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RESUMO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso teve por objetivo desenvolver um 

projeto para estruturação e implantação de uma biblioteca corporativa no Instituto 

Municipal de Turismo Curitiba. Para isso, além do levantamento bibliográfico sobre o 

tema, foram estimados os recursos necessários para a realização do projeto, e, também 

se buscou estimar a importância social do projeto para justificar sua viabilidade de 

concretização.  Ao final deste trabalho, conclui-se que o projeto é viável, considerando a 

grande mudança organizacional que ele propõe dentro do contexto de desenvolvimento 

e educação continuada como estratégia corporativa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Biblioteca corporativa, aprendizagem corporativa, viabilidade 

social. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Com a maior intensificação da globalização, a disputa por mercados tem 

imposto às organizações uma situação de competitividade crescente, nesse sentido, a 

educação corporativa surge como uma estratégia para as áreas de negócios empresariais.  

As organizações cada vez mais procuram profissionais de sucesso, e o desenvolvimento 

de competências nos colaboradores atua como forma de retenção de talentos com base 

no crescimento pessoal. 

Para Quartiero e Cerny (2005, p.24), “A educação corporativa consiste em um 

projeto de formação desenvolvido pelas empresas, que tem como objetivo 

institucionalizar uma cultura de aprendizagem contínua, proporcionando a aquisição de 

novas competências vinculadas às estratégias empresariais”. 

Dentro desta perspectiva, o objetivo deste trabalho é elaborar um Projeto para 

estruturação e implantação de uma Biblioteca Corporativa no Instituto Municipal de 

Turismo de Curitiba, na perspectiva de promover maior geração, assimilação, difusão e 

aplicação do conhecimento para seus colaboradores. 

Este trabalho está organizado, além dessa introdução que compõem o primeiro 

capítulo, nos seguintes tópicos: no segundo, será apresentada a revisão bibliográfica, no 

terceiro, será abordada a metodologia do trabalho, no quarto, será feita a apresentação 

da organização, objeto desse estudo, no quinto capítulo, o desenvolvimento da proposta 

e por fim, a conclusão. 

 

1.1 PROBLEMÁTICA 

 

Para Claudia Costin (2012, p. 13): 

 

 

Desde a década de 1990, teóricos do processo de aprendizagem humana vêm 

ressaltando que educação é algo que não se interrompe com a conclusão dos 

estudos escolares; é algo que acompanha toda a trajetória das pessoas, ao 

longo da sua vida. Aprendizes permanentes, vivemos cada situação como um 

espaço de experiências, conhecimentos e lições que transporemos para outras 

vivências. 
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 No mundo contemporâneo, considera-se que a educação corporativa deve estar 

a serviço da estratégia organizacional pública ou privada. Nesse contexto, formula-se a 

seguinte problemática: 

A criação de uma biblioteca corporativa no Instituto Municipal de Turismo de 

Curitiba promoveria maior geração, assimilação, difusão e aplicação do conhecimento 

para seus colaboradores? 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Elaborar um Projeto para Estruturação e Implantação de uma Biblioteca 

Corporativa no Instituto Municipal de Turismo Curitiba PR. 

  

1.2.1 Objetivos Específicos 

                                                                             

 Descrever o conceito de Educação Corporativa e de Biblioteca Corporativa; 

 Diagnosticar o acervo, espaço físico, pessoal e demais informações necessárias 

para o desenvolvimento do projeto; 

 Estimar o custo inicial para a implantação do projeto; e 

 Identificar a viabilidade social do projeto. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS DO TEMA 

 

A consequente transformação das relações econômicas, políticas e sociais 

advindas da globalização, cada vez mais, levam as empresas públicas e privadas a se 

adaptarem à nova realidade mundial.  

Seguindo esse conceito, sob o ponto de vista prático, este projeto de estruturação 

e implantação de uma biblioteca corporativa, vai ao encontro dos interesses e 

necessidades do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba. Considerando que os 

funcionários precisam aprender continuadamente e demandam de tempo e espaço para o 

desenvolvimento profissional e pessoal, são de fundamental importância que os 

colaboradores do instituto tenham acesso a um espaço adequado com a disponibilidade 

de um acervo especializado nas áreas de turismo e demais áreas correlatas. Que venha 

contribuir tanto para o desenvolvimento pessoal do funcionário, quanto para auxiliá-lo 
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na atuação profissional, além de propiciar um ambiente de interação social e de 

descompressão também. 

Este estudo também visa contribuir teoricamente para aprofundar o 

entendimento sobre educação e biblioteca corporativa, no que diz respeito à estratégia 

da gestão do conhecimento nas organizações. 

 

 

2 REVISÃO TEÓRICA 

 

 

Na presente revisão bibliográfica serão abordados os temas educação e 

aprendizagem corporativa e biblioteca corporativa, a fim de fundamentar teoricamente o 

trabalho. 

 

2.1 EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM CORPORATIVA 

 

 Em tempos de rápidas mudanças, a necessidade de constante atualização 

evidencia cada vez mais a importância da educação em ambientes corporativos. Pode-se 

dizer que o que antes era chamado de “treinamento e desenvolvimento” deu espaço aos 

sistemas de educação corporativa, a partir do reconhecimento da importância do 

desempenho individual para o desenvolvimento da empresa. Assim, a gestão do capital 

intelectual da organização vem se mostrando como uma estratégia viável para qualquer 

negócio. 

 A educação corporativa teve seu inicio nos anos 1955, nos Estados Unidos, 

quando a General Eletric lançou seu centro de treinamento na Cidade de Crotonville. O 

principal objetivo da educação corporativa até os anos 1970 era manter os funcionários 

atualizados, na década seguinte, pesquisas demonstraram que muitas empresas 

mantinham um prédio ou um campus destinado à educação corporativa (LAGE, CRUZ 

e OLIVEIRA, 2007, p.26). 

