capacidade da biblioteca em generalizar ou

especializar sua atuação.

Aoyama (2011) ratifica a função estratégica da biblioteca parlamentar em

atender o público externo, estreitando a relação entre o povo e seus representantes.

Esta atitude funciona como uma ferramenta de marketing, pois a atuação

parlamentar precisa de apoio popular para justificar suas ações.

Assim, percebe-se que muito da importância de uma Biblioteca Parlamentar

ainda está atrelada ao alinhamento com as necessidades internas do órgão do

Poder Legislativo. Contudo, gradualmente, percebe-se que a mudança de

abordagem para contemplar um recorte representado pelo público externo pode ser

de grande valia para impulsionar de forma positiva a imagem do órgão legislativo

como prestador de serviço.

Este papel social pode recair sobre a biblioteca parlamentar quando ocorrer a

ausência de uma biblioteca pública numa determinada jurisdição. Um exemplo disso

é o que ocorre no estado do Rio Grande do Norte, onde, conforme relatado pelo

jornal Tribuna do Norte (2017), a biblioteca pública estadual Câmara Cascudo está

fechada para reforma desde o ano de 2012 até dezembro de 2018, cujo acervo

conta com mais de 200 mil itens, a falta de acesso gera grande prejuízo à população

que necessita de informação e de conhecimento.

Sendo assim, a coleção da biblioteca parlamentar deve ser capaz de atender

ao seu público alvo e também ampliar sua abrangência em relação ao coletivo em

geral, o que demanda uma gestão eficiente dos recursos informacionais que a

organização dispõe com foco nos objetivos.

Cavalcante et al. (2017) também exalta o papel da biblioteca parlamentar de ir

além dos limites institucionais por meio de ações, projetos e serviços que atinjam o

público interno e externo, focando na diversidade das demandas sociais de

informação. Esta afirmativa é exemplificada nas ações da Biblioteca da Câmara dos

Deputados que democratiza seu acesso para pessoas de todo o Brasil.

Outro ponto destacado pela União Interparlamentar e a Federação

Internacional de Associações e Instituições de Bibliotecários (2015) é a importância

da atualização da coleção da biblioteca parlamentar de acordo com as necessidades

de sua demanda, assim a coleção deve apresentar algumas características como:

fonte de informações relevantes e credíveis; acesso a dados históricos do órgão
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legislativo em coleções com abrangência temporal mais ampla; mescla de obras de

referências gerais e especializadas.

Desta forma, para que a coleção seja construída é necessária uma

comunicação eficaz entre gestores de coleções e usuários. Algumas outras

características apontadas pela União Interparlamentar e a Federação Internacional

de Associações e Instituições de Bibliotecários (2015) são:

● Acessibilidade da coleção seja no formato impresso ou digital;

● Pertinência por meio de consulta regular com os usuários para obter uma

noção mais precisa das necessidades informacionais e de novas demandas

de estudo em potencial;

● Atualidade sobre as temáticas emergentes nas áreas de conhecimento;

Bryant (2001) aponta duas características marcantes do bibliotecário

parlamentar:

a) Profissional atualizado com as constantes mudanças tecnológicas para

maximizar sua atuação no tocante à coleta, tratamento e disseminação

informacional;

b) Avaliação contínua do feedback de seus serviços e produtos para o

aperfeiçoamento dos mesmos baseados em indicadores de satisfação dos

usuários. Assim este profissional pode se adequar às mudanças de demanda

de seu público.

Diante das mudanças tecnológicas e sociais, Anghelescu (2010) reforça a

ideia de estender as fronteiras das bibliotecas parlamentares além da elite

parlamentar, já bem servida de recursos, para obter uma responsabilidade social

maior atuando como instrumento de comunicação e educação política objetivando

fortalecer a democracia participativa da sociedade.

Segundo Aligrudic (2009) a forma das bibliotecas parlamentares

acompanharem a evolução tecnológica da sociedade é a utilização e atualização

das TICs para manter seus serviços e produtos alinhados com a atualidade.

A incorporação de novas tecnologias na rotina da biblioteca parlamentar
contribui com o fornecimento de informações sobre o processo político e
ajuda a torná-la mais aberta, acessível e transparente a administração
parlamentar e a população (GUMIEIRO, 2011, p. 35).

Por fim, a característica emblemática de uma biblioteca parlamentar é o

equilíbrio entre o alinhamento estratégico para atender necessidades especializadas
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da organização mantenedora e a responsabilidade de atender demandas

generalistas por situar-se no poder público.

Os ponderamentos das decisões para responder aos aspectos internos e

externos são mais evidentes, o que impacta diretamente nos objetivos da biblioteca,

na formação de sua coleção, no tipo de serviços prestados e nos recursos materiais,

humanos e tecnológicos disponíveis.

Para tanto, é preciso conhecer o ambiente em que a biblioteca parlamentar

está inserida e avaliar sua atuação, pois estas são premissas de uma unidade de

informação que pode ser uma alternativa para o desenvolvimento humano e social

ao numa realidade brasileira de desigualdade social e lacunas educacionais.
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5 PERCURSO METODOLÓGICO

Para compreender os aspectos metodológicos desta pesquisa, o presente

capítulo descreve: a caracterização e a delimitação da pesquisa, a justificativa do

método escolhido, etapas e técnicas de coleta e análise de dados.

5.1 Caracterização da pesquisa

A partir da realidade social onde o indivíduo interage com o meio surge o

conceito da pesquisa social, a mesma consiste na análise sistemática baseada no

conhecimento científico para resolver problemas através de metodologias empíricas

replicáveis que possam produzir resultados satisfatórios.

Segundo Flick (2012) tais aspectos distanciam a pesquisa social do senso

comum, este por sua vez busca soluções imediatistas para casos isolados de forma

pragmática.

Dentro do arcabouço da pesquisa social encontram-se as classificações

clássicas quanto à abordagem, aos objetivos e aos procedimentos da pesquisa, para

visualizar de forma resumida estas categorias o quadro a seguir apresenta as

principais informações de como trabalho está posicionado:

No tocante à abordagem esta pesquisa tem a classificação mista por

combinar aspectos da esfera qualitativa e quantitativa. A lógica é oferecer uma

resposta mais completa à questão da pesquisa.

Paranhos (2016) estabelece requisitos para o enquadramento numa pesquisa

mista que se enquadram nesta pesquisa como: a) questão de pesquisa que possa

integrar diferentes técnicas para obter sua resposta: a questão desta pesquisa

permite abarcar respostas oriundas de lógicas quantitativas e qualitativas. b)

Confluência e homogeneidade de técnicas distintas para uma mesma unidade de

análise: diferentes pontos de vista de usuários, gestores e funcionários (sobre o

acervo da biblioteca). c) Uso da amostra de estudo que possibilita analíticas de

cruzamento ou aninhamento de dados em diferentes níveis - Dados organizacionais
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da biblioteca juntamente com dados de usuários e gerentes de forma individual.

Multimétodos de coleta de dados a fim de haver uma sobreposição e/ou

complementaridade de informações (uso de questionários, entrevista e observação).

d) Estratégia de análise que utilizem lógicas qualitativas e quantitativas (análises

estatísticas e interpretativas).

“Os projetos de métodos mistos proporcionam o desafio e a oportunidade de

investigadores resolverem algumas das ambiguidades que resultam do pluralismo”

(SMALL, 2011, p. 79-80, tradução nossa).

Para Gil (2008) a abordagem referente aos objetivos remete ao marco teórico

que a pesquisa pretende utilizar, é a aproximação conceitual que pode ser

classificada como, descritiva, exploratória ou narrativa.

A classificação relativa aos objetivos desta pesquisa tem caráter descritivo por

descrever o relacionamento da biblioteca com o seu entorno, forças e fraquezas do

acervo e dessa forma evidenciando a atual gestão informacional da biblioteca

Deputado Márcio Marinho.

A pesquisa descritiva realiza uma análise minuciosa do objeto do estudo para

descrever características e funções e assim fornecer informações para maior

compreensão sobre determinado assunto por intermédio de um processo pré-

estruturado, este tipo de pesquisa analisa relacionamento entre variáveis e

determinado fenômeno produzindo dados que podem ser aprimorados

posteriormente (GIL, 2008; GRAY, 2012; DALFOVO; LANA; SILVEIRA, 2008).

Já a classificação referente aos procedimentos representa o planejamento

prático do desenho da pesquisa, para Gil (2008) significa o delineamento da analise

empírica ao confrontar a teoria com os dados reais pesquisados, envolve a

diagramação da coleta e análise dos dados.

Neste sentido, esta pesquisa prioriza duas vertentes principais quanto aos

procedimentos: levantamento e pesquisa documental.

O levantamento está representado “quando a pesquisa envolve a interrogação

direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer” (KAUARK; MANHÃES;

MEDEIROS, 2010, p. 28). Nesta pesquisa os meios de Levantamento são:
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questionário e observação com usuários juntamente com entrevistas com gestores

tanto da Escola da ALRN quanto da Biblioteca Deputado Márcio Marinho.

Já a pesquisa documental é “elaborada a partir de materiais que não

receberam tratamento analítico” (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010, p. 28).

Estes documentos podem ser reelaborados de acordo com intuito da pesquisa.

Kripka, Scheller e Bonotto (2015) descrevem as vantagens da pesquisa

documental como uma fonte estável e rica de evidências, pode ser consultada várias

vezes, servem para ratificar informações oriundas de outras técnicas de coleta, além

de ser uma fonte não reativa para obtenção de dados em longos períodos.

Quadro 6 – Classificação metodológica desta pesquisa

Classificação Metodológica quanto:
Abordagem Mista (qualitativa e quantitativa)

Objetivos Descritiva

Procedimentos Levantamento e pesquisa documental
Fonte: elaboração do autor.

5.2 Delimitação do campo de observação

A delimitação desta pesquisa encontra-se no ambiente da Biblioteca

Deputado Márcio Marinho, inserida na estrutura organizacional do representante do

poder legislativo estadual, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, como

unidade do Instituto do Legislativo Potiguar (ILP), hoje Escola da Assembleia, por

meio da resolução nº 050/2012, de 27.11.2012, publicada no Diário Oficial do Estado

do RN.

Atualmente, a Escola da Assembleia funciona num prédio anexo e é

responsável pela política de profissionalização dos servidores da ALRN e de outros

órgãos parceiros como câmaras municipais do estado do RN.

Dentre as ofertas de cursos oferece: cursos livres, cursos de capacitação

pessoal, técnica, oficinas técnicas e palestras profissionalizantes, além de
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especialização e mestrado em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande

do Norte.

Inserida no espaço da Escola da Assembleia, está a Biblioteca Deputado

Márcio Marinho que, segundo seu regulamento, é classificada como especializada

com predomínio da área de Administração Pública no âmbito do Poder Legislativo

Estadual.

Figura 16 - Estrutura hierárquica da Biblioteca da ALRN

Fonte: elaboração do autor.

Esta biblioteca tem como objetivo geral planejar, produzir e transferir

informações e serviços que possam atender às necessidades informacionais de

Deputados, de Assessores Legislativos e do Corpo Técnico-Administrativo do Poder

Legislativo Estadual, além de professores e alunos da Escola da Assembleia bem

como da população.

Também se destacam os seguintes objetivos específicos:

I. proporcionar aos Deputados, Assessores Legislativos e ao Corpo Técnico-
Administrativo do Poder Legislativo Estadual, bem como aos professores e
alunos do ILP e de outros usuários o acesso aos registros do conhecimento;
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II. fomentar o desenvolvimento das práticas leitoras, contribuindo, assim,
para o aprimoramento da formação política, cidadã e profissionalizante dos
agentes do Poder Legislativo e da comunidade;

III. apoiar as atividades educacionais desenvolvidas pelo ILP;

IV. apoiar e participar de atividades, programas e projetos de extensão
comunitária desenvolvida pelo ILP e por outros órgãos da Assembleia;

V. garantir aos agentes do Poder Legislativo e da comunidade o acesso aos
a todo tipo de informação comunitária;

VI. proporcionar oportunidades para o desenvolvimento criativo pessoal;

VII. promover o conhecimento da herança cultural, apreciação das artes,
realizações e inovações científicas;

VIII. propiciar acesso às expressões culturais das artes em geral;

IX. fomentar o diálogo intercultural e favorecer a diversidade cultural;

X. apoiar a tradição oral;

XI. proporcionar aos agentes do Poder Legislativo e da comunidade serviços
de informação e de acesso a Bases de Dados especializados

XII. facilitar o desenvolvimento da informação e do uso do computador;

XIII. oferecer todos os serviços inerentes à sua natureza institucional ou
sejam atribuídos pelo Diretor Geral do ILP e pela Administração da
Assembleia (INSTITUTO DO LEGISLATIVO POTIGUAR, 2014b, p. 6).

Assim os usuários mais efetivos são os alunos dos cursos oferecidos pela

Escola da ALRN, em especial das pós-graduações como: Direito Público, Gestão de

Pessoas no Serviço Público, Gestão e Planejamento Financeiro, Gestão Eficaz no

Serviço Público, Gestão Pública, Direito Constitucional, Direito Previdenciário,

Comunicação Pública e Poder Legislativo.

5.2.1 Recorte amostral

Diante disso, o foco desta pesquisa está centrado nos alunos que compõem

estes cursos de especialização por fazer maior uso da coleção e dos serviços

oferecidos, também serão incluídos alunos que fazem mestrado em parceria com a

UFRN e os seguintes gestores: Chefe de Núcleo da Biblioteca, para conhecer o

funcionamento do ambiente interno da biblioteca; e o Diretor Geral da Escola da

Assembleia para compreender o alinhamento estratégico e as demandas oriundas

da organização mantenedora. Ambos estão à frente de seus respectivos setores a
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mais de 3 anos e contém o conhecimento necessário para enriquecer os dados

coletados por esta pesquisa.

5.3 Técnicas e instrumentos de coleta de dados

Esta pesquisa se propõe a responder a seguinte questão de pesquisa: como

se caracteriza a Gestão de Coleções na Biblioteca Deputado Márcio Marinho da

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte?

Partindo dessa pergunta o método escolhido para identificar o atual estado do

gerenciamento informacional e relacionar indicadores que sirvam de base para a

formulação de uma futura política de Gestão de Coleções foi a Auditora de

Inteligência.

Sob o prisma da Ciência da Informação, o uso de Auditora de Inteligência

procura aprofundar o conhecimento sobre o ambiente informacional e preparar a

biblioteca para implementar ou aperfeiçoar condutas da Gestão da Informação e do

Conhecimento.

A metodologia e os instrumentos de coleta e de análise desta pesquisa são

baseados no modelo de relação entre planos e aspectos de Auditoria de Inteligência

da tese de doutorado de Carvalho, A. (2010). A autora desenvolve um método de

AIT para diagnosticar sistemas de inteligência em organizações que, mediante a

atuação de atores (produtores e consumidores) numa rede colaborativa, produz

inteligência útil perante os objetivos organizacionais.

Em seu trabalho, o sistema de inteligência foi proposto e validado para ilustrar

o método de AIT, contudo, foi sugerido que este fosse aplicado em outras unidades

de informação para demonstrar sua capacidade de completude e a flexibilidade

operacional, no caso desta pesquisa, a Biblioteca Deputado Márcio Marinho da

ALRN.

