“Vale o Risco?”
Perdas das bibliotecas: magnitude do problema e opções de resposta
Por Loren Bregel

Impacto em Bibliotecas

Introdução
Ao longo dos últimos 15 anos, as bibliotecas assistiram a um
significativo e um pouco surpreendente aumento na utilização.
A chegada de uma vasta rede global de comunicações digitais,
proporcionou o acesso a uma espantosa gama de informação, cultura e
entretenimento. Com alguns cliques do rato, podem ler-se as mais
recentes edições dos jornais ou o último relatório governamental.
Música e vídeo também estão largamente disponíveis, tal como
literatura clássica ou muitos dos livros modernos mais populares, num
formato que pode ser transferido para um computador doméstico.
Esta descentralização da informação e de outros conteúdos pode ter
conduzido para reduzir a dependência de locais centralizados, como as
bibliotecas públicas e académicas. Todavia, contrariando as
expectativas, bibliotecas em comunidades de todas as dimensões,
assinalaram aumentos na circulação. As colecções crescem em
dimensão e valor – como aumenta a proporção dos DVDs e CDs caros.
Os orçamentos também aumentaram, apesar de, frequentemente, estes
orçamentos não acontecerem ao mesmo ritmo dos aumentos na
circulação. Como consequência, para muitas bibliotecas, relativamente
poucos bibliotecários têm ao dispor monitores de segurança.
Estas tendências criaram uma situação problemática para as bibliotecas:
o aumento do valor das colecções e do movimento – em conjunto com
os modestos ou inexistentes aumentos no número de colaboradores –
conduziram a uma intensificação nos roubos. Este problema foi
exacerbado pelos leilões e sites de vendas na Internet que criaram uma
“feira da ladra” global, comercializando artigos roubados das colecções.
A persistente ameaça de roubo de artigos – uma vez que se referem a
livrarias de livros raros e algumas bibliotecas académicas – deve ser,
agora, enfrentada por pequenas e grandes bibliotecas públicas, em
comunidades de qualquer dimensão e em todas as regiões.
(Para contabilização de algumas das bibliotecas recentemente roubadas,
consulte a última página.)

O impacto financeiro destes roubos pode ser significativo. Quando as
bibliotecas efectuam inventários periódicos, é habitual o desaparecimento
de cerca de 4 por cento das suas colecções. A um custo de 30 dólares por
artigo, uma colecção de 100.000 artigos irá gastar cerca de 120.000
dólares na reposição dos artigos roubados e extraviados. A empresa 3M
desenvolveu um Calculador de Redução de Perdas, que pode ser
encontrado na secção de Recursos, no site de Internet da 3M Library
Systems (www.3M.com/us/library). Com base nos cálculos efectuados pelo
Calculador de Redução de Perdas, a uma taxa de perdas anual de 5 por
cento, o custo anual da substituição seria de 15.000 dólares.
Alguns estudos apontam para um número consideravelmente superior. Um
estudo de 1995 detectou que 12 por cento de todos os livros das
bibliotecas do Ohio tinham desaparecido i. Na secção das Perguntas
Frequentes do site na Internet da American Library Association ii , cita um
documento que calcula um “custo anual de 70.000 dólares para uma
colecção de 50.000 volumes, utilizando os números de 2005, para os custos
de substituição.”
Os roubos nas bibliotecas também podem ter um impacto institucional. As
perdas contínuas nas bibliotecas são, por vezes, vistas como um sinal de
pouco cuidado na administração dos recursos da comunidade, com
repercussões na gestão e orçamentação; os auditores municipais e outros
agentes acentuaram a responsabilidade das bibliotecas para com os
contribuintes locais. Contudo, noutras comunidades, as direcções das
bibliotecas parecem aceitar um nível de roubos como “custos do negócio”, que
pode ser previsto e reflectido nos orçamentos das bibliotecas.
Para restringir as perdas, algumas bibliotecas decidiram limitar o acesso a
alguns artigos das suas colecções, especialmente cassetes de vídeo e DVDs.
Num município, as perdas recorrentes e extensas levaram o director e a
administração a suspender a colecção da biblioteca de 21.000 DVDs. “Este
é um serviço popular” disse o director, “mas, se pretendo ser um bom
administrador dos dinheiros públicos, não é este o serviço que devo
proporcionar.” iii
As perdas contínuas também alteraram as expectativas das
responsabilidades da equipa de funcionários, com maior incidência no
policiamento e monitorização dos clientes. Isto pode afectar a
produtividade da equipa de trabalho e a satisfação do cliente pelo
atendimento recebido.