 No Brasil o tema ganhou relevância no final da década de 1990, em decorrência 

da globalização que acabou por demandar implementação de sistemas e métodos de 

gestão que conformassem e sustentassem os novos modelos organizacionais que se 

adaptassem a nova realidade mundial. (BONILAURI, 2012, p.19). 
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Os trabalhadores continuam em situação de aprendizado e precisam ter tempo 

e espaço de desenvolvimento pessoal e profissional. Quando esse espaço é 

criado, a aprendizagem normal que ocorre em ambiente de trabalho pode ser 

sistematizada, e uma preparação para o crescimento profissional de cada 

trabalhador ou gestor pode ganhar viabilidade. O conjunto estruturado desse 

esforço sistematizado, definido na literatura especializada como educação 

corporativa, integra o processo mais amplo da educação (COSTIN, 2012, p. 

14). 

 

 

Eboli (2012, p. 48), acredita que “a área de educação corporativa deve ser ativa 

no desenho dos treinamentos ou de qualquer atividade de desenvolvimento de 

competências [...] para que de fato agreguem valor para a empresa”. 

Então, “As empresas passaram a incorporar cada vez mais atividades de 

aprendizagem integradas aos processos e atividades funcionais, favorecendo o 

desenvolvimento contínuo” (RIBEIRO; VALLE, p.2). 

Segundo Ramalho (2013), “a estruturação de um programa efetivo e eficaz de 

educação corporativa passa pela análise do contexto organizacional considerando 

negócio; missão, visão; valores; diretrizes e objetivos estratégicos; para identificar o que 

a empresa precisa desenvolver. Posteriormente, analisar sobre como as pessoas 

aprendem, para identificar maneiras alternativas e assertivas para desenvolvê-las”. 

Sobre a importância da educação continuada, Zenaide Carvalho (2008) diz que 

renovar conhecimentos é um benefício não só para o profissional como também para a 

organização. Pois esses profissionais estão sempre conhecendo mais, engajando-se mais 

e procurando sempre novas formas de fazer e aplicar tais conhecimentos. O que para a 

empresa é um benefício imediato, porque engloba a motivação profissional, a melhora 

do seu desempenho no trabalho, refletindo nos ganhos de produtividade. 

 

2.2 BIBLIOTECA CORPORATIVA 

 

No contexto de educação corporativa, visto anteriormente, vale incluir a 

biblioteca corporativa como um espaço para a disponibilização e disseminação de 

informações, permitindo o acesso à cultura e apoiando o conhecimento no ambiente 

organizacional. 
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Organizar, tratar e disseminar informações para gerar novos conhecimentos é 

função de toda e qualquer biblioteca [...], e para as bibliotecas corporativas 

não é diferente, o que muda de um tipo de biblioteca para outra são seus 

clientes/usuários e a cultura organizacional. [...], a existência de uma 

biblioteca corporativa possibilita o suporte ao desenvolvimento de novos 

produtos e também a formação e capacitação da força de trabalho da 

empresa, além de incentivar o desenvolvimento cultural destes (MARINHO). 

 

 

A falta de tempo para as pessoas fazerem tudo o que precisam e desejam é uma 

característica da vida contemporânea, muitas pessoas não disponibilizam de tempo para 

ir a bibliotecas e livrarias a procura de novas leituras. Assim, a biblioteca corporativa 

surge como a constituição de um espaço dinamizador da leitura e difusor do 

conhecimento específico, fundamental para alimentar e ampliar o aprendizado a fim de 

tornar o colaborador cada vez mais capacitado, além de propiciar um espaço de lazer 

dentro da empresa e um ambiente de prática social que é a leitura. 

Existem alguns exemplos de bibliotecas corporativas no Brasil, nos mais 

diversos segmentos e tipos de instituições, achou-se plausível neste trabalho, citar os 

exemplos do Banco do Brasil e do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba - 

IPPUC, conforme a seguir. 

O Banco do Brasil dispõe de bibliotecas em alguns setores e regiões. São 

chamadas de Unidades de Informação Corporativa e têm como missão oferecer suporte 

informacional ao desenvolvimento profissional e pessoal dos funcionários da ativa e aos 

aposentados, aprendizes, estagiários, contratados, empresas coligadas BB e para a 

comunidade em geral. Para a comunidade, estão disponíveis para consulta, o acervo e o 

espaço físico para estudos, pesquisas e empréstimos entre bibliotecas. O atendimento à 

comunidade faz parte das ações de responsabilidade social do Banco (Fonte: 

www.bb.com.br). 

A Biblioteca do IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba) tem 

por finalidade adquirir, organizar, registrar, catalogar, informatizar, arquivar, atualizar e 

divulgar todo o material bibliográfico e projetos elaborados pelos técnicos do Instituto 

referentes ao Planejamento Urbano, bem como os assuntos correlatos que integrem os 

programas de trabalho e pesquisa do IPPUC. O acervo conta com 15.449 livros e 40.505 

projetos.  A biblioteca, além dos usuários (funcionários e estudantes), recebe visita de 

pessoas de outros Estados e Países, neste caso o Setor de Documentação realiza a 

função de agente divulgador das informações referente à cidade de Curitiba (Fonte: 

www.ippuc.org.br). 

http://www.bb.com.br/
http://www.ippuc.org.br/
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O projeto par a estruturação e implantação da biblioteca corporativa no Instituto 

de Turismo de Curitiba visa proporcionar aos colaboradores e demais usuários, 

inicialmente, um ambiente físico com a disposição de um acervo formado por livros, 

revistas, informativos, entre outros materiais, relativos ao setor de turismo. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 

Para a realização deste trabalho, que se trata da elaboração do projeto para 

estruturação e implantação de uma biblioteca corporativa, serão adotadas as pesquisas 

bibliográfica, documental e exploratória, a fim de atender os objetivos propostos. 

