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RESUMO 

 

Este estudo apresenta o tema mensuração de desempenho organizacional por meio da gestão 

estratégica de indicadores como instrumento de controle da informação gerencial. Tem por 

objetivo desenvolver e aplicar uma sistemática de mensuração de desempenho para a 

biblioteca.  A pesquisa utiliza-se do método funcionalista e caracteriza-se por ser ao mesmo 

tempo descritiva e de finalidade prática. Os fundamentos orientadores desta busca são 

documentos do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES, que institui a 

avaliação nas instituições de ensino superior públicas, e a norma ISO 11.620/2004, que 

difunde o conhecimento sobre como a medição de desempenho pode ser efetivada na 

biblioteca. A investigação foi realizada na Biblioteca de Ciências Humanas da Universidade 

Federal do Ceará, tendo sido abordados os aspectos relativos à análise do produto, do sistema 

de entrega e dos processos. O instrumento desenvolvido mostrou-se eficiente e de fácil 

aplicação, pois as fontes de informação necessárias encontram-se disponíveis e acessíveis no 

cotidiano da biblioteca e resultou em informações consistentes e preciosas para os gestores. 

Conclui-se que o uso da sistemática de mensuração de desempenho é um instrumento eficaz 

de controle e acompanhamento da informação gerencial, respaldando a tomada de decisão 

segura e o planejamento organizacional, portanto, a sua disseminação deve ser estimulada.   

 

Palavras-chaves: Medidas de desempenho. Bibliotecas – Avaliação. Serviços de informação. 

Indicadores de desempenho. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to present the subject “organizational performance mensuration” 

through strategic management of indicators as instruments to control management 

information. It has as a purpose to develop and to apply performance mensuration taxonomy 

for the library. The research uses the functionalist approach and it is characterized for being 

descriptive and at the same time of practical aim.  The guide basis for such investigation is the 

Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES, which institutes evaluation in 

higher education public institutions and the ISO standard 11620/2004 which spread 

knowledge on how performance measurement can be accomplished in the library. The 

Investigation was carried out at the Biblioteca de Ciências Humanas of the Universidade 

Federal do Ceará and aspects concerning the analysis of the product, the delivery systems as 

well as of the processes were approached. The instrument developed was showed to be 

efficient and of easy application, whereas the necessary information sources seem to be 

accessible and available in the routine of the library and resulted in consistent and precious 

information for managers. As a conclusion we can say that the performance systematic 

mensuration use is an efficient tool of control and accompaniment of management 

information, supporting the safe decision taking and the organizational planning, therefore, its 

dissemination must be encouraged.  

 

Keywords: Performance measurement. Libraries – Evaluation. Information services. 

Performance indicators. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais não há mais espaço para organizações que não desenvolveram a 

capacidade de adaptar-se, pois as novas ideias advindas da crescente integração entre os 

mercados produtores e consumidores, o trânsito livre de serviços e a crescente difusão de 

informações determinam a orientação do poder produtivo mundial. Somente aquelas 

organizações que forem capazes de inovar e criar conseguirão superar as incertezas e 

sobreviver às constantes e profundas transformações da sociedade contemporânea que é 

dinâmica e requer precisão e velocidade na tomada de decisão.  

Nesse contexto, a gestão do conhecimento assume cada vez mais importância e 

induz os indivíduos e suas organizações a desenvolverem a habilidade de analisar e interpretar 

de forma rápida e precisa as novas ideias da sociedade globalizada, pois todos os setores 

produtivos, públicos ou privados, estão suscetíveis e vulneráveis às pressões mundiais.  

No Brasil não poderia ser diferente, pois a sociedade quer um Estado dinâmico e 

produtivo, compromissado com os interesses sociais, transparente e atuante. Para alcançar o 

grau de profissionalismo requerido pelo mundo globalizado e satisfazer os anseios e 

expectativas do cidadão, faz-se necessário aplicar na gestão das organizações públicas as 

funções da administração, que são universais, a fim de obter os resultados pretendidos 

(BRASIL, 2006).  

A gestão estratégica da educação superior e de sistemas de informação está 

intimamente relacionada com o objeto deste estudo, que trata da gestão de biblioteca 

universitária sob o ponto de vista da mensuração de desempenho. A investigação possui, 

portanto, implicações políticas, econômicas e sociais, pois pretende examinar a 

responsabilidade da universidade para com a comunidade universitária, a sociedade e os 

mantenedores, com a finalidade de contribuir para a orientação da excelência dos serviços 

prestados.  

A temática é privilegiada por meio da realização de fóruns nacionais e 

internacionais, promovidos sob os auspícios de organismos internacionais, como a 

Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura (UNESCO), a Federação 

Internacional de Bibliotecas (IFLA), e de iniciativas como a da Associação Internacional de 

Universidades (AIU), de agências governamentais, entre outros (UNESCO, 1999). 

Em âmbito nacional, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES) desenvolvido pelo Ministério da Educação tem como princípio básico a prestação 

de contas para com a sociedade e orienta para a necessidade da eficácia, da efetividade das 
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instituições por meio da avaliação e da transparência com o fim de promover a melhoria da 

qualidade dos serviços.  

A importância econômica da pesquisa, embora assuma um caráter de 

subjetividade, relaciona-se aos resultados obtidos com a oferta de produtos e serviços de 

qualidade, disponibilizados à sociedade pela biblioteca universitária, pois esta é órgão-meio 

para que a missão da universidade se realize, sendo, portanto, corresponsável pela melhoria da 

qualidade da formação acadêmica dos futuros profissionais e pelo desenvolvimento e 

sustentação da economia.  

As implicações políticas dizem respeito ao atendimento das necessidades 

preconizadas pelas agências reguladoras e mantenedoras da universidade, de forma que a 

biblioteca possa desempenhar o seu papel com eficiência e efetividade, atuando com 

agilidade, contribuindo para que a atuação transformadora da universidade se realize. A 

implicação social relaciona-se à missão da universidade, cujo compromisso é zelar pelo 

desenvolvimento social e econômico da sociedade.  

Observa-se que o acompanhamento realizado nas universidades pelas agências 

reguladoras, mantenedores e sociedade, na forma de avaliações, tenderão a ser sistemáticas e 

devem induzir a mudança de atitude na forma de gerenciamento da informação para a tomada 

de decisão.  

Torna-se, portanto, imperativo que os diversos órgãos que compõem a 

universidade adotem mecanismos para o gerenciamento da informação administrativa, a fim 

de ter acesso às informações confiáveis e seguras, obtidas de forma organizada e sistemática, 

assegurando, assim, um ambiente de qualidade  para que possa responder às expectativas da 

universidade e da sociedade a que servem.  

