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RESUMO 

Este trabalho contextualiza através da análise de fontes bibliográficas e relato de experiência a 

temática da inserção dos livros eletrônicos na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).  Essa 

elucidação tem por objetivo mostrar o processo metodológico adotado pela Biblioteca Central da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), na tomada de decisão de aplicar recursos 

orçamentários nos modelos de negócios de livros eletrônicos. Inicialmente o relato descreve a UFSM 

em sua estrutura educacional e geográfica. Expõe o Sistema de Bibliotecas e o funcionamento 

referente à formação e desenvolvimento das coleções, com ênfase na aquisição centralizada. Apresenta 

conceitos sobre livros eletrônicos e os modelos de negócios disponíveis no mercado. Destaca a 

metodologia adotada. Relata o processo de inserção da temática na instituição e aponta os resultados 

finais.  

Palavras-Chave: Livros Eletrônicos; Universidade Federal de Santa Maria; Gestão de Recursos.  

 

ABSTRACT 

This work contextualizes through the analysis of literature sources and reporting experience the theme 

of integration of electronic books in the Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). This 

elucidation is to show the methodological process adopted by the Central Library of the Federal 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), in making the decision to apply budgetary resources in 

the business models of electronic books. Initially the report describes UFSM in their educational and 

geographical structure. Exposes the Library System and operation relating to the formation and 

development of the collections, with an emphasis on centralized acquisition. Presents concepts about 

electronic books and business models available on the market. Highlights the methodology adopted. 

Describes the process of insertion of thematic in the institution and indicate final results.  

 

Keywords: Electronics Books; Universidade Federal de Santa Maria; Resource Management. 
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1 Introdução  

 

A partir das facilidades advindas com o acesso às redes de comunicação, mudanças 

significativas ocorreram nas formas de produção, disseminação e aplicação do saber. 

Atualmente, a transmissão do conhecimento se propaga independentemente das estruturas 

tradicionais de fontes de informação. Suportes eletrônicos oriundos dos avanços tecnológicos 

ocupam espaço gradativamente maior no mercado. Alternativas foram lançadas em termos de 

estruturas e possibilidades de acesso, exigindo das bibliotecas, uma reformulação em seus 

métodos de gerenciamento, visando à inserção dessas novas tecnologias.  

Dentre as alternativas tecnológicas na área de disseminação do conhecimento surgiu o 

livro eletrônico, uma ferramenta que ultrapassa barreiras físicas e que estabelece novos 

desafios e discussões. Segundo Reis e Rozado (2013, p.1), “O livro digital é um desses 

produtos inovadores gerados pela sociedade, agora denominada de sociedade da informação”. 

Estar inserido nesse novo contexto informacional é preocupação permanente das bibliotecas 

universitárias das instituições de ensino superior. Estudos e planejamento são necessários para 

superar os desafios que o tema requer.  Assim também nas Bibliotecas da Universidade 

Federal de Santa Maria essa temática está sendo debatida.  

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) está localizada no centro geográfico 

do estado do Rio Grande do Sul, distante 290 km da capital do estado, Porto Alegre. Foi 

criada em 14 de dezembro de 1960. O corpo discente é constituído de 29.101 estudantes, em 

todas as modalidades de ensino. O quadro de pessoal conta com 4.395 servidores, incluindo 

1.847 docentes do ensino superior, docentes de educação básica, técnica e tecnológica e 2.815 

técnico-administrativos em educação. (UNIVERSIDADE..., [2014?]) 

A UFSM oferece 332 cursos, nas modalidades presencial e a distância, sendo 150 

cursos de graduação, 140 de pós-graduação, 9 de ensino médio, e 33 pós-médio, distribuídos 

nos campi dos municípios de Santa Maria, Silveira Martins, Frederico Westphalen e Palmeira 

das Missões. O campus central localiza-se em Santa Maria. (UFSM..., 2012) 

A atual estrutura estabelece a constituição de dez Unidades Universitárias: Centro de 

Artes e Letras (CAL), Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE), Centro de Ciências 

Rurais (CCR), Centro de Ciências da Saúde (CCS), Centro de Ciências Sociais e Humanas 

(CCSH), Centro de Educação (CE), Centro de Educação Física e Desportos (CEFD), Centro 

de Educação Superior Norte/RS (CESNORS), Centro de Tecnologia (CT) e Unidade 



4 

 
 

Descentralizada de Educação Superior da Universidade Federal de Santa Maria em Silveira 

Martins/RS (UDESSM). Além disso, a Instituição possui três unidades de educação básica, 

técnica e tecnológica: o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM), o Colégio 

Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria e o Colégio Agrícola de Frederico 

Westphalen (CAFW). (UFSM..., 2012) 

O Sistema de Bibliotecas da UFSM é constituído de uma Biblioteca Central e 12 

Bibliotecas Setoriais, totalizando 13 bibliotecas, sendo 9 em Santa Maria e 4 nas demais 

localidades. 