Quanto ao método de abordar o problema, será utilizada a pesquisa de natureza 

qualitativa para estimar a viabilidade social do projeto em questão. 

De acordo com Zanella (2012, p. 81), a pesquisa bibliográfica se fundamenta a 

partir do conhecimento disponível em fontes bibliográficas, principalmente livros e 

artigos científicos, com a finalidade de ampliar o conhecimento na área, dando 

sustentação ao tema estudado. 

A pesquisa documental, de acordo com o mesmo autor, é semelhante à pesquisa 

bibliográfica, se utiliza de fontes documentais, isto é fontes de dados secundários, como 

exemplo as informações encontradas junto às empresas, através de relatórios e demais 

documentos. 

Gil (2002, p. 43), afirma que a pesquisa exploratória proporciona maior 

familiaridade com o problema, podendo envolver levantamento bibliográfico e 

entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado.  

Dada à natureza da pesquisa, a análise qualitativa, em geral, engloba dois 

momentos distintos: a pesquisa, ou coleta de dados, e a análise e interpretação, quando 

se procura desvendar o significado dos mesmos. A pesquisa qualitativa pode ser 

caracterizada como a tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e 

características situacionais apresentadas pelos entrevistados (MARCONI e LAKATOS; 

2004 p. 271). 

Para responder a problemática formulada neste trabalho, a população analisada é 

formada pelos 39 funcionários do IMT, entre estatutários, servidores cedidos pela 
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prefeitura e cargos em comissão. O questionário de pesquisa com onze questões, sendo 

10 objetivas e uma questão discursiva, para analisar a importância da implantação de 

uma biblioteca corporativa no Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, foi 

disponibilizado a todos via o endereço eletrônico corporativo. 

 

 

4 A ORGANIZAÇÃO 

 

 

Nesta parte do trabalho apresenta-se uma descrição detalhada da instituição 

objeto do projeto técnico, que, por sua vez, é o Instituto Municipal de Turismo de 

Curitiba. As informações foram disponibilizadas por Wellington Rafael Medeiros, 

colaborador do Instituto. 

 

O Instituto Municipal de Turismo de Curitiba – Curitiba Turismo. Trata-se de 

uma Autarquia, de administração indireta da Prefeitura Municipal de Curitiba, criada 

pela Lei nº 11.408 de 10 de Maio de 2005. 

  Tem como missão promover o turismo sustentável no município, contribuindo 

para o desenvolvimento socioeconômico da população local. Seus objetivos são: 

formular as diretrizes da política municipal de turismo, objetivando o desenvolvimento 

econômico e social do município; planejar, implementar e apoiar ações em consonância 

com a política municipal de turismo, visando o fomento e a dinamização da atividade 

turística, levando em conta os princípios norteadores do desenvolvimento sustentável.   

A área do Turismo na gestão pública de Curitiba teve inicio em 13 de novembro 

de 1952, com a Lei nº 578, quando foi criado o Departamento Municipal de Turismo e 

Propaganda, quando na época não havia secretarias no organograma do Poder Público 

Municipal. Alguns anos depois, com uma nova composição estrutural dos órgãos da 

Prefeitura Municipal foi transferida esta tarefa ao Departamento de Educação, Cultura e 

Turismo, conforme Lei nº 1.741 de 31 de março de 1959. Já em 05 de janeiro de 1973, 

com a Lei 4.545, era criada a Fundação Cultural de Curitiba (FCC), que entre as várias 

atribuições, estava à promoção de eventos relacionados com a incrementação do 

turismo.  Em 31 de maio de 1993, surgia a Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo 

(SICT), criada pela Lei nº 8.184.  No ano de 2000, a Lei nº 10.130 de 28 de dezembro, 

extinguia a SICT e seu artigo 3º transferia as atribuições da antiga secretaria para a 
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Companhia de Desenvolvimento de Curitiba (CIC), onde foi criada uma Diretoria de 

Turismo. O Decreto nº 22, de 01 de janeiro de 2005, instituía a Secretaria Municipal de 

Turismo, de natureza extraordinária. Sendo que em maio deste mesmo ano, é criado 

então o Instituto Municipal de Turismo. 

O Instituto possui hoje em seu quadro funcional 39 funcionários, entre 

estatutários do IMT, servidores cedidos pela prefeitura e cargos em comissão. No ano 

de 2012, o Instituto Municipal de Turismo teve um orçamento de R$ 6.844.904,86.  

No momento o IMT tem sua sede localizada na Rua da Glória, 362, Centro 

Cívico, Curitiba – Paraná, onde ocupa quatro andares do prédio, sendo o térreo utilizado 

pelo Departamento de Artesanato, o 1º andar pelo Departamento de Turismo, o 2º está o 

Gabinete do Presidente e Superintendente do Instituto e no 4º a Diretoria 

Administrativo-Financeira. Além da sede, o IMT dispõe de cinco postos de informações 

turísticas (Casa de Pedra, Rua 24 Horas, Torre Panorâmica, Mercado Municipal e 

Aeroporto Afonso Pena).  

 

4.1 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Em entrevista com o colaborador Wellington Rafael Medeiros, verificou-se que 

o Instituto Municipal de Turismo de Curitiba exige um espaço para organizar e dispor o 

acervo de materiais e livros já disponíveis no instituto, que por falta desse espaço, fica 

armazenado em arquivos, o que dificulta a visibilidade e utilização do material por parte 

dos funcionários. 

 Abaixo, imagens de como o acervo se encontra armazenado: 

              

Fonte: Imagens disponibilizadas pelo IMT 
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A partir desse diagnóstico, levantou-se a possibilidade de estruturar e implantar 

uma biblioteca corporativa no instituto, a fim de atender a necessidade de um espaço 

para armazenar o acervo, e também ampliá-lo, para propiciar um ambiente para os 

colabores de consultas e estudos.  