É vital instituir um mecanismo que habilite a organização, seus gestores e os 

prestadores de serviços a examinar com atenção a realidade. A correta interpretação dos dados 

proporciona uma oportunidade para o desenvolvimento da responsabilidade coletiva em 

relação à identificação das causas dos insucessos, ao controle dos efeitos das ações, à 

implantação de ações corretivas e conduz ao monitoramento dos resultados e à consequente 

melhoria dos resultados. 

Culturalmente, a biblioteca desenvolveu a capacidade de produzir dados, os mais 

diversos, no entanto, os relatórios anuais e mensais, na maioria das vezes, restringem-se ao 

plano quantitativo e limitam-se a listar as atividades desenvolvidas, além de apontar as falhas. 

Eles pouco acrescentam para os resultados da biblioteca, sendo sua elaboração quase sempre 
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motivada para cumprir propósitos previamente estabelecidos, como as prestações de contas 

anuais; cumprida essa função, esses documentos são então despachados ou arquivados.  

Além disso, essa cultura não revela para os diversos grupos interessados nos 

resultados da biblioteca se esta possui a ideia clara das necessidades dos seus clientes, como 

se comunica com os seus funcionários e clientes, as habilidades da equipe, o custo da má 

qualidade, e, principalmente, se a missão foi comunicada aos funcionários e definida no 

contexto do trabalho, entre outros aspectos. 

Iniciativas que se propõem contribuir para melhorar o gerenciamento da 

informação administrativa têm relevância e implicação prática, pois vão ao encontro da 

tendência atual, que estimula a avaliação como instrumento de controle da qualidade. 

Portanto, existem chances efetivas de serem postas em prática no âmbito gerencial das 

bibliotecas da Universidade Federal do Ceará, ou, pelo menos, podem instigar a discussão a 

respeito do tema. 

A medição de desempenho é um campo da ciência da Administração que está na 

confluência entre teoria da organização, estratégia gerencial e os sistemas de informação. Sua 

aplicação viabiliza a comparação entre o resultado real e o ideal, possibilitando detectar 

deficiências, aprimorar pontos positivos, reorientar as ações administrativas e assegurar 

intervenções com aplicação de ações corretivas.  

A pesquisa privilegia o aspecto da mensuração de desempenho como ferramenta 

da gestão que faz uso de indicadores de desempenho, com o propósito de responder à 

pergunta: Como definir um método de avaliação do desempenho tendo por base uma gestão 

de indicadores para bibliotecas universitárias, visando à eficiência e eficácia dos resultados, 

de forma a contribuir com o cenário de avaliação da universidade?  

 

1.2 Objetivos do Trabalho 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Elaborar uma sistemática de avaliação de desempenho baseada em uma gestão 

estratégica de indicadores para a biblioteca universitária, visando ao gerenciamento da 

informação administrativa e ao constante aperfeiçoamento da qualidade dos serviços.  
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

- Examinar, no estado da arte da Teoria da Administração, a mensuração de 

desempenho e o uso de indicadores de desempenho nas organizações, a fim de 

obter-se a fundamentação teórica do método da sistemática de mensuração.  

- Delinear o modelo de mensuração do desempenho para a Biblioteca 

universitária, utilizando como recurso a ferramenta de planejamento 5W1H.  

- Identificar a qualidade do produto, do ambiente e do sistema de entregas, ou 

seja, do atendimento disponibilizados aos usuários.  

- Aplicar a sistemática de desempenho na Biblioteca de Ciências Humanas da 

Universidade Federal do Ceará. 

 

1.3 Metodologia da Pesquisa 

 

A metodologia da pesquisa compreende o conjunto de procedimentos e métodos 

aplicáveis numa ciência. Inclui a formação de conceitos, de hipóteses, da observação e da 

medida, a realização de experimentos, a formulação de modelos e de teorias, a elaboração de 

explicações e a predição (BARBOSA, 2001).  

O estudo utiliza-se do método funcionalista e, em relação aos fins e meios, esta 

pesquisa caracteriza-se por ser ao mesmo tempo descritiva e de finalidade prática. A 

abordagem descritiva possibilita ao pesquisador observar, registrar, analisar e correlacionar 

fatos ou fenômenos variáveis, sem manipulá-los, trabalhando sobre dados colhidos da própria 

realidade, possibilitando conhecer as diversas situações e relações políticas, econômicas e 

sociais que afetam o comportamento dos homens e das organizações (CERVO; BERVIAN, 

1996; BARBOSA, 2001).  

A aplicação da abordagem descritiva no estudo permitiu estruturar o modelo 

proposto em cinco fases, cobrindo:  a elaboração do cenário objeto do estudo, o delineamento 

do modelo, o plano de ação da investigação, a análise dos resultados e a consolidação dos 

dados da pesquisa, a fim de elaborar do relatório final.  

A pesquisa de campo foi aplicada na Biblioteca de Ciências Humanas da UFC em 

novembro de 2008, quando se realizou uma pesquisa de opinião com o objetivo de obter 

subsídios dos usuários acerca do desempenho da biblioteca em relação ao produto, ao 

ambiente de serviços e ao sistema de entregas que constituem os aspectos materiais dos 

serviços.  
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Identificou-se o universo populacional com base em informações obtidas da 

relação de alunos ativos extraídas do software acadêmico, obtendo-se, então, a amostra 

representativa aos propósitos do estudo.  

Utilizou-se o questionário como instrumento de coleta dos dados da pesquisa 

qualitativa  propondo-se uma graduação de respostas baseada na escala psicométrica de 

Likert. Para a coleta dos dados quantitativos, recorreu-se aos relatórios de atividades 

cotidianas da biblioteca e dos sítios oficiais da Universidade.  

O modelo de sistemática de mensuração proposto tem como instrumento de 

referência os fundamentos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES, sendo, portanto, utilizadas na pesquisa documental normas,  leis, portarias e 

pareceres que regem as instituições de ensino superior públicas. No tocante à Biblioteca de 

Ciências Humanas, alvo do estudo, procedeu-se ao levantamento das informações respaldadas 

em documentos secundários, como relatórios anuais da Universidade Federal do Ceará e do 

Sistema de Bibliotecas da UFC. 

A revisão de literatura teve como base estudos de teóricos acerca da mensuração 

do desempenho organizacional, indicadores de desempenho, qualidade de serviços e a 

medição de desempenho em bibliotecas, com o propósito de obter-se a fundamentação teórica 

do método da sistemática de mensuração. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

O trabalho encontra-se organizado em cinco capítulos. O primeiro é a própria 

introdução e fornece a visão geral do objeto do estudo por meio da explanação dos objetivos, 

da relevância da pesquisa, da metodologia e da organização estrutural da dissertação.  

