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Antes de tudo...
a missão da Biblioteca



Dar à comunidade acesso à informação
Promover entre a comunidade o uso da 
informação

O bibliotecário que adquire

e organiza a coleção

O bibliotecário-professor que dá

visibilidade à coleção



Mercado livreiro digital



Disponibilidade de títulos 
eletrônicos



Impresso 
esgotado,
e-book 
encontrado!

Para quem?

SEM possibilidade de 
aquisição para acesso 
institucional

COM possibilidade de 
aquisição para acesso 
institucional



Modelos de negócio



Modelos de negócio (1)

Compra Assinatura Misto



Compra, assinatura ou misto?

Compra

Fonte: https://conteudo.imguol.com.br/blogs/186/files/2018/09/casapropria-1024x683.jpg



Compra, assinatura ou misto?

Misto: sonho por um ano Realidade dura



Compra, assinatura ou misto?

Assinatura

Fonte: https://i.ytimg.com/vi/mB_ZrwMk3lc/maxresdefault.jpg



Compra, assinatura ou misto?

Assinatura

Fonte: https://i.ytimg.com/vi/mB_ZrwMk3lc/maxresdefault.jpg



Modelos de negócio (2)

Pacotes Pick and
choose



“Pick and choose” versus Pacotes OU
Regra 80/20 versus cauda longa

Fonte: https://www.technollama.co.uk/whatever-happened-to-the-long-tail



Antes da internet, 
acervos impressos

Antes da Internet a cauda 
era curta.

As restrições do espaço 
físico impunham limites 
severos ao número de 
títulos que se podia 
disponibilizar

20% das obras de uma 
biblioteca concentravam 

80% do uso

Conceito de pacote 
praticamente inexistia 

Sem Pacote!
Regra 80/20!

Livros mais caros

Livros ocupando espaços

físicos limitados



Com a internet

O espaço virtual é mais amplo 
que o físico

Com muito mais títulos 
disponíveis, ainda verificamos 

uma concentração de uso.

Mas essa concentração é BEM 
MENOR do que 80%

E-books mais baratos

E-books ocupando espaços

virtuais amplos

Com Pacote!
A cauda é longa!



Regra 80/20 Cauda longa



O exemplo da UFRGS com livros da Springer

Antes da internet: 

décadas de história

5.316
títulos de livros

Depois da internet:

últimos anos

51.018
títulosde e-
books



Quando o filme de terror vale a pena?

Assinaturas de bibliografias de 
graduação em português:

a) Pacotes com muitos títulos;

OU

b) Pick and choose de títulos que:
• são muito caros;
• atendem a muitos alunos;
• possuem frequentes re-edições com 

grandes alterações de conteúdo.

Fonte: 

https ://i.ytimg.com/vi/mB_ZrwMk3lc/maxresdefaul
t.jpg

Assinatura



A compra e a assinatura de materiais 
bibliográficos na UFRGS

• 31 bibliotecas constituem o Sistema

• cada qual subordinada 
administrativamente a sua Unidade 
(Física, Psicologia, Medicina...)

• todas subordinadas tecnicamente à 
Biblioteca Central 

• a Biblioteca Central é responsável 
por captar grande parte dos 
recursos para compra e assinatura 
de materiais bibliográficos

Site: https://www.ufrgs.br/bibliotecas/



Modelos de negócio por tipo de recurso 
orçamentário

Compra Assinatura Misto

Recurso de 

capital

Recurso de 

custeio

Pode ser um

ou outro

Rubrica escassa que 
concorre com construção 
de edificações e licitações 

de livros impressos



Modelos de negócio: o caso da aquisição de 
e-books na UFRGS

Modalidade 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%)

Assinatura 41,11 19,78 28,21 59,22 22,82

Pacote 23,33 11,63 12,07 35,63 22,82

Pick and Choose 17,78 8,14 16,15 23,60 0

Compra 58,89 59,69 71,79 0 50,00

Pacote 47,25 48,87 65,23 0 50,00

Pick and Choose 11,64 10,81 6,55 0 0

Misto 0 20,53 0 40,78 27,18

Pacote 0 20,53 0 40,78 27,18

Modelo deixou 
de existir e 

como pacote se 
tornou inviável

Escassez de 
recurso de capital
Escolha de Sofia:

OU impresso 
OU eletrônico



Hábitos de leitura/produção e Direitos 
Digitais (DRM)



O leitor 

que:

Anota
no livro

Usa 
post-it

Usa 
marcador

Grifa o 
texto

Anota no 
post-it

O que faz esse 

leitor no e-

book?



Fonte: https://www.napratica.org.br/ebooks-na-pratica-gratuitos-carreira-e-mercado-de-trabalho/

O leitor 

que...

no e-

book

Depende:

tem DRM?

anota

marca

grifa



Gestão de Direitos Digitais (DDD)
Digital Rights Management (DRM)
Consiste em restringir a difusão por cópia de conteúdos digitais, ao 
mesmo tempo em que se asseguram e administram os direitos 
autorais e suas marcas registradas, pelo ângulo do proprietário dos 
direitos autorais.