 A aquisição de material bibliográfico para todas as bibliotecas é centralizada na 

Biblioteca Central e executada pela Divisão de Aquisição que administra e gerencia o 

orçamento da Universidade destinado à formação e desenvolvimento das coleções. Devido ao 

elevado número de sugestões de bibliografia enviadas, os recursos orçamentários são 

insuficientes para o atendimento integral dos pedidos, necessitando assim estabelecer 

prioridades no atendimento. Essa prioridade é definida para atender inicialmente as 

solicitações docentes, as bibliografias básicas e complementares dos cursos novos e as 

bibliografias dos cursos que apresentem alterações nos projetos político pedagógicos.  

Os títulos selecionados para inclusão nos processos de compra originam-se nas 

sugestões enviadas pela comunidade universitária mediante formulário acessado na página da 

Biblioteca na Internet. O preenchimento do formulário e posterior envio estão 

permanentemente disponíveis.  

O propósito desse artigo é descrever a experiência da Biblioteca Central da UFSM, na 

tomada de decisão de aplicar recursos orçamentários nos modelos de negócios de livros 

eletrônicos. Essa decisão gerou análises e estudos, visando atender as necessidades e 

expectativas de oferecer novos suportes tecnológicos de pesquisa à comunidade universitária.  

 

2 Revisão de Literatura  

 

O conhecimento foi perpetuado ao longo da história da humanidade por meio de 

diferentes formatos. As formas de acesso à informação foram sendo alteradas e com o auxilio 

da tecnologia, houve a inserção de novas ferramentas. As bibliotecas não ficaram à margem 

dessas mudanças e atualmente a disseminação do conhecimento conta com um suporte a mais, 
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denominado livro eletrônico.   

 Segundo Cavalcanti e Cunha (2008), livro eletrônico ou livro digital é um material que 

foi transformado para a forma eletrônica, ou inicialmente criado em meio digital. De acordo 

com Reis e Rozado (2013), a leitura de um livro eletrônico ou também chamado de e-book 

, 

pode ser feita através de diferentes suportes como: tablet,

 notebook


, smartphone


, e-readers 

(leitores de livros eletrônicos), celular, entre outros.  

 Os autores Duarte et al. (2013; p.2) apud Wilson e Landoni (2001), trazem um 

conceito mais extensivo sobre o assunto 

a definição de livros eletrônicos engloba três diferentes aspectos, a 

saber: a) dispositivos de hardware que permitem aos leitores 

acessarem conteúdos; b) aplicações de software, usadas para 

visualizar conteúdo online e; c) o conteúdo que é visualizado através 

de um dispositivo de hardware ou de aplicações de software. 

 

Apesar de o livro digital atualmente estar em ampla ascensão e ser caracterizado como 

uma novidade tecnológica em termos de suporte a informação, segundo Silva (2013, p.3) 

apud Procópio (2010), o assunto “vem sendo discutido desde os anos 1990, embora seu 

mercado tenha ganhado força no fim da primeira década do século XXI. Contudo, para os 

usuários em geral, o formato ainda é uma novidade”. Ao que tudo indica os e-books são 

ferramentas que terão cada vez mais espaço no mercado editorial. 

Os modelos de negócios apresentados pelos editores são diversificados e visam tornar 

os produtos interessantes às instituições, além de manter a proteção contra a distribuição 

indevida e garantir os seus lucros. Nesse trabalho será abordada a aquisição de e-books por 

compra perpétua e a assinatura.  

A compra perpétua se caracteriza como a aquisição permanente do material e segundo 

Nascimento (2013, p.1) “o e-book adquirido passa a ser de propriedade da biblioteca, como se 

fosse um exemplar impresso”. As instituições podem adquirir através da compra, coleções 

fechadas de livros eletrônicos, ou escolher título a título, sendo essa última forma semelhante 

à aquisição de livros impressos. Os materiais são disponibilizados para os usuários, 

                                                
 e-books: abreviação em inglês do termo eletronic book que significa – Livro eletrônico.  
 Tablet – Computador portátil de pouca espessura e com tela sensível ao toque. 