O segundo apresenta o referencial teórico, com a explanação do pensamento dos 

teóricos da Administração a respeito da mensuração do desempenho organizacional. 

Registram-se as principais teorias sobre a competência nas organizações, os componentes das 

medidas de desempenho, a razão pratica para mensurar o desempenho organizacional e os 

impedimentos da competitividade. Destacam-se, no capítulo, as experiências de medição de 

desempenho em bibliotecas, com especial atenção para a atuação da Organização 

Internacional de Normalização, que atua como difusora da gestão e da garantia da qualidade, 

a fim de conduzir a melhoria do desempenho organizacional, cujos alicerces são aplicáveis a 

todas as organizações.  
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No terceiro capítulo, apresenta a descrição dos caminhos percorridos para a 

consecução da pesquisa, ou seja, do método do estudo. Explicam-se os fundamentos do 

método funcionalista, a abordagem da investigação, os instrumentos norteadores adotados, a 

identificação do universo populacional e da amostra e a explanação da estrutura da sistemática 

de mensuração. 

O quarto seguimento, traz também à aplicação do método. Descrevem-se o 

diagnóstico da BCH/UFC e o modelo da sistemática de desempenho desenvolvido. 

Apresentam-se a estratégia de serviços, as metas, os indicadores, os parâmetros do modelo, a 

fórmula matemática para identificar o grau de eficiência da biblioteca e a ferramenta 5W1H. 

Exibe-se também a análise dos resultados, expostos com o auxílio de gráficos e tabelas. Como 

a pesquisa adotou abordagem quantitativa e qualitativa, mostram-se as apreciações dos 

usuários a respeito dos indicadores propostos. Finaliza-se com a apresentação da consolidação 

dos dados da investigação. 

O quinto capítulo mostra a conclusão da sistemática de mensuração posta em 

prática na BCH/UFC, fazendo-se o fechamento das ideias e as considerações finais. 
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2 MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

2.1 Aspectos Teórico-conceituais 

 

O surgimento da obra Theory of the growth of the firm, publicada no ano de 1959, 

é considerado o marco inicial da determinação dos gestores em obter resultados positivos para 

as organizações. A temática aufere destaque quando surge a ideia de competência 

organizacional, desde a chamada visão da empresa baseada em recursos (REZENDE, 2003).  

Consoante Maximiano (2006), o incansável empenho dos gestores pela busca dos 

resultados é tão antigo quanto a própria história da organização e, desde que estas existem, os 

administradores vêm criando um acervo de conhecimentos que aumenta e se refina de geração 

a geração. 

Oliveira e Silva (2006) declaram que a tarefa administrativa nas próximas décadas 

será cada vez mais incerta e desafiadora. As organizações enfrentarão problemas 

multifacetados e complexos, o que reclamará de seus gestores o desenvolvimento de um 

agudo senso de percepção do ambiente, aliado à compreensão dos mecanismos de mudança 

interna. Esses fatores serão determinantes para a condução das organizações em busca de 

novas possibilidades e potencialidades socioeconômicas.   

Ainda de acordo com Oliveira e Silva (2006), falar em desafios é tratar do futuro. 

As análises do passado e as avaliações do presente não constituem, nos dias atuais, bases 

sólidas para avaliar o futuro. O que existe são tendências e sinalizações sobre as quais os 

gestores podem trabalhar, mesmo que esses sinais possam ser postos abaixo em pouco tempo. 

Na visão dos autores, talvez daqui a alguns anos se possa olhar para o passado e fazer as 

avaliações corretas do que acontece hoje.  

Esse contexto de incertezas impulsiona a discussão em torno do tema da 

mensuração do desempenho ou da performance nas organizações. Fernandes (2006) assevera 

que o desempenho organizacional é um conceito multidimensional e compreende os esforços 

empreendidos para atingir os resultados desejados, ou seja, os múltiplos resultados alcançados 

em decorrência dos esforços empreendidos, a fim de atender as necessidades dos vários 

grupos – os proprietários, os empregados, os clientes, a comunidade, o governo, os 

fornecedores – interessados na atuação de uma organização, considerando as diversas 

perspectivas não apenas de bons resultados financeiros, mas outras dimensões, que 

direcionam as metas econômicas.  
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Segundo Bandeira (2007), tradicionalmente, a execução de medidas de 

desempenho nas organizações originou-se em sistemas contábeis e constituía a reunião de 

indicadores de desempenho isolados, o que exprime o foco das medidas sobre os dados 

financeiros e o pouco conhecimento sobre a natureza dos problemas. Na experiência prática, e 

até mesmo em empresas de consultoria, os sistemas de medição de desempenho se 

concentram nas propriedades e na mensuração dos fenômenos subentendidos dos 

procedimentos financeiros, da expectativa do cliente e processos de qualidade. Esses 

indicadores isolados são limitados em sua capacidade de descrever e gerenciar as ações de 

criação de valor da organização (KAPLAN; NORTON, 2000). 

O desempenho organizacional é o procedimento de se quantificar a eficiência, a 

eficácia e o custo da ação nas organizações (BANDEIRA, 2007). A eficiência é a capacidade 

dos gestores em fazer corretamente as coisas, enquanto a eficácia é a habilidade de fazer a 

coisa certa. O administrador esclarecido deve prover a eficácia, que é o conhecimento 

aprendido de forma sistemática, por meio de conceitos. Em outras palavras, é um hábito, um 

complexo de normas práticas que podem sempre ser aprendidas (DRUCKER, 1967). 

O gestor precisa de critério que lhe permita identificar o que é verdadeiramente 

importante para a obtenção dos resultados. A maior sabedoria não transformada em ação ou 

atuação é um dado sem sentido; ou seja, da atuação empreendedora dos gestores depende o 

desempenho eficiente e eficaz da organização (DRUCKER, 1967). 

Oliveira e Silva (2006) acrescentam que a eficiência é um conceito de insumo e 

produto. A eficiência do desempenho é uma medida de custo dos recursos associados ao 

cumprimento da meta, ao passo que a eficácia implica opção do gestor pelos objetivos certos. 

A eficácia de desempenho é um resultado da tarefa ou o cumprimento da meta.  

A definição de desempenho organizacional revela as facetas dos diversos grupos 

de interesses, isto é, do governo, da mídia, dos sindicatos, dos fornecedores, dos clientes, 

dentre outros, interessados nos resultados das organizações. A primeira delas é que os 

resultados são múltiplos e nem sempre coincidem. A segunda é que as organizações 

competem entre si não apenas por eficiência econômica, mas também pelo reconhecimento 

social (FERNANDES, 2006).  