Os instrumentos de coleta de dados utilizados são:
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● Questionário aplicado aos usuários (Apêndice A). Na modalidade de

levantamento on-line e presencial com os alunos das turmas de pós-graduação

da escola.

● Questionário com o diretor da Escola da ALRN (Apêndice B). Na modalidade de

questionário com perguntas abertas. Objetiva compreender ao alinhamento entre

as diretrizes da biblioteca e da Escola da ALRN.

● Observação (Apêndice C). Para compreender o comportamento de uso

informacional dos usuários na biblioteca. A observação segue este formato:

a) Estruturada (pré-planejada, prazo e horários estipulados);

b) Não participante (passiva);

c) Individual;

d) Trabalho em campo (biblioteca);

e) Amostra: usuários que adentram a biblioteca.

Para conhecer como a coleção é utilizada pelos usuários foi feita a

observação entre os dias 13/08/2018 até 12/11/18, nesse período foram observados

81 usuários na biblioteca.

● Pesquisa documental. Para apoiar e aprofundar a coleta de dados sobre a

biblioteca e a Escola da ALRN.

Neste trabalho os itens para a pesquisa documental foram:
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Quadro 7 – Fontes da pesquisa documental

DOCUMENTOS CONSULTADOS INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS
Regimento Interno da EALRN Atribuições dadas à biblioteca e os

objetivos da EALRN.

Regulamento da Biblioteca Deputado

Márcio Marinho

Listar os objetivos da biblioteca.

Fluxograma da seleção dos livros da

biblioteca

Ilustrar etapas desde a seleção dos livros

até a inserção no acervo.

Site da ALRN Notícias e histórico da EALRN.

Planejamento Estratégico 2017/2018 Proposta de projeto atribuído pela ALRN

à biblioteca.

Estatística de empréstimos Temas mais requisitados pelos usuários.

Relatório do Siabi Números de títulos existentes, por

assuntos e distribuição por área do

conhecimento da coleção.
Fonte: elaboração do autor.

● Entrevista com a chefe de núcleo da biblioteca (Apêndice D). Estilo:

Semiestruturada.

No quadro a seguir está representado o escopo metodológico deste trabalho:
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Quadro 8 – Esquema metodológico

Etapas justificativa Instrumentos de coleta Objetivos
Específicos

contemplados

Plano do

entorno

(usuários)

Escolha de aspectos e tendências que

impactam diretamente no processo

estratégico de identificação de

necessidades informacionais, contribuições

e interferências dos usuários na biblioteca;

● Questionário;

● Pesquisa Documental;

● Observação;

a) Analisar a

adequação do acervo

às necessidades

informacionais dos

usuários e da

organização

mantenedora;

Plano da

organização

mantenedora

(EALRN)

Caracterizar a Escola da ALRN e identificar

as exigências e influências na atuação da

Biblioteca Deputado Márcio Marinho.

● Pesquisa Documental;

● Questionário aberto com

Diretor Geral da Escola da

ALRN.

a) Analisar a

adequação do acervo

às necessidades

informacionais dos

usuários e da

organização

mantenedora;

Plano de

processo

estratégico

Escolha do processo estratégico para

reduzir o escopo da análise ambiental.

Eixo que liga o sistema informacional com o

ambiente.

Caracterizar a Gestão da Informação na

Biblioteca Márcio Marinho em comparativo

com o objetivo da mesma.



106

Plano do

ambiente

informacional

Biblioteca

Deputado

Márcio

Marinho

Caracterizar o ambiente interno e a

decomponibilidade de recursos

informacionais, de conhecimento e de

comunicação da Biblioteca Deputado

Márcio Marinho e

● Pesquisa Documental;

● Entrevista com a Chefe de

Núcleo da Biblioteca.

b) Identificar pontos

fortes e fracos da

gestão da coleção

Avaliação

abrangente da

gestão da

informação

organizacional

Análise transversal de todos os planos estudados.

c) Constatar se os

objetivos da biblioteca

estão sendo

alcançados;

d) Propor

recomendações que

contribuam para o

estabelecimento de

uma Gestão de

Coleções.

Fonte: elaboração do autor.
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5.4 Método de análise de dados

As duas metodologias de análise dos dados nesta pesquisa são a estatística

descritiva para os instrumentos quantitativos e a análise de conteúdo para os

instrumentos qualitativos.

Segundo Guedes et al. ([2005]) a estatística descritiva objetiva sintetizar

valores de mesma natureza, isto permite obter uma visão geral de variações,

organiza e descreve os dados por meio de tabelas, gráficos e de medidas descritivas.

Já a análise de conteúdo para os instrumentos qualitativos permite a

inferência conceitual de acordo com os critérios e s variáveis estabelecidas.

Moraes (1999) e SANTOS, J. R., SOARES, P. R. R., FONTOURA e L. F. M

(2004) classificam a análise de conteúdo como a descrição e interpretação do

conteúdo de uma classe de dados para reinterpretar seu conteúdo e assim

compreender seus significados, a interpretação acaba por ser algo pessoal e

dificilmente neutra. O modelo a ser seguido neste trabalho será dividido em cinco

etapas operacionais: 1) Preparação: consiste em selecionar as amostras de

informação a serem analisadas. 2) Unitarização: isolar partes de um texto em

unidades menores. 3) Categorização: agrupar estas unidades por similaridades

temáticas. 4) Descrição: síntese da união das informações selecionadas. 5)

Interpretação: inferências a partir das amostras e baseadas em arcabouços teóricos;

5.4.1 Critérios para o questionário aplicado aos usuários

Análise por meio de estatística descritiva para conhecer o perfil do usuário, a

relevância da biblioteca, o índice de satisfação com a estrutura e os serviços

oferecidos, as sugestões e preferências dos usuários.

Foi utilizado questionário com questões fechadas e abertas, tanto em meio

virtual (Formulários Google) quanto presencialmente, sendo esta última modalidade

melhor aceita pelos usuários. Foi aplicado durante os meses de outubro e novembro

de 2018 com aos alunos dos cursos de pós-graduação oferecidos na EALRN (nível
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especialização) e servidores que fazem mestrado, estes decorrente da parceria

entre a EALRN e a UFRN, ao total foram recebidas 61 respostas, destas 23 do

formulário virtual e 38 presencial.

Quadro 9 – Critérios para o questionário aplicado aos usuários

Critério Variável Pergunta do
questionário

Perfil do usuário Faixa etária 1

Sexo 2

Escolaridade 3

Identificar o vínculo com a escola 4

Qual curso está inserido (opcional) 5

Relevância da
biblioteca

Período que mais frequenta a biblioteca 6

Frequência que visita a biblioteca 7

Objetivo da utilização da biblioteca 8

Objetivo do uso da coleção 10

Índice de satisfação
com a estrutura e os
serviços oferecidos

Disponibilidade do item da coleção 9

Nível de satisfação com a coleção 11

Nível de satisfação com a estrutura da

biblioteca

12

Nível de satisfação com os serviços

oferecidos

13

Sugestão de temas para futuras

aquisições

14

Sugestão de melhoria de serviços e na

estrutura da biblioteca

15

Fonte: elaboração do autor.

5.4.2 Critérios para o questionário com o diretor da Escola da ALRN

Uso de análise de conteúdo para conhecer o contexto em que a biblioteca

está inserida e inferir informações a partir das respostas obtidas.
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Quadro 10 – Critérios para o questionário com o diretor da EALRN

Critério Objetivo Pergunta
Princípios
norteadores
da instituição

Conhecer a missão, a visão, os objetivos e o público

alvo da organização.

1-2-3-4

Alinhamento
com a

Biblioteca

Conhecer a visão do gestor sobre a utilidade da

biblioteca

5

Cultura
organizacional

Conhecer o ambiente da instituição 6

Capacidade de
lidar com o
ambiente

Conhecer ameaças e oportunidades em relação a

atuação da Escola da ALRN.

7 e 8

Canais de
comunicação

Compreender se existem canais de comunicação,

quais são e o formato dos mesmos.

9

Fonte: elaboração do autor.

5.4.3 Critérios para a observação

Análise por meio de estatística descritiva para a emissão do período, da

frequência e porcentagem do modo de uso da coleção pelos usuários.

A Estatística aplicada à Biblioteconomia e à Documentação é utilizada no
controle dos produtos e serviços de informação e para melhor determinar,
explicar, compreender e apresentar soluções relacionadas aos sistemas e
fluxos de informação, intervindo no processo de planejamento, execução e
controle. Independente da aplicação a Estatística é classificada em:
Estatística Descritiva – que procura descrever e analisar um determinado
fenômeno e reúne os passos iniciais do processo estatístico, que são a
coleta, a organização, a descrição e apresentação dos dados, também
conhecida como síntese dos dados [...] (PINTO et al., 2012, p. 1-2).
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Quadro 11 – Critérios para observação

Critério Variáveis
Uso da biblioteca Objetivo de uso (empréstimo de livros [assunto

pesquisado], acesso à internet, leitura individual,

trabalho em grupo, outros)

Tipo de informação buscada (livros, revistas, jornais,

informação on-line, outros)

Forma da busca (busca direita, intermediação do

funcionário, uso do catálogo on-line, requisição remota,

outros);

Demanda reprimida (registrar item requisitado pelo

usuário não contido na biblioteca):
Fonte: elaboração do autor.

5.4.4 Critérios para pesquisa documental

Análise por meio de estatística descritiva no tocante à identificação da

porcentagem dos temas mais requisitados pelos usuários, dos números de títulos

existentes, por assuntos e distribuição por área do conhecimento da coleção.

Também a análise de conteúdo para comparar as constatações do situação da

gestão da informação da biblioteca em relação com os objetivos da mesma.
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Quadro 12 – Pesquisa Documental

Documento Objetivo
Regulamento da Biblioteca
Deputado Márcio Marinho

Listar os objetivos da biblioteca para verificar sua

execução.

Regimento interno do
Instituto do legislativo
potiguar - ILP (atual
EALRN)

Compreender as atribuições emanadas pela EALRN

para a biblioteca

Planejamento Estratégico
da Assembleia Legislativa
do Rio Grande do Norte no
Biênio 2017/2018

Conhecer possíveis planos atribuídos pela ALRN à

biblioteca e verificar sua execução.

Relatório do sistema Siabi Inventariar a coleção para analisar estatisticamente:

a) A distribuição dos principais áreas do

conhecimento;

b) A base bibliográfica;

c) Proporção do número de livros emprestados

em relação à coleção.
Fonte: elaboração do autor.

5.4.5 Critérios para a entrevista com a chefe de núcleo da biblioteca

Uso de análise de conteúdo para inferir pontos positivos e negativos dos

dados coletados sobre os recursos de informação, a rede de atores, as tecnologias

da informação e comunicação, o processo de produção, transferência e uso

informacional.
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Quadro 13 – Critérios para entrevista

Critério Objetivo Pergunta
Identificação

de
necessidades,

seleção
aquisição,

organização,
armazenament
o e distribuição
da informação

Compreender a evolução da organização do

acervo

1

Pontos fortes e fracos da coleção 2

Compreender o processo de identificação de

necessidades, seleção e aquisição de material

informacional

3-4

Compreender os modos de aquisição de livros 5

Rede de atores Compreender quem são os principais usuários e

os potenciais

6-7

Compreender a rotatividade dos funcionários 8

Tecnologias da
informação e
comunicação

Compreender a utilização de Tecnologias da

informação e comunicação para gerenciar

atividades da biblioteca

9

Compreender se existem canais de comunicação

para disseminar informações.

10

Fonte: elaboração do autor.
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Este capítulo apresenta a análise e discussão sobre os dados coletados em

conformidade com os objetivos propostos nesta pesquisa. A análise abrange quatro

planos: análise do entorno, com foco nos usuários da biblioteca; análise da

organização mantenedora (ALRN e EALRN); análise interna do ambiente da

biblioteca; e análise do processo estratégico, que é a Gestão de Coleções

Esta abordagem permite analisar como as características do entorno

(usuários) e da organização mantenedora (EALRN) podem influenciar na atuação

da biblioteca e em sua capacidade de se adequar às necessidades do ambiente.

Esta análise oferece subsídios para adequar a Gestão de Coleções às

características do ambiente

Figura 17 - Planos auditados

Fonte: Elaboração do autor.

6.1 Plano do Entorno

Este plano estabelece uma compreensão do contexto externo que afeta o

processo de Gestão de Coleções da Biblioteca Deputado Márcio Marinho.

O plano do entorno fornece o contexto mais amplo necessário para realizar
uma auditoria de inteligência eficaz (...) de uma maneira holística. O
ambiente condiciona muito o desempenho da organização (...), por isso é
necessário conhecê-lo e tê-lo em mente. O ambiente inclui o ambiente geral,
o ambiente específico e as tendências que afetam a organização. No
entanto, por ser muito amplo e complexo, para atender aos objetivos da
auditoria de inteligência, considera-se suficiente analisar o ambiente em
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termos de aspectos que geram um impacto mais direto no processo
estratégico de negócios. ou seja, aqueles contextos, públicos e tendências
mais intimamente relacionados ao processo analisado e às atividades de
inteligência realizadas [...] a análise do ambiente específico permite
identificar demandas, contribuições e interferências na organização de seus
públicos (CARVALHO, A., 2010, p. 457, tradução nossa).

O contexto em que a ALRN está inserida é de uma grave crise financeira que

assola todo o estado do Rio Grande do Norte. Tal situação pode ser notada em

várias reportagens ao longo dos últimos anos que relatam salários atrasados de

servidores, greves e a piora dos serviços prestados à população devido

precarização serviço público estadual, principalmente no poder executivo que

apresenta pior situação dentre os poderes do RN.

“A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), anunciou nesta

quarta-feira (2) que vai decretar situação de calamidade financeira do Estado, em

sua primeira ação à frente da administração estadual”(G1 RN, 2019a). Esta situação

acarreta contenção de gastos como a máquina pública e diminuição de

investimentos em todas as áreas sociais.

Figura 18 - Notícia sobre a crise financeira no RN

Fonte: G1 RN 2019.

Esta limitação orçamentária interfere na capacidade de gestão no estado, e

logicamente na ALRN, neste quadro está a Biblioteca Deputado Márcio Marinho que

apresenta as consequências negativas dessa realidade no seu ambiente interno e

nos recursos disponíveis. Somado a estes fatos está o descrédito da população em
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relação a classe política e a falta de fiscalização popular, reflexo de denúncias e

prisões de envolvidos em escândalos de corrupção, inclusive na ALRN.

A Justiça do Rio Grande do Norte acatou denúncia contra 24 pessoas
investigadas na operação Dama de Espadas - que investigou um esquema
de desvio de recursos na Assembleia Legislativa do Estado [...] De acordo
com o MP, ao lado de outros denunciados, eles "constituem o núcleo de uma
organização criminosa que atuou no âmbito da Assembleia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Norte no período de 2006 a 2015, que desviou
recursos públicos mediante a inserção de fraudulenta de pessoas na folha
de pagamento do órgão legislativo e outras forma de desvios”(G1 RN, 2017).