Resposta a Questões de Segurança
Quando outras instituições ou organizações são confrontadas com um
potencial problema de segurança, a primeira resposta é,
frequentemente, a contratação de mais colaboradores. Dados os
constrangimentos no financiamento, habitualmente enfrentados pelas
bibliotecas, esta opção está, provavelmente, fora de questão. Pelo
contrário, existe uma tendência para as bibliotecas escolherem entre
três opções mais acessíveis:

1.
Uma das respostas é nada fazer. Esta pode ser uma solução
aceitável em pequenas comunidades, onde o financiamento é limitado
e os clientes são bem conhecidos pelos bibliotecários – apesar de
mesmo modestos roubos poderem dar origem a repercussões
financeiras e institucionais graves nestes pequenos sistemas e nos
seus colaboradores. Em comunidades maiores, onde o relacionamento
entre o cliente e o bibliotecário é menos familiar, esta resposta é,
habitualmente, inadequada. Na opinião de muitos bibliotecários e das
administrações, o risco da inacção prevalece sobre o custo da
segurança eficaz.
2.
A segunda resposta e, por larga margem, a mais comum, é a
utilização de um sistema de segurança electromagnético (EM). Estes
sistemas são acessíveis e altamente eficazes, alertando a equipa de
trabalho sobre um artigo que foi retirado da biblioteca, sem ser
devidamente registada a sua saída.
Como funciona o sistema de segurança EM: Os sistemas de segurança
EM são baseados em tecnologia comprovada. Uma faixa magnética
é colada no livro ou anexada ao CD, DVD ou cassete de vídeo (ou à
sua caixa). As dimensões da faixa e o seu aspecto podem variar, de
modo a adaptar-se às dimensões do artigo e à necessidade de
dissimular a sua presença.
Durante o registo de saída, se o artigo não for desactivado, a porta
de segurança na entrada/saída da biblioteca detecta a faixa e emite
um sinal sonoro de alerta.
Quando o artigo é devolvido, a faixa EM é reactivada com um
dispositivo semelhante ao da desactivação. Estes dispositivos foram
devidamente concebidos para alterarem a condição da faixa, mas
sem provocarem qualquer dano nos meios magnéticos, como as
cassetes de vídeo ou áudio. Para material exclusivamente de
consulta, muitos fabricantes proporcionam uma faixa EM que não
pode ser desactivada.
Os sistemas de segurança EM não lêem ou não respondem às
etiquetas dos códigos de barras ou à RFID (radio frequency
identification – tecnologia de identificação de Rádio Frequência) e,
por esse motivo, não pode ser utilizado para efectuar o registo de
saída ou para a gestão de estantes. A sua única função é detectar a
remoção não autorizada de material.
Desempenho do sistema: Os sistemas de segurança EM são de
confiança e eficazes. As faixas magnéticas estão dissimuladas – a sua
presença e localização (em livros/material impresso) é difícil de
detectar e remover – e não pode ser blindada pelo corpo humano ou
pela maioria de outros materiais. Faixas de alta qualidade podem ser
ligadas e desligadas repetidamente, ao longo de anos, sem

degradação da potência do seu sinal. Consequentemente, estas faixas,
quando activadas, são virtualmente detectadas sempre que entrarem na
zona de alcance dos detectores.
Porque as faixas podem ser totalmente desactivadas, os alarmes
indevidos são cada vez mais raros. (No início da aplicação dos
sistemas, os alarmes indevidos podiam acontecer uma vez em cada
50 artigos com registo de saída; com os avanços nos sistemas de
segurança EM, como o Sistema 3M™ SelfCheck™ V-Series, os
alarmes indevidos ocorrem, apenas, uma vez em cada 10.000
registos de saída.)
Os sistemas de segurança EM estão, actualmente, instalados em
milhares de bibliotecas, em todo o mundo, onde protegem biliões de
livros e outros meios de comunicação.
Contudo, os sistemas EM, como outros sistemas públicos, devem ser
cuidadosamente testados por uma organização terceira que proceda
aos testes de segurança do produto e à respectiva certificação.
Implementação: A maioria das pequenas e médias bibliotecas
verificarão que o custo de um sistema de segurança EM (incluindo
faixas, equipamento de detecção e acessórios) é recuperado num ano
ou dois, através da redução nas despesas de artigos perdidos. O tempo
necessário para a equipa de trabalho proceder ao registos com o
sistema EM é variável, dependendo do modelo e do fabricante.
(Alguns fabricantes proporcionam um processo de aplicação que
pode ser até cinco vezes mais rápido que um registo manual.) Depois
de o sistema de segurança EM estar instalado, a manutenção é,
habitualmente, um problema menor. Os dispositivos de detecção e
activação são resistentes e eficazes; as faixas magnéticas requerem
pouca ou nenhuma conservação ou substituição, durante a vida útil do
artigo. A integração de novos artigos na colecção apenas requer a
aplicação da faixa EM.