Os gestores devem ser capazes de adaptar sua organização ao ambiente no qual 

atuam para atender as expectativas dos indivíduos ou grupos de interesses (LACOMBE; 

HEILBORN, 2003). Johnston e Clarck (2002) aludem que há quatro propósitos para se adotar 

a mensuração do desempenho, quais sejam: a comunicação, a motivação, o controle e a 

melhoria. A mensuração comunica o que é importante para a organização, influencia o 
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comportamento, fornece o feedback de adoção da ação apropriada, informa se o processo está 

ou não atingindo a meta, além de constituir um meio poderoso de impulsionar a melhoria. Ela, 

porém, custa muito dinheiro e poucas organizações calculam quanto tempo e energia gastam 

para mensurar o desempenho. Menor número delas ainda calcula se todos os seus sistemas, 

procedimentos e horas despendidas compensam o esforço empregado.  

A mensuração de desempenho revela-se um recurso vital para fundamentar a 

tomada de decisão com base em fatos. Hoje, a ideia principal revela que as medidas de 

desempenho emergentes incorporam a estratégia de produção e os atributos das operações, 

permitindo melhor entendimento por parte da equipe de trabalho e fomentando melhorias 

representativas, pois, somente assim, é possível atender às necessidades dos negócios e 

responder as mudanças cada vez mais profundas e descontínuas do mundo globalizado 

(BANDEIRA, 2007). 

 

2.2 Os Impedimentos da Competitividade Organizacional  

 

Identificar os sinais da própria organização e do macroambiente é de fundamental 

importância para a sobrevivência, porém, nem sempre os gestores observam esse fato, 

relegando-o em muitos campos. De acordo com Nadler et al. (1994), um dos impedimentos à 

competitividade é a capacidade de agir de forma inadequada, uma enfermidade que atinge 

muitas organizações. O sucesso depende da habilidade em identificar e tratar os problemas 

críticos, e, quando os problemas conhecidos persistem e as soluções não são executadas com 

eficiência e de uma maneira oportuna, a organização perde a sua adaptabilidade.   

Uma organização pode ser comparada a um organismo vivo, de modo que é 

necessário cuidar da sua estrutura organizacional. Os possíveis desequilíbrios a que ela está 

sujeita têm causas congênitas ou acidentais. A falta de esclarecimentos aos funcionários sobre 

o papel que devem desempenhar, a ausência ou deficiência na discriminação das atribuições 

individuais, os conflitos, a falta de assistência ou a inexistência de autoridade, a politicagem, a 

ineficiência, a deficiência de comunicação, a falta de preparo dos gestores, entre outros 

fatores, transformam uma equipe em um grupo inseguro e desmotivado e constituem graves 

impedimentos para a competitividade organizacional (LACOMBE; HEILBORN, 2003). 

Ainda segundo Lacombe e Heilborn (2003), para restabelecer a competitividade, é 

fundamental definir as responsabilidades e disseminá-las por meio de documentos formais, 

pois a má definição ou a inadequada divulgação constituem algumas das principais causas de 

quebra de unidade de comando, causando confusão sobre a prioridade para a execução de 
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atividades, prejudicando a estabilidade organizacional. Num ambiente instável, as coisas 

mudam depressa e, com frequência, de forma imprevisível, ocasionando desgastes para todos.    

As competências da organização provêm da coordenação da tecnologia, da 

administração do capital, da capacidade da força de trabalho, da experiência adquirida. Sem o 

envolvimento de todos, as mudanças tendem a não produzir os resultados necessários 

esperados. Somente quando há uma harmonia entre seus componentes, as organizações são 

eficientes, ou seja, realizam o trabalho que têm de desempenhar (BANDEIRA, 2007). 

As organizações revelam os sinais vitais de como se apresenta a sua realidade. 

Consoante Porter (1992), as principais advertências estão presentes nas atividades 

desenvolvidas, bem como nos seus atributos, refletindo os valores que influenciam a 

percepção do cliente sobre a habilidade da organização em satisfazer os critérios de uso. 

Normalmente incluem: a reputação ou imagem, a publicidade cumulativa, aspectos externos 

do produto, a embalagem,  os rótulos, a aparência e porte das instalações, o tempo no negócio, 

a base instalada, a relação de clientes, a parcela de mercado, o preço e a visibilidade. Esses 

critérios têm origem nas ligações entre a cadeia de valores de uma empresa e de seus 

compradores. Inclui coisas intangíveis, como prestígio, status percebido, conotação de marca 

e características dos canais de distribuição, ou seja,  podem abranger o produto real, ou o 

sistema pela qual a empresa entrega e sustenta o seu produto, especificações alcançadas pelo 

produto, consistência das especificações, conformidade. 

 

2.3 As Razões para Prática da Medição de Desempenho Organizacional  

 

A mensuração assegura medições eficazes e eficientes, coletando e validando os 

dados para assegurar o desempenho da organização e a satisfação das partes interessadas. De 

acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT (2000), inclui a análise da 

validade e da finalidade das medições, bem com o uso pretendido dos dados para assegurar 

valor agregado à organização. 

Os sistemas de medição de desempenho permitem quantificar os processos 

operacionais, administrativos, dos produtos e dos subprodutos, com a finalidade de tomar 

ações de melhorias, identificando se são feitos de maneira eficaz, atendem ao objetivo final, 

ou seja, são eficientes e realizados de forma produtiva, permitindo, então, fazer a correlação 

das dimensões de desempenho, facilitando a identificação da real causa do desempenho 

atingido (BARUFFI; BRANDÃO; TURRIONI, 2005). 
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A prática da medição de desempenho permite identificar como se encontra a 

realidade. Ao comparar o resultado real e o ideal, os sistemas de medição atingem a sua 

finalidade, pois respondem aos gestores à pergunta como as coisas vão indo, e indicam se o 

planejamento funciona bem (MEGGISON; MOSLEY; PIETRI Jr., 1998). Ao mensurar algo, 

a organização revela preocupação em colher subsídios que revelem a sua conduta. Denuncia o 

fato de que está inquieta com o seu status atual, e que está procurando constantemente 

aprimorar a qualidade de seus produtos e processos. Preocupa-se em incrementar, inovar e 

minimizar o grau de incertezas do ambiente competitivo na qual está inserida. As medidas ou 

o conjunto de medidas adotadas objetivam o controle sobre o que está sendo mensurado, a fim 

de preparar a organização para responder com eficiência às pressões e influências de 

ambientes turbulentos (JOHNSTON; CLARCK). 

A sua adoção da medida do desempenho nas organizações favorece a operação do 

controle, um instrumento de aprendizado e de governabilidade que auxilia o gestor a ter a 

certeza de que o planejamento está sendo realizado com eficácia. O controle apresenta-se 

como um conjunto de elementos de aferição do que foi pensado e planejado e caracteriza-se 

por ser intencional, uma vez que é definido pelo gestor, que fixa e dá a definição do que será 

controlado de acordo com objetivos institucionais que se tenciona alcançar (BARROS, 2006). 