 Notebook - computador portátil, espécie de laptop com peso de cerca de 2 kg 


 Smartphone – É um telefone celular e a expressão significa telefone inteligente em português, possui sistema 

operacional. 
* On-line – conectado direto ou remotamente a um computador e pronto para uso. 
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geralmente por meio de acesso on-line a uma página do fornecedor. Muitos editores já 

oferecem a opção de inserção do endereço no catálogo eletrônico da biblioteca, o que 

possibilita acesso ao material diretamente do sistema da unidade de informação. “Por não 

prover à editora controle do uso e por ser altamente suscetível à distribuição ilegal, os custos 

para aquisição permanente são, frequentemente, muito onerosos e acarretam em baixo 

interesse pelas bibliotecas” (SERRA, 2013, p.8). 

Na modalidade de compra perpétua, as bibliotecas precisam tomar certas precauções 

para se certificar que o acesso ao material adquirido por compra será realmente mantido. 

A fim de garantir que os e-books adquiridos sob esse modelo sejam realmente de 

acesso perpétuo, é necessário avaliar como o fornecedor pretende manter o acesso a 

longo prazo. Assim, o contrato ou licença de uso deve ter cláusulas que preveem o 

que ocorre se o formato atual do livro se tornar obsoleto, ou se o fornecedor sair do 

mercado ou perder o direito de distribuir algum título. (NASCIMENTO, 2013, p.3) 

 

Em qualquer das formas de aquisição identificam-se aspectos positivos e negativos. 

No caso específico da compra perpétua, uma desvantagem se refere à edição, pois a aquisição 

corresponde a edição específica, não havendo atualizações automáticas. Como vantagem 

pode-se elencar a disponibilização do título para toda a comunidade acadêmica, sem a 

necessidade de adquirir mais exemplares do mesmo título, como nas edições impressas. 

Analisando essa forma de aquisição, pode-se considerar que é mais apropriada para as áreas 

do conhecimento em que a necessidade de atualização dos conteúdos é menos imediata, não 

havendo a necessidade de lançamentos anuais de novas edições.  

O modelo assinatura é outra forma de aquisição amplamente divulgada pelos editores. 

No padrão compra o material se torna do cliente, já no caso das assinaturas, as bibliotecas 

alugam o acesso aos conteúdos por um período de tempo (SILVA, 2013).  

Atualmente, existe a opção de assinatura de pacotes fechados, ou seja, a assinatura 

refere-se ao acesso das coleções na íntegra, sem escolha de títulos individualmente. Uma das 

desvantagens desse sistema fechado, conforme Serra (2012, p.6) é que “muitas vezes as obras 

ofertadas são substituídas do pacote, o que desagrada aos bibliotecários, pois o controle da 

coleção disponível a seus usuários passa a ser gerenciado pelos editores e provedores de 

conteúdo”. Contudo, pelas análises de propostas de fornecedores, alguns já disponibilizam 

assinaturas, onde o cliente escolhe os títulos que deseja que façam parte de seu pacote, 

tornando as coleções assinadas personalizadas de acordo com as demandas e contribuindo 

assim para a formação gerenciada das coleções das bibliotecas (FAGUNDES, 2012). Os 

contratos firmados podem ser anuais, bianuais ou de período maior. Essa determinação de 
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período de tempo vai de acordo com o recurso disponível para investimento nas assinaturas 

(NASCIMENTO, 2013). 

É importante refletir sobre o tipo de material disponibilizado pelos fornecedores em 

seus pacotes. Segundo Serra e Silva (2012, p.12): 

Normalmente os pacotes são formados por títulos que são definidos pelos editores, 

onde as obras na versão impressa já apresentaram vendagem significativa, porém 

encontram-se estabilizadas, representando um baixo risco no montante das vendas. 

Desta forma, a versão do livro no formato digital não causará impacto negativo na 

receita da editora, caso as vendas eletrônicas não se confirmem. 

 

No modelo assinatura, as instituições não são proprietárias dos conteúdos, o que 

constitui uma desvantagem, pois, assim que a assinatura não é renovada todo o conteúdo fica 

indisponível. Segundo Serra (2013, p.6), “Algumas instituições podem considerar esta prática 

não interessante, pois o investimento anual será alto, não representando um crescimento do 

patrimônio da biblioteca”.  Alguns editores oferecem em seus modelos, as atualizações das 

edições pertencentes à coleção de forma automática e sem nenhum custo adicional para o 

assinante, assim como acréscimos de títulos durante o período de assinatura. 