Todos estes fatores contribuem para a falta de apoio popular e o desinteresse

da população em utilizar as instituições públicas. Nesta comunidade esta parte do

usuários que esta biblioteca pode acolher e que compõe as peças deste entorno.

A Biblioteca Deputado Márcio Marinho representa um núcleo dentro da

EALRN, portanto esta biblioteca obedece às determinações do regimento interno da

EALRN.

Outro fator que influencia a Gestão de Coleções são as mudanças no

mercado informacional com a diversidade promovida pela informação digital como

ebooks e periódicos eletrônicos, estes itens fazem com que o planejamento de

acervo deva rever seus conceitos e promover mais possibilidades de acesso à

informação pelos usuários, tanto em meio físico quanto digital.

A constante evolução das TICs obrigou a uma mudança radical na forma de

organizar a biblioteca, transformando-a numa unidade de criação de informação e

conhecimento para usuários e funcionários da biblioteca (BERNSMANN; CROLL,

2013).

As TICs impulsionam o “boom” informacional em praticamente todas as áreas

do conhecimento. Este fato traz maior relevância para a capacidade de selecionar

fluxo de informações de forma estratégica.

Este cenário adaptado ao contexto do estudo da comunidade externa, a quem

a bibliotecas serve, é o objetivo da análise desta etapa da pesquisa. Vergueiro (1989)

coloca como fator vital o estudo de comunidade para investigar usuários reais e

potenciais, necessidades informacionais e definição de prioridades para a biblioteca.

Os usuários desta biblioteca são postos aqui como parte do entorno porque a



116

comunidade atendida vai além dos servidores da ALRN. A biblioteca e seus

usuários exercem influências mútuas que precisam ser compreendidas.

6.1.1 Perfil dos usuários

O primeiro critério de avaliação aborda a identificação do perfil dos usuários

da biblioteca, composto, em sua maioria, por alunos da EALRN. Esta caracterização

inclui faixa etária, sexo, nível de escolaridade, vínculo com a EALRN e curso do qual

participa atualmente.

No que se refere à faixa etária dos respondentes, 55% está entre os 20 e 40

anos e 42% entre 40 e 60 anos. Assim, o público na sua totalidade é representado

por adultos jovens, seguidos pelos adultos de meia idade.

Gráfico 1 - Faixa etária

Fonte: Elaboração do autor.

No tocante ao sexo, percebe-se a predominância do público feminino, que

corresponde a 57%, já o publico masculino representa 43% dos respondentes.
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Gráfico 2 - Sexo

Fonte: Elaboração do autor.

Quanto ao nível de escolaridade, 56% tem especialização incompleta, 25%

tem especialização completa, 13% nível superior completo, 4% mestrado incompleto

e 2% tem doutorado. Este fato ressalta a percepção da importância da educação

continuada para que os servidores da ALRN se sintam motivados e mais

capacitados para o trabalho revitalizando a imagem da instituição.

Gráfico 3 - Nível de escolaridade

Fonte: Elaboração do autor.

A principal vinculação dos informantes é de alunos que não são servidores da

ALRN, somando 73%. Já os servidores são 26% e os professores representam 2%.

Esta maioria de usuários vinculados a outras instituições se deve principalmente à
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parcerias com outros órgãos públicos estaduais e com câmaras municipais do Rio

Grande do Norte.

Gráfico 4 - Vínculo com a ALRN

Fonte: Elaboração do autor.

O quinto aspecto analisado trata de qual curso que está sendo realizado na

EALRN e teve a seguinte distribuição: 33% Direito Público; 25% Recursos Humanos

no Serviço Público; 17% Gestão Pública; 15% Planejamento Financeiro; 4%

Comunicação; 4% Direito Constitucional e 2% Gestão de Pessoas. Estes cursos

representam as especializações oferecidas na EALRN

Gráfico 5 - Curso realizado

Fonte: Elaboração do autor.
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6.2 Plano da organização mantenedora (EALRN)

Segundo Carvalho, A. e Esteban Navarro (2010) o processo de Auditoria de

Inteligência possibilita conhecer melhor o contexto organizacional e como este

interfere na conduta dos usuários e, por conseguinte no comportamento dos

produtores de inteligência, neste caso na atuação da biblioteca. Destacando o plano

da organização onde a biblioteca está inserida:

O plano da organização é aplicado à caracterização da organização em
quanto à sua finalidade e âmbito de atuação, sua estrutura orgânica e
funcional, sua estratégia, seus processos de negócio, sua cultura
organizacional e seus recursos humanos. Também é conveniente conhecer
seus objetivos de curto e médio prazo, os meios disponíveis para eles e
seus pontos fortes e fracos no setor ao qual pertencem. Da mesma forma,
deve-se verificar se a organização possui uma política para gerenciar o
comportamento informacional da equipe. O estabelecimento do caráter da
organização permite conhecer o panorama geral no qual o processo
estratégico de negócios escolhido e o sistema de inteligência estão
inseridos, bem como ter uma base firme para prosseguir com a análise do
último (CARVALHO, A., 2010, p. 460, tradução nossa).

Seguindo este aspecto, a primeira parte da análise da organização envolve a

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte como ponto macro desta pesquisa.

Este órgão tem sua sede no Palácio José Augusto no bairro Cidade Alta em Natal

desde 1983, segundo informações contidas em seu site, a ALRN:

Representa as aspirações, as necessidades e a vontade da sociedade.
Conhecida como a casa do povo, a Assembleia Legislativa é o Poder
responsável pela elaboração das Leis Estaduais, competindo-lhe fiscalizar os
atos do Poder Executivo e zelar pela preservação de sua competência
legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes (RIO
GRANDE DO NORTE (ESTADO), 2019).
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Figura 19: Sede da ALRN

Fonte: Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte (2018).

Como parte integrante da ALRN, mas funcionando em um prédio anexo, está

a Escola da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Nesta seção,

a EALRN será caracterizada quanto à: história, finalidade, atuação e estrutura.

Também se busca, de modo mais específico, compreender o ambiente, os objetivos,

a missão, a cultura organizacional, o público alvo, os pontos fortes e fracos, as

ameaças e as oportunidades e os canais de comunicação.

Figura 20 - Sede da EALRN

Fonte: Escola da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte (2018).
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Conforme as informações do site da EALRN (RIO GRANDE DO NORTE

(ESTADO), 2018), o Instituto Legislativo Potiguar (ILP) foi criado pela Resolução de

nº 003, de 2003 da ALRN. Seu regimento interno foi atualizado em 2014 pelo Ato da

Mesa nº266/2014, este determina o funcionamento do órgão e a operacionalização

dos serviços educacionais. Posteriormente, por meio da resolução 035/2016 o ILP

passou a ser Escola da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte.

A EALRN participa do Sistema Nacional de Ensino Legislativo, este é

constituído por órgãos educacionais do Senado Federal, da Câmara dos Deputados,

do Tribunal de Contas da União, de Assembleias Legislativas Estaduais, da Câmara

Legislativa (DF), de Câmaras Municipais e de Tribunais de Contas Estaduais,

articulado pela Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL).

6.2.1 Capacidade de lidar com o ambiente

As questões 7 e 8 do questionário tem o objetivo de obter subsídios para

analisar a capacidade de organização em lidar com o ambiente externo.

Questionado sobre os pontos fortes e fracos da organização para lidar com as

ameaças existentes, o diretor da EALRN enumerou como pontes fortes: a

capacidade de articulação política, a modernização administrativa, e o fato de a

Escola da Assembleia ser tida como referência no Estado e no Brasil. Já os pontos

fracos apontados foram o descrédito da classe política, o processo legislativo não

profissionalizado e a falta de fiscalização dos demais poderes.

Percebe-se que dois aspectos indicados como pontos fracos da EALRN na

verdade se constituem em ameaças, posto que dizem respeito a aspectos externos,

do entorno, não sendo características internas.

Já no que se refere aos pontos fortes e fracos da organização para aproveitar

as oportunidades emergentes foram enumerados, como pontos fortes: as

oportunidades de capacitação e formação, a modernização administrativa e o

investimento em tecnologia. Os pontos fracos apontados para lidar com as

oportunidades foram: o pouco envolvimento dos Deputados em ações
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administrativas, a guerra de poderes entre setores, a falta de planejamento tático e

operacional claro e a falta de conhecimento dos servidores.

Neste relato novamente o caráter político fica evidente no modus operandi da

ALRN, o que torna imperativo a profissionalização dos processos legislativos e a

capacitação dos clientes internos.

Como escola, espera-se que a EALRN contribua socialmente para a

comunidade capacitando cidadãos para exercer suas funções com excelência.

Neste caso, a realização de cursos e oficinas focados na biblioteca para melhorar a

eficiência de seus servidores reforçaria a importância da EALRN dentro do escopo

da assembleia e respectivamente sua biblioteca, além da realização de concurso

público para aumentar o número de bibliotecários.

6.2.2 Princípios norteadores da instituição

A importância de ter em mente os princípios norteadores da instituição

mantenedora no planejamento da biblioteca foi relatado por Johnson (2014). A

autora defende que o profissional da informação deve ter uma visão global da

organização e conhecer os recursos financeiros e humanos, a missão, objetivos,

valores, prioridades e o alinhamento com a organização mantenedora da biblioteca.

Estas características são abordadas nos questionamentos desta seção sobre a

EALRN.Para coletar as informações sobre a EALRN foi utilizado questionário com o

Diretor desta escola com questões abertas. As questões iniciais buscam

compreender os princípios norteadores da instituição, constituídos por sua visão,

missão, objetivos e valores.

Para o diretor da EALRN: “A visão da Escola é capacitar, aperfeiçoar e

qualificar os servidores para o cumprimento de sua função. Além disso, a Escola tem

a visão de proporcionar a busca pelo conhecimento, debates, discussões em prol do

crescimento do Poder Legislativo, utilizando para isso políticas de ensino, extensão

e pesquisa, e contando com a contribuição não apenas dos servidores, como da

sociedade potiguar”.
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Dando continuidade, foi indagado qual era a missão da EALRN. E a resposta

obtida evidenciou sua missão formativa: “A missão da Escola é capacitar os

servidores para que a ALRN possa Representar a sociedade potiguar, promovendo

o estado democrático de direito, legislando e fiscalizando a administração pública,

compatibilizando com o interesse da população, sendo o referencial de excelência

na ação legislativa e seus valores. Os valores da Casa Legislativa Potiguar são:

Ética; Igualdade; Liberdade de Expressão; Respeito; Transparência”.

Já no que se refere aos principais objetivos da EALRN, tem-se que são:

Promover capacitação, aperfeiçoamento e qualificação dos servidores; Promover

discussão acerca do Poder Legislativo; Envolver a população com processos de

cidadania; Promover projetos de extensão, pesquisa e ensino em prol da Educação

Legislativa.

Tendo por base tais respostas, infere-se que a visão, missão e objetivos da

EALRN refletem sua função principal de qualificar e atualizar preferencialmente os

servidores que pertencem ao quadro de funcionários da ALRN e, de forma

secundária, os membros da comunidade como um todo. Tais princípios devem ser

considerados na definição da amplitude e das características do acervo biblioteca.

Tal cenário é reforçado quando os servidores da ALRN são indicados como o

público alvo da organização em resposta à questão 4. Assim, a comunidade externa

ao órgão deveria constituir um grupo formado por clientes secundários. Entretanto,

conforme apresentado anteriormente, dos usuários da biblioteca que foram

informantes desta pesquisa, 73% estão vinculado a outros órgãos. Assim, percebe-

se uma discrepância entre o que está estabelecido oficialmente e a realidade e esta

discrepância impacta na capacidade da biblioteca de atender eficazmente seus

usuários.

6.2.3 Cultura organizacional

Dando continuidade, a questão 6 indaga sobre as principais características

da cultura organizacional da EALRN. A importância de analisar os aspectos culturais

são expostos por Davenport (1998). O autor enaltece a interpretação da cultura
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organizacional e o comportamento humano, também a análise dos sinais do

ambiente para uma aprendizagem contínua. Portanto, melhorar o clima na

organização é fundamental para que seus servidores tenham melhores experiências

tanto dentro quanto fora do órgão, além de conseguir funcionários mais empenhados

para satisfazer seu usuários.

Para o diretor da Escola “... a cultura organizacional tanto na Escola como na

ALRN ainda é formada por uma maioria de servidores com lastros políticos e que

colocam objetivos políticos acima dos organizacionais. Existe ainda uma

necessidade de se preparar servidores para uma cultura estratégica e de

planejamento, necessários para evolução do quadro, e, principalmente, para os

resultados apresentados pela ALRN. Existe uma baixa carga horária efetivamente

executada, se comparada com a gestão privada e poucos servidores são altamente

comprometidos com a missão, valores e objetivos da ALRN. Entre os pouquíssimos

servidores efetivos concursados, ainda existe uma alta parcela de servidores que

procuram novos horizontes, muito provavelmente por ainda não ser atrativo

suficiente à função executada e o crédito da instituição perante a sociedade, nesses

tempos de crise”.

Este relato demonstra a proporção maior de servidores comissionados em

relação aos efetivos na ALRN e como estas escolhas políticas subjugam as

decisões técnicas resultando no pouco engajamento destes servidores.

Este cenário é ilustrado em reportagens em jornais locais. Na notícia a seguir

do Portal G1RN é destaque a desproporcionalidade entre servidores comissionados

e efetivos na ALRN:

Passados quase dois meses após o fim do prazo estabelecido pelo Tribunal
de Contas do Estado (TCE) para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do
Norte (ALRN) demitir mais de mil servidores comissionados, a medida não
foi atendida. A determinação dos conselheiros de contas aconteceu para que
o Poder Legislativo se adequasse à regra de proporcionalidade, que prevê
que um órgão público não deve ter mais servidores comissionados que
efetivos. Essa proporção era de três servidores comissionados para cada
efetivo na Assembleia. Em julho, quando houve a determinação do TCE, a
AL tinha 1.667 cargos em comissão e 544 servidores estatutários. O TCE
determinou que esse número fosse igualado. Ou seja, ou a Assembleia teria
que contratar mais servidores efetivos, ou demitir 1.124 comissionados. [...]
O levantamento apontou que os cargos de comissão ocupavam 75,40% do
total de servidores. O TCE quer que essa proporção seja de, no máximo,
50%. (G1 RN, 2019b).
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Uma cultura organizacional ruim impacta diretamente no desempenho de

seus funcionários e na imagem da instituição, uma vez que servidores sem

conhecimento técnico e/ou falta de comprometimento com a instituição não

executam suas atividades com eficácia, afetando negativamente a organização com

um todo.

Os fatores negativos tanto da cultura como do ambiente acaba por influenciar

no desempenho e no desinteresse de alguns servidores em conhecer as rotinas do

local de trabalho e na falta de conhecimento de suas atribuições. Tais fatos serão

constatados posteriormente neste trabalho nas sugestões e reclamações dos

usuários da biblioteca obtidas pelo questionário.

6.2.4 Canais de comunicação

Outro ponto avaliado no questionário é quanto à comunicação da EALRN. Foi

questionado quais os principais meios de comunicação utilizados pela Escola da

ALRN para disseminar informações. A resposta obtida foi que os meios empregados

são o website, a comunicação boca-a-boca com os servidores, o Instagram e o

Facebook.
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Figura 21 - Site da EALRN

Fonte: Disponível em: <http://www.al.rn.gov.br/portal/escola>. Acesso em: 05 out 2018.

