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1 Introdução 

 

 

Atualmente, uma biblioteca deve ser um centro de informação completo e ágil 

nas suas funções primordiais: empréstimo, devolução e pesquisa de publicações. 

Para tais funções funcionarem perfeitamente, é muito bem vindo o advento da 

tecnologia informacional, tendo em vista que no mercado atual temos diversos 

softwares de gerenciamento sendo oferecidos. 

O presente estudo tem como objetivo, a apresentação do software de 

gerenciamento Pergamum, para posterior instalação na Biblioteca Pública de Santa 

Catarina, que atualmente conta com o Sistema Sábio. 

 Foram levados em consideração os seguintes aspectos para a elaboração 

deste estudo: 

 Controle do acervo; 

 Minimização de perdas no acervo; 

 Controle de empréstimos/devoluções; 

 Controle de compras e de obras já existentes; 

 Facilidade de uso por parte do operador e do usuário; 

 Definição dos usuários e suas limitações; 

 Divulgação do acervo (Via web, etc); 

 Pontos de acesso; 

 Agilidade em todos os processos; 

 Custo total. 

 

 

2 Caracterização da Biblioteca Pública de Santa Catarina 

 

 

Conforme informações retiradas do site da instituição, a Biblioteca Pública de 

Santa Catarina foi criada pela Lei nº 373, de 31 de maio de 1854, sendo inaugurada 

em janeiro de 1855. A instituição está instalada no prédio atual (Rua Tenente 

Silveira, 343 – Centro – Florianópolis/SC) desde 1979. Desde 1999 é depositária 
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legal de um exemplar de cada obra publicada por autores e editoras catarinenses, 

através da Lei nº 11.074 de 11 de Junho de 1999. 

A Biblioteca Pública de Santa Catarina é subordinada à Diretoria de 

Patrimônio da Fundação Catarinense de Cultura. A Fundação Catarinense de 

Cultura, por sua vez, é subordinada à Secretaria de Turismo Cultura e Esporte, esta 

ligada diretamente ao Governo de Santa Catarina. 

A missão da Biblioteca Pública de Santa Catarina é a de Preservar e 

disseminar os registros da expressão humana em sua diversidade e popularidade, 

em especial, da história e da memória da cultura catarinense, e contribuir para o 

desenvolvimento da sociedade e o exercício pleno da cidadania, oferecendo 

serviços públicos de acesso amplo, democrático e universal à informação. 

O número atual de obras da Biblioteca Pública de Santa Catarina é de cerca 

de 118.000 volumes. Há 37.920 leitores com carteirinha e a média de empréstimos 

por mês fica entre 800 e 1000. 

O acervo da Biblioteca Pública de Santa Catarina é formado por: obras de 

literatura geral, jornais, obras de literatura infanto-juvenil, obras de referência, livros 

didáticos e técnicos, obras em Braille, periódicos de cultura geral, obras raras e 

obras sobre o estado de Santa Catarina. A consulta aos materiais é feita por meio de 

terminais de consulta disponíveis nas divisões da instituição. Ainda não é possível a 

consulta à base de dados via internet. 

 

 

3 Metodologia 

 

 

        A metodologia utilizada na seleção do software para Biblioteca Pública de 

Santa Catarina teve as seguintes etapas: 

 

1. Estudo das variáveis relevantes na seleção de softwares para a 

informatização de unidades de informação. 

2. Observação de apresentações sobre diferentes softwares para automação de 

bibliotecas e outras unidades de informação. 
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3. Visita à Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina e entrevista com a 

administradora da instituição (a qual demonstrou o interesse desta na 

utilização do Sistema Pergamum). 

4. Busca de outros projetos sobre informatização de unidades de informação 

que selecionaram o Sistema Pergamum. 

5. Busca de informações adicionais sobre o Sistema Pergamum. 

6. Busca de informações sobre preços de equipamentos de hardware 

necessários para a implementação do projeto. 

7. Redação e apresentação do presente projeto. 

 

 

4 Sobre o Sistema Pergamum 

 

 

O Pergamum é um sistema de gerenciamento de dados, voltado para a área 

da Ciência da Informação. Teve seu início em 1997 e atualmente, segundo o site da 

instituição, conta com cerca de 220 instituições e cerca de 2500 bibliotecas em seu 

sistema. 

  O mercado atual de bibliotecas não permite mais que uma biblioteca seja um 

local de leitura sem que haja uma intervenção da automação para agilizar 

processos, minimizar perdas e, conseqüentemente, maximizar receitas, ou ainda, 

manter o acervo atualizado e ter total controle das diversas funções que o centro de 

informação se propor a fazer. 

O Sistema Pergamum, se propõe a gerenciar todas as atividades correntes da 

biblioteca, entre o mediador (unidade de informação) e o usuário da informação, com 

diversos suportes, sendo por terminais na localidade do Centro de Informação ou até 

mesmo por um usuário fazendo um acesso remoto. 