3.

A terceira opção é a instalação de um sistema de Tecnologia
de Identificação de Rádio Frequência (RFID). Para as funções do
bibliotecário relativas à circulação e gestão de estantes, a
tecnologia RFID oferece significativas vantagens sobre os
sistemas manuais e os de código de barras. A maioria dos sistemas
RFID também inclui uma função de segurança que alerta a equipa de
trabalho quando um cliente tentar retirar um artigo sem registar a sua
saída.
Como funciona o sistema RFID: Num sistema RFID, a informação é
codificada numa “etiqueta” que contém um microchip e uma antena.
A informação pode ser acedida por um leitor, que encaminha os
dados para a pessoa ou sistema que deles necessita. As etiquetas das
bibliotecas são discretas, geralmente de alguns centímetros quadrados
e muito finas. Também são passivas: não possuem pilhas ou outra
fonte de energia. A energia necessária para alimentar e ler a etiqueta
é proveniente do leitor, que emite um sinal e procura uma etiqueta no
seu limitado campo de acção (cerca de 45cm). Quando o sinal atinge
a etiqueta, “activa-a” e a etiqueta “responde” com a informação
pretendida. Quando o sistema RFID é utilizado para fins de
segurança, o leitor (localizado próximo da saída) “pergunta” à
etiqueta se foi efectuado o registo de saída.

Desempenho do sistema: Os principais benefícios da tecnologia RFID
são a rapidez do registo de saída do cliente e o aumento da
produtividade da equipa de trabalho da biblioteca. As capacidades de
segurança da tecnologia são reais, mas alguns artigos com compostos
metálicos (como os DVDs) podem afectar a capacidade sensitiva da
etiqueta e a comunicação com os leitores. Alguns metais também
podem proteger a etiqueta – inadvertida ou propositadamente – dos
leitores. As bibliotecas com limitadas preocupações de segurança,
frequentemente entendem que o sistema RFID proporciona uma solução
adequada; as bibliotecas com maiores cuidados de segurança,
frequentemente, combinam os ganhos de produtividade do sistema RFID
com a confiança comprovada do sistema de segurança EM.
Implementação: Os sistemas RFID desempenham muito mais funções
do que os sistemas de segurança EM. Para além das suas
características de segurança, os leitores RFID podem,
automaticamente, registar a saída e a entrada de vários artigos, de uma
vez; este sistema também pode ser combinado com sistemas de
tratamento para a classificação automática de artigos devolvidos e
podem ser uma ajuda para os bibliotecários na gestão das estantes.
Dada esta ampla capacidade, não é surpreendente que os sistemas
RFID, habitualmente, exijam mais investimento do que os sistemas de
segurança EM. As etiquetas são mais caras e a sua instalação é um
pouco mais demorada, porque envolve a transferência de informação,
em código de barras, para a etiqueta RFID.

O que procurar num Sistema de Segurança
Os sistemas de segurança não são todos iguais. A administração e o
funcionários devem ter em atenção o seguinte, quando considerarem a
compra de um sistema de segurança:

1. Trabalhar com fornecedores abrangentes. Os fornecedores de
nichos de mercado – com uma reduzida variedade de produtos – apenas
podem proporcionar uma limitada gama de soluções. Quando as
bibliotecas trabalham com diversas gamas de produtos, um fornecedor
de vários tipos de tecnologia pode propor uma solução à medida das
específicas necessidades e das limitações orçamentais.

2. Procurar componentes compatíveis. Os fornecedores com uma
linha completa de produtos também podem oferecer componentes
que foram concebidos para trabalharem em conjunto. As
bibliotecas podem estar seguras de que todos os componentes dos
seus sistemas de circulação e segurança estão homogeneamente
integrados.

3. Não aceite ser analisador de testes do produto. Ninguém compra
uma torradeira a uma empresa que não tenha efectuado testes rigorosos
ao seu produto. Da mesma forma, também devemos esperar testes de
segurança e de certificação do produto por uma organização terceira.
O sistema de segurança deve estar em perfeito funcionamento, antes de
o comprar.
4. Os clássicos da sua colecção resistiram ao teste do tempo. O seu
sistema de segurança também o deve ultrapassar. Tenha como
expectável que o sistema dure a vida útil de um artigo, seja uma
dissertação densa, consultada duas vezes numa década, um popular DVD

ou um adorado livro infantil. Quaisquer reclamações sobre a
durabilidade devem ser sustentadas numa garantia eloquente.