A situação problema levantada, se encaixa no contexto atual de educação 

corporativa onde “a missão da escola corporativa é fazer da educação continuada uma 

forma de estimular os colabores ao crescimento pessoal e profissional, o que 

possibilitará à empresa estabelecer, ou se manter, como referência no seu determinado 

segmento de atuação” (LAGE; CRUZ; OLIVEIRA, 2007, p. 28). 

Assim, faz-se necessária à elaboração de um projeto para a estruturação e 

implantação desta biblioteca corporativa no Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, 

abordando o conceito de gestão do conhecimento como estratégia de negócio e 

apresentando a viabilidade social da proposta. 

 

 

5 PROPOSTA 

 

 

A proposta do presente trabalho é realizar um projeto para implantação de uma 

biblioteca corporativa no Instituto Municipal de Turismo de Curitiba – IMT. O objetivo 

do projeto é alcançar o apoio da Presidência do IMT para solicitar à direção do 

Departamento Administrativo Financeiro (DAF) o custeio para a concretização do 

projeto. Para assim estruturar um ambiente de desenvolvimento e educação continuada 

aos colabores e demais envolvidos no IMT, aproveitando o espaço já existente no 

prédio e grande parte do acervo e demais recursos já disponíveis. 

 

5.1 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 

 

As principais mudanças organizacionais que a implantação da biblioteca 

ocasionará para o IMT, em termos técnicos, seriam: 

 

 A formalização dos procedimentos de armazenamento e manuseio dos materiais 

de promoção institucional desenvolvidos pelo órgão.  
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 O controle padronizado do acervo em software com a catalogação, a facilidade 

da busca das obras e gerenciamento dos títulos. 

 Promover um banco de dados com projetos viáveis desenvolvidos pela área 

técnica do IMT, que nem sempre são executados no momento, mas que podem 

ser reutilizados a nova realidade demandada. 

 Disponibilizar um acervo atualizado que acompanhe as discussões relevantes e 

atuais relacionadas ao turismo. 

 

A implantação da biblioteca com a organização do acervo é de suma importância 

para o bom funcionamento do instituto, uma vez que facilita o acesso as 

informações disponíveis. Com isso, agilizando a execução das tarefas. 

 

Em temos sociais, a realização deste projeto proporcionará: 

 

 Abertura de um novo canal de diálogo entre o instituto e os agentes atuantes no 

setor de turismo, por exemplo: profissionais, estudantes, pesquisadores e demais 

interessados. 

 Despertar nos colaboradores o interesse às informações e novas tendências na 

área de Turismo e afins. 

 Contribuir com a educação profissional do colaborador promovendo a melhoria 

de seus resultados. 

  Maior integração entre os funcionários, criando um ambiente de debate e 

sociabilização. 

 Criação de um registro histórico das ações do instituto desde sua fundação, 

como fonte de memória e pesquisa. 
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5.2 PLANO DE IMPLANTAÇÃO 

 

Nesta etapa do projeto serão detalhadas as fases de implantação conforme 

quadro abaixo: 

 

Quadro 03 – Plano de Implantação 

 Janeiro Fevereiro Março 

Apresentação e aprovação do Projeto 

junto a Presidência e Diretoria do IMT. 

   

Aquisição do mobiliário, equipamento e 

acervo. 

   

Organização e catalogação do Acervo.    

Disponibilização da biblioteca ao 

público. 

   

Monitoramento, ações e reações 

coerentes para o funcionamento do 

projeto (processo contínuo). 

   

Elaboração Própria 

 

5.3 RECURSOS 

 

Os recursos previstos para a implantação desse projeto são: 

 Recursos Humanos 

 Estrutura Física 

 Móveis e equipamentos 

 Acervo 

 Software 

 Investimento inicial estimado 

 

Recursos Humanos 

 

 Para o funcionamento da biblioteca, é importante que haja a disponibilidade de 

um funcionário, de preferência bibliotecário, para elencar as atividades que serão 
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realizadas para o funcionamento da biblioteca, como atender os colaboradores; 

organizar e controlar o acervo, entre outros.  Atualmente, o IMT já disponibiliza de 

estagiários, e um deles poderá ser realocado para essa atividade. 

O projeto não demanda de uma equipe de trabalho maior, uma vez que os 

demais serviços como, por exemplo: limpeza, segurança, compras, correspondência, 

entre outros, pois o instituto já disponibiliza dos mesmos para o funcionamento dos 

demais setores. 

 

Estrutura Física 

 

 Quanto à estrutura física, considerando o tamanho do acervo e número de 

colabores, uma sala é suficiente. O instituto já disponibiliza nas dependências do prédio 

atual uma sala medindo aproximadamente 16m
2
, que pode ser realocada para este fim. 

Considera-se que esse ambiente é suficiente para comportar o projeto de implantação da 

biblioteca corporativa.  

 

Móveis e equipamentos 

 

 Considerando o tamanho da sala, estimam-se os móveis e equipamentos 

necessários para o funcionamento da biblioteca descritos na tabela 01 abaixo:  

 

Tabela 01 – Móveis e Equipamentos 

 

Elaboração própria 
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Acervo 

 

A seleção do acervo é um trabalho de grande importância na biblioteca e de 

extrema responsabilidade. É preciso estar ciente de que, ao selecioná-los, estarão sendo 

escolhidas as fontes que irão atender às necessidades e desejos dos leitores. 

Para este projeto, contou-se com a ajuda do colaborador Wellington Rafael 

Medeiros que forneceu uma lista com 42 sugestões de obras para aquisição, além da 

lista do acervo já existente no IMT composto por 267 títulos entre livros, periódicos, 

relatórios, catálogos, guias, legislação, folhetos e CD-ROM.  

A lista contendo o acervo existe no IMT, bem como a lista de novas obras para 

aquisição estão nos apêndices apresentados ao final do trabalho. Quanto ao orçamento 

para aquisição dos títulos, o valor apresentado abaixo se trata de uma estimativa de 

custo, pois se considerou a cotação de dezembro de 2013, o mesmo deverá ser refeito 

nas vésperas de implantação do projeto devido possível alteração de valor no mercado. 