Suas etapas compreendem: os padrões de desempenho, as medidas, a interpretação e a ação 

corretiva, e incluem a coleta e as análises de atos relevantes, o exame das causas de eventuais 

desvios, as medidas corretivas, o ajuste dos planos para assegurar que os objetivos e metas 

sejam atingidos (LACOMBE; HEILBORN, 2003).  

O padrão de desempenho é uma unidade de medida que pode servir de ponto de 

referência para avaliar os resultados da organização. Sendo, portanto, resultante do 

planejamento, a sua definição reflete os objetivos organizacionais e são representados pelas 

metas, os objetivos, as quotas e os alvos de desempenho. O padrão deve estabelecer o que vai 

ser medido, o nível, quantas vezes, a forma, quem estará envolvido, a facilidade e custo de 

aplicação (MEGGISON; MOSLEY; PIETRI JR., 1998). 

Os componentes do padrão de desempenho são a unidade e o índice da medida 

que devem corresponder a valores válidos, compreensíveis, significativos e realistas para 

medir o progresso ou o resultado buscado. As unidades de medida necessitam ser focalizadas 

em resultados mensuráveis e significativos, enquanto os índices têm que ser realistas. As 

medidas ou aferição do resultado correspondem ao registro do trabalho efetuado, à medida 

que vai sendo realizado, de modo que o desempenho – resultado – possa ser comparado com o 

valor do padrão estabelecido (LACOMBE; HEILBORN, 2003). 
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Com referência à ação corretiva, Lacombe e Heilborn (2003) a descrevem como 

toda atuação voltada para eliminar a causa de uma não-conformidade identificada ou situação 

outra indesejada. Quando ocorrem desvios em relação ao planejado, faz-se necessário decidir 

as medidas a tomar a fim de atingir os resultados esperados. Inclui desde medidas simples de 

correção de rumo, até mudanças nos processos produtivos ou nos sistemas administrativos,  

devendo ser feita do modo mais adequado, sendo imprescindível checar a maneira pela qual 

os desvios são analisados e interpretados para ver se a informação é correta.  

Consoante Gomes (2006), muito mais do que regras e regulamentos, o processo 

de controle gerencial deve ser utilizado com o objetivo de influenciar os membros da 

organização a programar estratégias, reconhecendo os níveis de decisão estratégico, tático e 

operacional e cuidando para que em todos os níveis haja a consciência estratégica sobre o 

negócio. 

O acompanhamento permanente é uma das principais condições de sucesso para a 

transformação da estratégia em item da agenda de todos na organização (REZENDE, 2003). 

Hoje as organizações são forçadas a adaptar a sua forma de atuação no intuito de se manterem 

competitivas em seu mercado, e flexíveis para com as novas regras mercadológicas 

(SANTIAGO JR., 2004). Os gestores precisam embasar a tomada de decisão em sistemas de 

medição de desempenho mais complexos, que sejam concebidos com base em uma visão 

holística da organização.  

Sob essa óptica, Rezende (2003) enfatiza que a mensuração equilibrada deve ser 

um continuum de debates, que leva à descoberta de pontos principais de aperfeiçoamento no 

conjunto de ativos tangíveis e intangíveis da organização e não uma simples comparação entre 

previsões e realizações relativas a um período determinado; a sua efetividade fundamenta-se 

na seleção de indicadores de desempenho relacionados com os objetivos estratégicos da 

organização.  

Os indicadores de desempenho são instrumentos de planejamento, gerenciamento 

e motivação, que direcionam a empresa para os objetivos, organizam ações e conferem 

visibilidade aos resultados alcançados. Eles revelam tendências, estabelecem relações de 

causa e efeito, permitem comparações com a concorrência e com referenciais de excelência. 

Sua análise permite conclusões relevantes que levem à tomada de decisão nos diversos níveis 

da organização (POPADIUK et al., 2006). 

Para que as organizações obtenham uma mensuração equilibrada, além do 

exposto, torna-se imprescindível acrescentar a asserção de Kaplan e Norton (1997): os 

gestores devem atentar para a necessidade de a organização fazer escolhas conscientes a 
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respeito do que medir, a fim obter resultados que levem à realização do planejamento 

organizacional. Assim, quem tenta ser tudo, não é nada; a essência da estratégia não é apenas 

escolher o que fazer, é também escolher o que não fazer, princípio que se aplica quando se 

opta por mensurar desempenho por meio de indicadores. É inviável mensurar tudo, sendo 

essencial fazer escolhas.  

 

2.4 A Medição de Desempenho em Bibliotecas 

 

As funções da Administração apresentam-se como universais e aplicáveis a todos 

os tipos de organizações e culturas. Trazem vantagens competitivas para gestores e 

organizações, uma vez que transformam a cultura, criam no ambiente a confiança mútua, 

favorecem a comparação, induzem a equipe e os gestores a estudar e, principalmente, 

promovem a transparência (MEGGISON; MOSLEY; PIETRI JR., 1998). 

As pesquisas realizadas por consultorias especializadas em grandes corporações 

descobriram que iniciativas voltadas para a gestão do conhecimento nas organizações podem 

trazer grandes benefícios para a tomada de decisão, a gestão dos clientes, a produtividade, a 

lucratividade, ao compartilhamento das melhores práticas, entre outras, pois a informação é 

um elemento-chave (SANTIAGO JR., 2004). Dessa forma, é percebida como um valor, dada 

a possibilidade de vir a se transformar em conhecimento e em inovação tecnológica 

(ARRUDA; MARTELETO; SOUZA, 2000). 

Breve levantamento na literatura sobre o estado da arte aplicado no cenário da 

Biblioteconomia revela um dos mais notáveis registros sobre a avaliação de biblioteca. São os 

estudos do bibliotecário indiano Shyiali Ramamrita Ranganathan, nascido em 1892, a sua 

obra The Five Laws of Library Science, publicado em 1931, que fundamenta o sistema de 

classificação colon classification ou classificação dos dois pontos (LENTINO, 1971). Tornou-

se a obra básica da área, e registra as cinco leis que devem nortear a avaliação de bibliotecas, 

quais sejam: a primeira lei, os livros são para uso; a segunda, os livros são para todos; a 

terceira, a cada livro seu leitor; a quarta lei, a biblioteca deve respeitar o tempo do leitor; e a 

quinta e última lei, a biblioteca é um organismo em crescimento. 

