RFID 101
Quatro Razões para uma Biblioteca Investir em Tecnologia RFID... e Três Razões para Esperar.
A tecnologia Identificação de Rádio Frequência (RFID) é um
investimento para bibliotecas. Para decidir se os benefícios
justificam este investimento, a administração da biblioteca tem
que olhar para as vantagens, os custos a curto prazo, e os
argumentos para esperar ou usar outra tecnologia.
Nos últimos anos, muitas grandes e pequenas bibliotecas
instalaram sistemas de RFID. Normalmente, identificam
quatro razões para fazer o que pode ser um investimento
significativo:
Satisfação do cliente. Livros e outros materiais saiem da
biblioteca mais depressa com RFID. Usando um sistema de
auto-atendimento e RFID, os clientes podem dar saída
imediata de artigos múltiplos. Isto significa que gastam
menos tempo à espera na fila no posto de auto-atendimento
ou na secretária de circulação. Quando a tecnologia RFID é
combinada com sistemas automatizados de entrega de
materiais, também pode acelerar o processo de voltar a colocar
CD, DVD, cassetes e livros - incluindo os best-sellers que
normalmente estão fora - de volta às estantes onde os clientes
os podem usar. E é provável que esses artigos sejam
arquivados com mais precisão, o que aumenta a
conveniência do cliente e reduz a sua frustração.
Para muitos clientes, no entanto, o maior benefício vem de
uma maior interacção com o pessoal da biblioteca. Quando os
bibliotecários gastam menos tempo em tarefas físicas
rotineiras, podem prestar mais atenção às necessidades dos
clientes.
Estudo de caso - Biblioteca do Distrito do Kent (KDL):
Situada no Município do Kent, Michigan, KDL é a maior
biblioteca do estado, circulando cerca de 4.5 milhões de
artigos em 2005. “Os clientes estão histéricos com a velocidade
e conveniência do auto-atendimento. Eles sabem que o pessoal
está imediatamente disponível para os ajudar se precisarem e
têm mais tempo para gastar com esses clientes que podem ter
necessidades especiais ou mais complexas.” Visite
www.3M.com/us/library para fazer o download do estudo de
caso.
Estudo de caso - Biblioteca pública de Farmington (N.M.):
Em preparação para a abertura de um edifício novo, esta
biblioteca começou a introduzir RFID em 2002. “A revolução

do auto-atendimento concedeu-nos muitas oportunidades para
um atendimento ao consumidor com significado, de qualidade.
Isto inclui saudar os utentes à porta e fazer da biblioteca um
lugar hospitaleiro, amigável, interessante de visitar.”
Visite www.3M.com/us/library para fazer o download do
estudo de caso.
Produtividade pessoal e satisfação. Com a RFID, os
bibliotecários podem fazer mais em menos tempo. Algumas
das tarefas mais demoradas - dar entrada e saída de artigos,
procurar artigos guardados ou perdidos, e auto gestão - são
total ou parcialmente automatizados. Isso abre oportunidades
para melhorar os serviços actuais e para aumentar a missão da
biblioteca. Em alguns sistemas, a instalação de um sistema
RFID permitiu aos bibliotecários formação em línguas, criação
de nova programação para crianças e idosos, e dar resposta a
outras necessidades da comunidade.
Para algumas bibliotecas, este aumento na produtividade não é
uma oportunidade para melhorarem; é uma oportunidade para
voltar ao nível de serviço que os clientes desfrutavam antes da
circulação aumentar. E para outras bibliotecas, a RFID é um
passo proactivo, um investimento hoje que assegurará um
serviço adequado se o nível do pessoal não estiver a par
com os constantes aumentos na circulação.
Saúde do pessoal. Nós não temos uma boa informação sobre
o stress repetitivo entre os bibliotecários, mas muitos
profissionais acreditam que algumas actividades de circulação
aumentam a ocorrência destes danos. Estas actividades
incluem manipular volumes, dessensibilizar e resensibilizar
materiais, e abrir caixas de DVD e vídeos para conferir os
conteúdos. Os sistemas de RFID não eliminam estas
actividades, mas reduzem claramente o controlo dos artigos
pelos bibliotecários. Por este motivo, algumas bibliotecas
viraram-se para os sistemas de RFID como uma estratégia
para reduzir os repetitivos problemas de stress.

Responsabilidade fiscal. Para muitos directores de bibliotecas,
o argumento mais forte para investir em RFID é que os
sistemas normalmente pagam-se a si mesmos em dois ou três
anos. Numa altura em que há cada vez mais circulações, os
sistemas de RFID podem ajudar a manter as despesas com os
empregados constantes e previsíveis. E os custos com
materiais devido a artigos perdidos ou extraviados podem ser
reduzidos. (Na realidade, muitas bibliotecas encontram artigos
“perdido” no valor de milhares de dólares quando
implementam um programa de administração de prateleiras
RFID.) Depois do investimento ter sido recuperado, os
sistemas de RFID deveriam gerar benefícios durante dez anos
ou mais.
Outros dados:
Visite o site dos Sistemas de Biblioteca 3M e experimente a
Calculadora de Redução de Perdas 3M. Para saber mais sobre
a Calculadora de Retorno do Investimento do Sistema de
Auto-atendimento M3, contacte o seu consultor de vendas
local.

