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RESUMO

Descreve e analisa a participação do Profissional da Informação no
Sistema da Qualidade nas Empresas, com ênfase no controle de
documentos e registros da Qualidade. Os objetivos do estudo são:
Colaborar para o enriquecimento teórico do tema, através da realização de
uma revisão de literatura; Contribuir para a conscientização dos
Profissionais da Informação nas Empresas quanto à sua atuação no
gerenciamento da informação do Sistema da Qualidade; Apresentar
conceitos básicos para a implantação do Controle de Documentos
baseado na ISO 9000, com o objetivo de apoiar a efetiva participação do
Profissional da Informação nos Sistemas da Qualidade; e Analisar uma
experiência prática de atuação de Profissionais da Informação em
Sistemas da Qualidade, por intermédio de Estudo de Caso, realizado no
Serviço de Informação da COPENE.
Com esta pesquisa, conclui-se que o Profissional da Informação tem
capacidade profissional para atuar em Sistemas da Qualidade,
principalmente tendo em vista sua similaridade com Sistemas de
Informação, área de atuação deste profissional.
É feita uma análise sobre o perfil básico esperado deste Profissional,
relacionado a fatores comportamentais, situacionais, técnicos e
intelectuais.
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ABSTRACTS

Describes and analyses the participation of the Information Professional in
the Quality System, with a special focus on document Control and Quality
records. The objectives of the study are: to contribute to the theorethical
strenghtening of the theme, by a literatura review; to contribute to
Information Professionals working in companies, enlightening them about
their roles in the Quality System Information Management; to present the
basic concepts for the introduction of Document Control based on ISO9000, with the objective of giving support to the effective participation of the
Information Professionals in the Quality Systems; and, by a case study of
COPENE’s Information Service, analyse a practical experience of
Information Professionals working in Quality Systems.
By this research, it is possible to conclude that the Information Professional
has the ability to work in Quality Systems, principally due to its similarity to
the Information Systems. Furthermore, an analysis of the basic profile of
this professional is proposed, relating it to behavioral, environmental,
technical and intellectual factors.
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Escopo e Justificativa do Estudo

O escopo da dissertação em questão é a análise e aprofundamento,
através de revisão de literatura e de Estudo de Caso, de uma nova
possibilidade de atuação do Profissional da Informação nas empresas: os
Sistemas da Qualidade.

Além disso, será dado um destaque à sistemática que, no Sistema
da Qualidade, tem maior sinergia com o Profissional da Informação: o controle
de documentos e registros da Qualidade.

Defende-se a seguinte hipótese: tendo em vista a familiaridade entre
os Serviços de Informação e os Sistemas da Qualidade, o Profissional da
Informação tem, à sua disposição nas empresas, uma nova área de atuação,
que deve ser encarada como tal e devidamente preenchida.

Entende-se que esse reposicionamento poderá permitir ao
Profissional da Informação a ampliação do seu mercado de atuação e, além
disso, propiciar uma revisão na imagem do profissional dentro das empresas:
uma evolução de elemento passivo para agente ativo, agente de
transformação.
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1.2

Principais Objetivos do Estudo

Os principais objetivos a serem atingidos com o desenvolvimento da
presente dissertação de mestrado são:

a)

Colaborar para o enriquecimento teórico do tema, realizando
uma revisão de literatura;

b)

Contribuir para a conscientização dos Profissionais da
Informação nas empresas quanto à sua atuação no
gerenciamento da informação do Sistema da Qualidade;

c)

Apresentar conceitos básicos para a implantação do Controle
de Documentos baseado na ISO 9000, com o objetivo de
apoiar a efetiva participação do Profissional da Informação nos
Sistemas da Qualidade;

d)

Analisar experiências práticas de atuação de Profissionais da
Informação em Sistemas da Qualidade, por intermédio de
Estudo de Caso.
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1.3

Plano de Pesquisa

O Plano básico de pesquisa é composto dos seguintes passos:

a)

Realização de levantamento bibliográfico nas principais fontes
de pesquisa da área de Ciência da Informação, com o objetivo
de identificar trabalhos desenvolvidos sobre o tema da
pesquisa (período coberto: de jan/1990 a dez/1997);

b)

Realização de pesquisa bibliográfica em fontes de informação
designadas como “literatura cinzenta”: Anais de Congresso,
Simpósios, Encontros da área de Ciência de Informação, com
o objetivo de identificar trabalhos desenvolvidos sobre o tema e
também estudo de casos e experiências práticas (período
coberto: de jan/1990 a dez/1997);

c)

Identificação e seleção de Instituições que disponham de
Profissionais de Informação atuando em Sistemas da
Qualidade;

d)

Realização de Estudo de Caso em Instituição representativa
dessa nova modalidade de atuação profissional, visando:
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d.1)

Identificar uma experiência prática do tema abordado
teoricamente;

d.2)

Caracterizar o Serviço de Informação e sua
instituição mantenedora;

d.3)

Identificar

os

principais

oferecidos

pelos

produtos

Profissionais

da

e

serviços

Informação

atuantes em Sistemas da Qualidade;

d.4)

Analisar a realidade observada no Estudo de Caso e
caracterizar as áreas / processos do Sistema da
Qualidade em que o Profissional da Informação pode
atuar.
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2

REVISÃO DE LITERATURA

2.1

Panorama Geral sobre o movimento pela Qualidade

A discussão de questões relacionadas ao tema Qualidade,
enfocando tanto seus aspectos teóricos como aplicações específicas, cada dia
ganha mais espaço na literatura especializada nacional, principalmente em
razão da importância desse assunto para as empresas.

Sem dúvida, o país aos poucos desperta para os benefícios que a
aplicação da Gestão da Qualidade pode oferecer, buscando entender melhor
suas propostas e possibilidades.

O advento da Gestão da Qualidade Total refletiu-se em inúmeras
mudanças no ambiente empresarial brasileiro, que em razão do atraso
decorrente de anos de estagnação, teve rapidamente que adaptar-se às
mudanças que a globalização e a competitividade, cada vez mais acirradas,
vêm exigindo.
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Como destaca Azambuja referindo-se à realidade do mercado
empresarial neste final de século,

só há uma fórmula definitivamente segura para sobreviver e prosperar
frente à concorrência: obter ao longo do tempo a contínua preferência
dos clientes, isto é, não perder clientes antigos e conquistar, sempre,
clientes novos. Em situações de grande competição, o êxito estará
dependente da atenção dispensada a detalhes na busca da satisfação
dos clientes, especialmente no setor de serviços. (1996, p.10)

Com os profissionais atuantes nas empresas brasileiras não foi
diferente. As exigências do mercado forçaram os profissionais de todas as
áreas a se adaptarem e a questionarem velhos paradigmas. Tem sido uma
questão de sobrevivência.

Nessa linha, o Profissional da Informação1 também vem passando
por um questionamento de seu papel nas empresas. A própria sobrevivência
desta categoria profissional está relacionada com sua capacidade para
posicionar-se ou reiterar-se em diferentes ambientes organizacionais, que,
queiramos ou não, encontram-se em acelerado processo de transformação.
(conforme Alba et al, 1997, p.19)
1

O conceito de Profissional da Informação que será utilizado neste trabalho apóia-se no
conceito de Moderno Profissional da Informação apresentado por Guimarães, ou seja, aquele
profissional “capaz de fornecer a informação certa, de fonte certa, ao cliente certo, no
momento certo, de forma certa e a um custo que justifique seu uso.” E dentre esses
profissionais inclui-se, dentro outros, os “administradores, arquivistas, analistas de sistemas,
contadores, bibliotecários e museólogos... cada qual desempenhando papéis específicos
nesse rol” (1997, p.126).
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Enfocando especificamente a relação entre o Profissional da
Informação e as iniciativas relacionadas à Gestão da Qualidade Total no Brasil,
nota-se ainda a inexistência de uma base teórica sólida que permita um estudo
aprofundado do tema. É grande o número de relatos de experiências,
especialmente aqueles publicados em Anais de eventos, nos quais casos reais
de aplicação são comunicados.

Todavia, somente na literatura especializada internacional se pode
observar um estudo mais aprofundado sobre a contribuição da Gestão da
Qualidade em projetos de melhoria de Serviços de Informação ou mesmo sobre
a participação direta do Profissional da Informação em Sistemas da Qualidade.

Com o objetivo de contextualizar o tema que se pretende abordar
neste trabalho, será apresentada a seguir uma revisão de literatura sobre
Gestão da Qualidade em Serviços de Informação. Por entender que essa
sistematização, em nível internacional, já se encontra em estágio bastante
avançado, este trabalho irá concentrar seu enfoque na literatura publicada no
Brasil.

A seguir, e apartir dos subsídios teóricos colhidos, o tema central
deste trabalho - a participação do Profissional da Informação em iniciativas
relacionadas ao Sistema da Qualidade - será apresentado e discutido.
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2.2

Algumas considerações sobre Qualidade e Gestão da Qualidade
Total - GQT

É comum encontrar, especialmente na literatura nacional, a palavra
qualidade enfatizada das mais variadas maneiras. Freqüentemente, ela é
apresentada desvinculada de todo o contexto de uma proposta estruturada em
termos de Gestão da Qualidade Total.

Na realidade, para correto entendimento dessa questão, é
imprescindível ter em mente que qualidade, enquanto substantivo do gênero
feminino, significa “propriedade, atributo ou condição das coisas ou das
pessoas capaz de distingui-las das outras e de lhes determinar a natureza”
(Ferreira, 1986, p.1424). Portanto, podemos desenvolver qualquer atividade do
nosso dia-a-dia com qualidade, buscando incorporar em nossas atividades um
nível de excelência tal que faça com que destaquem-se daquelas realizadas por
outros profissionais ou serviços de informação. Não necessariamente, porém,
essa atividade estará vinculada à forma de gestão sobre a qual estamos
falando neste trabalho.

Embora a preocupação com a qualidade não possa ser
absolutamente considerada uma coisa nova para os bibliotecários (conforme
Whitehall, 1992), é necessário, no entanto, ter bem clara a distinção entre uma
preocupação geral com a questão do aprimoramento de seus serviços, que os
profissionais da informação aparentemente sempre tiveram e o estabelecimento
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de uma nova cultura organizacional centrada na melhoria contínua de serviços
e produtos, em última análise, a proposta maior da Gestão da Qualidade.

O primeiro enfoque é pontual e excessivamente dependente de
individualidades; o segundo é abrangente e sistematizado de maneira a
conjugar todos os esforços institucionais e profissionais em uma única direção,
de uma forma objetiva e concreta. Ou seja, enquanto no primeiro caso a busca
e manutenção da qualidade de serviços e produtos fornecidos pela biblioteca
ou centro de informação ocorre como resultado de esforços individuais, no
segundo existe toda uma estrutura gerencial que busca a qualidade como
elemento essencial de todas as atividades, visando atingir os objetivos
institucionais.

Entende-se, por conseguinte, que muitas vezes a palavra qualidade
é utilizada muito mais como uma forma de chamar a atenção para alguns
projetos de melhoria (o que, em si, não causa grande dano, pois afinal é um
sinônimo de fazer as coisas bem feitas, com excelência etc.) e muito menos
como uma estrutura administrativa na qual o objetivo da qualidade foi
institucionalizado. O que se deve evitar, portanto, é uma distorção do conceito e
até mesmo sua vulgarização. Essa vulgarização só trará prejuízos para o
avanço das empresas e, até mesmo, o crescimento de céticos aos projetos de
Qualidade Total, muitos dos quais já a consideram apenas mais uma “onda
administrativa” que será logo substituída por outra forma de gestão.
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Conceitualmente, a Gestão da Qualidade Total (GQT) é definida
como:

modo de gestão de uma organização, centrado na qualidade, baseado
na participação de todos os seus membros, visando ao sucesso a longo
prazo, através da satisfação do cliente e dos benefícios para todos os
membros da organização e para a sociedade. (ABNT, 1994, p.6).

Isto significa dizer que a Qualidade Total deve ser entendida como
“a filosofia que coloca qualidade como ponto central dos negócios e atividades
da empresa, disseminando-a em todas as atividades e para todas as pessoas”
(ISO, 1994, p.25).

A Qualidade Total, portanto, é uma forma de gestão e para a sua
efetiva utilização, são necessários inúmeros esforços por parte da alta
administração da empresa, além da estruturação de um Sistema da
Qualidade, que é considerado elemento básico para a implementação da
GQT.

Neste contexto, a palavra qualidade deixa de ter a acepção de
alguma coisa realizada de maneira distintiva, para adquirir a seguinte
definição: “Totalidade de características de uma entidade que lhe confere a
capacidade de satisfazer as necessidades explícitas e implícitas” (ABNT,
1994, p.3).
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Assim, como cita a própria ABNT, “em algumas referências a
qualidade é definida como ‘adequação ao uso’ ou ‘adequação ao propósito’,
ou ‘satisfação do cliente’ ou ‘conformidade aos requisitos’” (1994, p.4).
Qualidade, portanto, no contexto apresentado, deve ser vista como um
elemento relacionado a um todo, que é a própria GQT e não como um
elemento isolado.