Quanto à organização do acervo na biblioteca, deve ser agrupada por assuntos 

que são representados por números que obedecem a um Sistema de Classificação. 

 Existem vários Sistemas de Classificação de assuntos, mas, nas bibliotecas 

brasileiras, dois são utilizados com frequência: a Classificação Decimal de Dewey – 

CDD, ou a Classificação Decimal Universal (ANTUNES; CAVALCANTE; 

ANTUNES, 2010. P. 17). 

Para a Biblioteca Corporativa do IMT, sugere-se a utilização da Classificação 

Decimal de Dewey (CDD), para organizar o acervo de modo a facilitar a sua 

localização. 

 De acordo com Antunes, Cavalcante e Antunes (2010, p. 17), com a 

Classificação Decimal de Dewey, o conhecimento humano é reunido em dez classes de 

assuntos que vão de 000 a 900 conforme a seguir: 

000 – Assuntos gerais. 

100 – Filosofia e Psicologia. 

200 – Religião. 

300 – Ciências Sociais (Sociologia). 

400 – Línguas (Filologia). 

500 – Ciências puras. 

600 – Ciências Aplicadas. 

700 – Artes e Recreação. 
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800 – Literatura. 

900 – Geografia, História e Biografias. 

Desta forma, a sugestão para classificação do número de chamada, que indica o 

endereço da obra na estante da biblioteca corporativa do IMT, é composto pela CDD 

700 (Artes e Recreação); as três primeiras letras do título da obra; e o ano de 

publicação/edição.  

Esse processo de classificação deverá ser realizado pelo profissional responsável 

pelo acervo. 

 

Software Biblivre Versão 3.0 

 

 O uso de um programa de computador facilita o trabalho do bibliotecário ou do 

responsável pelos materiais e demais usuários. Para o projeto proposto buscou-se um 

programa gratuito para a finalidade de administrar o acervo. A partir das 

disponibilidades encontradas, selecionou-se o software Biblivre Versão 3.0. 

 O sistema Biblivre começou a ser elaborado em 2001, quando foi aprovado pelo 

Ministério da Cultura (Minc), através da Lei Rouanet (n. 8.313/91) para o incentivo ao 

desenvolvimento sociocultural. Desde o início, o programa se norteou pelo acesso livre 

ao software, que pode ser utilizado, gratuitamente, por instituições públicas e privadas. 

Trata-se de um sistema que embora tenha detentores de seus direitos autorais, o sistema 

é licenciado gratuitamente e de maneira a permitir a sua difusão de uma forma ampla, 

garantindo a liberdade aos seus usuários para copiá-los, usá-los e redistribuí-los. 

 Os programas que compõem o Biblivre 3.0 formam uma aplicação cliente 

servidor baseada na internet, modelo computacional que permite a intercomunicação em 

rede de qualquer porte, isto é, composta por 2 ou mais computadores e outros 

dispositivos ligados entre si e compartilhando dados, utilizando-se de recursos da 

internet para acesso, protocolos e requisitos de segurança.  

O programa cliente, utilizado pelos usuários para acessar o Biblivre 3.0, é um 

browser, comumente chamado de navegador de internet. Os navegadores recomendados 

são: 

• Mozilla Firefox (versão 3.5 ou superior); 

• Google Chrome (versão 2.0 ou superior); 

• Apple Safari (versão 4.0 ou superior); 

• Microsoft Internet Explorer (versão 6.0 ou superior). 
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Após a instalação do Software Biblivre, existem duas formas de acesso ao 

sistema. A primeira delas permite apenas a consulta aos catálogos e não necessita de 

uma conta de usuário. A outra forma de acesso permite a gerência do conteúdo da 

biblioteca, incluindo catalogação, empréstimos, reservas e controle de usurários. 

 Para acessar o sistema é necessário ter uma conta de usuário com login e senha, 

conforme a figura abaixo: 

 

Figura 01 – Tela de acesso Software Biblivre 3.0 

 

Fonte: Manual Biblivre 3.0 

 

A própria instalação do Sistema Biblivre já cria automaticamente a conta de 

administrador, com o login “admin” (sem aspas) e a senha “abracadabra”, o que permite 

executar todas as ações do programa, conforme a figura a seguir. Porém, e 

recomendável que a senha padrão gerada pelo sistema seja trocada após a instalação. 

 

Figura 02 – Tela de navegação do Software Biblivre 3.0 

 

 

Fonte: Manual Biblivre 3.0 

 

 A tela de navegação do software Biblivre 3.0 demonstrada na figura 02, 

disponibiliza os seguintes módulos: Busca; Circulação; Catalogação; Aquisição, 

Administração; e, Ajuda. Segue abaixo a descrição funcional de cada uma delas: 
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Busca – corresponde ao processo de recuperação da informação armazenada, cuja 

precisão de seu resultado dependerá do nível de catalogação adotado. No caso da 

biblioteca corporativa do IMT, os sistema permitirá a busca bibliográfica, ou seja, 

através do tipo de material e ou atributos – autor, título, assunto, ISBN (Internacional 

Standard  Book Number), ano de publicação, serial da obra, código de barras ou tombo 

patrimonial. 

 

Circulação – este módulo concentra as rotinas de controle de circulação de coleções e 

usuários na biblioteca: inclusão e edição de cadastro de leitores e funcionários, lista de 

multas e empréstimos pendentes, empréstimo, devolução, renovação, reserva e controle 

de acesso ao acervo. 