A releitura das The Five Laws of Library Science por Lancaster (2004) 

proporciona uma expressão fundamental das metas que os serviços de informação devem se 

esforçar para alcançar e são hoje tão relevantes quanto eram há setenta e oito anos: 
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− consoante a primeira lei, os livros são para usar, a avaliação de acervos e 

serviços deve ser feita em função das necessidades dos usuários, procedendo-se 

à investigação objetiva e subjetiva;  

− conforme a segunda lei, a cada leitor seu livro, não basta que a biblioteca 

possua o livro procurado pelo usuário, é preciso que ele esteja disponível no 

momento em que for necessário; 

− na terceira, a cada livro seu leitor, uma biblioteca deve ser avaliada em função 

de sua capacidade de informar as pessoas acerca do material que lhes seja 

potencialmente útil; 

− com relação à quarta lei, poupe o tempo do leitor, na avaliação dos serviços, 

deve-se atribuir um peso suficiente ao tempo despendido pelo usuário, pois o 

seu tempo tem um custo. Hoje, a acessibilidade é fator determinante de uso de 

um serviço de informação; e  

− no que concerne à quinta lei, a biblioteca é um organismo em crescimento, 

indica que a biblioteca deve estar pronta para se adaptar a novas condições. 

Inclui a capacidade de inovação e de adaptabilidade às condições ambientais e 

tecnológicas. 

Colleta (2007) declara que, embora as cinco leis de Ranganathan tenham sido 

estabelecidas em 1931, continuam válidas e deveriam ser o parâmetro inicial para qualquer 

avaliação de bibliotecas e, a partir disso, para a medição de desempenho, pois todo organismo 

que cresce deve ser medido e pesado.  

A biblioteca é a interface dos recursos de informação disponíveis e a comunidade 

de usuários a ser servida. O seu objetivo de longo prazo é produzir certos resultados na 

comunidade a ser atendida e qualquer avaliação a que seja submetida deve se preocupar em 

determinar a proporção do êxito dessa função, pois a síntese do conjunto de todas as suas 

atividades se destina a um só fim, qual seja, servir (LANCASTER, 2004).  

Johnston e Clarck (2002) conceituam serviços como uma figura mental assumida 

por clientes, funcionários e acionistas sobre o serviço fornecido pela organização e envolve a 

experiência, o resultado, a operação e o valor do serviço. Uma característica essencial que 

distingue os serviços das demais atividades produtivas é que todos são prestados em uma 

estrutura ou ambiente que utiliza tecnologia e informação. Tais estruturas, sejam físicas ou 

virtuais, são inseparáveis do próprio serviço. Enquanto isso, Kotler e Armstrong (1998)  
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definem serviço como toda atividade ou benefício, essencialmente intangível, que uma parte 

pode oferecer à outra e que não resulta na posse de algum bem.  

Há diferentes tipos de serviços a serem comercializados. Ao considerar o setor de 

prestação de serviços como um todo, percebe-se que este é a combinação de tangíveis e 

intangíveis que variam de proporcionalidade (LAS CASAS, 2007). A prestação de um serviço 

pode ou não estar ligada a um produto físico. De acordo com Dholakia, Mundorf e Dholakia 

(1997), as características presentes nos serviços de informação mostram-se idênticas a outras 

classes de serviços. Além das características de natureza singular, são elas: 

− intangibilidade – os serviços de informação encontram-se entre os mais 

intangíveis, embora sejam necessários equipamentos consideráveis para 

movimentar e processar as informações;  

− volatilidade – uma vez utilizado, muitos dos serviços de informação não 

deixam vestígios físicos com o consumidor; 

− uso intensivo de tecnologia – esta é necessária não apenas junto ao usuário, 

como também na rede, que normalmente não é visível para ele; e 

− prestação de serviços interorganizacionais – muitos serviços de informação são 

prestados por complexas e, frequentemente, longas cadeias de organizações 

associadas. 

Walker (1991) ensina que os aspectos materiais dos serviços podem ser divididos 

em três itens - o produto, o ambiente e o sistemas de entregas. O produto, propriamente dito, 

tem que ser confiável e corresponder ao propósito. O ambiente deve refletir a qualidade da 

organização. Instalações de má qualidade dão origem a dúvidas quanto a outros aspectos dos 

padrões de desempenho de uma organização. O sistema de entregas refere-se à embalagem 

dos serviços e inclui a estocagem e distribuição, o transporte, informações aos clientes, o 

sistema de recebimento de pedidos, que devem funcionar, incluindo, a comunicação, o 

atendimento, os serviços burocráticos, o suporte tecnológico necessário ao desenvolvimento 

dos processos, entre outros elementos.  

Assim sendo, no que se refere à biblioteca universitária, os clientes ficam 

expostos a uma combinação de prestação de serviços de atendimentos, que é a parte intangível 

dos serviços, ou seja, ao sistema de entregas, que compreende o conhecimento técnico da 

área, do produto, da missão da biblioteca e da universidade, as orientações, as habilidades da 

equipe de trabalho, ou seja, a atitude do pessoal de serviço, a capacidade de ser receptivo, de 

demonstrar interesse, de resolver problemas, de prestar esclarecimentos, de fornecer 
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explicações, de lidar com as reclamações. Também a parte tangível dos serviços, ou seja, 

aquilo que é palpável nos serviços de informação, os suportes físicos da informação, a 

infraestrutura tecnológica e o ambiente de serviços disponibilizados.    

As necessidades de serviços dos clientes mudam, do mesmo modo que suas 

expectativas de como serão satisfeitas (WALKER, 1991). Dentro desse postulado, Johnston e 

Clarck (2002) declaram que as expectativas são formadas com origem em um ponto inicial de 

contato com uma organização de serviços e cada um dos detalhes que o compõem, como: o 

acesso, a atenção/assistência, o comprometimento, a comunicação, a competência, a 

confiabilidade, o conforto, a cordialidade, a cortesia, o cuidado, a disponibilidade, a estética, a 

flexibilidade, a funcionalidade, a integridade, a limpeza/atratividade, a responsabilidade e a 

segurança, que são fatores determinantes da qualidade dos serviços. E são assim definidos:  
 

− O Acesso – acessibilidade da localização do serviço, incluindo a facilidade de 
encontrar o ambiente de sua prestação e a clareza do trajeto.  

− A Estética – a extensão em que os componentes do pacote de serviços estão de 
acordo com as necessidades do cliente, inclui a atmosfera do ambiente, a 
apresentação das instalações e dos funcionários.  

− A disponibilidade – a disponibilidade das instalações dos serviços, dos 
funcionários e dos bens oferecidos aos clientes.  