Figura 22 - Instagram da ALRN

Fonte: Disponível em: <https://www.instagram.com/assembleiarn/>. Acesso em: 05 out 2018.
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Figura 23 - Facebook da ALRN

Fonte: Disponível em: <https://www.instagram.com/assembleiarn/>. Acesso em: 05 out 2018.

A utilização tanto de canais formais quanto informais amplia as possibilidades

de comunicação da EALRN e de disseminação da informação da Biblioteca

Deputado Márcio Marinho, possibilitando também maior visibilidade e interatividade

com os usuários. Segundo Valentim (2004) desenvolver uma cultural que favoreça o

compartilhamento/socialização de informação proporciona uma comunicação

informacional eficiente. Conhecer fatores externos e internos influenciam não só na

forma de comunicar, também no planejamento e na definição metas e objetivos da

organização, neste caso a Biblioteca Deputado Márcio Marinho

6.3 Plano do ambiente informacional: Biblioteca Deputado Márcio Marinho

Após compreender o entorno e a organização, este tópico tem a finalidade de

caracterizar a Biblioteca Deputado Márcio Marinho quanto à identificação da rede de

atores, a distribuição dos recursos informacionais e tecnológicos disponíveis e
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canais de comunicação da biblioteca. Nesta seção, ocorre a análise interna do

ambiente da biblioteca quanto aos aspectos organizacionais e informacionais. As

fontes utilizadas para realizar esta análise foram a entrevista com a chefe de núcleo

da biblioteca juntamente com a pesquisa documental.

Como o método de Auditoria de Inteligência foi aplicado inicialmente a uma

unidade de inteligência competitiva, aqui são feitas as adaptações necessárias para

adequar o método para o ambiente de uma biblioteca.

O primeiro momento tem como foco verificar a forma de identificação das

necessidades informacionais da Biblioteca Deputado Márcio Marinho. Para tanto, é

necessário inicialmente compreender o alinhamento estratégico da biblioteca em

relação à Escola da ALRN.

6.3.1 Alinhamento estratégico

Para desenhar o contexto no qual a biblioteca está inserida é preciso analisar

o alinhamento entre a biblioteca e a EALRN, as atribuições dadas à biblioteca no

Regimento Interno da EALRN são:

A Biblioteca “Deputado Márcio Marinho” tem por objetivo geral planejar,
produzir e transferir informações e serviços do interesse dos Deputados,
Assessores Legislativos e do Corpo Técnico-Administrativo do Poder
Legislativo Estadual, bem como dos professores e alunos do ILP e de
outros usuários.

Parágrafo único. As atividades da Biblioteca, além do objetivo
definido no caput deste artigo, devem atender também a professores,
investigadores, alunos, servidores e outros usuários nas necessidades de
informação e pesquisa na área da formação escolar, da informação
bibliográfica e de informações por qualquer razão ligadas à investigação de
outros assuntos específicos (INSTITUTO DO LEGISLATIVO POTIGUAR,
2014a, p. 49).

Com um direcionamento definido pela EALRN esta unidade de informação

especializada, diferente dos outros tipos de bibliotecas, destina seu acervo para um

público específico com temática pré-determinada, neste caso, subordinada a uma

instituição superior mantenedora. Igami e Vergueiro (2007, p.5) reiteram a

necessidade de convenção entre a biblioteca e a organização: “O bibliotecário deve

conhecer os projetos em andamento, participar de reuniões, comissões de
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planejamento P&D, e outros. Mantendo uma linha direta de comunicação entre a

biblioteca e a administração da Instituição”.

A função estratégica dessa biblioteca inserida no escopo da EALRN é

justificada a partir da questão 5 do questionário aplicado com o Diretor da EALRN:

que indaga sobre a contribuição para o desenvolvimento estratégico da Escola da

ALRN?

“A biblioteca tem uma função legal que a Escola somente pode certificar

cursos de Pós-Graduação caso tenho a biblioteca e seu acervo para apoiar o curso.

Além disso, estrategicamente a biblioteca é um setor de pesquisa que é fundamental

para divulgação de pesquisas, espaço para estudo e promoção de conhecimento”.

Este é um aspecto do entorno que condiciona a biblioteca, assim são

perceptíveis dois pontos importantes para o enquadramento entre biblioteca e escola:

o caráter legal e funcional. O primeiro é necessário para reconhecimento dos cursos

de Pós-Graduação pelo Ministério da Educação, fundamental para a existência da

EALRN cumprir seu papel de capacitação profissional. Caraterísticas de uma

biblioteca parlamentar relatada por Dias (1990) consta que este tipo de biblioteca

geralmente oferece informação de natureza técnico-científica para o órgão legislativo

vinculado.

A Escola da Assembleia tem como objetivo, além dos previstos em
regulamentação própria, oferecer o suporte conceitual de natureza técnico-
administrativa às atividades do Poder Legislativo e de qualificação e
capacitação profissional permanente aos servidores da Assembleia
Legislativa, bem como incentivar o aperfeiçoamento cultural, educacional e
científico de toda a sociedade, visando o fortalecimento e a ampliação de
sua capacidade intelectual (RIO GRANDE DO NORTE, 2018).

O segundo ponto envolve as atividades tradicionais da biblioteca, as quais

estão relacionadas com o oferecimento do espaço propício ao estudo e ao fomento

da pesquisa, com a responsabilidade do planejamento e organização da informação,

com a preservação do conhecimento humano e com o preenchimento das

necessidades informacionais de seus usuários.

Mediante a pesquisa documental, buscou-se conhecer possíveis planos

atribuídos pela ALRN à biblioteca e verificar sua execução. Neste sentido, foi
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identificado um exemplo da relação que deveria existir entre a biblioteca da EALRN

e a equipe parlamentar no Planejamento Estratégico da Assembleia Legislativa do

Rio Grande do Norte no Biênio 2017/2018,

O Planejamento Estratégico 2017/2018 traz essencialmente o pensamento
estratégico composto de um novo viés da Administração Pública,
denominado Nova Gestão Pública (NGP), no qual há foco em aspectos
técnicos gerenciais adotados na Administração pública para melhoria na
efetividade dos serviços públicos prestados (RUSSO, 2017, p. 12).

Neste documento a biblioteca é citada no Projeto nº 13, voltado para

aperfeiçoar o apoio administrativo à equipe parlamentar em congruência com o

processo legislativo. Este projeto tem como foco oferecer dados e informações para

o trabalho das comissões temáticas e permanentes da casa (Comissão de

Constituição Justiça e Redação; Comissão de Finanças e Fiscalização; Comissão de

Administração, Serviços Públicos e Trabalho; Comissão de Minas e Energia;

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Social;

Comissão de Saúde; Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Interior;

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania). Para tanto, seria feito um

levantamento das demandas temáticas dos gabinetes, já a participação da biblioteca

seria por meio da criação de um acervo digital e de banco de dados para os estudos

temáticos de acordo com a solicitação dos parlamentares.

Conhecer e antecipar as demandas internas são características das

bibliotecas parlamentares descritas por Bryant (2001), o autor defende a

proatividade da biblioteca ao criar e distribuir produtos e serviços de informação

especializados para o órgão mantenedor para promover seu trabalho junto aos

parlamentares e comissões.

Conseguindo incluir os parlamentares como usuários reais, esta biblioteca

efetivamente se enquadraria como uma biblioteca parlamentar, pois atenderia as

demandas levantadas nos gabinetes dos parlamentares sobre um determinado

assunto. No entanto, este projeto não foi executado até o momento.

6.3.2 Rede de atores
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A rede de atores é formada pelos profissionais que atuam na biblioteca e por

seus usuários. No que se refere aos colaboradores da biblioteca, a questão 8 da

entrevista indagou sobre seu nível de rotatividade. A resposta foi que o nível de

rotatividade “É alto devido ao caráter político da Assembleia”.

A alta rotatividade de pessoas traz impactos negativos para organização
como perda da memória organizacional e impacto no gerenciamento de
projetos. Sendo assim, estas empresas devem ter a capacidade de
externalizar o conhecimento, e devem ter um bom gerenciamento do
conhecimento com administração adequada dos parâmetros
organizacionais, recursos humanos e sistemas (RESS; MORAES; NAKANO,
2010, p.5).

A alta rotatividade acaba por afetar os serviços oferecidos devido à

necessidade de treinamento mais constante para enquadrar os novos servidores em

suas respectivas funções. Entretanto, no ambiente desta biblioteca o último registro

de capacitação oferecido pela EALRN voltada para os funcionários da biblioteca

remete ao ano de 2013.

Incorporada ao instituto pela resolução 050/2012, ato que dispõe sobre a
organização administrativa da Assembleia, a biblioteca conta com uma
equipe de dez servidores, que passam por atualização nas técnicas de
arquivo, catalogação, manutenção e manuseio do acervo. O curso está em
andamento na sede do ILP, e seu objetivo é capacitar os servidores para a
função de auxiliar de biblioteca, que é uma formação especializada (RIO
GRANDE DO NORTE (ESTADO), 2013).

Diferente da citação acima, extraída do site da Escola da Assembleia em

2013, atualmente, o quadro de funcionários da biblioteca conta com seis servidores,

sendo apenas um efetivo e cinco comissionados. Na equipe como um todo, apenas

dois têm formação em biblioteconomia.

Entretanto, na percepção dos usuários, o atendimento e os serviços

oferecidos na biblioteca foram considerados relativamente bons, tendo como base

os seguintes aspectos: agilidade (69% bom), cordialidade (82% bom), número de

funcionários (65% bom). Vergueiro (2000) aponta indicadores que facilitam a

avaliação dos serviços de uma biblioteca como a cordialidade (atenção com os
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usuários) e agilidade (velocidade na percepção da atender o cliente) abordados

nesta seção.

Gráfico 6 - Agilidade Gráfico 7 - Cordialidade Gráfico 8 - Número de
funcionários

Fonte: Elaboração do autor.

Já no que se refere aos usuários da biblioteca, foi possível identificar que os

principais usuários da biblioteca são os alunos da pós-graduação de cursos de

especialização oferecidos in loco na Escola. Assim, reitera-se que os alunos do

mestrado (parcerias entre o ILP e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e

a comunidade acabam sendo usuários secundários. Há poucos registros de uso da

coleção por estes, até porque a coleção não contempla suas necessidades e,

ademais, a biblioteca se encontra no mesmo prédio da escola e distante do prédio

da sede da ALRN.

A questão seguinte, buscou saber se já houve requisição de títulos pelos

deputados. A reposta foi positiva. Os assuntos requisitados foram temas como a

seca e, principalmente, exemplares da Constituição Federal, sendo estes enviados

pela biblioteca para os gabinetes dos parlamentares. Entretanto, observa-se que

esta biblioteca tem priorizado oferecer suporte aos professores e alunos da Escola

da ALRN, em detrimento dos parlamentares.

Na sociedade da informação, o conhecimento é renovado aceleradamente,
ocasionando, assim, uma maior dificuldade para bibliotecas manterem suas
publicações sempre atualizadas, tornando imprescindível a elaboração de
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políticas de atualização e expansão dos acervos voltados para o perfil dos
usuários (MIRANDA, A. C. C, 2007b, p.87).

Constata-se aqui a necessidade de ampliação da comunidade efetivamente

servida pelo acervo especializado incluindo também os parlamentares e os alunos

de mestrado no foco da coleção.

Além de identificar os usuários reais da biblioteca, buscou-se conhecer se

estes usuários recebiam algum treinamento ou orientação para melhor utilizar a

biblioteca. Entretanto, não há registros de treinamentos de usuários e visita

orientada para a utilização dos serviços da biblioteca. Neste sentido, Grogan (1995)

afirma que o serviço de referência inclui tanto os serviços informacionais quanto a

função de instruir a utilização das fontes de informação. Analogicamente Mota e Job

(2004) ressaltam a importância deste serviço “Um bom treinamento pode contribuir

sobremaneira para o aprendizado qualitativo dos usuários da biblioteca, criando

deste modo, um maior vínculo entre estes e a instituição”.

Assim, a falta de treinamento dos usuários configura-se como um aspecto

limitante do uso da biblioteca e de seu acervo.

6.3.3 Tecnologias da informação e comunicação

No tocante à utilização das TICs, a questão 9 (E9) indaga sobre a existência

de um software gerenciador da biblioteca e, em caso positivo, em que processos

suas funcionalidades são utilizadas. A resposta obtida foi positiva com a declaração

de uso do Siabi para o gerenciamento da biblioteca. Contudo, o ponto negativo da

resposta é que somente o módulo de catalogação é atualizado, uma vez que faltam

equipamentos (leitor de código de barra, teclado numérico, sistema anti-furto) para

empréstimo via sistema.

Assim, o empréstimo é feito manualmente em fichas de papel, bem como o

trabalho da estatística de uso. Com isso, os dados dos usuários não são

cadastrados na base de dados do software, o que inviabiliza a utilização de

Disseminação Seletiva da Informação (DSI). A impossibilidade de enviar diretamente
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produtos customizados aos usuários acaba por impactar negativamente no serviço

de referência, pois quanto maior a especificidade do acervo, mais precisa deve ser a

informação oferecida. “A entrega da informação deve ser feita por meios que

estejam de acordo com os hábitos e preferências dos usuários de acordo com o

seguinte princípio ‘a informação certa para a pessoa certa, no formato local e horas

certos” (CHOO, 2006, p. 414).

Este resultado foi obtido mediante resposta à questão 10 que indagou se

existe algum canal de comunicação ou disseminação de informações da biblioteca

com os usuários e, em caso positivo, como é utilizado. De acordo com a resposta

existem dois canais: um local, representado pela Estante de novas aquisições (figura

24) e o outro é o Portal BIB-RN da Rede de Bibliotecas do Estado do RN (figura 25):

Figura 24 - Estante de novas aquisições

Fonte: Elaboração do autor.

O Portal BIB-RN se constitui em um catálogo coletivo virtual que compreende

as bibliotecas do estado do Rio Grande do Norte que possuem o Siabi como

gerenciador da biblioteca. Este Portal possibilita a consulta aos itens do acervo

remotamente, oferecendo busca simples e avançada:
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Figura 25 - Portal BIB-RN

Fonte: Disponível em: <http://www.rn.portalsiabi.com/>. Acesso em: 05 out 2018.

Estes representam canais passivos de comunicação com os usuários.

Atualmente não consta a utilização de DSI, nem de redes sociais ou uma área

dentro da estrutura do site da ALRN dedicada à biblioteca. Este fato limita as

possibilidades de serviços e de aproximação da biblioteca com seu público, além de

minimizar esta biblioteca como unidade disseminadora da informação.

A etapa de distribuição da informação permite levar a informação
necessária a quem precisa dela. Quanto melhor a rede de comunicação da
organização, mais eficiente é a distribuição interna da informação, o que
aumenta a probabilidade de que esta venha a ser usada para apoiar
processos e decisões e melhorar o desempenho corporativo. Além da
informação distribuída internamente, a organização normalmente precisa
preocupar-se com os processos de distribuição da informação para públicos
externos (parceiros, fornecedores, clientes, acionistas, grupos de pressão,
governo etc.) (BEAL, 2004, p. 31).