 

Catalogação – permite a manutenção da base de dados bibliográfica, de autoridade e do 

vocabulário. Um registro é um conjunto de campos da representação descritiva de uma 

obra, de uma autoridade ou de um termo do vocabulário. Uma base de dados é formada 

por um conjunto de registros de informação. Por exemplo, numa base de dados 

bibliográficos, um registro conterá todas as informações acerca de uma determinada 

obra e o estoque de exemplares disponíveis para consulta e empréstimo. É através dessa 

ferramenta que se registra o acervo e gera as etiquetas de classificação e identificação 

das obras da biblioteca. 

 

Aquisição – permite cadastrar ou cancelar fornecedores no sistema, também para criar 

uma nova requisição de material, bem como cotações e pedidos. 

 

Administração – reúne as funções de troca de senha, de manutenção do sistema 

(geração de cópia de segurança – backup e reindexação de base de dados), gerar 

relatórios, gerar login e permissões para usuários. O programa também permite, através 

da opção administração, visualizar os tipos de usuários cadastrados, excluir e cadastrar 

novos usurários também. 

 

Ajuda – disponibiliza respostas de perguntas frequentes e o manual do software. 

 



27 
 

 O Biblivre vem sendo utilizado por mais de duas mil bibliotecas no Brasil e em 

países ou acervos lusófonos
1
. É um programa de fácil instalação com uma 

funcionalidade completa.  Ideal para o projeto da biblioteca corporativa do IMT, pois 

além de ser gratuito oferece a possibilidade de usuários de outros locais acessarem o 

acervo, fazendo consultas, renovando empréstimos, entre outros serviços. 

 

Investimento inicial estimado 

 

 O investimento inicial corresponde ao montante de recursos financeiros 

necessários para o projeto começar a funcionar. No caso da biblioteca corporativa do 

Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, faz parte dos investimentos: os móveis da 

biblioteca, os equipamentos e os novos livros para aquisição.  

 Os móveis foram orçados na Empresa Coresul Móveis e Equipamentos para 

Escritório Ltda., localizada na Cidade de Curitiba (orçamento disponível no anexo II). 

Quanto aos equipamentos, foram cotados através do site das Lojas Magazine Luiza. Já o 

acervo composto por 42 títulos, os preços foram consultados através dos sites das 

livrarias Saraiva, Curitiba e Cultura.  

 A tabela 02 a seguir, demonstra os itens referentes ao investimento inicial do 

projeto, totalizando o valor de R$ 6.694,35. 

 

Tabela 02 – Investimento Inicial Estimado 

 

Fonte: Móveis: Lojas Coresul; Equipamentos: Lojas Magazine Luiza e Acervo: Livrarias Cultura, 

Curitiba e Saraiva / Elaboração própria 

                                                           
1
 Lusófono é o conjunto de identidades culturais existentes em países, regiões, estados ou cidades falantes 

da língua portuguesa e por diversas pessoas e comunidades em todo o mundo (fonte:  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lusofonia). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lusofonia
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5.4 RESULTADOS ESPERADOS 

 

A análise dos resultados será feita a partir das informações coletadas no 

questionário aplicado, a fim de responder a problemática identificada neste estudo e 

estimar a viabilidade social do projeto. 

  

A população analisada é formada por 39 funcionários do Instituto Municipal de 

Turismo de Curitiba. O questionário com 11 perguntas foi disponibilizado, a todos os 

colabores via o endereço eletrônico corporativo em 03/12/2013. A coleta das respostas 

foi finalizada em 16/12/2013 e contou com 15 participações, finalizando a pesquisa com 

uma amostra de 15 respostas, ou seja, 38,46%. 

 

De acordo com as informações prestadas no questionário, dos quinze colabores 

que responderam, a maior parte dos entrevistados estão entre 21 e 40 anos de idade. 

Conforme demonstrado no gráfico 01 abaixo, um deles tem até 20 anos de idade, 

correspondendo a 7% dos entrevistados, doze estão entre 21 e 40 anos, equivalendo a 

80% dos entrevistados, e, dois estão acima dos 41 anos, representando 13% dos 

entrevistados. 

 

Gráfico 01 – Faixa Etária dos Entrevistados 

 

Fonte: Dados do questionário aplicado 

Elabora própria 
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 Quanto ao gênero dos colabores entrevistados no IMT, oito são mulheres, 

representando 53% das respostas, e, sete são homens, sendo 47%. Esses percentuais 

estão demonstrados no gráfico número 02: 

 

 

Gráfico 02 – Sexo dos Entrevistados 

 

Fonte: Dados do questionário aplicado 

Elabora própria 

 

Sobre o nível de escolaridade dos funcionários do IMT, o gráfico 04 abaixo, 

demonstra que apenas um colaborador possui nível médio completo ou superior 

incompleto, representando 7%, nenhum funcionário possui nível técnico de 

escolaridade, oito possuem nível superior completo, representando a maioria dos 

entrevistados, ou seja, 53%, quatro deles são pós-graduados Lato Sensu, 27% de 

participação na amostra, e, dois possuem pós-graduação Stricto Sensu, com peso 13%. 

 

Gráfico 03 – Nível de Escolaridade 

 

Fonte: Dados do questionário aplicado 

Elabora própria 
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 Ao questionar sobre o objetivo dos funcionários buscarem informações, todos os 

entrevistados citaram entre dois e cinco motivos, mostrando assim, que eles buscam 

informações por vários motivos e não apenas técnico. Através do gráfico número 04, 

observa-se que o objetivo mais respondido foi à pesquisa para realizar trabalhos 

acadêmicos, com peso de 32%, em segundo lugar ficou a atualização bibliográfica com 

26%, em seguida, 21% representa a leitura por lazer, 11% responderam outros motivos 

para buscarem informações, e por fim, 10% representa o motivo concurso. 

 

Gráfico 04 – Objetivo das buscas informacionais 

 

Fonte: Dados do questionário aplicado 

Elabora própria 

  

O gráfico 05 expõe a preferência dos colabores por gênero literário. O tema 

turismo é o preferido dos entrevistados, representando 21%. Em segundo lugar fica o 

gênero história com peso 17%, em seguida tecnologia com 15%, depois com 13% o 

assunto esporte, e os demais assuntos representam preferência, individualmente, de 10% 

para baixo.    