Razões para Esperar
A maioria dos bibliotecários reconhece os benefícios da RFID,
mas alguns ainda não decidiram prosseguir com a instalação.
Aqui encontra os motivos:
Preocupações com a privacidade: Para alguns bibliotecários
e alguns cidadãos, os assuntos de privacidade são
preeminentes. Eles querem garantias de que o governo (ou um
vizinho tecnicamente astuto) não irá localizar os seus
materiais de biblioteca (ou a eles) usando os chips RFID. Nós
concordamos que a privacidade é muito importante e não
reivindicamos saber as intenções do governo ou do seu
vizinho. Porém, estamos confiantes das capacidades técnicas
da RFID e acreditamos que estes limites deveriam aliviar
muitas das preocupações sobre o que pode e não pode ser
conhecido usando esta tecnologia.
As etiquetas de alta-frequência usadas em artigos de biblioteca
normalmente não podem ser lidas a uma distância até 60
centímetros. Em exemplos raros, podem ser apanhadas até um
metro. Para chegar perto dos dois metros, seria preciso um leitor do
tamanho de um abrigo de jardim o que não é nada prático para uma
vigilância coberta. Além dos dois metros, é virtualmente impossível
a RFID descobrir o que está na sua pasta ou mochila. Para alguém
que ainda esteja céptico, nós oferecemos um desafio
respeitoso: mostre-nos como pode ser feito. Nós gostaríamos
de ver como uma etiqueta passiva, de alta-frequência da RFID
pode ser lida fora de dois metros de alcance. A sério. Esta
seria uma inovação significativa na tecnologia.
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Despesa: Alguns directores de bibliotecas gostam da idéia de
instalar um sistema de RFID, mas querem esperar mais um
ano (ou dois) antes de fazer o investimento, à espera que os
preços desçam. Este seria um argumento persuasivo se os
sistemas de RFID não gerassem poupanças significativas nas
despesas operacionais da biblioteca. Porque está pago em apenas
alguns anos, um investimento em RFID pode ser justificado a
qualquer altura em que uma biblioteca necessite de fundos.
Outra razão para esperar relacionada com despesas é a
“fome de livros.” Para muitos bibliotecários, o desejo de mais
livros e outros media é quase excessivo, e com razão.
Algumas das suas colecções foram esvaziadas por perda ou
roubo. Foram começadas outras colecções com recursos
modestos; uma infusão de novos livros, CD e jornais
tornariam a biblioteca mais útil para os utentes e aumentaria a
sua legitimidade como um recurso da comunidade. Para estes
bibliotecários, a RFID poderia parecer um uso rival de fundos.
Não é. Na realidade, um investimento em RFID gera
poupanças rapidamente (que podem ser aplicadas a livros e
outras media), revela a localização de artigos extraviados que
se julgavam perdidos ou roubados, e - ao melhorar a satisfação
ao cliente - acrescenta à percepção da comunidade que a
biblioteca é um valioso e eficiente recurso para os cidadãos.
Outros dados:
Visite o site dos Sistemas de Biblioteca 3M e experimente a
Calculadora de Redução de Perdas 3M. Para saber mais sobre
a Calculadora de Retorno do Investimento do Sistema de
Auto-atendimento M3, contacte o seu consultor de vendas
local.
Rompimento: Ocasionalmente, um bibliotecário reconhecerá
que um sistema de RFID é um bem ou até mesmo uma
melhoria inevitável, com benefícios óbvios para o pessoal e
para os clientes - mas o processo de conversão seria
demasiado perturbador neste momento. “Nós estamos a
planear comprar uma fila nova de computadores.” “A secção
infantil está programada para passar para a frente da biblioteca
logo após o início do ano.”
Na realidade, a conversão para RFID pode ser rápida e indolor.
Com os sistemas mais eficientes, a maioria dos clientes nem
vai saber que a conversão está a acontecer porque só um
volume ou artigo é removido da estante de cada vez. Nestes
sistemas, é posicionado um carro no corredor entre as estantes
e o funcionário trabalha artigo a artigo, convertendo os
códigos de barra para RFID. O processo é surpreendentemente
rápido; com uma pequena prática, o pessoal ou trabalhadores
contratados podem converter até 500 artigos por hora.
Enquanto isso, os clientes ainda podem aceder às estantes e
não experimentam quase nenhuma inconveniência.