A última notícia relacionada à biblioteca no site da ALRN consta na data de

12/08/2016 e trata da doação de livros para o acervo. Isto reflete o pouco uso dos

canais de comunicação da ALRN, o que favorece o desconhecimento e a falta de

interatividade com a comunidade sobre a atuação da biblioteca:
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Figura 26 - Notícia sobre a biblioteca no site da ALRN

Fonte: Disponível em: <http://www.al.rn.gov.br/portal/escola/noticias/6701/biblioteca-da-escola-da-
assembleia-enriquece-seu-acervo>. Acesso em: 05 out 2018.

Vale citar o projeto intitulado Mural Estante, criado em 2016, que consistia em

um espaço para divulgação de obras da biblioteca e de artistas locais. Porém, após

a reforma na EALRN, ocorrida em 2017, o projeto foi descontinuado, uma vez que o

mural foi recolhido da biblioteca.

Figura 27 - Notícia sobre o Mural Estante

Fonte: Disponível em: <http://www.al.rn.gov.br/portal/noticias/6313/tiago-vicente-expe-obra-no-mural-
estante>. Acesso em: 05 out 2018.
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Figura 28 - Mural Estante

Fonte: Elaboração do autor.

Apesar dos poucos canais de comunicação que a biblioteca utiliza, 59% dos

usuários se consideram satisfeitos com este aspecto. Entretanto, percebe-se

também que há um elevado percentual de usuários também insatisfeitos (41%) e

isso é um aspecto preocupante tendo em vista a relevância da comunicação para

garantir o relacionamento contínuo com os usuários.

Gráfico 9 - Canais de comunicação

Fonte: Elaboração do autor.

Diante destes resultados, percebe-se que a Biblioteca Deputado Márcio

Marinho necessita aperfeiçoar seus canais de comunicação para estreitar o contato
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com seus usuários e aproveitar melhor o uso da TICs a sua disposição, tanto no

ambiente da EALRN como no ambiente macro da ALRN e na Web.

Complementando a análise das TIC na Biblioteca, os usuários foram

questionados sobre a adequação da quantidade de computadores à disposição.

Percebeu-se que este é um ponto a ser corrigido, pois apenas 4,8% marcaram como

bom. A biblioteca possui apenas dois computadores para toda a demanda, isso

acaba sendo um obstáculo para o uso, seja para a produção de trabalhos e

atividades dos cursos, seja pesquisa à internet e ao catálogo.

Gráfico 10 - Quantitativo de computadores

Fonte: Elaboração do autor.

Dando prosseguimento à análise das TICs, os usuários foram indagados

quanto à qualidade do sinal wi-fi. A recepção do sinal do wi-fi na biblioteca foi

classificada apenas como regular pela maioria dos usuários, 48%. Este é um

importante aspecto na atualidade devido ao uso constante de dispositivos móveis

como notebooks, tablets e smartphones pelos usuários e o número limitado de

computadores à disposição na biblioteca.
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Gráfico 11 -Wi-fi

Fonte: Elaboração do autor.

Tendo feito considerações gerais sobre a Biblioteca, o tópico seguinte

buscará enfatizar a caracterização do processo de gestão de coleções que realiza,

posto que é o processo que norteia esta auditoria.

6.4 Plano do processo estratégico: gestão de coleções

A auditoria realizada na Biblioteca Deputado Márcio Marinho teve como eixo o

processo de gestão de coleções. A delimitação de um processo estratégico para

nortear o diagnóstico e a avaliação da biblioteca atende ao que o método de

Auditoria de Inteligência recomenda para favorecer a consistência da análise dos

dados. Carvalho, A. (2010, p. 457, tradução nossa) esclarece o significado do plano

do processo estratégico de negócio:

O plano do processo estratégico de negócios consiste na caracterização do
processo escolhido como eixo da auditoria no que se refere às suas
características, atividades, objetivos, fluxos de informação, atores e suas
necessidades de inteligência. A escolha de um determinado processo
empresarial estratégico funciona como um eixo que permite interligar o
sistema de inteligência, a organização e o entorno, bem como valorar de
modo mais efetivo o impacto das ações de inteligência.

Para compatibilizar a GI e Gestão de Coleções nesta Auditoria de Inteligência

segue o quadro abaixo que mantém a sequência lógica analisada nesta seção, a

combinação de etapas de entre a GI e Gestão de Coleções foi adaptada nesta

pesquisa para facilitar o processo de análise dos dados.
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Quadro 14 - Comparativo entre Gestão da Informação e Gestão de coleções

GESTÃO DA INFORMAÇÃO
(BEAL,2005)

GESTÃO DE COLEÇÕES
(EVANS, 1979 apud VERGUEIRO,1989)

Identificação de necessidades e
requisitos

Investigação dos interesses do público alvo

para o reconhecimento das prioridades

informacionais com o intuito de oferecer

informações precisas.

Estudo de comunidade:

Investigar usuários reais e potenciais,

necessidades informacionais e definição de

prioridades;

Obtenção:
Criação captura de informação para suprir as

necessidades informacionais identificadas

Seleção:
Processo decisório sobre as preferências de

títulos a serem adquiridos.

Aquisição
Coleta dos títulos por meio de compra,

permuta ou doação

Tratamento:
Análise e classificação da informação para

torná-la mais acessível

Armazenamento:
Preservação da informação para garantir o

uso da mesma

Distribuição:
Levar a informação útil ao usuário certo

Descarte:
Retirada da informação obsoleta que não

possui utilidade.

Desbastamento :

Afastamento temporário de títulos da coleção

por desuso e com a possibilidade do retorno

dos mesmos.

Uso:
Produção de novos conhecimentos para

retroalimentar o ciclo.

Avaliação
análise do nível de sucesso da gestão da

coleção e a geração de novas

conhecimentos para realimentar o ciclo
Fonte: Elaboração do autor.

O objetivo desta análise é obter uma compreensão aprofundada de como a

biblioteca gerencia sua coleção, uma vez tendo percebido os fatores externos e
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internos que interferem na identificação de necessidades, na seleção, aquisição,

organização, armazenamento, distribuição da informação e disseminação da

informação, além da distribuição da sua rede de atores e o uso de TICs em

comparativo com os objetivos da biblioteca.

Correa e Santos (2015) afirmam que a gestão de um acervo vai além da

localização, agrupamento e conservação de títulos. Inclui também traçar metas

levando em consideração os objetivos da instituição, as demandas informacionais

existentes e as que podem ser criadas, o contexto social, político e econômico.

6.4.1 Identificação de necessidades

Este aspecto leva em consideração as características da Biblioteca Deputado

Márcio Marinho na forma de reconhecer as necessidades informacionais de seus

usuários. A identificação/determinação das necessidades, requisitos e exigências de

informação é salientado como ponto de partida dos modelos de GI de Choo (2003),

Davenport (1998) e Beal (2004).

As bibliotecas com acervo especializado oferecem seus serviços e produtos

de acordo com a demanda para atender as diretrizes da instituição mantenedora, tal

fato influencia diretamente na aquisição de material informacional.

Para conhecer como ocorre a identificação das necessidades informacionais

dos usuários, a entrevista com o chefe do Núcleo da biblioteca constou de duas

questões específicas.

Na questão 04, foi perguntado: Já foi feito algum trabalho de avaliação das

necessidades e do perfil dos usuários? Se sim, quais foram os resultados de tal

avaliação? A resposta foi negativa, ou seja, nunca foi realizado um estudo de

usuários para conhecer as reais necessidades dos usuários desta biblioteca, este

fato vai de encontro com as premissas da GI e impacta negativamente no processo

de gestão da informação.

Neste sentido, Choo (2003. p. 406) afirma que “o primeiro passo para criar

uma estratégia de administração da informação é avaliar acuradamente as

necessidades de informações dos vários grupos e indivíduos da organização”, essa
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perspectiva é agravada pelo fator dinâmico das mudanças das necessidades dos

usuários.

Também Tarapanoff (2015) destaca que a identificação das necessidades

informacionais é o momento mais importante para a construção de uma estratégia

de inteligência numa organização. Nesta mesma linha de raciocínio, Beal (2004)

esclarece que esta etapa é fundamental e responsável pela customização dos

produtos e serviços que serão oferecidos pela organização.

6.4.2 Seleção e Aquisição

Dando continuidade a análise do processo de gestão de coleções, com a

caracterização das etapas de seleção e aquisição, na questão 05 foi perguntado:

Como é feita a indicação de livros para aquisição a fim de atender as demandas dos

usuários?

A resposta a esta questão remete a uma única estratégia que norteia a

compra dos livros, que atualmente é somente a consulta da bibliografia dos cursos

de especialização oferecidos localmente pela EALRN. A bibliografia dos cursos

oferecidos pela EALRN é repassada à biblioteca pelo setor pedagógico. Este fato é

evidenciado no fluxograma da figura a seguir que mostra as etapas desde a seleção

dos livros até a inserção no acervo da Biblioteca
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Figura 29 - Fluxograma da seleção dos livros da biblioteca

Fonte: Biblioteca Deputado Márcio Marinho (2016).

A partir de 2016 foram feitas parcerias em entre a EALRN e a Universidade

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para oferecimento de dois cursos de

mestrado profissional stricto sensu em Gestão Pública e em Gestão da Informação e

do Conhecimento. Ambos os cursos são oferecidos aos servidores da ALRN como

forma capacitação profissional, mas a bibliografia destes dois cursos de mestrado

ainda não está prevista no acervo da biblioteca.

O mestrado profissional tem como finalidade a qualificação de quadros para
a administração pública, provocando reflexões sobre o novo papel do
estado em um contexto globalizado com atuação em rede, com novas
formas organizacionais com múltiplos provedores e com uma sociedade
mais organizada e mais escolarizada (RIO GRANDE DO NORTE (Estado),
2015).

Outro ponto limitante é que não há comunicação direta dos usuários com a

biblioteca para a apresentação de sugestões de aquisições de livros. Para Vergueiro

(1989) o ponto primordial é que a seleção esteja relacionada diretamente com a

instituição mantenedora, neste caso tem caráter seletivo e exaustivo, como processo

de apoio o autor coloca as indicações feitas por usuários e a identificação do

material existente pelos próprios bibliotecários.
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Portanto, perceber as mudanças do entorno e das demandas externas é

fundamental para os processos de seleção e aquisição sejam efetivos. E as

limitações aqui apresentadas, podem acarretar prejuízos em tais processos.

Dando continuidade à análise do processo de gestão de coleções, foi feito um

questionamento sobre as formas de aquisição que a biblioteca pratica. A resposta

obtida a tal questionamento é que nunca houve permuta e que as formas de

aquisição de livros são doações e compra. No entanto, a última compra ocorreu em

2012. A entrevistada explica que tal situação advém da falta de prioridade da

organização mantenedora com a coleção da biblioteca. Sem a compra de livros

novos não há possibilidade de uma renovação do acervo. Já as doações são

geralmente oriundas de usuários de fora da instituição e apresentam cunho histórico,

não contribuindo para atualizar a coleção. Ademais, estes itens doados ainda não

possuem uma análise padronizada.

Diante da resposta são perceptíveis as consequências negativas de uma

aquisição deficitária na efetividade do acervo. O que gera pouco interesse por parte

do usuário em recorrer à biblioteca para o empréstimo de livros como foi constatado

pela estatística de empréstimo que demonstrou apenas 2,44% de utilização do

acervo para este fim.

A diversidade de opções e o apoio financeiro para adquirir títulos é defendida

por Johnson (2014). A autora incube o gestor da informação de adquirir informação

em vários formatos, negociar contratos, solicitar fundos e dotações orçamentárias e

trabalhar em conjunto com outras bibliotecas para o compartilhamento de recursos e

desenvolvimento e gestão de coleções cooperativas.

6.4.3 Organização, armazenamento e distribuição da informação do acervo

Para descrever a organização da coleção, a primeira questão da entrevista

indaga sobre como era e como está a situação atual da organização do acervo. A

entrevistada afirma que houve uma evolução na organização do acervo desde 2014

(período em o sistema Siabi foi adquirido e ocorreu a inclusão de bibliotecários no

quadro da ALRN). Atualmente, o acervo está catalogado no Siabi e tombado,
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mantém o número máximo de cinco exemplares por títulos e utiliza a Classificação

Decimal Universal (CDU) como sistema de classificação documentária e sinalização

das estantes conforme as figuras a seguir:

Figura 30 - Sinalização das Estantes 1

Fonte: Elaboração do autor.
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Figura 31 - Sinalização das Estantes 2

Fonte: Elaboração do autor.

Buscando compreender a percepção dos usuários em relação a aspectos que

interferem no processo de organização e armazenamento da coleção, eles foram

questionados quanto à sinalização das estantes. Em sua maioria, 53%, classificou

este aspecto como bom, o que representa um ponto positivo à gestão da coleção.

Entretanto, cabe destacar que o percentual de insatisfeitos com este aspecto

também é significativo.

Gráfico 12 - Sinalização das estantes

Fonte: Elaboração do autor.
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A limpeza do ambiente da biblioteca também foi um ponto positivo declarado

no questionário, 83% declaram como bom,. Esta fato está relacionado à proibição da

entrada de alimentos no ambiente da biblioteca e pela equipe de limpeza que atua

diariamente.

Gráfico 13 - Limpeza do ambiente

Fonte: Elaboração do autor.

Figura 32 - Ambiente interno da biblioteca

Fonte: Biblioteca Deputado Márcio Marinho (2018).

A quantidade dos móveis teve sua maioria, 49%, descrita como regular

enquanto a qualidade foi declarada como boa, 50%.
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Gráfico 14 - Quantidade dos móveis Gráfico 15 - Qualidade dos móveis

Fonte: Elaboração do autor.

A maior parte dos aspectos ligados à organização do ambiente interno

demonstraram boa aceitação dos usuários, levando em consideração a sinalização,

a limpeza e distribuição dos móveis, portanto destaca-se como positivo da biblioteca.

Para compreender o direcionamento da composição temática do acervo e a

distribuição da informação da biblioteca os dados a seguir (tabela 01, gráficos 16, 17

e 18) são elucidativos:

Tabela 01 - Distribuição por área do conhecimento da coleção.

Fonte: Dados coletados do Sistema Siabi em 2018.
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Gráfico 16 - Número de títulos por área

Fonte: Elaboração do autor.

Gráfico 17 - Base Bibliográfica

Fonte: Elaboração do autor.

Após a verificação da tabela 1 e das figuras 16 e 17 é possível constatar da

tendência, conforme normativa descrita pelo regulamento interno da biblioteca, da

priorização de assuntos ligados à área das Ciências sociais aplicadas, em sua

grande maioria em suporte no formato de livros. Esta constatação demonstrara que
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a priorização temática é atendida, no entanto é perceptível a pouca diversificação do

material informacional, sendo quase em sua totalidade composta por livros.

O armazenamento do acervo está distribuído em 21 estantes que estão

divididas em prateleiras das quais:

Gráfico 18 - Número de prateleiras ocupadas

Fonte: Elaboração do autor.