Os modelos de negócios e os custos oferecidos pelas empresas que trabalham com e-

books não seguem um padrão. É importante que cada biblioteca universitária que planeje se 

tornar adepta desta ferramenta avalie as necessidades da instituição a qual está inserida, e 

escolha o modelo que melhor satisfaça as demandas existentes e a disponibilidade de recursos 

financeiros. 

 

 

3 Materiais e Métodos  

A metodologia utilizada neste trabalho é baseada inicialmente em revisão de 

bibliografia sobre o assunto, a fim de fornecer fundamentação teórica acerca do tema. Além 

disso, foi considerado paralelamente o conhecimento empírico, ou seja, elaborado a partir da 

experiência de trabalho da Divisão de Aquisição e de questões pertinentes à instituição. 

 

4 O processo de inserção de livros eletrônicos no Sistema de Bibliotecas da UFSM 

 

A crescente oferta de títulos de livros disponíveis como e-book, que segundo 
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Nascimento (2013, p.1) “é um livro cujo conteúdo é apresentado de forma digital”. Essa 

situação aliada a outros fatores gerou por parte da Divisão de Aquisição da Biblioteca Central 

da UFSM, análise criteriosa para a tomada de decisão de quais títulos e de que forma 

disponibilizar esse novo formato à comunidade acadêmica. A diversidade de editoras e tipos 

de negócios utilizados para comercialização no Brasil, demonstra que o mercado ainda esta 

tentando adaptar-se aos interesses tanto dos editores, quanto dos usuários finais.  

A partir de 2008 com a aplicação do Programa de Reestruturação das Universidades 

(REUNI) na UFSM, houve a criação de novos cursos, bem como a ampliação de vagas nos 

cursos já existentes. Essas ações foram possíveis graças a recursos garantidos pelo referido 

Programa. Todo o aporte financeiro previsto contemplou os anos de 2008 a 2012, totalizando 

5 anos. Após a conclusão do Programa, fez-se necessário a manutenção dos acervos 

bibliográficos atualizados, considerando a intensa produção bibliográfica em todas as áreas do 

conhecimento, tanto dos cursos novos quanto dos cursos já existentes. A partir de 2013, com o 

término do repasse de recursos extras, o orçamento da Biblioteca destinado à aquisição de 

material bibliográfico permaneceu com a parcela representativa no orçamento geral da 

Universidade idêntica ao período anterior ao Reuni e tendo uma comunidade mais numerosa 

para atender.  

A inserção dos livros eletrônicos na UFSM teve início, com a identificação da 

demanda desses suportes na instituição. Alguns fatores internos da instituição foram 

considerados relevantes para a decisão de aplicar recursos nessa nova tecnologia, tais como:  

 Necessidade de aquisição de inúmeros exemplares de um mesmo título para atender as 

diversas unidades da Instituição, localizados em municípios distintos, em vista de que 

cursos idênticos são oferecidos em mais de um local; 

 Aplicação de recurso na compra de muitos exemplares de um mesmo título para 

atender turmas de alunos numerosas; (FAGUNDES, 2012) 

 Espaço físico limitado para o crescimento da coleção, fato comum em diversas 

bibliotecas do sistema; 

 Averiguação da existência de títulos nacionais solicitados pela comunidade acadêmica 

na versão impressa, também disponibilizada no mercado no formato de e-book;  

 Verificação da existência de títulos de livros nacionais nas bibliotecas da UFSM que 

apresentam número expressivo de empréstimos e reservas e que se encontram 

disponíveis no formato eletrônico. 
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A ideia inicial para inserção de livros eletrônicos na coleção bibliográfica da UFSM 

foi a de escolher um curso com carências de material impresso no acervo disponível. Essa 

proposta definiu como escolha o curso de Meteorologia, e se iniciaram consultas para 

encontrar modelos de negócios que atendessem especificamente as características desse curso.  

Ao desenvolver o tema, porém, ficou claro que o processo de aquisição dos livros 

eletrônicos na instituição teria que obedecer a uma metodologia.  A partir do conjunto de 

necessidades identificadas foi feito um estudo sobre o tema, utilizando fontes bibliográficas 

disponíveis.  