A partir dos aspectos conceituais expostos, apresenta-se, a seguir,
uma abordagem sobre a aplicação da Qualidade Total em Serviços de
Informação.
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2.3

Aspectos conceituais de Sistema e Serviços de Informação

O presente estudo objetiva a análise e aprofundamento de uma
nova possibilidade de atuação do Profissional da Informação nas empresas:
os Sistemas da Qualidade. Nesse contexto, faz-se necessário uma
conceituação básica de Sistema e Serviço de Informação para que o objeto
desse estudo possa ser analisado e aprofundado com consistência teórica.

Conceitualmente, “Sistemas de Informação são aqueles que, de
maneira genérica, objetivam a realização da comunicação” (Araújo, 1995, p.
54). De uma forma mais específica, podemos caracterizá-lo como:

um conjunto de procedimentos e equipamentos que tem como objetivo
coletar, registrar, divulgar, armazenar e recuperar informações,
permitindo aos usuários a agilização do processo de tomada de
decisão. (Oliveira, 1994, p.4-5)

Sistemas de Informação, portanto, podem estar presentes em
diversas situações e processos de uma empresa, visto que:

todo o sistema é um sistema de informação, permanentemente
captando no meio, processando em seu interior e liberando, de novo,
no meio, a informação necessária à sua organização. (Dantas, 1992,
p.193)
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O processo, de forma ilustrativa, pode ser descrito da seguinte
forma:

Um Sistema da Informação como ilustrado no Quadro 1,

opera em ciclos de três etapas cada um. Na primeira etapa, input, o
sistema coleta dados no interior ou fora do ambiente da Organização. A
próxima etapa, processamento, envolve a conversão dos dados do
input em formas mais úteis e inteligíveis. Finalmente, no output a
informação é transferida para pessoas ou atividades que irão utilizá-la.
Feedback é o output que “volta” para as pessoas ou atividades
apropriadas; ele pode ser utilizado para a evolução e refinamento do
estágio de input. (Laudon, 1995, p.6)

25

Observa-se que o conceito apresentado é bastante abrangente. No
escopo deste estudo, portanto, será utilizada a classificação de Sistemas de
Informação de Anna da Soledade Vieira, citada por Borges (1995, p.185). A
autora afirma que há um grande espectro de sistemas de informação e, dessa
forma, estabelece uma proposta de classificação de acordo com o nível de
valor agregado e componente tecnológico.

A classificação estabelecida apresenta-se no quadro abaixo:

Quadro 2 - Classificação dos Sistemas de Informação
Níveis

Subsistema/
Classe

Descrição

1º

Bibliotecas e
Centros de
Documentação

Disponibilizam ao usuário o documento
em sua forma ou suporte físico original,
enfatizando tecnologias de organização

2º

Centros de
Informação e
Bancos de Dados

Coletam, armazenam, comparam e
recuperam dados e informações,
constatando-se o uso de tecnologias de
organização e processamento.

3º

Sistemas de Apoio
à Decisão
(inteligência
artificial)

Associam capacidade de processamento
tradicional com habilidade lógica de
solução de problemas.

Gerência de
Age coordenando e integrando os
recursos
diversos meios (pessoas, fontes de
informacionais
informação e tecnologias) para apoio à
(GRI)
gestão estratégica empresarial.
Fonte: Vieira, citada por Borges (1995, p.185)
4º
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No contexto do presente trabalho, será conceituado genericamente
como Serviço de Informação, os subsistemas (níveis) 1º e 2º, ou seja,
Bibliotecas, Centros de Documentação e Informação. A partir dessa definição,
o Serviço de Informação passa a ser encarado como um subsistema do
Sistema de Informação, preservando muitas de suas características e
objetivos.
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2.4

Aplicação de Técnicas de Gestão da Qualidade Total em
Serviços de Informação

Existem muitas limitações para a aplicação da Qualidade Total em
uma área específica da empresa, na medida em que a GQT é uma forma de
gestão global e sistêmica que compreende todos os seus processos
diretamente ligados a seu produto e/ou serviço final. Com relação aos
Serviços de Informação, como aponta Areco,

a biblioteca não constitui por si só uma empresa, mesmo considerando
como empresa qualquer empreendimento que explore determinado
setor da economia com o objetivo de sucesso. Ela se configura como
órgão de recursos informacionais, recursos estes que agregados aos
outros, humanos, materiais e financeiros, completam a clássica
formatação de empresas. Isto quer dizer que a biblioteca ao aplicar
métodos de qualidade total em sua gerência não o faz isoladamente do
órgão que a mantém. (1992, p. 100)

Reforçando esse ponto de vista, Rocha e Gomes, ao se referirem à
aplicação de GQT em Serviços de Informação afirmam que:

nesse caso, não se adota o conceito de Qualidade Total, também
entendida como o envolvimento de toda a organização. Entretanto,
pode-se dirigir esforços para se alcançar qualidade total sob as
premissas da qualidade intrínseca do produto, do custo, do
atendimento, do moral da equipe e da segurança dos clientes internos e
externos (1993, p. 144)
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Nem sempre, infelizmente, esta questão está suficientemente clara
em algumas iniciativas de melhoria da qualidade. Nota-se, na literatura
estudada, uma tendência para aplicar técnicas ou ferramentas relacionadas à
GQT e nomear essas iniciativas de Implantação de Qualidade Total, muitas
vezes sem uma vinculação clara a qualquer Sistema da Qualidade implantado
na Organização na qual o Serviço de Informação está vinculado. Isto, segundo
as premissas conceituais deste trabalho, é muito relevante.

Com o objetivo de exemplificar essa afirmação, apresenta-se, no
Quadro 3, uma iniciativa preliminar de caracterização da literatura sobre
qualidade em serviços de informação publicada no Brasil, centrando-se o
levantamento dessa literatura apenas em revistas especializadas e anais de
eventos científicos de Biblioteconomia e Documentação.

O quadro visa representar os principais artigos publicados,
caracterizando de maneira indicativa, a tendência referente à GQT por eles
abordada, técnica ou ferramenta aplicada, metodologia de trabalho etc. Além
disso, acrescenta-se um comentário extraído do artigo analisado com o
objetivo de melhor contextualizar essa caracterização. Com esse quadroresumo, pretende-se possibilitar uma visão geral das principais tendências de
aplicação da GQT em Serviços de Informação no Brasil, conforme pode ser
depreendida da literatura especializada em língua portuguesa.
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Quadro 3 - Aplicação de conceitos da Gestão da Qualidade Total
em Serviços de Informação

Autor

Técnica de GQT
aplicada

Comentários

Areco
(1992)

Método Deming
(14 pontos)

Bibliotecas autônomas, consideradas como
empresas de prestação de serviços
informacionais, também necessitam interligar
qualidade de seu produto com qualidade do
produto da empresa para a qual presta serviços.
Também neste caso, o produto bibliotecário está
comprometido com o sentido total da qualidade
de um produto específico de uma determinada
empresa. (pág.103)

Belluzzo &
Macedo
(1993)

Método Deming
(14 pontos)

A qualidade passa a existir quando cada
indivíduo na biblioteca compreende e adota a
filosofia da melhoria constante e quando todos
os processos / atividades estiverem sob controle
estatístico. (pág.128)

Braga
(1993)

Implantação do
Programa de
Gerenciamento
das Rotinas,
utilizando as
ferramentas:
Diagrama de
Árvore e 5W 1H

Prestar serviços com qualidade significa
acreditar no potencial humano, significa
diagnosticar os problemas baseados em dados e
fatos, significa criar métodos e utilizar as
ferramentas na resolução de problemas,
significa, acima de tudo atender às
necessidades e expectativas dos clientes. Isto
tudo se consegue, com técnicas, treinamento,
desenvolvimento e uma dosagem de
persistência. (pág. 353)

Pinto
(1993)

Definição de uma
Política / Missão
Normalização de
Processos
(enfatizando o
Fluxo Clientes
Internos /
Externos)

Investir em qualidade total significa definir
claramente os objetivos a atingir, as normas a
serem utilizadas, como serão as características
do produto/serviço final desejado. (pág.136)

Rocha &
Gomes
(1993)

Normalização dos
processos de
trabalho e sua
implantação de
forma uniforme

Para implantar um sistema da qualidade, a
unidade de informação deverá estruturar e tornar
operacional as funções de marketing, de projeto
do produto/serviço, de prestação do serviço e de
análise de desempenho e melhorias do serviço.
(pág.145)
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Autor

Técnica de GQT
aplicada

Comentários

Caldeira
(1994)

Implantação da
Qualidade Total
através da
aplicação do
conceito dos 5S,
Ciclos da
Qualidade

A implantação da Gestão pela Qualidade Total é
um processo que demanda perseverança. No
entanto, a partir do momento em que os
problemas forem enfrentados, pode-se afirmar
que ocorrerão melhorias nos processos
possibilitando aos bibliotecários maior
disponibilidade para prestar um atendimento de
qualidade a seus usuários. (pág.64)

Vieira
(1994)

Ciclo PDCA
Conceitos básicos
de TQM

A Qualidade em unidades de informação seria
alcançada quando fosse esta fosse capaz de:
- cumprir sua razão de ser, provendo a
informação necessária, com os atributos
desejados pelo cliente;
- oferecer atendimento correto, em termos de
cortesia, empenho, discrição, rapidez,
eficiência;
- prover os serviços esperados, ao melhor custo
para o usuário e com mais eficácia que o
concorrente;
- incorporar na sua rotina a busca de
melhoramentos contínuos, tendo como
suporte um sistema de valores;
- atuar de maneira pró-ativa, com base em
comunicação permanente com os clientes.
(pág.10)

Rocha Filho Definição da
Missão do Serviço
(1995)
de Informação
Aplicação do 5S
Padronização das
Rotinas

Com a utilização do TQC, a Superintendência de
Informações Técnicas vem se tornando
importante e participante na empresa, e
principalmente competitiva visando sua
sobrevivência, neste sentido vem ampliando
atividades no sentido de colocar informação o
mais rápido possível na mão de seus
usuários...”. (s/n)
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Autor

Técnica de GQT
aplicada

Comentários

Silva, Almeida
& Belluzzo
(1995)

Normalização de
processos:
Identificar, definir e
executar os processos
operacionais
adequados

Referindo-se ao Plano Gestão de
Qualidade na Rede de Bibliotecas da
UNESP:

Ciclos da
Qualidade:
Formar equipes multi
funcionais e
integradas... para fazer
análises e encontrar
soluções de problemas
pertinentes à área de
atuação e que
interferem na
qualidade desejada
dos serviços e
produtos oferecidos

Neste plano não se adotou ainda o conceito de
Qualidade Total, pois isto requer o envolvimento
de toda a Universidade. Pretende-se dirigir
esforços para se alcançar a qualidade intrínseca
do produto, do custo, do atendimento, da
motivação da equipe de bibliotecários e do
pessoal de apoio e da segurança e satisfação
das necessidades dos usuários. (pág. 7)

Referindo-se às principais dificuldades
encontradas no desenvolvimento do
Projeto:
Resistências às mudanças, liberação de
recursos, cultura da Universidade, recursos
humanos.
(pág. 9)

Barbalho
(1996)

Ferramentas
básicas e
auxiliares da
Qualidade
ISO 9000,
Certificação de
Serviços de
Informação

A filosofia, técnicas e modelos da qualidade são
de fácil adaptação às Unidades de Informação
tendo em vista a facilidade com que encontram
pontos em comum entre a gestão pela qualidade
e a necessidade de maior e melhor atuação
diante das mudanças ocorridas no cenário
nacional e internacional. (pág.117)

Di Chiara,
Tomael &
Oliveira
(1997)

Realização de
Estudo Piloto,
visando avaliar os
atributos da
qualidade dos
produtos e serviços
da Biblioteca,
segundo a visão do
cliente

A qualidade, portanto, é o resultado do trabalho
humano, conjugado com processos de melhoria,
com base em registros e avaliação dos clientes.
Para alcançar a satisfação total dos clientes, o
primeiro passo é saber como eles avaliam os
produtos ou serviços que lhes são oferecidos.
(pág. 153)

Moraes
(1997)

Descreve métodos
de qualidade
aplicáveis a
automação de um
Serviço de
Informação,
incluindo 5S

A coragem para desvencilhar-se da rotina
tradicional e a boa vontade para participar de
atos novos também deverá estar presente em
cada elemento da equipe. (pág. 138)
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Autor

Técnica de GQT
aplicada

Comentários

Muller (1997)

Realização de
Pesquisa Institucional,
visando identificar
aspectos da Gestão da
Qualidade na
Biblioteca

Investir em qualidade total significa definir
claramente os objetivos a atingir, as normas a
serem utilizadas e as características do produto /
serviço final desejado. Isto depende, acima de
tudo, do nível de conhecimento e de
envolvimento de toda a equipe de uma unidade
de informação. (pág. 245)

Analisando os artigos destacados, observa-se que a literatura
estudada dedica bastante espaço para o relato de casos. Neste sentido, uma
experiência interessante de aplicação dos conceitos de GQT em Serviços de
Informação é apresentada em trabalho de Silva et al (1995), no qual se relata
a experiência da Rede de Bibliotecas da Universidade Estadual Paulista
(UNESP) na implantação de seu Plano de Gestão da Qualidade, a partir de
conceitos básicos da GQT.