Como se pode observar no gráfico 18 o espaço das estantes da biblioteca é

preenchido em sua maioria por assuntos especializados. Entretanto, também é

visível um grande espaço a ser preenchido nas prateleiras vazias; outro detalhe é a

divisão em parte da coleção voltada para obras de autores potiguares. Esta

apuração dos fatos demonstra que há espaço para o crescimento da coleção.

Isto revela a importância da seleção das informações citada por Pournaghi

(2017), o autor defende a qualidade sobreposta à quantidade desde a seleção até o

descarte para otimizar despesas e o espaço físico.

Este fato é relevante numa biblioteca com acervo especializada que precisa

de maior profundidade e qualidade nos títulos oferecidos.

6.4.4 Uso da coleção
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Para verificar o critério de relevância da biblioteca para seus usuários,

abordou-se o modo e as características de uso da biblioteca. Os resultados abaixo

comentados foram obtidos mediante questionários e observação.

Em relação ao período do dia em que frequentam a biblioteca, foi percebido

que 58% o fazem no período noturno, 20% no turno vespertino, 13% visitam durante

o turno matutino e 9% nunca visitou a biblioteca. Este última parcela representa

usuários potenciais, que devem ser conhecidos e estimulados a se tornarem

usuários reais. Para tanto, é necessário que a biblioteca conheça suas necessidades

e características, bem como os motivos que os afastam da biblioteca.

O horário noturno se destaca por ser o período em que ocorrem as aulas de

especialização na EALRN. É apenas neste turno que a maioria dos funcionários que

trabalham na sede em outros horários frequentam a EALRN e a biblioteca que,

como dito anteriormente, funciona neste prédio anexo à sede, o que limita o acesso

deste servidores.

Gráfico 19 - Período das visitas

Fonte: Elaboração do autor.

No que se refere à frequência de visitas à biblioteca, percebe-se uma baixa

incidência, posto 47% dos usuários raramente a frequentam, 23% frequentam

mensalmente, 18% semanalmente, 11% nunca visitaram e apenas 2% visitam

diariamente.
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Gráfico 20 - Frequência das visitas

Fonte: Elaboração do autor.

Outro fator avaliado foi o objetivo da visita à biblioteca. Os resultados obtidos

revelaram que 28% utilizam para estudo em grupo, 27% estudo individual, 15% para

ler algum item do acervo, 15% para realizar empréstimos, 9% para acessar a

Internet, 6% nunca visitaram e nenhum usuário respondeu que realizou alguma

doação à biblioteca. Este fato remete ao pouco interesse pela utilização do acervo.

Esta realidade demanda melhorias urgentes na qualidade dos títulos oferecidos aos

usuários.

Gráfico 21 - Objetivos das visitas à biblioteca

Fonte: Elaboração do autor.

Também foi levantado a utilidade do acerto da biblioteca para os usuários. A
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principal utilidade do acervo é para os estudos, indicado por 74% dos usuários,

seguido da realização das atividades laborais, com 22%, e para o lazer, indicado por

somente 4%. Estes dados apontam que o acervo é majoritariamente utilizado pelos

alunos das especializações e apresenta baixa procura quando relacionado ao

trabalho legislativo. Sendo assim, como evidenciado anteriormente por diversas

vezes, esta biblioteca especializada deixa o aspecto de biblioteca parlamentar em

segundo plano, apresentando-se mais como uma biblioteca escolar.

Gráfico 22 - Utilidade dos livros da biblioteca

Fonte: Elaboração do autor.

Para conhecer como a coleção é utilizada pelos usuários a observação
considerou os seguintes aspectos: objetivo de uso, tipo de informação buscada,

forma de busca, assuntos demandados.

O objetivo do uso da biblioteca está distribuído da seguinte forma: 36%

vieram para acessar a internet e usar os computadores da biblioteca; o que reforça

as sugestões dos usuários em aumentar o número de computadores oferecidos;

31% para realizar trabalhos em grupo, 27% para leituras individuais e somente 7%

para empréstimos de títulos da coleção.
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Gráfico 23- Objetivo do uso da biblioteca

Fonte: Elaboração do autor.

Outro aspecto observado foi que em 100% dos casos o tipo de suporte

requisitado seja para empréstimos ou leitura foram os livros. Este fato demonstra

que há uma subutilização do potencial da biblioteca limitado ao empréstimo, no

entanto as bibliotecas podem oferecer uma grande diversidade de serviços como

acesso a bases de dados, periódicos, treinamentos e DSI. A disseminação seletiva

da informação consiste numa comunicação direta e personalizada com o usuário de

acordo com o perfil e o histórico de uso da biblioteca.

Este cenário oriundo da observarão e a respostas obtidas pelo questionário

convergem para ilustrar o pouco interesse dos usuários em utilizar os recursos da

biblioteca, principalmente quanto ao empréstimo dos livros para o uso pessoal.

No que se refere ao modo de busca pela informação, foi verificado que 75%

dos usuários preferem o intermédio de funcionário da biblioteca, 25% buscam

diretamente nas estantes, nenhuma ocorrência foi registrada para o uso do catálogo

digital ou requisição remota.
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Gráfico 24 - Forma de busca

Fonte: Elaboração do autor.

Este fato reflete a falta de conhecimento dos usuários sobre o catálogo on-line

da biblioteca, o BIB-RN. Este consiste num catálogo coletivo em meio virtual que

agrupa o acervo das bibliotecas pertencentes ao Governo do Estado do Rio Grande

do Norte, nele o usuário pode refinar sua buscas por título, assunto, autor, ano e

local da publicação, além da tipo do material e a instituição preferida.

Figura 33: Catálogo Virtual Rede BIB-RN

Fonte: Rede BIB-RN.
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Já os assuntos requeridos para empréstimos foram: Informática; Direito

administrativo; Administração Financeira; Gestão de pessoas; Responsabilidade

Social; Administração pública; Gestão Pública e História do RN. Estas buscas

refletem as temáticas abordadas nos cursos oferecidos pela EALRN, exceto História

do RN que compõe a parte do acervo mais direcionada ao público em geral.

Para aprofundar as informações sobre as demandas temáticas dos usuários

foi analisada também a estatística de empréstimos da biblioteca. Este levantamento

apresenta dados dos empréstimos realizados desde 2014 até novembro de 2018,

com os seguintes resultados:
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Gráfico 25 - Estatística de empréstimos

Fonte: Elaboração do autor.

Mediante estes dados é possível observar quais foram os assuntos mais

requisitados pelos usuários: Administração Pública, Direito Constitucional, Gestão

Pública, Administração, Gestão de Pessoas, Metodologia Científica e Políticas

Públicas.

Além disso, por meio de busca no Siabi, foi possível constatar o número de

títulos existentes na biblioteca para os assuntos mais procurados:
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Quadro 15 - Número de títulos por assuntos mais requisitados

Assuntos Nº de títulos

Orçamento Público 10

Poder Legislativo 19

Recursos Humanos 6

Direito Eleitoral 14

Gestão Estratégica 2

Políticas Públicas 6

Metodologia Científica 3

Gestão de Pessoas 5

Administração 43

Gestão Pública 9

Direito Constitucional 27

Administração Pública 20

Fonte: Elaboração do autor.

Logicamente tanto os dados do Siabi quanto da observação revelam a

necessidade de ampliação da quantidade de títulos sobre os assuntos mais

solicitados.

A combinação de informação de diferentes fontes gera um novo

conhecimento mais amplo da situação informacional, esta fato é reforçado por Beal

(2004, p. 31) “O uso da informação possibilita a combinação de informações e o

surgimento de novos conhecimentos, que podem voltar a alimentar o ciclo da

informação corporativo, num processo contínuo de aprendizado e crescimento”

Outro fator analisado é a proporção do número de livros emprestados em

relação à coleção como um todo. Nesta mesma estatística, dos 2981 títulos
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existentes na biblioteca apenas 73 títulos foram utilizados desde 2014, o que totaliza

2,44% de utilização do acervo.

Este cenário ratifica as características que Costa, L. e Alves (2016)

descrevem em seu diagrama, anteriormente citado no Quadro 1, numa biblioteca

que não há Gestão da Informação, principalmente em relação à segunda lei de

Ranganathan (a cada leitor seu livro), pois ao invés de uma gestão customizada do

acervo ocorre acúmulo de materiais dispensáveis sem que as necessidades

informacionais dos usuários sejam satisfeitas.

Também na terceira lei de Ranganathan (a cada livro seu leitor) que fala

sobre a promoção do acervo e a seletividade das informações ocorre a situação

oposta, constata-se a obsolescência do material informacional e a limitação de

meios de comunicação.

Averiguando a totalidade dos dados estatísticos é possível aferir a baixa

efetividade da coleção e a necessidade de melhoria na qualidade e na quantidade

dos livros constantes no acervo.

Outro ponto abordado na entrevista, na questão 2, foram os pontos fortes e

fracos do acervo. De acordo com a informante, os pontos fortes são literatura

especializada e a quantidade da coleção do RN, e os fracos são pouca ou nenhuma

atualização do acervo e o número reduzido de títulos. Esta percepção da

necessidade de atualização do acervo também ficou visível nas sugestões dos

usuários, mencionadas anteriormente.

No que se refere à seção de livros da literatura do RN, citada como ponto

forte, cabe destacar que é bastante diversificada, contendo obras importantes como

livros do consagrado autor potiguar Luís da Câmara Cascudo (7 títulos), obras da

Coleção Mossoroense (56 títulos), dentre outros.

Como o foco do acervo é a formação de uma literatura especializada, a

exclusão de materiais informacionais que não se adéquam aos objetivos da

biblioteca é facilitada. Entretanto, é necessária uma taxa de atualização maior para

manter o crescimento da coleção compatível com as mudanças de cada área do

conhecimento, tornando o acervo mais atrativo para os usuários.
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Este ponto negativo sobre a desatualização na coleção especializada desta

biblioteca vai ao encontro da informação da questão 2 da entrevista, onde foi

relatada a última compra de livros para a biblioteca no ano de 2012.

Para concluir a análise da gestão de coleções, é apresentada na subseção

seguinte os resultados de satisfação dos usuários com a coleção disponível na

biblioteca pesquisada.

6.4.5 Avaliação da coleção

Para analisar a satisfação dos usuários com a coleção disponível na

Biblioteca Deputado Márcio Marinho, foram feitos questionamentos sobre a

disponibilidade dos livros buscados e o nível de satisfação com a coleção,

considerando atualização, relevância, conservação, quantidade e canais de

comunicação.

No que se refere à disponibilidade dos livros demandados, chama a atenção o

fato de que 43% dos respondentes nunca buscaram livros na biblioteca. Além disso,

20% disseram que o item que procuravam não existia na biblioteca, já 22% disseram

que estava disponível para empréstimo e 15% apenas para leitura. Esse fator crítico

demonstra um alto número de usuários que não buscam livros para empréstimo

pessoal e outros que não encontram o que buscam. Esses resultados são bastante

significativos quando se pensa na gestão de coleções desta biblioteca e precisam

ser considerados em seu planejamento.

Gráfico 26 - Disponibilidade dos livros

Fonte: Elaboração do autor.
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A questão 11 trata do grau de satisfação dos usuários com os livros da

biblioteca e consta da análise de vários aspectos específicos. O primeiro aspecto

contemplado diz respeito à atualização do acervo e obteve respostas que

evidenciam um equilíbrio de opiniões. Dos respondentes, 52% disseram estar

satisfeitos, enquanto 48% afirmaram estar insatisfeitos, este alto nível de

insatisfação é um ponto a ser sanado. Este fato favorece a construção de uma

imagem negativa da biblioteca, pois um usuário insatisfeito dificilmente retorna e

ainda pode influenciar os demais a não utilizar o acervo.

Gráfico 27 - Atualização do acervo

Fonte: Elaboração do autor.

Outro ponto grave é a relevância dos assuntos disponíveis para os usuários,

aqui a maioria (51%) dos respondentes indicou estar insatisfeita com a oferta

existente, fator preocupante já que se trata de uma coleção especializada.
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Gráfico 28 - Relevância dos assuntos

Fonte: Elaboração do autor.

O grau de conservação dos livros foi um ponto elogiado dentre os

respondentes, posto que 91% dos usuários diz estar satisfeito.

Gráfico 29 - Conservação dos livros

Fonte: Elaboração do autor.

Já outro ponto a ser sanado é a quantidade de livros por aluno, uma vez que

54% se declarou insatisfeito com o montante da coleção. Portanto, este fator é

classificado como um ponto fraco da coleção.
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Gráfico 30 - Quantitativo de livros

Fonte: Elaboração do autor.

O acesso à biblioteca foi avaliado como um ponto positivo por 79% dos

usuários, apesar da distância de cerca de um quilômetro entre a sede da ALRN e a

EALRN, onde fica a biblioteca. O fato do horário de funcionamento da biblioteca ser

das 8h até às 21h facilita o acesso dos usuários, já que muitos deles trabalham em

outros prédios.

Gráfico 31 - Acesso

Fonte: Elaboração do autor.

A percepção do serviço de empréstimo também foi favorável, pois 66% dos

respondentes o indicaram como bom.
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Gráfico 32 - Serviço de empréstimo

Fonte: Elaboração do autor.

A orientação sobre o uso (51% bom) e as áreas de leitura (51% bom)

obtiveram uma predominância da classificação bom e regular em consonância com

a sinalização utilizada na biblioteca e a satisfação sobre agilidade, cordialidade e

número de funcionários. Entretanto, deve ser aprimorada por não existir treinamento

de usuários na biblioteca.

Mais do que treinar para o uso das tecnologias da informação e
comunicação, cabe ao profissional da informação apropriar-se ele mesmo do
seu papel mediador e atuar na construção do protagonismo social dos
usuários das unidades de informação onde atuam (NUNES; CARVALHO,
2017, p. 93).

Gráfico 33 - Orientação de uso da biblioteca Gráfico 34 - Áreas de leitura

Fonte: Elaboração do autor.
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Visando obter contribuições dos usuários para a melhoria da questão da

coleção da Biblioteca analisada, a questão 14 solicitou sugestões de assuntos para

futuras aquisições de títulos pela biblioteca para, dessa forma, aprofundar o

conhecimento sobre as necessidades informacionais destes usuários.
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Quadro 16 - Categorias das sugestões dos usuários

Temas

sugeridos

Sugestão

Direito. Informante 1: “Todas as áreas de direito necessitam de

atualização”.

Informante 10: “Sugiro o Livro: Mini Códigos - Penal- Luiz

Flávio Gomes - Ed. Revistas dos Tribunais”.

Informante 14: “Direito”.

Informante 15: “Direito administrativo, eleitoral e lei de

responsabilidade fiscal”.

Informante 22: “Direito e contabilidade”.

Informante 23: “Livros de direito atualizados voltados para

área pública”.

Informante 24: “Direito urbanístico e imobiliário”.

Gestão de pessoas. Informante 4: “Mais livros atuais em gestão de pessoas”.

Informante 16: “Gestão de pessoas, auto-ajuda,

empreendedorismo, crescimento pessoal”.

Informante 20: “Gestão de pessoas”.

Saúde. Informante 6: “Custos na saúde”.

Informante 19: “Saúde publica”

Gestão da

informação e do

conhecimento.