5. .Muito frequentemente, a assistência remota não é assistência.
Alguns problemas podem ser resolvidos pelo telefone. Outros não. Se o
acordo de assistência não contempla o suporte local ou regional, pode
ser necessário esperar muito tempo, antes de qualquer problema ser
resolvido.

Pode Acontecer Aqui
Os ladrões começam a descobrir as bibliotecas locais. A alteração
constante das colecções das bibliotecas (com um crescente
investimento em DVDs e CDs), aliada às oportunidades de uma rápida
e anónima revenda através da Internet ou em estabelecimentos de
meios de comunicação em segunda mão, tornou o roubo em bibliotecas
um problema em crescimento. Alguns exemplos:

• Numa cidade, um agente policial descobre, acidentalmente,
centenas de DVDs e CDs roubados de uma biblioteca local. Este caso
deu origem a que o director da biblioteca efectuasse uma análise à
colecção, vindo a detectar que 6 por cento dos artigos que pensava
estar nas estantes tinham desaparecido. (Outros 6 por cento tinham
registo de saída, mas nunca tinham sido devolvidos.) Apenas no
último ano, a biblioteca estimou as suas perdas em quase 2 por cento
da colecção. iv
• Por vezes, os ladrões espalham-se entre várias bibliotecas locais,
como numa cidade da região norte-centro do país, onde uma mulher
encontrou, no seu apartamento, mais de 400 livros de cozinha roubados.
v

• O sistema de uma biblioteca manteve apenas vídeos e DVDs infantis
na sua colecção – artigos que talvez fossem menos atractivos para os
ladrões. Após um recente inventário, a directora ficou surpreendido ao
descobrir que mais de 40 por cento desses DVDs infantis tinham
desaparecido. A sua primeira estratégia contra os roubos foi colocar
todos os DVDs sob reserva, mas era uma exigência excessiva para
a equipa de trabalho. A ideia seguinte foi colocar apenas os DVDs
educacionais nas estantes abertas, partindo do princípio que estes
seriam os menos prováveis de serem roubados. Um inventário, apenas
quatro meses mais tarde, indicou que quase 30 por cento tinham
desaparecido. vi

• Depois de uma indicação de um cliente, uma bibliotecária visitou
vários estabelecimentos locais de venda de discos usados. Encontrou
dezenas de CDs e DVDs roubados da biblioteca. Um bom começo,
mas apenas uma pequena percentagem dos estimados 4.000 discos
(avaliados em 92.000 dólares) que foram roubados da sua biblioteca,
ao longo de apenas cinco anos. vii

• Com base em recentes relatórios, o mercado de DVDs roubados
inclui lojas de jogos, sites de leilões na Internet e, até, mercearias em
locais afastados.

Notas
i

O’Neill, E.T. e W. L. Boomgaarden. 1995.
Deterioração dos livros e perdas: Magnitude e características nas bibliotecas do Ohio.
Library Resources and Technical Services 38(4):394-408, como citado em “Security Issues in Ohio Public Libraries”
por Michael Lorenzen, Chefe dos Serviços de Consulta da Central Michigan University. ERIC ED #416 907, Fevereiro de
1998. Disponível em http://www.michaellorenzen.com/

ii

Site na Internet da American Library Association, Perguntas Frequentes:
“Pergunto-me se têm dados sobre a taxa de perdas avaliada na análise efectuada pela vossa equipa, ou obtida por qualquer outra
forma.” http://www.ala.org/Template.cfm?Section=alafaq&template=/cfapps/faq/faq.cfm

iii

Atormentada por ladrões, Gwinnett County PL vende vídeos
infantis;
http://www.libraryjournal.com/article/CA6277204.html

iv

As bibliotecas continuam a perder artigos das suas estantes;
http://www.oregonlive.com/oregonian/stories/index. ssf?/base/news/1 16962189797960.xml&coll=7
v

Livros de Cozinha desaparecidos da Biblioteca encontrados em Bettendorf, Iowa;
http://www. ala. org/ala/alonline/currentnews/newsarchive/2003/alnov2003/missinglibrary.cfm

vi

Atormentada por ladrões, Gwinnett County PL vende vídeos
infantis;
http://www.libraryjournal.com/article/CA6277204.html

vii

Respostas com pequena tecnologia para conter os grandes
roubos na MI Library;
http://www.libraryjournal.com/article/CA6283408.html

LOREN BREGEL é Supervisor do Desenvolvimento do
Mercado da empresa 3M Library Systems. Envie
comentários ou perguntas para ldbregel@mmm.com.

3M Departamento de Sistemas para Bibliotecas
3M Portugal, Lda
Rua Conde Redondo ,98
1169-009 Lisboa
3M, Tattle-Tape e SelfCheck são marcas registradas da
3M. © 3M 2007