 Os objetivos do sistema Pergamum, retirados do próprio site do produto, são 

os seguintes: 

 Desenvolver e adotar metodologias e padrões comuns que possam facilitar a 

importação e exportação de registros entre Instituições nacionais e 

estrangeiras que utilizem padrões internacionais; 
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 Criar produtos e serviços compartilhados que propiciem a utilização dos 

recursos e informações das instituições; 

 Propor aquisição de bens e recursos de informação; 

 Contribuir para o aumento da qualidade e da competitividade das instituições. 

Segundo Côrte (et. al., 2002), o Sistema Pergamum utiliza padrões 

internacionais: formato MARC, protocolo Z39.50, ISO 2709; o que é de suma 

importância na implementação do softwares em unidades de informação. Devemos 

elencar também, a possibilidade de geração de relatórios diversos, possibilidade de 

trabalhar com moedas internacionais, ter backup automático, proteções contra perda 

de dados entre outros. 

 Além disto, o pacote do Pergamum pode trazer consigo a capacitação dos 

funcionários da instituição, tendo em vista a plena utilização das funções do 

programa.  
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5 Cronograma de atividades de implementação do software 

escolhido 
 

 

Para a implantação do Sistema Pergamum na Biblioteca Estadual de Santa 

Catarina foi desenvolvida o seguinte cronograma com as atividades de 

implementação e avaliação do sistema: 

 

Etapas 
Meses 

Responsáveis 
06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 

Elaboração do projeto. X      
Thayse Hingst e 
Matheus Pavin 
Pedroso 

Aprovação do projeto. X      
Rosalba E. de Paula, 
Diretora da Biblioteca 

Aquisição do hardware 
(equipamentos). 

X      
Rosalba E. de Paula, 
Diretora da Biblioteca 

Aquisição do software: 
orçamento, aquisição, 
instalações e ajustes. 

 X     
Rosalba E. de Paula, 
Diretora da Biblioteca 

Preparação da equipe.  X     
Técnico do sistema 
escolhido 

Contratação e 
treinamento do 
pessoal. 

 X     
Rosalba E. de Paula, 
Diretora da Biblioteca 

Preparação do local. X      Bibliotecários 

Preparação da entrada 
de dados. 

 X X    
Bibliotecários e 
Estagiários 

Testes da entrada, 
processamento e saída 
dos dados. 

  X X   
Bibliotecários e 
Estagiários 

Avaliação.    X X X 
Bibliotecários e 
Estagiários 

Realimentação.     X X 
Bibliotecários e 
Estagiários 

 

 

6 Orçamento 

 

 

O Pergamum possui dois custos, os de implementação e o de suporte. 

Os custos de implementação foram calculados em torno de R$30.000,00. Este preço 

inclui também um treinamento para os funcionários, levando em consideração que a 

instituição possui um local apropriado para o treinamento. O custo de suporte fica 

em torno de R$1.000,00 mensais. 

Além dos custos do programa, deve ser calculado o custo com a aquisição de 

computadores. Segundo o site da instituição, é necessário primeiramente um 
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servidor, que deve seguir no mínimo os seguintes padrões: Plataforma de servidor 

para o software: Pentium IV 2Ghz, 1Gb de RAM, monitor SVGA, 4Gd de disco rígido, 

controlador de disco SCSI, Windows NT 4.0. Os computadores de acesso cliente 

devem possuir as configurações básicas a seguir: Pentium III, 256MB de RAM, 

Monitor SVGA, Drive 1.44", 1MB de placa de vídeo, 40Gd de disco rígido, adaptador 

de rede, todos utilizando Windows 95, 2000, XP ou superior. 

 Como estes requisitos estão desatualizados com os componentes vendidos 

atualmente o orçamento foi baseado nas seguintes máquinas: Plataforma de 

servidor para o software: Intel Xeon Quad-Core 2,4 Ghz, 2Gb de RAM, monitor LCD, 

250Gd de disco rígido, controlador de disco SCSI, Windows NT 4.0; Plataforma para 

os software clientes: Pentium Dual Core, 2 GB de RAM, Monitor  LCD, Drive 1.44", 

256MB de placa de vídeo, 250Gd de disco rígido, adaptador de rede, todos 

utilizando Windows Seven. 

 Nestas configurações, foi encontrado um preço médio de R$ 3.500,00 para o 

Servidor e R$ 1.100,00 para o computador de acesso cliente. Percebeu-se que 

deveria ser feita apenas uma troca do servidor e inserir dois computadores no térreo, 

outros dois no primeiro e também dois no segundo, sobrando um para o terceiro 

andar e um para o subsolo. Também seria necessária a aquisição de um leitor de 

código de barras, para o computador utilizado no setor de empréstimo, que possui o 

valor médio de R$ 100,00. Com estas opções, os custos iniciais ficariam da seguinte 

maneira: 

 

Descrição Valor 

Instalação, treinamento e suporte inicial do Sistema Pergamum R$ 30.000,00 

Servidor R$ 3.500,00 

Computadores Cliente R$ 9.600,00 

Leitor de Código de Barras R$ 100,00 

Custo Total R$ 43.200.00 
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