 

Gráfico 05 - Preferência por gênero literário 

 

Fonte: Dados do questionário aplicado 

Elabora própria 
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Já o gráfico número 06 demonstra a opinião dos entrevistados quanto ao 

ambiente de trabalho de suas equipes serem propícios à aprendizagem. A grande 

maioria, 80% deles acreditam que sim, enquanto 20% responderam que não.  

 

Gráfico 06 - Você concorda que o ambiente de trabalho de sua equipe é um ambiente 

propício à aprendizagem? 

 

Fonte: Dados do questionário aplicado 

Elabora própria 

  

Quando questionados se a educação corporativa impacta positivamente nos 

resultados organizacionais, todos os entrevistados responderam que sim. Esse resultado 

está expresso no gráfico 07 abaixo: 

 

Gráfico 07 - A educação corporativa impacta positivamente nos resultados 

organizacionais? 

 

Fonte: Dados do questionário aplicado 

Elabora própria 
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O gráfico número 08 demonstra que a maioria dos entrevistados, 53%, avalia 

como ótimo ter uma biblioteca em seu ambiente de trabalho. Em seguida, 27% 

consideram bom e para 20% dos entrevistados essa possibilidade se apresenta como 

indiferente.  

 

Gráfico 8 - Como você avalia ter uma biblioteca no seu ambiente de trabalho? 

 

Fonte: Dados do questionário aplicado 

Elabora própria 

 

 Outro termômetro de avaliação sobre a importância de uma biblioteca 

corporativa no IMT é visualizado no gráfico número 09. Pois 67% responderam que 

acreditam que a disponibilidade de uma biblioteca no ambiente de trabalho promoveria 

maior motivação e satisfação dos colabores com a empresa, enquanto 33% responderam 

que não. 

 

Gráfico 09 - Você acredita que a disponibilidade de uma biblioteca no seu ambiente de 

trabalho promoveria maior motivação e satisfação dos colaboradores com a empresa? 

 

Fonte: Dados do questionário aplicado 

Elabora própria 
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O gráfico número 10 demonstra que 93% dos entrevistados responderam que a 

disponibilidade de um ambiente de descompressão, com um acervo especializado nas 

áreas de turismo e demais áreas correlatas promoveria a maior geração, assimilação, 

difusão e aplicação do conhecimento para os colaboradores do Instituto. Apenas 7% dos 

entrevistados responderam que não. 

 

Gráfico 10 – A importância da biblioteca corporativa na geração, assimilação, difusão e 

aplicação do conhecimento para os colabores. 

 

Fonte: Dados do questionário aplicado 

 Elabora própria 

 

A décima primeira pergunta do questionário e última, foi aberta pelo motivo de 

deixar o entrevistado livre para expressar sua opinião sobre quais os principais 

resultados que uma biblioteca corporativa agregaria para o Instituto Municipal de 

Turismo de Curitiba.  
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A seguir, no quadro 01, as opiniões dos participantes: 

 

Quadro 02 – Opinião dos entrevistados sobre os resultados que uma biblioteca 

corporativa agregaria para o IMT 

01 Ajudaria a criar um histórico da história do Instituto, bem como seus projetos já executados 

ajudando a estudantes e outras entidades ou pessoas que nos procuram para saber informações 

específicas sobre o Turismo em Curitiba e as ações do Instituto. 

02 Ajudaria na disseminação do conhecimento, sendo uma fonte importante para obter informações 

pertinentes à área de trabalho, além de contribuir na criação de um acervo de livros de Turismo e 

afins, podendo tornar futuramente o Instituto referência na busca de fontes bibliográficas para 

pesquisadores, estudantes e comunidade em geral. 

O3 Aprendizagem contínua; Criação e preservação de acervo de memória organizacional; Fonte de 

pesquisa; Disseminação do conhecimento, acesso a todos os colaboradores; Ampliação da 

disponibilização da informação quantitativa e qualitativamente. 

04 Melhora na procura por informações. 

05 Possibilidade de atualização constante do conhecimento. 

06 Possibilidade de atualização constante do conhecimento. 

07- Não respondeu. 

08 Conhecimentos gerais, capazes de elevar o nível intelectual dos colaboradores e promover trocas 

de informações consistentes entre os pares. 

09 Maior informação sobre a área de interesses especifica: Turismo, afinal nem todos que pertencem 

ao CTUR são da área do Turismo; Motivação a Leitura. 

10 Promoveria um acesso mais fácil à informação, melhoria da gestão da informação interna bem 

como melhoria da capacitação profissional dos servidores. 

11 Acesso facilitado à informação especializada; contribuiria àqueles que não trabalham 

especificamente na área, mas tem interesse em adquirir conhecimento. 

12 Maior conhecimento específico na área, pois poucos funcionários deste Instituto realmente são 

pessoas ligadas diretamente ou formadas em Turismo. 

13 Geração, atualização e aplicação de conhecimentos, promovendo resultados mais efetivos. 

14 Traria maior integração entre os funcionários e os mesmos passariam a ter uma gama de 

informação maior, até mesmo, podendo ler sobre outros temas e fazendo com que suas mentes se 

abram para novos assuntos e novas buscas que possam vir a fazer por temas não estudados ou que 

não faziam parte do interesse dos mesmos. 