A estrutura básica do Plano de Gestão da Qualidade elaborado
para a Rede de Bibliotecas da UNESP é composta por 5 programas básicos:

a)

Programa de Acervos;

b)

Programa de Serviços e Produtos;

c)

Programa de Recursos Humanos;

d)

Programa de Infra-Estrutura Física e

e)

Programa do Grupo de Informação Documentária - Reitoria
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Os programas foram concebidos a partir de um diagnóstico sobre a
cultura do sistema no contexto da Universidade e criaram uma base para o
desenvolvimento do processo de melhoria propriamente dito.

No entanto, apesar dessa importante contribuição ao tema, é
necessário reconhecer que a base teórica nacional não é muito grande. Como
anteriormente mencionado, há uma série de relatos de experiências, porém
uma discussão mais aprofundada sobre o assunto na literatura nacional ainda
não foi iniciada. Esta situação é bastante diversa da realidade internacional,
onde vemos uma série de contribuições no que se refere à aplicação de
técnicas, discussões sobre a aplicabilidade dessas técnicas na área de
Serviços de Informação e também, como não poderia deixar de ser, um
enorme número de cases, que são muito importantes para que novas
experiências a serem implantadas não cometam os mesmos erros
estratégicos ou técnicos. Com relação a aplicação de técnicas de Gestão da
Qualidade Total em Serviços de Informação publicados em revistas
especializadas internacionais, destacam-se os trabalhos de Barnard (1993 e
1994), Brockman (1991), Huidobro (1993) e O’Neil (1994),

Em termos de literatura nacional, uma das contribuições na
literatura especializada em Biblioteconomia que se propõe a fazer uma
reflexão maior sobre as perspectivas e dificuldades para implantação da
Gestão da Qualidade em bibliotecas - no caso, as públicas - é a de Vergueiro
(1995). Nesse trabalho, após uma revisão da literatura sobre o tema
enfocando principalmente aquela publicada no Reino Unido, o autor aponta
alguns caminhos possíveis para a implantação da Qualidade em bibliotecas
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públicas brasileiras, alertando ao mesmo tempo para as possíveis dificuldades
que essa proposta certamente deverá enfrentar para sua correta
implementação.

Um outro trabalho que merece destaque é o de Barbalho (1996): a
autora se propõe a analisar o tema visando contribuir com a sistematização
de um referencial teórico. Nesse artigo, apresentam-se conceitos básicos da
Qualidade, um histórico da teoria no mundo, destacando os principais
“pensadores da qualidade”. Além disso, há um capítulo dedicado à análise das
ferramentas da qualidade.

Neste ponto, é interessante que se destaque uma proposição da
autora em relação à sinergia entre os Serviços de Informação e as
ferramentas da Qualidade:

A qualidade, de modo geral, significa o atendimento dos interesses,
desejos e necessidades dos clientes. Esta prática faz parte da
qualidade em Unidades de Informação que, através do conhecimento
dos mecanismos de gestão da qualidade fazem uma adaptação às
suas necessidades tendo em vista a facilidade de entendimento dos
conceitos e a adaptabilidade destes aos procedimentos de uma
Unidade de Informação. (1996, pág.117)

Outra abordagem muito interessante apresentada neste artigo diz
respeito a Certificação ISO 9000, com destaque para a experiência inglesa em
estruturar um Sistema de Certificação de Serviços de Informação.

35

Uma discussão teórica sobre a Gestão da Qualidade Total pode
também ser encontrada no trabalho de Garcia (1994), que traça uma
apreciação crítica da aplicação de teorias da qualidade no país. No entanto,
embora publicado em periódico especializado da área de Ciência da
Informação, esse artigo não procura refletir criticamente sobre as
particularidades de implantação da Gestão da Qualidade Total no ambiente de
bibliotecas ou serviços de informação. Na realidade, poderia ter sido publicado
na literatura de administração em geral.

Sobre a aplicação de conceitos da Gestão da Qualidade Total em
Serviços de Informação, observamos as seguintes tendências na literatura
pesquisada:

a)

Aplicação de métodos e conceitos da GQT como base para a
melhoria de produtos e/ou serviços (destaque para artigo de
Belluzzo & Macedo);

b)

Preferência pela técnica 5S como fase preliminar de
adequação do Sistema (destaque para artigo de Rocha Filho);

c)

Normalização de processos de trabalho e capacitação dos
recursos humanos (destaque para artigo de Pinto).

36

Portanto, tomando por base a literatura estudada, conclui-se que há
escassez de contribuições que enfoquem a implantação da Qualidade Total
em todos os seus aspectos constituintes. Pode-se afirmar, em vista disso, que
prevalece uma prática de aplicação pontual de propostas ou técnicas
específicas de GQT, sem que haja um compromisso efetivo com o
estabelecimento de um programa mais completo ou sem que, muitas vezes,
essa limitação esteja claramente colocada.

Através dessa análise observa-se que a literatura publicada ainda
não possui uma base sólida, ou seja, o tema está sendo abordado
isoladamente, sem uma sistematização mais aprofundada. Vejamos alguns
exemplos, baseados no Quadro 3:

a)

Forte tendência de aplicação isolada das metodologias de
GQT nos Serviços de Informação sem uma relação direta
com projetos de Qualidade Total nas Organizações;

b)

O conceito de qualidade geralmente está sendo apresentado
de forma pontual e está muito mais relacionado com “fazer
bem feito” do que com o conceito proposto pela Gestão da
Qualidade Total;

c)

A pouca literatura disponível está mais centrada em relatos de
experiência, muitas vezes sem suporte teórico.

37

Destaca-se que a presente revisão de literatura em momento algum
pretendeu julgar o grau de importância dos trabalhos revisados. Acredita-se
que esses trabalhos representem o status quo das Instituições enfocadas,
sendo muito importantes para a evolução da área de Ciência da Informação. O
objetivo pretendido foi, antes de mais nada, observar esse tema de uma
maneira global, enfocando suas inter-relações e conceitos mais amplos, bem
como apontando elementos para a caracterização proposta. Este enfoque será
aprofundado nos capítulos que se seguem.
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2.5

O Sistema da Qualidade nas Empresas, baseado na ISO 9000

Um Sistema da Qualidade é, conceitualmente,

apenas um conjunto de recursos, regras mínimas, implementado de
forma adequada (funcionando), com o objetivo de orientar cada parte
da empresa para que execute de maneira correta e no tempo devido a
sua tarefa, em harmonia com as outras, estando todas direcionadas
para o objetivo comum da empresa: ser competitiva (ter Qualidade com
produtividade). (Maranhão, 1994, p. 12)

O conceito tradicional de Sistema da Qualidade, segundo a ISO
8402, define Sistema da Qualidade como um conjunto formado pela “estrutura
organizacional, procedimentos, processos e recursos necessários para
implementar a gestão da qualidade”. (ABNT / CB-25, 1994. p.6)

Dentre as inúmeras razões que motivam uma empresa a implantar
um Sistema da Qualidade, pode-se destacar:

a)

A empresa passa a demonstrar que trabalha com Qualidade
através da documentação dos seus processos de trabalho;

b)

As relações comerciais são facilitadas (Qualidade assegurada
/ Reconhecimento internacional);
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c)

Há redução de riscos e de custos;

d)

Benefícios para a empresa: Competitividade,

Lucro,

Produtividade;

e)

Benefícios para os Clientes: Confiança, Satisfação;

f)

Benefícios para os Empregados: Desenvolvimento Individual,
Oportunidade de treinamento, Maior integração entre os
setores, etc. (conforme ISO SÉRIE 9000, 1994, p. 12-6)

Nesse contexto, as normas da Série ISO 9000 estão muito
difundidas nas empresas, pois são utilizadas como referência para
documentar e implementar um Sistema da Qualidade. Como afirma Arnold, um
dos motivos que leva as empresas a implantar as normas é usá-las “como
uma ferramenta para a melhoria da qualidade a fim de melhorar os negócios”.
(1994, p. 13)

O papel das Normas da Série ISO 9000, portanto, é o de fornecer
diretrizes básicas para que cada empresa, de acordo com sua realidade, tome
como base para a documentação de seus processos de trabalho e,
conseqüentemente, para a estruturação de seu Sistema da Qualidade.
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É importante destacar que as normas não traçam regras de "como"
conduzir uma empresa ou mesmo como organizá-la. Seu papel, através das
diretrizes apresentadas em cada requisito2 (que no conjunto compõem cada
Norma), é o de fornecer orientações / caminhos que cada empresa, de acordo
com sua própria cultura e características, deverá seguir para implantar seu
Sistema da Qualidade.

Ao desenvolver as ações de acordo com as diretrizes constantes
nos documentos, a empresa está cumprindo os passos por ela definidos nos
Documentos do Sistema da Qualidade, assegurando o funcionamento do
Sistema da Qualidade e tendo como conseqüência os benefícios apontados.
Portanto,

um Sistema da Qualidade ISO série 9000 é uma coletânea de
documentos, organizados segundo uma das normas ISO 9001, 9002
ou 9003, conforme a abrangência de Garantia da Qualidade que a
empresa queira proporcionar. (Maranhão, 1994, p. 23)

Quanto à sua estrutura básica, a ISO 9000
é uma norma composta de cinco partes, preparada tendo em vista as
áreas consideradas de boa prática empresarial, em todos os setores de
uma organização.

2

Segundo a definição ISO, Requisito significa “Disposição que expressa critérios a
serem atendidos”. (Azambuja, 1996, p. 282)
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A norma, tal como está escrita, não é específica da indústria; ela é um guia geral
para uma operação empresarial eficiente e adequada. (Arnold, 1994, p. 8)

Com relação à estrutura da série ISO 9000, destaca-se as normas
apresentadas no Quadro 4:

Quadro 4 - Estrutura básica da série ISO 9000 de dez. 1994
Norma

Escopo

ISO 8402

Gestão da qualidade e garantia da qualidade Terminologia

ISO 9001

Sistemas da qualidade - Modelo para garantia da
qualidade em projetos, desenvolvimento, produção,
instalação e serviços associados

ISO 9002

Sistemas da qualidade - Modelo para garantia da
qualidade em produção, instalação e serviços
associados

ISO 9003

Sistemas da qualidade - Modelo para garantia da
qualidade em inspeção e ensaios finais

Fonte: ABNT / CB-25, 1994.

Basicamente, após a estruturação de um Sistema da Qualidade baseado
nas Normas ISO 9000, as seguintes mudanças podem ser observadas na empresa:

a)

Resultados do trabalho passam a ser previsíveis;

b)

Há a redução de refugos e retrabalhos;

c)

Organização no ambiente de trabalho;
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d)

Revisão de rotinas, com melhorias;

e)

A Prevenção é priorizada em detrimento da Correção;

f)

Há uma maior participação dos Funcionários;

g)

Melhoria no relacionamento com clientes;

h)

Vantagem competitiva;

i)

Aumento da eficiência nas comunicações internas;

j)

Melhoria no clima organizacional;

k)

Abertura e aumento de mercado;

l)

Possibilidade real de redução dos preços dos produtos etc.
(conforme Azambuja, 1996, p. 3 / ISO SÉRIE 9000, 1994, p.
12-6)

Nas empresas brasileiras, a aceitação da ISO 9000 é bastante
expressiva, como destaca Azambuja: “O Brasil, no cenário da América Latina
é, sem dúvida, o país que mais se engajou e cresce, percentualmente, em
relação à implantação das normas ISO.” (1996, p. 3)

O número de empresas certificadas pela ISO 9001 ou 9002 é
bastante significativo

e também há um grande número de empresas

estruturando seus Sistemas da Qualidade baseando-se nas diretrizes das
normas da Série ISO 9000.
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2.5.1

Implantação do Controle de Documentos e Registros do
Sistema da Qualidade: aspectos conceituais

O Controle de Documentos é considerado um dos alicerces do
Sistema da Qualidade, pois através dele o cumprimento dos requisitos
estabelecidos é evidenciado, a informação atualizada sobre como desenvolver
cada atividade torna-se conhecimento dos colaboradores da empresa e, além
disso, os processos de trabalho da empresa passam a contar com um
ambiente propício para sua melhoria contínua. Como destaca Oliveira, “é
através da documentação que uma empresa comprova perante seus clientes
ou entidades certificadoras que ela está atendendo ao seu sistema da
qualidade”. (1993, p.34)

Com a sistematização de cada atividade e o seu desenvolvimento
de forma controlada, uniforme e integrada, a qualidade do produto ou serviço
da empresa tende a ser assegurada, contribuindo, desta forma, para seu
avanço competitivo.