− A comunicação – a habilidade de comunicar o serviço ao cliente de maneira 
tangível. A capacidade de se comunicar com eficiência é uma das dimensões dos 
serviços mais importantes no ambiente da biblioteca, pois é fator determinante que 
influencia a compreensão e a capacidade da equipe de transmitir respostas que 
satisfaçam os usuários.  

− A competência – a habilidade, a expertise e o profissionalismo com que os 
serviços são executados. 

− Confiabilidade – a confiabilidade e a consistência do desempenho das instalações, 
dos produtos e do pessoal da organização de serviços. 

− Responsividade – velocidade e pontualidade de entrega do serviço. Isso inclui a 
velocidade da produção e a habilidade da organização de serviço de responder 
prontamente às solicitações do cliente, com espera e tempo de filas mínimos.  

− Segurança – segurança pessoal do cliente e de suas posses enquanto participa ou se 
beneficia do processo do serviço. (JOHNSTON; CLARCK, p. 135-136). 

 

A observância desses indicadores no cotidiano da biblioteca assume uma 

importância significativa para que esta atinja o nível de qualidade na prestação dos serviços e 

na literatura biblioteconômica, estando assim registrados: a biblioteca deve considerar de que 

maneira a equipe responde às perguntas dos usuários e identificar quais fatores influenciam na 

percepção da qualidade dos serviços e produtos. O acesso e não o patrimônio é que deve ser o 

principal critério pelo qual os recursos devem ser avaliados (LANCASTER, 2004). É inútil 

oferecer aos usuários um produto e/ou serviço que, pela dimensão, não possa ser assimilado 

em sua plenitude (CUENCA, 1999).  
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Os modelos de medição de desempenho em unidades de informação e/ou 

bibliotecas representam para os gestores atuais importantes instrumentos porque permitem 

visualizar e enumerar as falhas. De acordo com  Rubino (2007), a gerência da informação 

administrativa é objeto de importantes desafios em virtude de vários fatores, como o aumento 

das atribuições, dos custos relacionados à tecnologia, da diminuição do ciclo de vida da 

bibliografia originada pelos constantes avanços da ciência. 

Dentre os diversos estudos a respeito da temática avaliação de desempenho de 

bibliotecas, vale destacar iniciativas tais como: 

− a publicação da IFLA International Guidelines for Performance Measurement 

in Academic Libraries, em 1996, que elege um conjunto de diretrizes para 

desenvolver uma avaliação de desempenho dos serviços em bibliotecas 

(LIBERPOLIS, 2004); 

− o projeto americano LibQUAL+ de investigação na área da avaliação da 

qualidade dos serviços de documentação e bibliotecas desenvolvido pela 

Association of Research Libraries (ARL) em colaboração com a Texas A & M 

University Libraries (GUIMARÃES et al., 2006), que se expandiu e passou a 

denominar-se LibQUAL+TM, até o ano de 2003, contava com a participação 

de 400 instituições, em todo o mundo (LIBERPOLIS, 2004); 

− o projeto CERLIM – EQLIPSE – Evaluation and Quality in Library 

Performance: System for Europe, um consórcio que tem o propósito de 

proceder a avaliação de importante bibliotecas de países como: Reino Unido, 

Irlanda, Alemanha, Itália, Dinamarca, Suécia, Grécia. O projeto EQLIPSE 

apresenta uma lista de 54 indicadores para avaliação de biblioteca, dos quais 39 

tem como parâmetro a ISO standard Information and documentation – Library 

performance indicators. Encabeça a lista o indicador: nível de satisfação do 

usuário (COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 1997; 

LIBERPOLIS, 2004); 

− o projeto MONITORDOC, modelo de autoavaliação da qualidade nos centros 

de documentação de Portugal, segundo critérios de qualidade do Modelo de 

Excelência Europeu da Fundação Europeia para a Administração da Qualidade 

– EFQM (LIBERPOLIS, 2004); 

− o CAMILE, também europeu, concebido para divulgar o EC-DECIDE, 

DECIMAL, EQLIPSE e MINSTREL, ferramentas de suporte de gestão à 
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tomada de decisão em bibliotecas, cujo objetivo é usar a experiência para 

avançar na pesquisa e introduzir novas técnicas de gestão de conhecimento 

concentrando na área de Telemática nas bibliotecas (LIBERPOLIS, 2004); e 

− nos dias atuais, as atas e documentos oriundos da International Conference on 

Performance Measurements in Libraries & Information Services. Este evento 

internacional ocorre a cada dois anos, sendo considerado um dos mais 

relevantes eventos internacionais sobre esta matéria (LIBERPOLIS, 2004). 

No Brasil, uma das experiências de maior repercussão na literatura sobre a 

mensuração de desempenho em bibliotecas pertence ao Sistema Integrado de Bibliotecas da 

Universidade de São Paulo – SIBI/USP, um conjunto de 39 bibliotecas, instaladas junto às 

unidades universitárias distribuídas nos Campi da Universidade de São Paulo (FILL et al., 

2006).  

É relevante salientar que há, na literatura, o registro de várias outras experiências 

de avaliação de bibliotecas realizadas no Brasil. Guimarães et al. (2006) aduzem que o 

expressivo interesse pela avaliação levou à produção e divulgação de estudos sobre medidas 

de desempenho que deram origem a orientações metodológicas diversas, com focos e recortes 

em diferentes atividades das bibliotecas, ensejando extenso conjunto de indicadores de 

desempenho. Até o começo dos anos 80 do século XX, no entanto, não era comum se 

efetuarem estudos comparativos entre serviços de informação, pois a ausência de 

padronização constituía obstáculo. 

Na tentativa de deliberar a respeito da ausência de linguagem comum e de 

padronização que se constituía obstáculo para os gestores de bibliotecas, a Organization for 

International Standardization (ISO) entra em cena (GUIMARÃES et al., 2006). Surge, então, 

a norma ISO 2789, cuja principal finalidade é facilitar o estabelecimento de comparações 

entre bibliotecas de vários países e a norma ISO 11.620/98, Information and Documentation – 

Library Performance Indicator, que tem como objetivo sancionar o uso de indicadores de 

desempenho e difundir o conhecimento sobre como a medição de desempenho pode ser 

efetuada.  

A qualidade dos serviços prestados pelas bibliotecas está relacionada com o tema 

amplo da gestão da qualidade (INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE-IPQ, 2005).  

ISO 11.620/98, sem tradução no Brasil, endossa os fundamentos da família ISO 9000 que 

apoia organizações de todos os tipos e tamanhos, na execução e operação da qualidade eficaz. 