15 Consulta técnica, suporte para o desenvolvimento de projetos e trabalhos. 

Fonte: Dados do questionário aplicado 

Elabora própria 

 

A partir das respostas dos colabores do IMT, apresentadas, é possível nortear 

metas e indicadores qualitativos para a implantação e sucesso da biblioteca corporativa. 
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5.5 RISCOS OU PROBLEMAS ESPERADOS E MEDIDAS PREVENTIVO-

CORRETIVAS 

 

Pela simplicidade do projeto apresentado, tanto financeiro quanto estrutural, não 

se estima alto grau de risco para a implantação. Além da dependência da aprovação da 

Presidência e Diretoria Administrativa e Financeira para realização do projeto, outro 

possível risco, e talvez o maior, que causa preocupação seria a não aceitação por parte 

dos usuários em aproveitar o novo espaço disponível. Sendo assim, uma das medidas 

preventivo-corretivas seria a promoção de campanhas para absorver e aproximar os 

colaboradores para esse ambiente de educação e aprendizado. Como exemplo, fazer 

uma campanha de doação de livros, artigos e demais materiais, fazendo com que os 

participantes se sintam pertencentes a esta causa. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

 

A proposta do seguinte trabalho foi a de elaborar um projeto para estruturação e 

implantação de uma biblioteca corporativa no Instituto Municipal de Turismo de 

Curitiba, sugerindo o aproveitamento de alguns recursos já disponíveis como 

funcionários, espaço físico, parte do acervo, entre outros. Com o objetivo de propiciar 

um ambiente que venha a contribuir tanto para o desenvolvimento pessoal dos colabores 

do IMT, quanto para auxiliá-los na atuação profissional, além de propiciar um espaço de 

interação social e de descompressão também. E, estendendo esses benefícios aos demais 

interessados.  

Para isso buscou-se estimar o custo inicial para implantação da biblioteca, bem 

como identificar a viabilidade social do projeto. A partir das respostas do questionário 

aplicado nos colabores do instituto, entende-se que a implantação da biblioteca 

corporativa no IMT promoveria sim maior geração, assimilação, difusão e aplicação do 

conhecimento para seus colaboradores, satisfazendo positivamente a problemática 

levantada nesse estudo. 

Assim como oportunidades, foram vislumbrados alguns riscos inerentes ao 

projeto, como a dependência da aprovação para a efetivação do projeto e também a 
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possibilidade de que os usuários acabem não aproveitando esse espaço num primeiro 

momento, o que exigiria um plano estratégico para corrigir o problema. 

De um modo geral, o projeto sem dúvida apresenta-se viável se considerar a 

possível grande mudança organizacional que ele propõe abrangendo a formalização de 

processos, controles, criação de um banco de dados com fácil e rápido acesso, a 

disponibilidade de um acervo atualizado, contribuindo com o desenvolvimento pessoal 

e profissional dos usuários, entre outros tantos. Espera-se com a efetivação desse 

projeto, atingir os resultados estimados, além de promover o Instituto Municipal de 

Turismo de Curitiba, fazendo-o uma referência cada vez mais importante para a cidade. 
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ANEXO I 

RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO 
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ANEXO II 

ORÇAMENTO DOS MÓVEIS – LOJAS CORESUL 
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APÊNDICE I 

QUESTIONARIO 

PESQUISA SOBRE A IMPORTÂNCIA DE UMA BIBLIOTECA CORPORATIVA 

NO INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO DE CURITIBA 

 

Prezado colaborador (a), 

 

 Dirijo-me a você como aluna do Curso de Especialização em Gestão Pública da 

Universidade Federal do Paraná. Esta pesquisa se refere à realização do projeto para 

implantação de uma biblioteca corporativa, no Instituto de Turismo de Curitiba, 

envolvendo formação cultural e educação continuada dos servidores, além de criar 

harmonia no ambiente corporativo. As informações que você, colaborador, fornecer 

serão uteis para ajudar na elaboração do mesmo. Muito obrigada pela ajuda. 

 

1. Qual sua faixa de idade? 

() Até 20   ()21 a 40   () Acima de 41  

 

2. Sexo: 

() Masculino   () Feminino 

 

3. Qual seu nível de escolaridade? 

() Médio completo/superior incompleto 

() Técnico 

() Superior completo 

() Pós-graduação (Lato Sensu) 

() Pós-graduação (Stricto Sensu) 

 

4. Qual objetivo de suas buscas informacionais? 

() Trabalhos acadêmicos 

() Concursos 

() Atualização bibliográfica 

() Lazer 

() Outros _____________________________________________ 

 



43 
 

5. Você tem alguma preferência por gênero literário? 

() Turismo 

() Tecnologia 

() Saúde 

() Esporte 

() Romance 

() Drama 

() História 

() Outros:____________________ 

 

6. Você concorda que o ambiente de trabalho de sua equipe é um ambiente propício à 

aprendizagem? 

() Sim   () Não 

 

7. Para você a educação corporativa impacta positivamente nos resultados 

organizacionais? 

() Sim    () Não 

 

8. Como você avalia ter uma biblioteca no seu ambiente de trabalho? 

() Ótimo  () Bom  () Indiferente   () Regular 

 

9. Você acredita que a disponibilidade de uma biblioteca no seu ambiente de trabalho 

promoveria maior motivação e satisfação dos colaboradores com a empresa? 

() Sim    () Não 

 

10. Para você, a disponibilidade de um ambiente de descompressão, com um acervo 

especializado nas áreas de turismo e demais áreas correlatas, promoveria maior geração, 

assimilação, difusão e aplicação do conhecimento para os colaboradores do Instituto? 

() Sim    () Não 

 

11. Em sua opinião, quais os principais resultados que uma biblioteca corporativa 

agregaria para o Instituto Municipal de Turismo de Curitiba? 

 

 

Atenciosamente, 

 

Ilda Cristina de Borba Zakovicz 

crisdborba@hotmail.com  

41 99148163 

 

mailto:crisdborba@hotmail.com
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APÊNDICE II 

 

ACERVO EXISTENTE 
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CONTINUAÇÃO ACERVO EXISTENTE 
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CONTINUAÇÃO ACERVO EXISTENTE 
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APÊNDICE III 

LISTA DE OBRAS PARA AQUISIÇÃO 

 

 