A documentação é a alma de toda a empresa. É ela que irá permitir o
resgate da informação no tempo correto e proporcionar a manutenção
histórica das ações e resultados que levam à consecução dos objetivos
e à comprovação da qualidade de seus produtos bem como de suas
decisões. O mercado, clientes e investidores nunca confiarão em
empreendedores e executivos incapazes de comprovar a qualidade de
suas ações. (Canossa, 1995, p.72)
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Tendo em vista sua importância para a manutenção e evolução de
um Sistema da Qualidade, o Controle de Documentos é apontado, na literatura
especializada, como uma sistemática muito relevante e de difícil implantação.
Como destaca Oliveira:

as entidades certificadoras já apontaram o controle de documentos
como o item com maior número de não-conformidades nas auditorias.
Em geral, as empresas arquivam os documentos, mas se descuidam
do seu controle, impossibilitando assim a formação de uma memória
técnica e, principalmente, dificultando a sua recuperação. (1994, p. 31)

Como complementação, Azambuja afirma:

O tema Documentação da Qualidade tem sido um dos aspectos mais
problemáticos em relação à prática da qualidade nas empresas porque,
independentemente de existirem ou não excelentes estruturas
documentadas para os processos das empresas, é preciso disciplina e
organização pessoal para seguir diretrizes e procedimentos. (1996,
p.23)

A abordagem sobre controle de documentos compreende duas
etapas básicas:

a)

A documentação de processos: a normatização das
principais atividades (processos) da empresa e seu registro
em documentos físicos ou meios eletrônicos;
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b)

O controle de documentos: o gerenciamento dos suportes
físicos ou eletrônicos dos processos normatizados, ou seja,
dos documentos do Sistema da Qualidade.
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2.5.1.1

A documentação de processos de trabalho

A Documentação de Processos de Trabalho, juntamente com a
definição e cumprimento da Política da Qualidade e a realização de Auditorias
Internas, é considerada um elemento chave do Sistema da Qualidade.

Conceitualmente, Documentação de Processos consiste em
descrever, em papel ou meio eletrônico, a forma como as atividades são
desenvolvidas, suas inter-relações e as responsabilidades de cada funcionário
da empresa. Os processos de trabalho passam a ser concretamente definidos
(através do documento físico ou eletrônico) e a empresa (através de seus
administradores) tem domínio sobre todas as atividades que comprometem a
qualidade final do produto e/ou serviço.

Como destaca Azambuja:

com a normatização, deve ficar estabelecido um conjunto de
documentos normativos reguladores das diretrizes, do gerenciamento,
dos controles, das verificações, dos métodos e das técnicas de
trabalho, pertinentes aos processos que representam o funcionamento
da empresa como um todo, face aos objetivos traçados. (1996, p.27)

Além desse benefício, a partir da documentação dos processos de
trabalho podem ser observados também:
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a)

A revisão e melhoria dos processos de trabalho;

b)

A empresa assegura o cumprimento dos requisitos ISO 9000;

c)

A empresa passa a ser vista como um Sistema Integrado;

d)

Os agentes da ação detêm o conhecimento necessário para
executá-la;

e)

Análise crítica do Sistema da Qualidade e

f)

Atendimento à satisfação do Cliente (interno e/ou externo).

O papel das Normas da Série ISO 9000, neste contexto, é o de
fornecer diretrizes básicas que cada empresa, de acordo com sua realidade,
toma como base para a documentação de seus processos de trabalho. Ao
desenvolver as ações de acordo com as diretrizes constantes nos
documentos, a empresa está cumprindo os passos por ela definidos nos
Documentos do Sistema da Qualidade, assegurando o funcionamento do
Sistema e tendo como conseqüência os benefícios buscados.
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2.5.1.2

Passos básicos para a documentação de um processo de
trabalho

Estruturar um sistema que contenha todos os processos
documentados que afetam a Qualidade do produto ou serviço exige muito
esforço por parte dos colaboradores da empresa, assim como uma
metodologia para documentar adequadamente o processo, ou seja, elaborar
um documento válido para o Sistema da Qualidade.

Convencionou-se apresentar os Documentos do Sistema da
Qualidade em uma hierarquia típica, conforme apresentado no Quadro 5. É
importante ter em mente as funções de cada nível da documentação e lembrar
que a nomenclatura pode diferir de organização para organização, desde que
os objetivos sejam preservados.

Quadro 5 - Estrutura Típica da Documentação do Sistema da Qualidade
Hierarquia / Nomenclatura Típica

Função no Sistema da Qualidade

1º nível

Diretrizes

2º nível

Manual da Qualidade
(inclui a Política da Qualidade)
Procedimentos

5W
o quê, quem, quando, porque, onde

3º nível Instruções de Trabalho
Especificações Técnicas, etc.

1H
como

4º nível

documentos comprobatórios
(evidências objetivas)

Registros da Qualidade

Fonte: Valls, 1996, p. 162.
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Definida a estrutura da documentação, alguns passos devem ser
seguidos para documentar um processo pela primeira vez:

a)

Análise crítica do processo de trabalho em desenvolvimento
(prática) e implantação de modificações originadas desta
análise crítica (quando existentes);

b)

Redação do rascunho do documento (preferencialmente pelo
executor (es) da atividade);

c)

Consenso das áreas envolvidas;

d)

Emissão do documento em versão preliminar;

e)

Aprovação do documento / inclusão no Sistema;

f)

Distribuição de cópias controladas do documento às áreas
envolvidas;

g)

Treinamento dos funcionários envolvidos na execução da
tarefa;

h)

Implantação do processo de trabalho;
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i)

Realização de Auditorias da Qualidade;

j)

Revisão do processo de trabalho / documento.

As etapas apresentadas são conhecidas como Ciclo de Vida dos
Documentos. Este ciclo representa as fases que um Documento da Qualidade
atravessa de sua emissão até sua revisão e / ou cancelamento. A figura 1,
apresentada abaixo, ilustra o ciclo típico de um Sistema da Qualidade:
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Como um Sistema da Qualidade, no que se refere à documentação,
é formado por um conjunto de processos de trabalho documentados e
integrados, é necessário que o Ciclo de Vida dos Documentos seja seguido
para que cada documento emitido seja representativo do processo de trabalho
em questão.

Como afirma Borges, “o novo modelo de produção baseia-se em
um ponto de vista sistêmico e integrativo, no qual os processos devem ser
vistos em sua totalidade, não podendo ser fracionados e isolados”. (1995,
p.182)
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2.5.1.3

Requisitos da Série ISO 9000 relacionados ao Controle de
Documentos da Qualidade

Em razão da importância do Controle de Documentos para um
Sistema da Qualidade, a Série ISO 9000 dedica dois requisitos diretos sobre o
tema: Controle de Documentos e de Dados e Controle de Registros da
Qualidade.

Esses requisitos estão presentes ao longo de toda a Série de
Normas ISO 9000, como ilustrado no Quadro 6 e estão detalhados com
pequenas diferenças de enfoque de acordo com o objetivo de cada norma na
qual estão presentes.
Quadro 6 - As Normas da Série ISO 9000 e os requisitos relacionados
ao Controle de Documentos
Normas ISO
9000

Controle de
documentos

Registros da Qualidade

NBR 9000-1

5

---

NBR 9000-2

4.5

4.16

NBR 9000-3

6.2

6.3

NBR 9001 / 9002 /
9003

4.5

4.16

NBR 9004-1

5.3

17

NBR 9004-2

5.4.3

idem

NBR 9004-3

5.3

17

NBR 9004-4

---

---

Fonte: Valls, 1996, p. 163
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Para um melhor entendimento de cada requisito, será apresentada
uma interpretação destes, incluindo comentários sobre as ações sugeridas.
Esta interpretação visa apresentar as diretrizes de cada requisito de forma
mais estruturada e exemplificando com situações práticas, contribuindo para
os objetivos deste estudo.
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2.5.1.3.1 Requisito Controle de Documentos e Dados - Interpretação

Este requisito traz como diretrizes básicas que:

a)

A empresa deve estabelecer e manter procedimentos
documentados para controle, alteração e aprovação dos
documentos integrantes do Sistema da Qualidade;

b)

Devem existir processos de trabalho documentados para:
-

Elaboração / Emissão / Aprovação;

-

Alteração / Revisão / Cancelamento;

-

Distribuição / Recolhimento e

-

Controle de todos os documentos do Sistema da
Qualidade em operação;

c)

Os documentos devem definir claramente os métodos e
responsabilidades na execução dessas tarefas;

d)

Os documentos devem estar disponíveis nos locais de
trabalho e quando obsoletos devem ser prontamente
removidos e substituídos.
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Baseando-se nas diretrizes estabelecidas, os processos de
trabalhos apresentados no Quadro 7, devem ser documentados (em um ou
mais documentos) e implementados:

Quadro 7: Processos básicos do Controle de Documentos ISO 9000
Documento a ser
gerado

Escopo

Elaboração / Emissão de
documentos

Indica os tipos de Documentos, suas
estruturas básicas, seu layout padrão etc.
Define se a emissão será centralizada ou
não, a classificação e ordenação dos
documentos etc.

Aprovação de
documentos

Indica a Matriz de Responsabilidades, ou
seja, qual (is) cargo (s) possui (em)
autorização para aprovar os Documentos do
Sistema da Qualidade, garantindo sua
confiabilidade

Revisão de documentos

Define a sistemática de revisão dos
documentos

Distribuição de
documentos

Define os tipos de cópias permitidas e suas
funções (Controladas, Não Controladas,
Treinamento etc.) e sua distribuição, troca (no
caso de revisão) e recolhimento (no caso de
cancelamento) nos locais de trabalho.

Controle de Documentos
do Sistema da Qualidade

Documento que define a sistemática de
controle para as atividades de Elaboração /
Emissão, Aprovação, Distribuição, Revisão,
Cancelamento, Retenção e Identificação de
documento não aplicáveis etc.

Fonte: Valls, 1996, p.163
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2.5.1.3.2 Requisito Controle de Registros da Qualidade - Interpretação

Conceitualmente, Registros da Qualidade “são documentos onde
estão registradas de forma sistêmica as informações que atestam que os
procedimentos que afetam a qualidade estão sendo cumpridas”. (Oliveira,
1993, p.36)

O requisito traz como diretrizes básicas:

a) A empresa deve estabelecer e manter procedimentos
documentados para identificar, coletar, indexar, arquivar,
armazenar, manter, dispor e reter os Registros da Qualidade;
b) Os Registros da Qualidade devem poder ser prontamente
recuperáveis e devem estar armazenados em local apropriado;
c) Deve existir uma sistemática que permita a verificação da
responsabilidade e autoridade sobre os registros emitidos e a
interação entre as áreas da empresa;
d) Os Registros da Qualidade devem ser protegidos contra danos
ou deteriorização;
e) Os tempos de guarda devem ser estabelecidos e cumpridos.
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Baseando-se nas diretrizes estabelecidas, o seguinte processo de
trabalho deve ser documentado:

a)

Gerenciamento da TTD - Tabela de Temporalidade
Documental, instrumento arquivístico capaz de cumprir as
diretrizes do requisito, como apresentado no Quadro 8.

Quadro 8 - Correlação TTD e ISO 9000
Item da TTD

Diretriz ISO 9000

Lista de Registros

Identificação

Classificação

Indexação

Área Emitente

Responsabilidade

Local de Arquivo

Arquivamento

Data de Expurgo

Retenção

Fonte: Valls, 1996, p.163

Através da TTD os Registros da Qualidade são gerenciados de
maneira organizada, assegurando sua integridade física e seu acesso pelas
áreas de interesse.

Antes de avançar no tema, é importante deixar um exemplo que
diferencie claramente a função de um documento de 2º ou 3º nível
(procedimento, por exemplo) e de um registro da Qualidade.
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Esta diferença deve ficar clara, evitando assim qualquer problema
no Controle de Documentos, pois, na prática, observa-se uma certa dificuldade
em entender os limites de cada documento.

Tendo como ilustração um fato qualquer, por exemplo, uma
Auditoria Interna realizada na empresa, um procedimento do Sistema da
Qualidade é responsável por documentar o processo de trabalho "Auditorias
Internas". Este procedimento detalha o que fazer, quando, onde, porque e
quem é o responsável por cada uma das atividades que, no conjunto, formam
a Auditoria. O procedimento, portanto, traz as diretrizes em relação à
atividade.