A partir dos estudos, surgiram as primeiras decisões em relação aos tipos de materiais 

que seriam adequados para melhor responder as demandas. A primeira decisão foi de 

abandonar a idéia de atender cursos em separado e tentar adquirir produtos que abrangessem o 

maior número de áreas relacionadas aos cursos oferecidos pela instituição.  

O segundo passo foi em relação ao idioma dos materiais, para o primeiro ano de 

experiência o português foi definido com o intuito de facilitar o processo de adaptação da 

comunidade acadêmica e incentivar o uso desse novo suporte.  Dentre os outros critérios 

desejados estava o acesso simultâneo ilimitado, o acesso remoto em qualquer horário e bases 

com relatórios de estatísticas de uso. Além disso, surgiu o interesse de oferecer de forma on-

line as normas técnicas. 

O estudo dos modelos de negócios disponíveis no mercado brasileiro foi o terceiro 

passo na ação continuada. Esse estudo consistiu de consultas a páginas na internet, contatos 

por telefone e e-mail e também apresentação de produtos por parte dos fornecedores e 

editores de livros eletrônicos.  

A outra etapa do processo constituiu-se na análise das propostas dos modelos 

apresentados à universidade. Um comparativo entre as demandas da instituição e os modelos 

de negócios apresentados foi realizado, com o intuito de analisar as propostas comerciais e 

identificar a que melhor se adequava as necessidades da universidade. A continuação da 

inserção dos materiais ocorreu com o período de testes gratuitos de produtos pré-selecionados.  

A fase final ocorreu com a negociação após a seleção do modelo assinatura de livros 

eletrônicos de bases com conteúdo em português, com acesso simultâneo ilimitado e que 

atendessem a várias áreas do conhecimento. Foram assinadas duas bases de livros eletrônicos 

e parte de uma base de normas técnicas de acordo com a disponibilidade existente de recurso. 
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5 Resultados Parciais/Finais 

 

Após as análises e estudos pertinentes ao tema, foi decidido pela aplicação dos 

recursos inicialmente em e-books em português. O formato de negócio escolhido restringiu-se 

a modalidade de assinatura com acessos simultâneos ilimitados, 24 h por dia. 

Foram escolhidos e assinados três contratos que permitem acesso a livros e materiais 

eletrônicos, com empresas distintas. Destas, duas com acesso através de login
,

 e senha, 

possibilitando assim, consulta ao material fora do ambiente da Universidade, e uma assinatura 

de normas técnicas com acesso permitido somente nos equipamentos da Universidade, ou 

seja, através do Internet Protocol (IP)

 das máquinas. As assinaturas tiveram início a partir de 

janeiro e fevereiro de 2014. 

Os contratos apresentaram situações diferenciadas para os títulos negociados, que são: 

 Um dos contratos possibilitou o acesso a normas técnicas nacionais, com 

escolha de 100 títulos de interesse para os diversos cursos da Universidade; 

 Outra escolha recaiu sobre uma coleção de cerca de 4.200 títulos em português 

de editoras conhecidas e referenciais no mercado brasileiro e de caráter 

multidisciplinar. A assinatura prevê a disponibilidade total da coleção, sem 

possibilidade de escolha e com inclusão frequente de títulos; 

 E por fim, um contrato com escolha de 14 títulos referentes a área da saúde.  

 

6 Considerações Parciais/Finais 

 

Considera-se como próximas atividades, o estudo e análise das estatísticas de 

utilização dos títulos disponibilizados eletronicamente, fundamentando assim adequações que 

se fizerem necessárias para as escolhas efetuadas. Paralelamente, encaminhamentos estão 

sendo direcionados à administração central da Universidade na tentativa de aumentar 

gradativamente à parcela do orçamento geral destinado a atualização dos acervos 

bibliográficos.  

 Além disso, durante o ano corrente proceder-se-á consultas de opinião aos usuários do 

                                                
 Login – Código com o qual um usuário se identifica para acessar o servidor de uma rede. 

 Internet Protocol – Protocolo de comunicação da Internet. 
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sistema de bibliotecas, verificando a aceitação do novo serviço. Iniciativas de divulgação para 

promover o acesso dos materiais disponibilizados como e-books já estão incorporados aos 

treinamentos na instituição. 

Concluindo essa abordagem, salienta-se a importância das bibliotecas manterem-se 

atentas as novas tendências e serviços que as redes de comunicação possibilitam, 

acompanhando e atendendo as necessidades de seu público alvo.  
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