Informante 7: “Eu nunca fiz empréstimos na biblioteca. As

questões que eu não respondi são exatamente com relação a

aspectos que eu não observei. Nunca reparei da sinalização

das estantes, por exemplo. A única vez que busquei alguma

coisa foram livros de GIC, dos quais a biblioteca não dispõe”.

Comunicação. Informante 9: “Livros relacionados à área de Comunicação

Pública”.

Gestão pública. Informante 11: “Livros que fale mais em Gestão Pública”.

Informante 18: “Finanças públicas”.

Informante 21: “Política social, saúde, educação”.

Metodologia do

trabalho científico

Informante 12: “Metodologia do trab. Científico, jurídica,

dicionários diversos etc”.
Fonte: Elaboração do autor.
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Alguns informantes relataram comentários gerais como: Informante 2: “Acervo

ultrapassado”. - Informante 3: “Atualização do acervo para os cursos que a Escola

disponibiliza”. - Informante 5: “Melhoria do acervo”. - Informante 6: “Aumentar acervo

e as atualizações”. - Informante 8: ”Sempre renovar e ampliar o acervo de acordo

principalmente com os materiais diversificados das áreas que oferece pós-

graduação”. - Informante 13: “Livros das matérias que estão sendo dispensada aos

alunos”. - Informante 17: “Literatura extracurricular”. - Informante 25: “Livros técnicos

em maior quantidade”.

Vale ressaltar o comentário do Informante 7 sobre a importância de as

bibliotecas oferecerem documentos que contemplem diferentes perspectivas

diversificando os itens do acervo: “Mas, quanto ao acervo, eu percebi que as

revistas disponíveis são todas de uma mesma linha editorial. Prezando pela

diversidade de pensamento e pelo direito ao acesso à informação, eu gostaria muito

se a biblioteca adquirisse a mesma quantidade de assinaturas de revistas mais

progressistas para fazer frente às disponíveis atualmente. A revista Carta Capital é

uma excelente opção, assim como as revistas Fórum e Piauí” (Informante 7).

É visível que a maioria das opiniões foca em alguns pontos críticos como,

desatualização do acervo e necessidade de maior quantidade e diversidade de

títulos especializados. 28% sugeriram assuntos relacionados à Direito, 12% para

Gestão de Pessoas, 12% para Gestão Pública, 8% para Saúde, 4% para Gestão da

Informação e do Conhecimento, 4% para Comunicação e 4% para Metodologia do

Trabalho Científico.

Embora não tenham sugerido temas específicos, 32% dos informantes

indicaram a necessidade de atualização e ampliação do acervo. A maioria dos

temas sugeridos está ligada às turmas de especialização da EALRN, principalmente

nas áreas de Direito que requer uma atualização mais constante.

O depoimento do informante 7 destaca nunca ter utilizado itens do acervo

devido à falta da inclusão dos temas dos cursos de mestrado em parceria com a

UFRN, como é o caso da Gestão da Informação e do Conhecimento. Esta área

deveria ser incluída no acervo tanto devido ao fato de existirem servidores da ALRN

cursando este mestrado profissional, quanto pela relevância do tema para as
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organizações na atualidade e por se incluir no âmbito das Ciências Sociais

Aplicadas, foco da coleção. Diante deste fato, a coleção atual não atende

integralmente as necessidades informacionais de seus usuários.

Na pergunta 15 o questionamento abordava sugestões de melhorias para a

estrutura e serviços da biblioteca. As sugestões mais citadas dizem respeito à

diminuição do barulho no ambiente e à disponibilização de cabines de estudo
individual. Os comentários relativos a estes dois pontos foram os seguintes: O

informante 1: “Eu não gosto daquele vidro. Imagino que ele exista para que a

biblioteca fique mais visível. Mas, na realidade, ele atrapalha a concentração de

quem usa a biblioteca. Sinto falta de cabines de estudo individual. E também me

incomodo com a falta de bom senso de alguns servidores no setor, que conversam

alto e não percebem que estão atrapalhando. Parece que não percebem que

trabalham numa biblioteca”. Já o informante 2 considera que “Deveria ter cabine de

leitura e os funcionários deveriam conversar mais baixo e não atender telefone perto

de quem está lendo”. Informante 3: “Mais silêncio”. Criação de espaço para estudos

individuais e a diminuição do barulho interno também é relatada pelos informantes 4,

6, 7, 8, 9, e 10.

O terceiro ponto mais sugerido foi a disponibilização de mais computadores
para pesquisa segundo os informantes 11, 12 e 13

E o último aspecto citado foi a ampliação do espaço da biblioteca: pelos
informantes 5, 14 e 15.

Em síntese, as sugestões apresentadas visam sanar as causas das

reclamações que advém do espaço reduzido, do barulho dentro da biblioteca devido

à falta de conscientização e do desconhecimento de alguns servidores sobre o

funcionamento de uma biblioteca; conforme ressaltado na seção 6.2.2 sobre a

cultura organizacional na ALRN; também a ausência de cabines de estudos

individuais e a disponibilização de apenas dois computadores para os usuários.

6.5 Avaliação abrangente da Gestão da Informação
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Nesta dissertação foi feita uma adaptação do método de auditoria de

inteligência para o contexto das bibliotecas, focando na análise da gestão de

coleções. A auditoria de inteligência apresenta uma abordagem holística que

contempla a adequação da organização, neste caso a biblioteca, ao ambiente que

está inserida e às respectivas exigências do entorno.

“A auditoria de inteligência consegue fazer um diagnóstico holístico do

sistema de inteligência da organização, levando em consideração o contexto, a

complexidade e a natureza global dos fenômenos estudados” (CARVALHO, A., 2010,

p. 469, tradução nossa).

Formar uma visão ampla e holística das influências do entorno que atingem a

gestão da informação na Biblioteca Deputado Márcio Marinho além de perceber as

lacunas e potencialidades serve para orientar a tomada de decisão no processo de

gestão de coleções. Adaptando este conceito ao objetivo geral da biblioteca esta

etapa tem como eixo principal a visão geral das necessidades informacionais do

entorno e da organização em relação à biblioteca.

Diante da análise dos dados, é possível afirmar que biblioteca não contempla

de forma plena as necessidades dos usuários e automaticamente as exigências da

organização mantenedora, já que a primeira premissa (atender as necessidades dos

usuários) é requisito para segunda (adequação às atribuições da EALRN). Esta

assertiva responde ao objetivo específico A (analisar a adequação do acervo às

necessidades informacionais dos usuários e às da organização mantenedora).

Logo, também é possível avaliar a capacidade da Biblioteca Deputado Márcio

Marinho em alcançar seu objetivo principal descrito em seu regulamento interno:

Planejar, produzir e transferir informações e serviços do interesse dos
Deputados, Assessores Legislativos e do Corpo Técnico-Administrativo do
Poder Legislativo Estadual, bem como dos professores e alunos do ILP
[atual EALRN] e de usuários da comunidade (INSTITUTO DO
LEGISLATIVO POTIGUAR, 2014b, p. 3).

Esta normativa deveria guiar as ações desta biblioteca dentro do que foi

designado pela EALRN. Entretanto, após a análise dos resultados obtidos e as

constatações aferidas é possível concluir que esta biblioteca não contempla de

forma integral seu objetivo principal por ainda necessitar de várias correções na sua
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gestão informacional. Esta conclusão responde ao objetivo específico C (verificar se

os objetivos da biblioteca estão sendo alcançados). A necessidade de correção da

GI para alcançar os objetivos da biblioteca remete ao comportamento adaptativo

descrito por Choo (2003), pois a aprendizagem é um ciclo contínuo para que a

organização compreenda as mudanças do entorno e busque a melhor forma de

responder às novas exigências.

A apuração dos fatos e as sugestões decorrentes desta Auditoria de

Inteligência visam a sanar as lacunas na gestão da coleção desta biblioteca.

Seguindo os critérios de análise descritos anteriormente ao identificar pontos fortes e

fracos da biblioteca que contempla o objetivo B e juntamente com o objetivo D desta

pesquisa (propor recomendações que contribuam para o estabelecimento de uma

política de Gestão de Coleções) as constatações e recomendações são elencadas

no quadro 17:
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Quadro 17 - Constatações e recomendações para a Gestão da Coleção da biblioteca

OBJETIVO
ESPECÍFICO

CONSTATAÇÕES RECOMENDAÇÕES PARA A
BIBLIOTECA

C)
Identificação
de pontos
fortes e
fracos da
biblioteca

Pontos fortes:

● Organização e sinalização do

acervo de acordo com a CDU;

● Todo acervo se encontra

catalogado no Sistema Siabi;

● Temática do acervo

especializado em congruência

com os cursos de

especialização determinado

pela EALRN;

● Obras raras na seção do

acervo de Literatura do Rio

Grande do Norte;

● Espaço nas estantes que

possibilita o crescimento do

acervo;

Pontos fracos

Quanto ao entorno:

● A maior parte dos usuários

respondeu: nunca buscou livros

para empréstimo;

● Alto índice de insatisfação

quanto à atualização do acervo,

à relevância dos assuntos para

área de interesse e com

quantidade de livros oferecida;

● O quantitativo de computadores,

a recepção do sinal do wi-fi

classificada como regular;

● Pouca utilização do acervo para

empréstimo em comparação com

o uso da internet, estudo

individual e em grupo.

● Melhorar a qualidade e a

quantidade dos itens da coleção

por meio da compra de novos

livros com base nas

necessidades identificadas dos

usuários.

● Projetos de incentivo a leitura

principalmente a respeito da

coleção de Literatura do RN.

● Incluir as sugestões dos usuários

na composição do acervo e no

planejamento da biblioteca como:

➢ Maior quantidade e diversidade

de títulos especializados de

acordo com os temas sugeridos
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● Horário amplo de

atendimento (manhã-tarde-

noite) o que possibilita maior

acesso;

● Satisfação dos usuários em

relação ao: estado de

conservação dos livros -

canais de comunicação -

sinalização das estantes -

limpeza do ambiente -

quantidade e qualidade dos

móveis - a agilidade, a

cordialidade e o número de

funcionários - serviço de

empréstimo - orientação sobre

o uso e a áreas de leitura.

➢ Diminuição do barulho na

biblioteca, inclusão de cabines

de estudo individual, maior

número de computadores e

ampliação do espaço da

biblioteca

● 75% dos usuários preferem o

intermédio de funcionário da

biblioteca, 25% buscam diretamente

nas estantes, nenhuma utilização do

catálogo online

● Treinamento com usuários

sobre o catálogo online para assim

proporcionar maior autonomia no

processo de busca e para que os

usuários conheçam as possibilidades

de uso dos recursos e serviços da

biblioteca.

● Oferecimento de cursos

regulares por meio da EALRN para

capacitar e orientar a equipe quanto

ao funcionamento da biblioteca, os

princípios básicos de biblioteconomia
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e a conscientização das rotinas e do

ambiente de trabalho do setor.

● Baixa efetividade da coleção,

dos 2981 títulos existentes na

biblioteca apenas 73 títulos foram

utilizados desde 2014, o que totaliza

2,44% de utilização do acervo.

● Adquirir novos títulos a fim de

melhorar qualidade e a quantidade

dos itens da coleção,

● Produzir ações de marketing

para promover a biblioteca como um

todo;

● Diversificar os canais de

comunicação para estreitar a relação

com os usuários.

Quanto à Identificação de
necessidades informacionais,
seleção e aquisição:

● Nunca ocorreu algum estudo de

usuários para conhecer as reais

necessidades dos usuários desta

biblioteca.

● Não há comunicação direta dos

● Proceder com um estudo de

usuários amplo e contínuo para

aprofundar e suprir as

necessidades dos usuários.

● Incentivar e registrar as sugestões
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usuários como sugestões de

aquisições para a biblioteca.

● Limitação na seleção dos livros,

inicia no setor pedagógico e este é

responsável pela elaboração das

bibliografias dos cursos oferecidos

na EALRN que são repassadas à

biblioteca

● A última compra foi feita em 2012.

Atualmente a biblioteca recebe

livros por doação. Nunca foi

adquirido livros por permuta.

dos usuários.

● Oficializar uma lista de:

● Demanda reprimida: Títulos

buscados pelos usuários e que não

existem na biblioteca.

● Lista desiderata: itens que a

biblioteca pleiteia a aquisição.

● Ampliar os instrumentos de

seleção (bibliografias, catálogos,

sugestões da comunidade,

estatística de empréstimos, estudo

de usuários, resenha

bibliográficas).

● Formalizar comissão heterogênea

de seleção dentre bibliotecários,

professores e representantes do

corpo administrativo da EALRN;

● Formalização de critérios de

seleção e aquisição para compra,

permuta e o recebimento de
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doação de livros.

● Iniciar o uso da permuta com

outros órgãos como ferramenta

alternativa para adquirir novos

títulos e consequentemente trocar

as duplicatas e itens de menor

valor da biblioteca.

Organização e armazenamento:

● O armazenamento da coleção

apresenta baixa otimização de seu

espaço físico, uma vez que possui

muitas duplicatas, materiais

diversos e espaços vazios em

suas estantes.

● Retirar materiais sem uso da

biblioteca (grande quantidade de

estantes ocupadas com materiais

diversos) e aquisição de novos

títulos.

● Formação da coleção Desbaste e

de seus respectivos critérios para

otimização do espaço e manter a

qualidade do acervo.
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Quanto à rede de atores:

● O acervo não os usuários dos

cursos Mestrado em parceria com

a UFRN (Gestão da Informação e

do conhecimento - Gestão

Publica).

● Raramente os deputado solicitam

itens da biblioteca.

● Alta rotatividade de servidores.

Dos 6 componentes da equipe

apenas 2 têm graduação em

biblioteconomia, acarreta pouco

conhecimento técnico em

biblioteconomia.

● Incluir os assuntos ministrados nos

respectivos cursos de mestrado

em parceria com a UFRN para

acolher este público de servidores.

● Construir ações que aproximem

os interesses dos parlamentares e

a biblioteca

● Oferecimento de cursos

regulares por meio da EALRN para

capacitar e orientar a equipe

quanto ao funcionamento da

biblioteca, os princípios básicos de

biblioteconomia e a

conscientização das rotinas e do

ambiente de trabalho do setor.

● Mapear a competências dos

servidores a fim de identificar

potencialidades úteis para a
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biblioteca e lacunas de

conhecimento para serem

sanadas.

● Explicitar por meio de documentos

formais (manuais, fluxogramas e

políticas de informação) as rotinas

de trabalho e atribuições de cada

servidor.

Quanto às Tecnologias da
informação e comunicação:

● Existe um software gerenciador da

biblioteca, o Siabi, contudo

somente é utilizado o módulo de

catalogação, uma vez que faltam

equipamentos (leitor de código de

barra, teclado numérico, sistema

anti-furto), sendo assim a função

de Disseminação Seletiva da

Informação (DSI) não funciona.

● Adquirir os equipamentos

necessários para o uso pleno das

funções do Siabi, principalmente

quanto à DSI, à renovação e aviso

de fim do prazo online de

empréstimos dos livros, dessa

forma facilitando as rotinas de

trabalho ao customizar seus

produtos e serviços de acordo com

a demanda.
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● Apenas dois canais de

comunicação disseminam as

informações da biblioteca, um local

que seria a Estante de novas

aquisições e o outro é o Portal BIB-

RN.