Voltando ao exemplo, a Auditoria é realizada (fato). Após o seu
término, uma série de registros da qualidade são gerados: Relatório de
Auditoria Interna, Plano de Ações Corretivas etc. Os registros evidenciam o
que foi realizado e, principalmente, se as ações foram baseadas nas diretrizes
estabelecidas. Um documento "existe antes do fato e o registro, após o fato".
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Observe o Esquema Ilustrativo:

O Registro da Qualidade, portanto, é um documento gerado com a
função de comprovar como determinada atividade foi desenvolvida. Ele atua
como um “espelho” do Sistema da Qualidade, daí sua importância, pois a
partir de sua análise podem ser geradas ações corretivas e preventivas,
detectar-se a necessidade de revisar documentos ou refazer treinamentos etc.
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2.5.1.4

O Controle de Documentos da Qualidade Baseado na ISO 9000

O Controle de Documentos, segundo definição de Arnold:

é um requisito muito conhecido e consta de muitas normas da
qualidade. Seu princípio básico é que a gerência deve identificar os
registros da qualidade e elaborar procedimentos para controlar a
documentação da qualidade na empresa. (1995, p.93)

A definição abaixo, extraída na íntegra da ISO 9004-2 de 1993,
resume, objetivamente, o que é o Controle de Documentos:

Toda a documentação deve ser legível, datada (incluindo as datas de
revisão), clara, prontamente identificável, além de incluir a devida
autorização.
Devem ser estabelecidos métodos para o controle da emissão,
distribuição e revisão dos documentos.
Os métodos devem assegurar que os documentos sejam:
-

Aprovados pelo pessoal autorizado;

-

Liberados e colocados à disposição nas áreas em que as
informações são necessárias;

-

Compreensíveis e aceitáveis pelos usuários;

-

Analisados criticamente, caso seja necessária alguma revisão;

-

Retirados de circulação ao se tornarem obsoletos.
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Interpretando a norma, o controle / gerenciamento de Documentos
do Sistema da Qualidade consiste em controlar os processos de trabalho que
envolvem o cumprimento dos requisitos Controle de Documentos e de Dados
e Controle de Registros da Qualidade.

As atividades relativas ao controle de documentos são,
basicamente, as seguintes:

a)

Controle de emissão de documentos;

b)

Controle de revisão de documentos;

c)

Guarda centralizada dos originais;

d)

Elaboração e manutenção do arquivo histórico dos
documentos do Sistema da Qualidade (retenção de
documentos obsoletos e não aplicáveis);

e)

Distribuição e troca de cópias controladas;

f)

Cancelamento e recolhimento de documentos desatualizados;

g)

Elaboração e gerenciamento da Tabela de Temporalidade
Documental;

h)

Capacitação do pessoal envolvido (Treinamento).

Essas atividades são dinâmicas e acompanham o desenvolvimento
do Sistema da Qualidade, uma vez que os documentos representam os
processos do Sistema e estes estão sempre em evolução e melhoria contínua.
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É

imprescindível

implantar

um

sistema

(de

preferência

informatizado), para gerenciar essas atividades. Neste sistema podem ser
controlados os seguintes elementos:

a)

Assunto do documento;

b)

Classificação / codificação;

c)

Tipo;

d)

Elaborador e responsável pela aprovação;

e)

Data do original;

f)

Data do documento vigente;

g)

Histórico das revisões;

h)

Documentos relacionados;

i)

Perfil de cópias controladas;

j)

Registros da Qualidade relacionados;

k)

Nome dos funcionários treinados etc.

Esse gerenciamento deve acompanhar o desenvolvimento do
documento, desde sua emissão até sua saída do Sistema da Qualidade
(cancelamento). Estruturar um sistema dinâmico e organizado é requisito
mandatário para o desenvolvimento de um Sistema da Qualidade baseado na
ISO 9000 e, como afirma Canossa, trata-se de um grande dilema das
empresas (1995, p.72). Essa afirmação se justifica considerando-se os
aspectos culturais e comportamentais que envolvem o uso de documentos em
uma empresa.
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Como afirma Azambuja, em relação aos problemas enfrentados
pelas empresas na implantação do Controle de Documentos,

é preciso atitude e comportamento compatíveis com o compromisso e
o empenho esperado de cada pessoa em função de suas atribuições,
deveres e responsabilidades, inclusive nas ações para a melhoria
contínua do próprio sistema documentado da empresa (1996, p. 23-4).
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2.6

O Profissional da Informação no Sistema da Qualidade nas
Empresas

A revisão de literatura apresentada no item 2.4 enfocou apenas a
Gestão da Qualidade Total e suas ferramentas aplicadas nos Serviços de
Informação. Porém, um ponto bastante interessante e pouco abordado pode
ser resumido no seguinte questionamento: há espaço nos Sistemas da
Qualidade para atuação direta do Profissional da Informação?

Considerando o Profissional da Informação como gestor do Serviço
de Informação da empresa e, principalmente, tendo em vista a grande
similaridade entre um Serviço de Informação e um Sistema da Qualidade,
pode-se vislumbrar nessa sinergia um novo nicho de mercado para atuação do
Profissional da Informação.

Reforçando essa afirmação, segundo Moura,

Um Sistema da Qualidade é basicamente um Sistema de Informação.
Permite ordenar o conhecimento usado na empresa, sincronizando a
atuação das pessoas, postos de trabalho e fornecedores em busca de
objetivos comuns, em direção ao sucesso da empresa.” (1996, p. 41).

Como foi visto no capítulo anterior, um dos objetivos do Sistema da
Qualidade é criar condições para que as necessidades dos clientes sejam
satisfeitas, portanto,
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oferecer produtos que atendam ao mercado representa o maior objetivo da
empresa. Em síntese, isso significa ter qualidade. Toda empresa usa a
informação, pois existe estreita relação entre os dois assuntos: informação e
qualidade. (1996, p. 36)

Nessa linha, o Sistema da Qualidade não pode prescindir de um Sistema de
Informações capaz de organizar a documentação dos processos, capacitar os
funcionários nos processos documentados, fornecer informações para a alta
administração gerenciar a empresa, fornecer indicadores de desempenho,
retroalimentar o Sistema da Qualidade com as informações originadas de Auditorias da
Qualidade ou outras formas de análise, evidenciar o cumprimento dos procedimentos
etc.

Ou seja, “um sistema de informações da Qualidade trata de dados relativos
a ela, tornando possível as decisões que influenciam na Qualidade dos produtos e
serviços”. (Oliveira, 1994, p.2)

Ilustra-se essa afirmação através do ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Action)
de um Sistema da Qualidade, apresentado a seguir:
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O Sistema da Qualidade, dessa forma, necessita de ferramentas
capazes de gerenciar seu intrínseco fluxo de informações. Ou seja,

o fluxo de informação deve prover como entradas orientações sobre os
procedimentos (como fazer, porque fazer) e sobre planejamento e
programação (quando, quanto, quem, onde). Como saída obtêm-se os
registros, ou seja, os dados relativos ao ocorrido no processo,
representando a sua memória para uso no controle por meio de
indicadores gerenciais. (Moura, 1996, p. 39)

Caracterizando a informação de um Sistema da Qualidade pode-se
observar que esta é comumente representada por documentos físicos
(Manuais, Procedimentos, Desenhos Técnicos, Arquivos Administrativos etc.)
e documentos eletrônicos (Registros em Bancos de Dados, E-mails etc.)
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A partir desse enfoque, é possível inferir que as técnicas e as
habilidades dos Profissionais da Informação podem ser aplicáveis também à
gestão informacional do Sistema da Qualidade, especialmente nas atividades
ligadas ao controle de documentos. Como destaca Valls:

As técnicas de organização de informação são ferramentas
importantes para o gerenciamento de documentos e registros do
Sistema da Qualidade. Buscar esse espaço é um desafio para o
profissional da Informação. (1995, p. 97)

Reforçando essa afirmação, destaca-se que:

o processo de implantação da qualidade e obtenção do Certificado ISO
9000 encontrará no Centro de Documentação e Informação um forte
parceiro na empresa, que em conjunto com a área de qualidade, se
responsabilizará pelo preparo do sistema de documentação da
empresa. (Dias, Paula, 1995, s/n)

A literatura publicada no Brasil com esse enfoque específico, ou
seja, a participação do Serviço de Informação ou mesmo do Profissional da
Informação em atividades relacionadas ao Sistema da Qualidade, Programas
de Certificação com padrão ISO 9000 etc., ainda se apresenta bastante
reduzida.

Destacam-se algumas experiências relatadas em eventos das áreas
de Ciência da Informação e Administração, apresentadas no Quadro 9:
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Quadro 9 - Participação de Serviços ou Profissionais de
Informação em Sistemas da Qualidade / Certificação ISO 9000
Enfoque da Literatura / Autor / Instituição

Participação da área de Informação em Processos de Certificação –
padrão ISO 9000
Elizete Pereira SÁ e Ana Luiza VEIGA (1993) COPENE
Célia da Consolação DIAS (1994)

Belgo Mineira

Célia da Consolação DIAS e Rosália
Paraíso M.de PAULA (1995)

Documentar

Participação da Área / Profissional da Informação em Sistemas da
Qualidade
Valéria Martin VALLS (1995, 1996)

Ipiranga Química

As iniciativas encontradas na literatura ainda são poucas. No
entanto, tendo em vista a importância que o tema Qualidade está ganhando
no mercado brasileiro e com a

crescente preocupação das empresas

brasileiras com questões relacionadas à implantação e Certificação de
Sistemas da Qualidade, observa-se uma oportunidade de atuação para os
Profissionais da Informação. Como afirma Valls:

É importante conquistar esse espaço e mostrar aos empresários a
importância da nossa técnica e capacidade profissional. No momento
em que desenvolvermos o Gerenciamento de Documentos e Registros
de forma sistematizada e com resultados perfeitamente visíveis na
organização, teremos dado um passo importante para o avanço do
Serviço de Informação como um todo. (1995, p. 97)

69

A partir desse ponto de vista conceitual, será apresentado e
analisado um Estudo de Caso, onde a experiência de atuação de Serviços e
Profissionais de Informação em Sistemas da Qualidade esteja sendo
realizada. Optou-se por esta metodologia científica, pois considera-se que o
Estudo de Caso é bastante aplicável em um tema como o proposto, cuja base
teórica na literatura nacional ainda não está sedimentada e onde se pretende
apresentar / descrever experiências práticas que sustentem a hipótese da
pesquisa.

Pretende-se, desta forma, enriquecer a abordagem teórica com
relatos e análise de experiências práticas.

Como resultado da pesquisa se pretende, dentre outros objetivos,
contribuir para a conscientização dos Profissionais da Informação quanto à
sua atuação em Sistemas da Qualidade e, mais especificamente, enfatizar sua
participação no controle de documentos e registros da Qualidade.
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3

METODOLOGIA DE PESQUISA

3.1

Aspectos conceituais

O presente estudo pretende analisar uma experiência prática de
atuação de Profissionais da Informação em Sistemas da Qualidade, como
parte da abordagem pretendida, ou seja, a complementação da abordagem
teórica com a descrição de experiência prática.

No levantamento dessa experiência utiliza-se um método de
pesquisa qualitativo: o estudo descritivo (Estudo de Caso). Optou-se por esta
metodologia científica por considerar-se que o Estudo de Caso é bastante
aplicável em um tema como o proposto, cuja base teórica na literatura
nacional ainda não está sedimentada e com o qual se pretende apresentar e
analisar uma experiência prática que valide a hipótese da pesquisa.

Como destacam Selltiz et al (1971, p. 59-60), em relação as formas
de abordagem da pesquisa científica, um estudo descritivo tem como objetivo
a apresentação de situações de organizações ou indivíduos. Especificamente
sobre o Estudo de Caso, como aponta Yin, citado por Campomar,

71

o estudo de casos é uma forma de se fazer pesquisa social empírica ao
investigar-se um fenômeno atual dentro de seu contexto de vida-real, onde as
fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e na
situação em que múltiplas fontes de evidência são usadas (Campomar, 1991, p.
96).

Quanto ao número escolhido, como apontam Boyd & Stasch, citados por
Campomar, “um estudo de casos envolve a análise intensiva de um número
relativamente pequeno de situações e, às vezes, o número de casos estudados reduzse a um. É dada ênfase à completa descrição e ao entendimento do relacionamento
dos fatores de cada situação, não importando os números envolvidos” (Campomar,
1991, p. 96).

O Estudo de Caso pretendido visa descrever um Serviço de Informação
cujos profissionais atuem diretamente em Sistemas da Qualidade e tem como
principais objetivos:

a)

Identificar uma experiência prática do tema abordado teoricamente;

b)

Caracterizar o Serviço de Informação e sua Instituição mantenedora;
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c)

Identificar os principais produtos e serviços oferecidos pelos
Profissionais da Informação atuantes em Sistemas da
Qualidade.

d)

Analisar o ambiente observado no Estudo de caso e
caracterizar as áreas e processos do Sistema da Qualidade
em que o Profissional da Informação pode atuar.
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3.2

Seleção e Critérios do Caso estudado

A identificação dos Profissionais de Informação atuantes em
Sistemas da Qualidade foi realizada pelo destaque desses Profissionais,
traduzidos em artigos publicados em revistas especializadas e apresentações
em Eventos da área de Ciência da Informação, onde o enfoque pretendido foi
identificado.

A Bibliografia Específica “Estudo de Caso COPENE” apresentada
no final deste trabalho aponta os principais artigos que fundamentaram a
descrição do caso.

Desta forma, no presente estudo optou-se por apresentar um caso
de destaque para validar as hipóteses desta pesquisa, descrevendo uma
situação complexa e efetiva de atuação de Profissionais de Informação em
Sistemas da Qualidade. Elaborou-se o Estudo de Caso do PWD Plantwide de
Documentação e Informação da COPENE - Petroquímica do Nordeste
S.A.