O resultado:

Capacidade 

LIMITADA de anotar, 

marcar e grifar
ou

Capacidade LIVRE de 

anotar, marcar e grifar 

enquanto a assinatura

estiver em vigor



O que você faria 

se perdesse 

suas anotações 

e marcações?

Instituições 

escravas das 

assinaturas

Com 

restrições 

orçamentárias 

tal escravidão 

não existe

COM DRM



O leitor instruído só anota no gerenciador de referências



SEM DRM

Posso 

baixar

Anotar 

meu PDF

Imprimir



Antes de tudo...
a missão da Biblioteca



Dar à comunidade acesso à informação
Promover entre a comunidade o uso da 
informação

O bibliotecário que adquire

e organiza a coleção

O bibliotecário-professor que dá

visibilidade à coleção



Recuperação da informação e competência 
informacional



Impressos e eletrônicos juntos no 
Catálogo



Somente e-books?
E os metadados para o 
catálogo?

51.018
títulos de e-books

Catalogar



Recuperação do ponto de vista do usuário

Conhece o Editor? Mais provável que use o catálogo!

Apenas 
compramos se 
tivermos 
metadados para 
inserir no 
catálogo



O bibliotecário professor e a 
missão da biblioteca



Missão 1: dar à comunidade acesso à 
informação

Modalidade 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%)

Assinatura 41,11 19,78 28,21 59,22 22,82

Pacote 23,33 11,63 12,07 35,63 22,82

Pick and
Choose 17,78 8,14 16,15 23,60 0

Compra 58,89 59,69 71,79 0 50,00

Pacote 47,25 48,87 65,23 0 50,00

Pick and
Choose 11,64 10,81 6,55 0 0

Misto 0 20,53 0 40,78 27,18

Pacote 0 20,53 0 40,78 27,18

Como 

conseguimos 

recursos?



Como 
conseguimos 

recursos?

Pela missão 2: Promover entre a 
comunidade o uso da informação



Apenas compramos 
e assinamos os 
recursos que vamos 
ministrar 
capacitações para 
a comunidade

Projeto de extensão



Retomando...

O leitor 

instruído só 

anota no 

gerenciador de 

referências



Recuperar e Acessar:

Identifique as formas de busca 

e de acesso dos documentos

Usar:

Identifique as informações 

importantes para sua pesquisa 

nos documentos acessados

Sintetizar e Produzir:

Organize os documentos com informações 

importantes, sintetize-os e escreva seu texto

Avaliar:

Avalie o resultado do seu trabalho

Comunicar:

Escolha o canal de comunicação para 

divulgar a informação produzida

Ser Lido e Avaliado:

Utilize ferramentas que 

facilitem a recuperação e a 

visibilidade da sua produção

Reconhecer:

Identifique o assunto da sua pesquisa

Buscar:

Identifique onde encontrar 

documentos para sua pesquisa

Oito passos da pesquisa



Oito passos da pesquisa

Avaliar

Reconhecer
Recuperar e 

Acessar
Buscar Usar Usuário como 

leitor

Ser Lido e 

Avaliado

Sintetizar e 

Produzir
Comunicar Usuário como 

autor

Problematização dos passos



A estrutura de nosso curso de extensão

•Bibliotecas UFRGS e SABi+

• Introdução à pesquisa com Mendeley e Zotero

•Pesquisa no Portal CAPES

•Pesquisa com E-books

•Pesquisa com Pubmed

•Pesquisa com Scopus

•Pesquisa com Web of Science

Bases de dados e recursos gerais de informação

•Gerenciadores de Referências – Mendeley

•Gerenciadores de Referências – Zotero

•Trabalho Acadêmico com Mendeley

•Trabalho Acadêmico com Zotero

Gerenciadores de referência e normalização de documentos

•Ética na publicação científica

•O pesquisador e sua produção científica 1: qualidade e indexação

•O pesquisador e sua produção científica 2: indicadores de avaliação

• Lume: visibilidade da produção UFRGS

A relação do pesquisador com sua produção



13

eBooks – Total de Downloads por Ano pela UFRGS

477.697 Acessos em2018: Uma média de 1.327 Acessos por Dia aos E-books da Springer Nature!
IMPRESSIONANTE!
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Comprar para usar

O uso depende 

em grande 

medida de 

nosso 

trabalho!
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eBooks – Total de Downloads por Ano pela UFRGS
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O Super 8 se 

tornou uma 

grande marca 

do Sistema de 

Bibliotecas

Se tornou um 

argumento para 

captação de 

recursos



O acervo eletrônico O espaço da biblioteca para ressignificar