● Incorporar informações e notícias

da biblioteca no site oficial da

EALRN e nas suas respectivas

redes sociais.

● Plano de marketing da Biblioteca

objetivando maior divulgação e

visibilidade sobre o que a

Biblioteca pode oferecer, por meio

de veículos institucionais: sites, Tv

Assembleia, Rádio da Assembleia,

redes sociais e aplicativos móveis.

● Publicidade local como eventos,

boletins, folders, painéis e

cartazes.

● Desenvolver ações em parcerias

com outras unidades de

informação.
Fonte: Elaboração do autor.
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Os resultados obtidos demonstram que, no primeiro eixo composto pela

instituição ALRN e sua respectiva escola, a Biblioteca Deputado Márcio Marinho

está alinhada estrategicamente com a EALRN, pois seus objetivos estão contidos no

regimento interno da Escola da Assembleia e seu acervo especializado abrange a

temática dos cursos oferecidos na EALRN. No entanto, esta biblioteca precisa

aproximar-se da atuação dos parlamentares, uma vez que foi constatado que

raramente os deputados, seus assessores e o Corpo Técnico-Administrativo deste

órgão recorrem a esta biblioteca para obter material informacional.

Incluindo estes como usuários reais no planejamento da gestão da coleção da

biblioteca consequentemente haverá novas possibilidades de atuação e novas

temáticas a serem incluídas no acervo. A partir da interpretação da revisão de

literatura, a capacidade de equilibrar os objetivos da biblioteca em atender seus

usuários preferenciais e a comunidade em geral corrobora com o conceito de

biblioteca parlamentar.

Já no eixo dos usuários da biblioteca, é visível a falta de um conhecimento

mais aprofundado sobre a comunidade que a biblioteca serve e respectivamente o

nível de satisfação destes usuários. Conhecer profundamente sua comunidade para

direcionar ações efetivas que enalteçam os pontos fortes da coleção - a exemplo da

coleção de literatura e obras raras produzidas no Rio Grande do Norte - também

sanar as falhas da gestão da coleção principalmente sobre o aperfeiçoamento do

quantitativo de livros e da atualização dos mesmos.

Outro ponto a ser corrigido é quanto à comunicação que pode ser aprimorada

para estreitar a ligação entre a biblioteca e seus usuários com o propósito de que o

usuário conheça o ambiente da biblioteca e as possibilidades de uso, além de

customizar produtos e serviços de acordo com a necessidade real da comunidade.

A respeito do eixo interno na biblioteca, esta possui um direcionamento

temático específico em sua coleção, o que ressalta a importância de oferecer

recursos informacionais especializados para seus usuários, ao mesmo tempo por se

tratar de um ente público, também deve levar em consideração a comunidade em

geral. Para tanto, é fundamental a criação de políticas que gerenciam as decisões

internas para que o acervo desenvolva de maneira equilibrada desde a fase de

seleção até a destinação final dos itens da coleção.

Foram destacadas as limitações quanto aos recursos de informação, uma vez

que a última compra de livros ocorreu em 2012, o que causa uma defasagem
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bastante significativa na coleção. Além disso, percebe-se que o espaço físico

necessita ser melhor aproveitado.

A rede de atores precisa ser definida ao caracterizar os usuários reais e

potenciais da biblioteca para projeções futuras de seu planejamento. É indispensável

o treinamento dos usuários para que estes conheçam os recursos informacionais da

biblioteca, já que esta tem como ponto forte a organização e sinalização do acervo.

Igualmente é importante a capacitação de sua equipe interna a fim de facilitar as

rotinas de trabalho e que possam atender usuários com maior consistência.

Quanto ao processo de transferência de informação para a comunidade, este

deve ter um apoio mais amplo das TICs ao aproveitar os recursos oferecidos pelo

sistema gerenciador desta biblioteca e de canais formais e alternativos de

comunicação. Pois, ao aprimorar sua comunicação, esta biblioteca contribui para a

formação de uma imagem mais proativa e condizente com os recursos tecnológicos

disponíveis atualmente.

Respondendo ao questionamento e ao objetivo principal desta pesquisa, a

gestão da informação nesta biblioteca é falho e precisa de correções para se

adequar às exigências da organização mantenedora e às necessidades dos

usuários, necessita de correções providenciais nos pontos fracos constatados para o

que o objetivo descrito em seu regulamento seja alcançado.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trajeto percorrido neste trabalho foi fomentado pelo anseio em responder a

questão da pesquisa: como se caracteriza a Gestão de Coleções na Biblioteca

Deputado Márcio Marinho da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte? A

descrição de como a informação é gerida nesta unidade de informação levou à

necessidade de auditar a gestão da informação na Biblioteca Deputado Márcio

Marinho.

O método de Auditoria de Inteligência foi escolhido porque se almejava obter

uma visão mais holística dos componentes que influenciam na gestão informacional

de uma biblioteca, traduzida na concepção de gestão de coleções. O modelo

proposto por Carvalho, A. (2010) foi adaptado à realidade da Biblioteca Deputado

Márcio Marinho, utilizando como métodos de coleta de dados: questionário com

perguntas abertas e fechadas, entrevista semiestruturada, observação e pesquisa

documental. Como métodos de análise foram empregados a estatística descritiva e

a análise de conteúdo.

A Auditoria de Inteligência possibilitou a integração de elementos dos

modelos teóricos de Gestão da Informação, da Auditoria de Ativos Informacionais,

da Gestão de Coleções e dos Estudos de Usuários. O diálogo entre estes conceitos

permitiu descrever os elementos que compõem o processo estratégico, neste caso a

Gestão de Coleção na biblioteca.

Com isso, foi possível observar o estado do ecossistema de informação

composto pelo entorno e a inter-relação de influências entre a biblioteca e ALRN, o

que ofereceu um contexto amplo para compreender os elementos relacionados à

gestão de coleções na biblioteca pesquisada.

Cumprindo o objetivo principal dessa pesquisa, foi possível caracterizar a

Gestão da Informação da Biblioteca Deputado Márcio Marinho, sendo perceptível a

pouca efetividade da coleção e a necessidade de reformulação da GI na biblioteca.

Neste sentido, foi possível alcançar os objetivos específicos dessa pesquisa.

No que se refere ao primeiro objetivo específico que buscou analisar a
adequação do acervo às necessidades informacionais dos usuários e às da
organização mantenedora, foi observado que esta biblioteca necessita de

readequação na sua gestão informacional. Esta unidade de informação não

contempla de forma plena as necessidades dos usuários, devido a falta de um
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conhecimento mais aprofundado sobre a comunidade que a biblioteca serve e o

nível de satisfação desses. Ademais, também não atende as exigências da

organização mantenedora, já que a primeira premissa (atender as necessidades dos

usuários) é requisito para a segunda (adequação às atribuições da EALRN).

Conjuntamente foram identificadas as influências negativas do entorno oriundas da

situação financeira precária do estado e de escândalos de corrupção que afetam a

imagem da ALRN. Esses fatos podem contribuir para afastar usuários em potencial

da biblioteca.

Quanto ao segundo objetivo, identificar pontos fortes e fracos da gestão
da coleção, foi observado número maior de pontos negativos do que positivos na

gestão da coleção. Os pontos positivos se concentraram nos critérios de

organização, armazenamento e distribuição da informação, os indicadores

constataram que o acervo está tombado e catalogado no sistema Siabi; a

sinalização das estantes foi classificada pela maioria dos usuários como boa; consta

a priorização de assuntos ligados à área das Ciências Sociais Aplicadas, conforme

regulamento interno da biblioteca. Entretanto, existe um grande espaço a ser

preenchido nas prateleiras vazias. Já a predominância dos pontos negativos advém

da falta de conhecimento das necessidades informacionais dos usuários, por nunca

ter sido feito um estudo de usuários e de suas necessidades informacionais; também

na seleção com instrumentos e informações limitadas; aquisição deficitária;

subutilização do acervo e dos serviços oferecidos; alto índice de insatisfação com a

qualidade, diversidade e quantitativo dos itens do acervo; além da alta rotatividade

da equipe de funcionários e da subutilização do software gerenciador de biblioteca.

Essas lacunas devem ser sanadas para que a biblioteca alcance seus objetivos

Dando continuidade, no que se refere ao alcance dos objetivos da
biblioteca, o foco da análise do terceiro objetivo específico, observou-se que se dá

de modo parcial. O objetivo principal descrito no regulamento interno da biblioteca

determina que a biblioteca deve planejar, produzir e transferir informações para os

deputados, seus assessores, o corpo técnico da ALRN, professores e alunos da

EALRN, bem como usuários da comunidade. Após a análise dos resultados obtidos

e as constatações aferidas é possível concluir que a biblioteca não contempla

integralmente seu objetivo principal por ainda necessitar de várias correções na sua

gestão informacional. Uma vez que os deputados, assessores legislativos, o corpo

técnico-administrativo, não são o foco da coleção, já professores e alunos que são
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os principais usuários não têm as necessidades atendidas em sua plenitude.

Percebeu-se que esta biblioteca, teoricamente, seria classificada como parlamentar,

mas na prática acaba por ser mais especializada ao focar seu acervo somente nas

demandas dos alunos dos cursos de especialização.

Em razão desta averiguação, o quarto objetivo desta pesquisa foi atingido ao

propor recomendações que contribuam para o aperfeiçoamento da gestão da
coleção nesta biblioteca, essas sugestões foram baseadas nos fatos encontrados e

no referencial teórico construído ao longo do trabalho. Reforça-se a importância da

análise holística e contínua do uso da informação, da captação das necessidades

dos usuários e das mudanças de seu entorno para que o comportamento adaptativo

no planejamento, seleção, aquisição, armazenamento, produção e disseminação de

informações da coleção seja mais eficiente.

As recomendações aqui sugeridas são de caráter técnico, pois os aspectos

problemáticos de caráter político ultrapassam nossa possibilidade de consultoria

com vistas à intervenção.

As limitações dessa pesquisa concentram-se em dois pontos. Primeiramente,

cabe destacar a dificuldade da coleta dos dados com os usuários da EALRN. Esse

obstáculo deve-se, por um lado, à paralisação das atividades na ALRN durante o

período eleitoral de 2018, o que acarretou certo atraso no cronograma. Por outro

lado, devido à maioria exercer cargos comissionados e não existir um histórico de

pesquisas sobre a biblioteca, houve pouco interesse dos alunos em responder os

questionários.

O segundo ponto decorre da escassez de material informacional sobre

Auditoria de Inteligência e a dificuldade de adaptar o método à realidade de

biblioteca no setor público de maneira inédita. Ademais, foi desafiador combinar as

etapas da Auditoria de Inteligência com a sequência lógica da Gestão da Informação

e a Gestão de Coleções, um exemplo foi a adaptação feita no processo estratégico

de negócios para contemplar as etapas da Gestão de Coleções em bibliotecas.

Construir uma interseção lógica entre diferentes facetas abordadas no referencial

teórico e aplicar de forma científica foi um desafio.

Apesar dos obstáculos enfrentados, os objetivos propostos foram alcançados.

A principal vantagem deste método de Auditoria da Inteligência foi a construção de

uma visão ampla e holística dos fatores internos e externos que influenciam a gestão



184

da coleção. Por meio dessa auditoria foram descobertas não só lacunas que

necessitam de correção, mas também possibilidades de crescimento para a

biblioteca pela ampliação do público alvo e de pôr em prática projetos destinados à

biblioteca que ainda não foram executados.

A partir do conjunto de análises realizadas, espera-se que as constatações e

recomendações geradas nesse trabalho contribuam para aprimorar a atuação da

biblioteca, aumentando seu alinhamento organizacional e ampliando sua

compreensão e adequação às necessidades informacionais de seus usuários. O

conhecimento produzido sobre os recursos disponíveis e lacunas existentes na

gestão da informação representa um dossiê informacional que pode servir de base

para a formulação de uma Política de Gestão de Coleções para a biblioteca. Com

isso, haverá respaldo e padronização na tomada de decisão, tornando mais fácil e

dinâmico o gerenciamento do ciclo de vida do material informacional Dessa forma,

agrega-se valor ao trabalho da biblioteca e à ALRN como prestadora de serviços à

sociedade.

Como desdobramentos desse trabalho recomenda-se que pesquisas futuras

apliquem o modelo de Auditoria de Inteligência em unidades de informação em

congruência com a Gestão de Coleções e Estudo de Usuários, principalmente em

bibliotecas e seu entorno para testar sua capacidade de auditar estes ambientes.

Recomenda-se ainda a aplicação das técnicas deste modelo de auditoria com os

resultados obtidos a partir da aplicação das recomendações e assim publicar e

expor as vantagens da utilização dessa metodologia para a Gestão da Informação.

Por fim, espera-se que este estudo empírico sobre a Auditoria de Inteligência

aplicada à Gestão da Informação em bibliotecas contribua para o fortalecimento

teórico e prático dessa temática.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS USUÁRIOS
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Canais de comunicação
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO AO DIRETOR DA ESCOLA DA
ALRN

1. Qual é a visão da Escola da ALRN?

2. Qual é a sua missão?

3. Quais são seus principais objetivos?

4. Qual é o público alvo da organização?

5. Na sua visão como a biblioteca contribui para o desenvolvimento estratégico da

Escola da ALRN?

6. Quais são as principais características da cultura organizacional?

7. Quais são os pontos fortes e fracos da organização para lidar com as ameaças

existentes?

8. Quais são os pontos fortes e fracos da organização para aproveitar as

oportunidades emergentes?

9. Quais são os principais meios de comunicação utilizados pela Escola da ALRN

para disseminar informações?
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APÊNDICE C – GUIA PARA OBSERVAÇÃO DOS USUÁRIOS

1. Usuário n. ________

2. Data: _____________

3. Horário de entrada: ________________

4. Horário de saída: _________________

5. Objetivo de uso:

Empréstimo de livros

Acesso à Internet

Leitura individual

Trabalho em grupo

Outros

6. Tipo de informação buscada:

Livros

Revistas

Jornais

Informação on-line

Outros

Assunto do livro:
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7. Forma da busca:

Busca direita no acervo

Intermediação do
funcionário

Uso do catálogo digital

Requisição remota

Outros

8. Demanda reprimida (registrar item requisitado pelo usuário não contido na
biblioteca):
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APÊNDICE D – ENTREVISTA APLICADA À GESTORA DA BIBLIOTECA

1. Em relação à organização do acervo, como era e como está situação atual?

2. Quais são os pontos fortes e fracos da coleção atualmente?

3. Já foi feito algum trabalho de avaliação das necessidades e do perfil dos

usuários? Se sim, quais foram os resultados de tal avaliação?

4. Como é feita a indicação de livros para aquisição a fim de atender as

demandas dos usuários?

5. Dentre as formas de aquisição como compra, doação e permuta, quais a

biblioteca pratica?

6. Quais são os principais usuários da biblioteca?

7. Algum deputado já solicitou livros à biblioteca?

8. Qual é o nível de rotatividade dos funcionários?

9. Existe um software gerenciador da biblioteca? Se sim, em que processos

suas funcionalidades são utilizadas?

10.Existe algum canal de comunicação ou disseminação de informações da

biblioteca com os usuários, se sim como é utilizado?