A seleção do Caso foi baseada nos seguintes critérios:
a)

A empresa mantenedora ocupa posição de destaque em seu
setor;
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b)

A posição hierárquica de maior destaque no Serviço de
Informação é ocupada por um Bibliotecário;

c)

O destaque dos Profissionais da Informação atuantes no
Serviço de Informação descrito é comprovado pela literatura
da área (artigos publicados, participação em eventos etc)

Além disso, como poderá ser observado com a descrição do Estudo
de Caso, o Serviço de Informação da COPENE apresenta um escopo de
atuação ampliado, produtos e serviços complexos e de destaque e um
ambiente organizacional inovador.
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3.3

Estratégia de Coleta de Dados

A coleta dos dados que compõem a análise do Estudo de Caso foi
realizada baseada nos seguintes passos:

a)

Análise dos documentos gerados pela empresa mantenedora
do Serviço de Informação onde o profissional atua. (Por
exemplo:

folhetos

internos

de

divulgação,

catálogos

institucionais, relatórios de atividades etc.);

b)

Análise dos artigos publicados ou outras formas de
divulgação geradas pelos Profissionais de Informação, que
incluem a descrição dos serviços e produtos prestados;

c)

Entrevista realizada com os Profissionais de Informação
atuantes na empresa selecionada.

Quanto à escolha da entrevista como instrumento de coleta de
dados, optou-se por esse tipo de abordagem principalmente por sua
flexibilidade.
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Como apontam Selltiz et al:

numa entrevista - como o entrevistador e a pessoa entrevistada estão
presentes no momento em que as perguntas são apresentadas e
respondidas - existe oportunidade para maior flexibilidade para a
obtenção de informações; além disso, o entrevistador tem oportunidade
para observar a pessoa e a situação total a que responde (1971, p.
267).

O roteiro utilizado para a realização da entrevista é apresentado no
Anexo 1.
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4

ESTUDO DE CASO : COPENE PETROQUÍMICA DO
NORDESTE3

4.1

Caracterização da Empresa

A COPENE Petroquímica do Nordeste é a central de matérias
primas do Pólo Petroquímico de Camaçari, localizada próxima a cidade de
Salvador - BA. Foi fundada no ano de 1972 e conta hoje com faturamento
anual de US$ 1, 5 bilhão.

A capacidade de produção da COPENE é de cerca de 2.400.000
ton. / ano de produtos petroquímicos básicos, onde se incluem: eteno,
propeno, benzeno, tolueno, butadieno e outros, que são distribuídos para
outras empresas petroquímicas. A COPENE responde sozinha por 50% de
toda a demanda nacional de petroquímicos básicos; é a maior central
petroquímica da América do Sul e está entre as dez maiores empresas
produtoras de petroquímicos básicos do mundo com produção em um único
local.

3

Este Estudo de Caso foi elaborado tendo como base a entrevista realizada com a
equipe do Serviço de Informação e também através de consulta a publicações
internas e artigos publicados pela equipe. A bibliografia completa é apresentada no
final desta dissertação.
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A COPENE é uma empresa privada de capital nacional. Sua
composição acionária reúne a Norquisa, fundações de previdência privada e
Petroquisa. A Norquisa, controladora da COPENE, é uma companhia holding
formada por empresas de segunda geração, que tem como acionistas
principais os grupos Odebrecht, Mariani, Suzano e Ultra.

A busca da excelência permitiu à COPENE tornar-se a primeira
indústria petroquímica da América do Sul a conquistar, já em 1992, o
certificado ISO 9002 para todos os seus produtos.

Levou-a

também a adotar o TPM4, modelo de gestão

fundamentado na participação de todos para alcançar um único objetivo: a
máxima eficiência do processo produtivo.

4

TPM em inglês significa Total Productive Maintenance. Na COPENE, “TPM” é a
melhoria total da produção e visa promover a integração do sistema produtivo de
forma total nos aspectos administrativos e operacionais.
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4.2

Caracterização do Serviço de Informação

O Serviço de Informação da COPENE, conhecido como PWD Plantwide de Documentação e Informação, foi implantado em 1974. Ao longo
dos anos e de acordo com o avanço da empresa, recebeu várias
denominações e seu escopo de atuação também foi evoluindo, conforme
apresentado no Quadro 10:
Quadro 10 - Histórico do Serviço de Informação da COPENE
Ano

Escopo de atuação e Identificação

1974

Criado o Setor de Documentação Técnica - DOTEC
(Biblioteca e Arquivo Técnico)

1981

Implantada a MCT - Memória Científica e Tecnológica - DOTEC
(Biblioteca, Arquivo Técnico e MCT)

1982

Implantada a microfilmagem - DOTEC
(Biblioteca, Arquivo Técnico, MCT e Microfilmagem)

1983

Automação da Biblioteca e implantação dos serviços de acesso
a bases de dados nacionais e internacionais - DOTEC

1986

Arquivo Central incorporado ao DOTEC. Criação do CEDIN Centro de Documentação e Informação. O CEDIN passou a ter
nível de Divisão dentro da COPENE. A COPENE tinha seis
níveis (Diretor Superintendente, Diretoria, Gerência, Divisão,
Setor, Supervisão).
CEDIN (Biblioteca, Arquivo Técnico, MCT, Microfilmagem,
Arquivo Central)

1992

COPENE certificada pela ISO 9002. CEDIN incorporou o
gerenciamento de documentos e registros.

1995

CEDIN em conjunto com a Assessoria de Informática implantou
o correio eletrônico na COPENE.
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Ano

Escopo de atuação e Identificação

1996

Criação do PWD - Plantwide de Documentação e Informação.
O PWD em conjunto com a Assessoria de Informática implanta
a Internet na COPENE

1997

PWD e Assessoria de Informática implantam a Intranet e o
EDMS - Eletronic Document Management Systems na
COPENE.

1998

PWD é área piloto no TPM - Melhoria Administrativa

A identificação atual do Serviço de Informação - PWD de
Documentação e Informação - é resultado do processo de mudança
organizacional ocorrido na COPENE em maio de 1996, quando a empresa
passou a adotar o modelo organizacional com foco nos processos
(organização horizontal), similar ao da Phillips Petroleum Sweeny - SBU,
localizada em Bartlesville - Oklahoma - USA.

Organizacionalmente, o serviço está ligado ao Gerente de Produção
da empresa, em uma Diretoria que congrega áreas como: Gestão da
Qualidade e Meio Ambiente, Área Técnica, Engenharia e Comercial.

O Organograma da COPENE é apresentado no Anexo 2.
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A partir da mudança organizacional ocorrida na COPENE, foram
implantados dois níveis de equipes no processo de produção:

a)

Equipes de Produção (Unit Teams): UP - Unidade de
Pirólise; UA - Unidade de Aromáticos; UD - Unidade de
Distribuição e UT - Unidade de Utilidades;

b)

Equipes de Apoio Direto às Equipes de Produção
(Plantwide Team - Equipes da Planta): PW de Manutenção,
Parada e Engenharia e PWD de Documentação e Informação.

O escopo de atuação do PWD está ligado à sua ampla experiência
no acesso, disseminação e transferência de informação sobre a indústria
petroquímica. Também atua analisando e integrando fluxos para organizar e
disseminar as informações, documentos e registros internos e na
padronização e normalização dos processos da empresa.

A missão do PWD é a seguinte: planejar, avaliar e implementar
serviços e produtos de informação, de modo a disponibilizar informações
geradas tanto no ambiente interno quanto externo, necessárias aos processos
e negócios da COPENE.
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O PWD é dividido em cinco áreas básicas de atuação: Biblioteca,
Arquivo Técnico, Arquivo Central / Microfilmagem, Padronização, Office
Automation e Memória Tecnológica.

Os principais objetivos de cada uma destas áreas são apresentados
no Quadro 11:
Quadro 11 - Áreas do PWD e seus objetivos
Área do PWD

Objetivos

Biblioteca

Disponibilizar fontes, serviços e canais de informações
confiáveis, com menor custo e necessários aos
negócios da COPENE e capacitação dos seus recursos
humanos.

Arquivo Técnico

Garantir em conjunto com a área de engenharia a
qualidade das informações e de documentos gerados
por contratadas (projetistas, montadoras, fabricantes),
compatibilizando os procedimentos, padrões e
requisitos da cultura operacional / industrial da
COPENE com os padrões das contratadas.

Arquivo Central
/ Microfilmagem

Garantir a identificação dos documentos gerados
através dos fluxos dos processos de trabalho
analisando conteúdos, emissores, graus de acesso,
prazos de retenção, visando rastreá-los para fins legais,
técnicos e administrativos.

Padronização

Gerenciar a documentação da qualidade
(procedimentos e registros da qualidade), garantindo os
requisitos das normas ISO, dimensões do Processo de
Atuação Responsável e TPM.

Office
Automation

Atuar na prospeção tecnológica, introduzindo
tecnologias de office automation (correio eletrônico,
EDMS, workflow - gerenciador de processos - internet,
intranet e outros) na COPENE.
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Área do PWD

Objetivos

Memória
Tecnológica

Alavancar ações e atuar no sentido de captar, registrar
e preservar o conhecimento tecnológico gerado pelo
corpo técnico da COPENE.

A manutenção / gerenciamento destas áreas visa cumprir os
objetivos básicos do PWD que são:

a)

Suprir o corpo técnico e gerencial da Organização de
informações necessárias ao desenvolvimento de suas
atividades;

b)

Tornar as informações facilmente acessíveis.

Em relação à equipe de profissionais do Serviço de Informação da
COPENE, ela é composta por :

a)

1 Coordenadora (Líder do PWD),

b)

3 Bibliotecárias e

c)

10 Assistentes Administrativos.
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Esses profissionais estão dispostos em um organograma do tipo
“matricial”, conforme apresentado no Anexo 3.

A formação da equipe é apresentada, sinteticamente, no Quadro
12:
Quadro 12 - Formação da equipe do PWD
Profissional /
Tempo de
experiência na
empresa

Cargo

Formação

Elizete Pereira Sá /
12 anos

Líder do PWD

Biblioteconomia e
Documentação UFBA 1978;
Administração de Empresas
FACS 1987;
Especialização em Sistemas e
Métodos UFBA 1991.

Célia Pinheiro
Fonseca /
22 anos

Bibliotecária

Biblioteconomia e
Documentação UFBA 1976.

Ana Luiza Veiga /
17 anos

Bibliotecária

Biblioteconomia e
Documentação UFBA 1979;
Especialização em Sistemas e
Métodos UFBA 1994.

Gismália Marcelino
Mendonça /
16 anos

Bibliotecária

Biblioteconomia e
Documentação UFBA 1979;
Mestranda em Informação
Estratégica UFBA.

---

Assistentes
Administrativos

1 com nível superior completo;
1 com nível superior incompleto;
8 com nível médio (formação em
desenho industrial,
contabilidade e administração de
empresas).

85

4.3

Principais Produtos e Serviços do PWD

O PWD - Plantwide de Documentação e Informação, como foi
descrito no capítulo anterior, é composto por cinco áreas, sendo que cada uma
delas desenvolve atividades básicas, visando cumprir a missão institucional do
Serviço de Informação, conforme apresentado no Quadro 13:

Quadro 13 - Áreas do PWD e suas principais atividades
Área

Atividades

Biblioteca

Acesso e Pesquisa a Bases de Dados comerciais e públicas;
Acesso a Redes de Informação;
Sumários On-line de periódicos;
Formação e manutenção do acervo de publicações;
Monitoramento de Normas Técnicas, Legislação e Jurisprudência;
Aquisição de documentos, serviços e fontes de informação;
Afiliações e intercâmbio com entidades;
Tradução;
GDI - Sistema Informatizado de gerenciamento de documentação e
informação;
Intranet - serviços de informação e alertas tecnológicos;
Consulta / empréstimo do acervo;
Editoração eletrônica;
Orientação ao cliente (resposta técnica).

Arquivo
Técnico

EDMS - Eletronic Document Management Systems;
Workflow - gerenciador de processos;
Monitoramento do fluxo de informação do projeto;
Perfil de distribuição de documentos;
Informações e documentos do projeto conceitual, básico,
detalhamento, etc.;
Organização e manutenção dos arquivos;
Digitalização de documentos;
Informações de equipamentos;
Fornecimento de cópias;
Orientações ao cliente (resposta técnica).
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Área

Atividades

Arquivo
Central e
Microfilmagem

Tabela de Temporabilidade Documental;
Plano de arquivos;
Sistema de administração de documentos;
Treinamento em arquivos;
Assessoria na organização de arquivo;
Microfilmagem;
Off Site de storage (armazenamento externo de arquivo inativo);
Orientações ao cliente (resposta técnica).

Padronização

Sistema normativo;
Base de Dados de Padrão SDOC;
Elaboração e apresentação de relatório e estudo técnico;
Elaboração e entrega de desenhos e documentos técnicos em
formato eletrônico;
Revisão de documentação técnica;
Instrumentos de comunicação;
Codificação de áreas, equipamentos, instrumentos, linhas e da
documentação técnica.

Office
Automation

Correio eletrônico - gestão, treinamento, manual;
Intranet / Internet - Serviços de Informação;
EDMS e Workflow;
COM - Computer Output Microfilm;
COLD - Computer Output to Laser Disc / Computer on Line Data;
Acesso às informações privilegiadas e ostensivas;
Treinamentos;
Monitoramento de fontes e serviços de informação.

Memória
Tecnológica

Acervo de estudos e relatórios técnicos internos;
Arquivo de fotografias;
Documentos históricos.

Dentre as atividades desenvolvidas, o PWD oferece à equipe da
COPENE uma série de produtos e serviços, que merecem destaque, em razão
de sua importância e complexidade. O Quadro 14 a seguir, os apresenta de
forma sintética:
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Quadro 14 - Produtos e Serviços do PWD
Tipo

Detalhamento

GDI - Banco de
Dados Internos

É um banco de dados de recuperação, controle e
gerenciamento das atividades da documentação da Biblioteca
e da Memória Técnica (Arquivos). O acervo contemplado pelo
GDI inclui: Materiais Audiovisuais, Memória Tecnológica
(Relatórios, Pareceres Técnicos, Relatórios de Viagem etc.),
Separatas, Livros, Catálogos, Patentes, Normas e Periódicos.

Acesso a Bases de
Dados e Redes de
Informação

Um tipo de biblioteca virtual, reunindo centenas de bases de
dados existentes no Brasil e no exterior, podendo recuperar,
de forma rápida e adequada às necessidades da organização,
as seguintes informações: exportação e importação de
produtos petroquímicos, rotas de produção, fornecedores de
matérias-primas, novas tecnologias disponíveis, fabricantes
de produtos e equipamentos, patentes, normas técnicas etc.

Sumários de
Periódicos On-Line

Serviços disponibilizados através da Intranet. Contém
resumos de artigos selecionados de periódicos especializados
nas áreas de atuação da empresa.

Alertas
Tecnológicos

Divulgam pela Intranet as publicações e documentos externos
incorporados ao acervo do PWD, os trabalhos desenvolvidos
pelo Corpo Técnico da COPENE e notícias sobre
normalização.

Banco de Teses e
trabalhos técnicos
internos

Divulgação para a comunidade de teses e trabalhos
desenvolvidos pelo corpo técnico da organização.

Aquisição de
Documentos

O acesso aos documentos resultantes de pesquisas a Bases
de Dados e Sumários Correntes são obtidos através de
livrarias, editoras, institutos de pesquisa e centros provedores
de informação.

Parcerias e
Intercâmbios com
Entidades

Visando otimizar o serviço de intercâmbio com entidades
técnicas e empresariais, a COPENE é afiliada a diversas
instituições nacionais e internacionais. A empresa também
participa de atividades (elaboração de guias, publicação de
artigos, ministrando palestras e outras).

Assessoria na
Organização de
arquivos

Análise de fluxos de informação, definindo metodologia para
organização e racionalização de arquivos.
Elaboração da Tabela de Temporalidade de Documentos,
Planos de Arquivo e Perfil de distribuição de documentos.

Normalização,
Padronização e
Controle
Documental ISO
9002

O PWD estabelece critérios para elaboração e implantação
das normas internas (Sistema Normativo COPENE). Define
metodologia para identificação, organização e rastreamento
de registros, conforme requisitos da norma ISO 9002. Além
disso, através do Banco de Dados SDOC gerencia os
documentos do Sistema da Qualidade COPENE.
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Tipo

Detalhamento

Treinamento e
capacitação de
recursos humanos

Visando apoiar a equipe da COPENE, o PWD ministra uma
série de treinamentos internos, relacionados à sua área de
atuação: organização de arquivos, uso da Intranet, geração e
uso de documentação interna etc.

Distribuição
Eletrônica de
Informações

A COPENE está implantando o projeto EDMS - (Eletronic
Document Management Systems que possibilitará a
transmissão eletrônica de desenhos, documentos técnicos e
procedimentos internos, além de integrar as atividades de
geração através de workflow (gerenciador de processos).

Projetos ligados a
Melhoria
Administrativa

O PWD atua diretamente no Projeto TPM da COPENE. O
objetivo do TPM é a máxima eficiência do processo produtivo
e o setor atua em atividades ligadas à simplificação
administrativa, como: implantação da Intranet, padronização
de instrumentos de comunicação, atividades ligadas à
melhoria da qualidade da comunicação, organização dos
arquivos descentralizados etc.

A atuação do PWD, como se pode observar através da análise de
seus produtos e serviços, concentra-se nos seguintes focos:

a)

Definição e gerenciamento do processo de geração / acesso,
uso e disseminação da informação;

b)

Capacitação de recursos humanos, através de treinamentos
internos;

c)

Monitoramento dos processos relacionados ao gerenciamento
da informação.
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Como observa Elizete Sá, líder do PWD, um Serviço de Informação

deve ter sempre sua atuação focada nas necessidades de informação
da organização, identificando-as e canalizando seus esforços no
sentido de pesquisar e reunir essas informações, promover sua
avaliação e seleção e canalizá-las a todos os usuários que delas
possam se servir para o desempenho de suas atividades na
organização (1993, p. 75)
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4.4

Avaliação do caso “PWD COPENE”:

Como pode ser observado no capítulo anterior, o PWD é um
Serviço de Informação que possui ampla atuação como área gestora dos
fluxos de informação da COPENE, principalmente considerando-se a
complexidade e escopo das atividades desenvolvidas, como também de seus
produtos e serviços.

Tendo como base a análise de documentos da COPENE (folhetos
internos de Divulgação, Catálogos Institucionais etc.), dos artigos publicados
pela equipe do PWD e dos dados colhidos na entrevista realizada, pode-se
listar as seguintes observações:

a)

Produtos / serviços convencionais de um Serviço de
Informação (Biblioteca e Arquivo):

Observou-se um elevado grau de informatização do acervo e
das ferramentas de acesso à informação. O espaço ocupado
pelo PWD é bastante destacado nessas áreas;

b)

Produtos / serviços menos convencionais de um Serviço
de

Informação

Capacitação

de

(Normatização
Recursos

Administrativa):
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/

Padronização,

Humanos,

Melhoria

O escopo de atuação do Serviço é bastante ampliado e
observa-se sua partipação em atividades relacionadas ao
gerenciamento do fluxo de informação da empresa (geração,
coleta, organização, armazenamento, disseminação e uso);

c)

Escopo do PWD:

O serviço atua no gerenciamento de informações externas e
internas à COPENE. O gerenciamento se estende à
documentação gerada na empresa (memória tecnológica,
documentos do Sistema da Qualidade, comunicação interna)
e nota-se um enfoque muito mais ligado ao conhecimento do
que ao acervo propriamente dito;

d)

Oportunidades oferecidas pela Empresa Mantenedora:

A COPENE é uma empresa bastante arrojada e inovadora.
Sua certificação ISO 9000 data de 1992, sendo considerada,
na época, uma das pioneiras na obtenção desta certificação.
Atualmente está envolvida em projetos de melhoria
administrativa, onde destaca-se a implantação do EDMS e do
TPM (descritos nos capítulos anteriores).
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O ambiente da empresa, portanto, ampliou as oportunidades
de atuação do Serviço de Informação, em atividades
diferenciadas e também pioneiras;

e)

Recursos Tecnológicos:

A tecnologia disponível no PWD oportuniza a diversidade e
complexidade dos produtos e serviços oferecidos. Destacamse: EDMS, Workflow, Internet, Intranet, correio eletrônico,
COLD - Computer Output to Laser Disc, Redes de
Informação, Bases de Dados On line e em CD-ROM,
Sistemas GDI (Biblioteca) e SAD - Sistema de Administração
de Documentos (Arquivo Central) e recursos de editoração
eletrônica, entre outros.

f)

Capacitação de Recursos Humanos:

Além de atender às necessidades da equipe da COPENE, o
PWD atua na capacitação destes recursos humanos no que
se refere a geração e uso da informação.

Um enfoque

bastante moderno, que capacita os clientes a utilizarem a
tecnologia disponível;
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g)

Estrutura organizacional favorável:

O PWD está no mesmo nível hierárquico de outras áreas
importantes da empresa (Gestão da Qualidade, Técnica,
Comercial etc.). Essa proximidade com o centro de decisões
da empresa favorece o acesso a informações privilegiadas e
o encaminhamento de sugestões / projetos ligados às
necessidades vitais do negócio;

h)

Nível dos recursos humanos do PWD:

A equipe do Serviço de Informação possui um nível técnico
destacado e uma forte predisposição a integrar-se às
necessidades da COPENE;

O PWD da COPENE é um importante exemplo do quanto um
Serviço de Informação pode ampliar seu escopo de atuação e tornar-se
elemento ativo do desenvolvimento da empresa, principalmente ampliando
suas atividades frente às reais necessidades de sua Instituição mantenedora,
ao longo do seu avanço e desenvolvimento.
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Em relação às novas atividades nas quais o PWD planeja se
integrar visando ampliar seu escopo de atuação e importância na COPENE,
foram citadas durante a entrevista:

a)

Mapeamento e reengenharia dos principais processos da
COPENE, visando sua otimização;

Evoluindo o conceito atual de normatização de processos, o
PWD pretende avançar no mapeamento dos principais
processos da empresa e na sua otimização, principalmente
através do EDMS;

b)

Qualificação da comunicação interna na Empresa;

Considerando a comunicação interna como uma importante
fonte de informações, o PWD pretende normatizar os meios
de comunicação visando sua qualificação, traduzida em troca
de informações objetivas e dirigidas aos funcionários que
realmente tenham que ter acesso a ela. Visa enxugar a
“massa de informações” da empresa, buscando sua
qualificação;
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c)

Atuação como órgão facilitador do fluxo de informações
da Empresa.

Ampliando seu escopo como área responsável pelo
gerenciamento do fluxo de informações da COPENE, o PWD
busca sua excelência e sedimentação enquanto área de
apoio aos processos da empresa.

É importante destacar que, tanto nas atividades já desenvolvidas
quanto nas novas oportunidades a serem oferecidas pela empresa, a postura
e comprometimento do Profissional da Informação são muito importantes.
Para contextualizar essa afirmação, apresenta-se a definição de “Gerente de
Recursos Informacionais” descrita pela coordenadora do PWD, que resume e
exemplifica a abordagem pretendida na apresentação deste Estudo de Caso:

O Gerente de Recursos Informacionais é um estrategista, que deve ter
portanto, a capacidade de adaptação, compreensão, análise crítica e
interpretação da realidade, dentro de uma perspectiva histórica, tal
como essa realidade se apresenta, sob a forma de eventos, notícias,
idéias, datas ou documentos.
Esse gerente deve trabalhar dialeticamente os conteúdos de análise e síntese,
mediando a relação entre sua organização e o ambiente. Terá o papel de
articular áreas até então estanques na organização, como a de administração, a
de tecnologia de informática e a de informação, para resolver os complexos
problemas de informações para negócios (Sá, 1993, p. 76).
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A partir desta abordagem, vale a pena destacar um fato bastante relevante,
detectado durante a avaliação do caso “PWD COPENE”. A atual gerente de Qualidade
e Meio Ambiente da COPENE, sra. Raílda Nascimento, é bibliotecária e teve sua
carreira na COPENE iniciada como coordenadora do antigo Centro de Documentação.
Um exemplo real que apóia a validação da hipótese defendida ao longo desta
dissertação.
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5

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

5.1

Em relação aos principais objetivos deste estudo

Serão apresentados a seguir comentários sobre os principais
objetivos deste estudo (apresentados inicialmente no capítulo 1), ligados à
análise da participação do Profissional de Informação no Sistema da
Qualidade nas empresas:

a)

Colaborar para o enriquecimento teórico do tema,
realizando uma revisão de literatura:

A revisão apresentada no capítulo 2 objetivou abordar o tema
a partir da literatura, ou seja, apresentando e analisando
como o tema está sendo apresentado na literatura
especializada

publicada

no

Brasil.

Como

foi

citado

anteriormente, o tema não apresenta forte embasamento
teórico e a presente dissertação teve a intenção de
sistematizar trabalhos já publicados, constituindo-se em uma
nova fonte de referência sobre o tema;
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b)

Contribuir para a conscientização dos Profissionais da
Informação nas Empresas quanto à sua atuação no
gerenciamento da informação do Sistema da Qualidade:

A discussão sobre o tema teve também o objetivo de
contribuir para a conscientização

dos Profissionais da

Informação nas empresas quanto à sua atuação no
gerenciamento da informação do Sistema da Qualidade e,
mais do que isso, discutir alguns paradigmas da profissão,
que, com certeza, às vezes impedem que os Profissionais da
Informação ocupem novos desafios nas empresas em que
atuam. Comentários mais detalhados sobre o cumprimento
deste objetivo serão apresentados a seguir;

c)

Apresentar conceitos básicos para a implantação do
Controle de Documentos baseado na ISO 9000, com o
objetivo de apoiar a efetiva participação do Profissional
da Informação nos Sistemas da Qualidade:

Com a intenção de cumprir este objetivo, foi apresentada no
capítulo 2.5.1 (e subitens) uma revisão de literatura sobre a
implantação do Controle de Documentos e Registros do
Sistema da Qualidade com o intuito de capacitar os
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Profissionais da Informação nesta sistemática, visando apoiar
sua implantação. Além disso, no capítulo 5.2.1 são discutidos
aspectos complementares sobre esse espaço no Sistema da
Qualidade nas empresas;

d)

Analisar

experiências

práticas

de

atuação

de

Profissionais da Informação em Sistemas da Qualidade,
por intermédio de Estudo de Caso:

O Estudo de Caso “PWD COPENE”, comentado no capítulo
4, teve como objetivo principal apresentar e analisar uma
experiência prática de efetiva “ocupação de espaço” de
Profissionais da Informação em áreas não tradicionalmente
ligadas a um Serviço de Informação. Considera-se que esta
abordagem prática do tema contribuiu para enriquecer a
discussão proposta, como também para validar a hipótese
principal desta pesquisa.

Em relação aos objetivos propostos inicialmente para esta
dissertação, é possível considerar que eles foram integralmente cumpridos.
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5.2

Em relação à participação do Profissional da Informação no
Sistema da Qualidade nas Empresas

Como foi abordado no capítulo 2, um Sistema da Qualidade é, na
sua essência, um Sistema de Informação e o gerenciamento eficaz de seu
fluxo intrínseco de informações é imprescindível para seu desenvolvimento e
melhoria contínua.

Nesse contexto, o Profissional da Informação, como profissional
especializado no gerenciamento de Sistemas de Informação, detém a
metodologia e o know-how para desenvolver essa atividade de forma
normatizada e eficiente. Além disso, o processo de Controle de Documentos e
Registros pode ser integrado ao Serviço de Informação da empresa com pleno
êxito.

Entretanto,

apesar

desta

nítida

sinergia,

permanece

o

questionamento: Por que esse espaço não é ocupado de forma mais
efetiva pelos Profissionais da Informação?

Considera-se que elementos relacionados à competência (aqui
definida como conjunto de atributos intelectuais, comportamentais, técnicos e
situacionais) estão diretamente relacionados à efetiva participação dos
Profissionais da Informação em Sistemas da Qualidade.
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Com o objetivo de desenvolver essa abordagem, são apresentados
e analisados, no capítulo 5, aspectos relacionados ao perfil esperado pelo
Profissional da Informação para atuar em uma atividade como o
gerenciamento de informações do Sistema da Qualidade, atividade esta não
convencional para os Profissionais da Informação.

Considera-se também, a partir da revisão de literatura e da análise
do Estudo de Caso COPENE, que um dos grandes elementos inibidores da
atuação mais efetiva de Profissionais da Informação em Sistemas da
Qualidade está relacionado à natureza da informação.

Neste caso, trata-se de informação interna, gerada pelos
profissionais da empresa, tradicionalmente sinônimo de “arquivo” e, quando
muito, de “memória técnica” menosprezada, em alguns casos, pelos
tradicionais Serviços de Informação, convencionalmente mais dirigidos ao
gerenciamento de informações externas.

Entende-se que o Profissional da Informação deve envolver-se de
forma mais efetiva também nos fluxos internos de informação da empresa,
ocupando o espaço existente na geração, normatização, divulgação e
disseminação das informações internas, geradas pelos funcionários das
empresas.
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Em contrapartida, a implantação de um Sistema da Qualidade
baseado na ISO 9000 exige das empresas este enfoque, ou seja, o efetivo
gerenciamento do fluxo de informações internas, relacionadas aos principais
processos da empresa.

Aproveitar a oportunidade durante a implantação de um Sistema da
Qualidade para absorver o gerenciamento de Documentos e Registros do
Sistema da Qualidade e outras atividades menos convencionais no Serviço de
Informação, é uma oportunidade efetiva para o Profissional da Informação.
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5.2.1

O Profissional da Informação e o Controle de Documentos da
ISO 9002

Para que o Profissional da Informação atue na implantação do
Controle de Documentos e Registros do Sistema da Qualidade, sugere-se que
sejam levados em consideração três pontos fundamentais:

a)

A realização de um diagnóstico interno na Empresa, com
o objetivo de detectar sua realidade em relação a geração
/ fluxo / utilização de informações:

Considera-se como etapas muito relevantes para o êxito na
implantação de um sistema de gerenciamento de informações
do Sistema da Qualidade a identificação da cultura da
empresa, em relação ao seu fluxo interno de informações, o
comportamento das áreas e funcionários na geração e uso da
informação interna e a identificação dos canais de recepção
de informação externa. Não se pode dissociar a cultura da
empresa do seu Sistema de Informações.
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b)

Uma análise das Normas da Série ISO 9000, para um
entendimento claro das ações sugeridas;

Etapa básica para o êxito da implantação do controle de
Documentos e Registros do Sistema da Qualidade está
relacionada ao entendimento das diretrizes das normas da
série ISO 9000 e o desenho proposto para o Sistema da
Qualidade, com a interface do seu fluxo de informações.

c)

Buscar aprender com a realidade de outras Empresas.
Um Sistema de Controle de Documentos deve ser
implantado a partir das boas práticas já testadas.

Observar como outras empresas estruturaram seu Controle
de Documentos e Registros, analisar as idéias, ouvir os
usuários do Sistema, enfim, observar sistemas já implantados
e em funcionamento é uma forma bastante racional de
complementar a visão teórica já apreendida.
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O objetivo do presente estudo está diretamente relacionado a dois
desses pontos fundamentais, ou seja, ampliar o entendimento teórico das
diretrizes da ISO 9000 referentes ao Controle de Documentos e Registros do
Sistema da Qualidade e analisar uma experiência prática de implantação, de
forma a possibilitar a estruturação de um Sistema de Controle de Documentos
eficiente e de acordo com os objetivos estabelecidos pela Organização.
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5.3

Em relação ao perfil do Profissional da Informação frente às
novas exigências do mercado

Durante a fase de pesquisa para a elaboração deste estudo e
também a partir dos dados colhidos na entrevista (PWD COPENE), observouse que o perfil do Profissional de Informação é um fator de extrema
importância para a ampliação do seu espaço de atuação nas empresas,
especialmente em atividades menos convencionais.

Observou-se que uma série de atributos tem influência direta na
atuação dos Profissionais da Informação em processos do Sistema da
Qualidade.

Esses atribuitos relacionam-se a fatores comportamentais,
situacionais, técnicos e intelectuais, que impactam diretamente no perfil
desejado do Profissional da Informação, como ilustrado na Figura 3.

Figura 3 - Atributos básicos para ampliação da atuação nas Empresas

Atuação em atividades
ligadas ao Sistema da

Î

Qualidade
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9

Aptidão Pessoal +

9
9

Oportunidade +
Formação e
Capacitação

O conjunto desses três atributos básicos, ou seja: fatores
comportamentais (aptidão pessoal), fatores situacionais (oportunidade) e
fatores técnicos e intelectuais (formação / capacitação) se inter-relaciona e
é um fator decisivo para a efetiva ampliação do espaço de atuação dos
Profissionais de Informação, especialmente em relação às novas
necessidades surgidas a partir do avanço competitivo das empresas.

O Quadro apresentado a seguir ilustra alguns itens julgados
relevantes para cada um dos atributos mencionados:
Quadro 15 - Detalhamento dos Atributos para a atuação em
atividades menos convencionais
Atributo / Fator

Itens considerados relevantes

Comportamental:
Aptidão Pessoal

Senso realizador;
Ter visão de futuro;
Trabalhar em equipe;
Ter capacidade de delegação;
Não ter medo de se expor;
Ser pró ativo;
Ser receptivo a mudanças.

Situacional:
Oportunidade

Ter a oportunidade de atuar em equipes
multifuncionais;
Estar engajado em atividades diretamente
relacionadas ao negócio da empresa;
Atuar em uma empresa inovadora e com ambiente
propício para a criatividade;
Participar de treinamentos de qualificação e
capacitação em diversas áreas do conhecimento.

108

Atributo / Fator

Itens considerados relevantes

Técnico /
Intelectual:
Formação e
Capacitação

Gerenciamento de Projetos;
Domínio das novas tecnologias de informação;
Reciclagem nos modernos conceitos de
administração;
Deter conhecimento sobre gestão de recursos
humanos e custos;
Dominar ferramentas de medição de desempenho.

Em relação à aptidão pessoal, espera-se que o Profissional da
Informação tenha um senso realizador apurado, capaz de aproveitar as
oportunidades futuras que se desenham na empresa, atuando em equipe e
sendo um líder capaz de delegar atividades técnicas à sua equipe. Além disso,
com o avanço de suas atividades, ter maturidade profissional para se expor
frente às novas exigências, tomar a iniciativa, ser pró-ativo quando detectar
novas oportunidades de atuação, sendo receptivo a mudanças.

Quanto às oportunidades profissionais, a atuação em equipes
multifuncionais trará benefícios diretos ao Profissional da Informação,
principalmente se estas atividades estiverem diretamente ligadas ao negócio
da empresa. O ambiente, sendo inovador e oportuno a idéias criativas,
permitirá ao profissional uma maior qualificação e crescimento, em diversas
áreas, de forma holística.
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Sua formação e capacitação, em contrapartida, deverá ter um foco
direto no gerenciamento de projetos, capacitando-o para definir metas, cobrar
resultados, aliados a um domínio das novas tecnologias de informação. É
imprescindível que o Profissional da Informação estenda sua formação a
administração de empresas, principalmente ao gerenciamento de recursos
humanos e custos, possibilitando uma formação integrada e gerencial,
relacionada também à medição de desempenho de sua equipe.
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5.4

Recomendações e Comentários Finais

A partir dos comentários e conclusões já citados nos capítulos
anteriores, são citadas, a seguir, algumas recomendações relevantes para o
avanço do tema analisado neste estudo:

a)

Às escolas de Biblioteconomia e Documentação:

Observou-se ao longo da pesquisa, que os Profissionais de
Informação atuantes em Sistemas da Qualidade tiveram uma
complementação de sua formação básica motivada pelas
necessidades e exigências das empresas.

Cabe às Escolas de Biblioteconomia atuar de forma mais
direta na capacitação dos profissionais que vão atuar em um
mercado cada vez mais competitivo e que vem exigindo muito
mais do que o Profissional da Informação tem como formação
básica.

b)

Às entidades representantes da Categoria Profissional:

É muito importante que as entidades que representam os
Profissionais da Informação divulguem ao mercado e aos
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empregadores outras facetas de atuação do Profissional da
Informação, demonstrando às empresas e à sociedade a
importância deste profissional.

c)

A outros pesquisadores do tema:

Entende-se que o estudo apresentado pode contribuir para
novas pesquisas. A partir do que foi analisado, novos
trabalhos podem ser desenvolvidos e outras hipóteses podem
ser validadas, contribuindo decisivamente para o avanço do
tema.

d)

Aos Profissionais da Informação:

Novos espaços de atuação, ligados às necessidades vitais da
empresa podem ser ocupados pelo Profissional da
Informação, como foi analisado neste estudo.

Cabe ao Profissional da Informação capacitar-se para as novas
exigências do mercado e, principalmente, assumir uma postura mais pró-ativa,
esforçando-se para se libertar de velhos paradigmas. O tecnicismo, a reação
negativa a mudanças, o temor em encarar o novo devem dar lugar a uma real
motivação para o avanço desta profissão.
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Nas empresas, cada vez mais, o recurso “informação” torna-se um
fator crítico de sucesso, de diferenciação competitiva. O Profisssional da
Informação tem condições de integrar-se às atividades vitais do negócio como
gerenciador do fluxo de informações internas e externas e ampliar seu espaço,
através de resultados concretos.

A presente dissertação teve a intenção de analisar um destes
espaços: a atuação em Sistemas da Qualidade. Espera-se que esta pesquisa
tenha contribuído, verdadeiramente, para motivar outros Profissionais da
Informação a encarar essa aparente ameaça como uma grande oportunidade.

Entende-se que tudo é uma questão de aproveitar as oportunidades
que a empresa oferece, estando capacitado, motivado e verdadeiramente
engajado.
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ANEXO 1
Roteiro de Entrevista do Estudo de Caso

ROTEIRO BÁSICO DE ENTREVISTA

1)

Caracterizar o Serviço de Informação:
-

Histórico
Situação organizacional
Equipe
Principais áreas de atuação

2)

Descrição dos principais produtos e serviços

3)

Comentários sobre os produtos e serviços integrados ao Sistema
da Qualidade da Empresa

4)

Opiniões da equipe sobre as possibilidades de atuação do
Profissional da Informação em Sistemas da Qualidade

5)

Opiniões da equipe sobre o perfil do Profissional da Informação que
queira integrar-se em Sistemas da Qualidade

ANEXO 2
Organograma da COPENE

ANEXO 3
Organograma do PWD