Seus alicerces compreendem:  
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− o foco no cliente – as organizações dependem de seus clientes, e, portanto, 

convêm que entendam as necessidades atuais e futuras do cliente, os seus 

requisitos e procurem exceder as suas expectativas; 

− a liderança – os lideres estabelecem unidade de propósito e o rumo da 

organização. Convém que criem e mantenham um ambiente interno, no qual as 

pessoas possam se tornar totalmente envolvidas em atingir os objetivos da 

organização; 

− envolvimento de pessoas – as pessoas de todos os níveis são a essência da 

organização e seu pleno desenvolvimento permite a utilização de suas 

habilidades em benefícios da própria organização; 

− abordagem de processo – um resultado desejado é alcançado mais 

eficientemente quando as atividades e os recursos relacionados são gerenciados 

como um processo; 

− abordagem sistêmica para a gestão – identificar, entender e gerenciar processos 

inter-relacionados como um sistema contribui para a eficácia e eficiência da 

organização no sentido desta atingir os seus objetivos; 

− melhoria contínua – convém que a melhoria contínua do desempenho global da 

organização seja seu objetivo permanente; 

− abordagem em ocorrências ou fatos para tomada de decisão – decisões eficazes 

são baseadas na análise de dados e informações; 

− benefícios mútuos nas relações com os fornecedores – uma organização e seus 

fornecedores são interdependentes, e uma relação de benefícios mútuos 

aumenta a habilidade de ambos agregarem valor (ABNT, 2000, 2005). 

A avaliação de desempenho é mais do que tendência, e constitui realidade a que 

todas as organizações devem recorrer. Observa-se que esta é uma preocupação presente na 

Ciência da Informação. Há muito, os gestores discutem a temática e examinam o desempenho 

dos serviços de informação e de bibliotecas. Se, no início, havia ausência de uma linguagem 

comum e de padronização, hoje esse obstáculo já foi superado. São muitos os registros na 

literatura sobre o tema e constata-se a participação efetiva de organismos internacionais de 

peso, como a ISO, que possui representação em quase todos os países.   

O capítulo apresentou uma revisão de literatura sobre a mensuração do 

desempenho nas organizações, destacando a preocupação dos gestores e organizações com os 

resultados. Foram expostos os princípios para se adotar a mensuração equilibrada, as razões 
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para sua prática, os impedimentos da competitividade, a caracterização dos serviços e da 

biblioteca, os alicerces da gestão da qualidade e o uso de indicadores no cotidiano da 

biblioteca.  

Na sequência, apresenta-se o método a ser percorrido, no intuito de desenvolver 

uma sistemática de mensuração de desempenho em bibliotecas, baseado em indicadores.  
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3 MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa e quantitativa, que se 

utiliza do método funcionalista. O funcionalismo destaca-se por enfatizar os diversos 

componentes culturais da sociedade, permitir a análise comparativa, isolar e correlacionar os 

fenômenos observados. Ao analisar qualquer elemento de um sistema social, o funcionalismo 

investiga de que maneira cada uma das partes que compõem um todo se relaciona com os 

outros elementos sociais (MALINOWSKI, 1970). 

A teoria funcionalista é amplamente empregada em pesquisas de campo e, neste 

estudo, pretende identificar quais ações podem criar um ambiente de qualidade, eficiência e 

eficácia dos resultados na Biblioteca de Ciências Humanas da UFC, de forma a contribuir 

com o cenário de avaliação da Universidade. A abordagem funcional possibilita desenvolver e 

aplicar uma sistemática de mensuração do desempenho com o uso de indicadores, a fim de 

investigar de que maneira cada uma das partes que compõem o ambiente de serviços atual da 

biblioteca interferem no nível de eficiência.  

A abordagem qualitativa, no estudo,  permite conhecer as condições subjetivas da 

pesquisa, ou seja, a opinião dos usuários acerca do desempenho da biblioteca,  enquanto a 

abordagem quantitativa propicia o exame do catálogo on-line e dos processos do ambiente de 

tarefas, que são condições objetivas acessíveis por meio de relatório das atividades cotidianas 

desenvolvidas no ambiente de serviços da biblioteca.     

A pesquisa utiliza-se dos fundamentos do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES) por constituir um instrumento de referência para a melhoria da 

qualidade da educação, ser um meio de regulamentação da avaliação da educação superior 

brasileira e ser parâmetro legitimador das decisões (BRASIL, 2004).  

Utiliza-se, para a coleta de dados da pesquisa qualitativa, o questionário, pelo fato 

de ser considerado instrumento de fácil aplicação. O conjunto de questões sistemáticamente 

articuladas, formuladas aos usuários, destina-se a levantar informações escritas, com vistas a 

conhecer a opinião deles a cerca do desempenho da Biblioteca de Ciências Humanas da UFC.  

Elaborou-se o questionário com cinco questões, sendo quatro  fechadas e uma aberta, 

cobrindo o total de 17 indicadores de desempenho. Nele foram propostas opções de respostas 

baseadas na escala do SINAES, fundamentada na escala psicométrica, de Likert.  

Na adaptação para a sistemática de mensuração proposta, acrescentaram-se à 

codificação dos conceitos da escala do SINAES os adjetivos: insuficiente, regular, bom, ótimo 
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e excelente, a fim de proceder ao tratamento das informações qualitativas. Os padrões de 

referências ficaram assim representados: 

5 – desempenho forte, o melhor possível, excelente. 

4 – desempenho forte, ótimo. 

3 – desempenho aceitável, bom. 

2 – desempenho fraco, regular. 

1 – desempenho muito fraco, insuficiente. 

Identificou-se o universo populacional com suporte em informações colhidas 

junto às secretarias dos cursos de graduação por meio da relação de alunos ativos do período: 

2008.2, no software Acadêmico e dos dados consolidados disponíveis no site da Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação. Isto resultou na identificação de 5.787 matrículas nos  cursos graduação: 

Biblioteconomia, Ciências Sociais, Comunicação Social, Filosofia, História, Letras e 

Psicologia, do Centro de Humanidades, e dos cursos de Educação Musical, Educação Física e 

Pedagogia da Faculdade de Educação, além de onze programas de pós-graduação: Avaliação 

de Políticas Públicas, Comunicação Social, Educação, Filosofia, História, Letras, Linguística, 

Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior, Psicologia, Sociologia e Tecnologia da 

Informação e Comunicação na Formação em EAD, que funcionam, respectivamente, no 

Centro de Ciências Humanas e Faculdade de Educação da UFC e são atendidos pela 

BCH/UFC (UFC, 2008j).  

Definiu-se a amostra em 376 participantes, o que corresponde  a uma margem de 

erro ± 5% na hipótese de p=0,5 (coeficiente de confiança de 95,5%). Exigiu-se como critério 

de inclusão na pesquisa qualitativa a presença do usuário às dependências da Biblioteca, 

estudando, fazendo uso, ou requerendo algum serviço.  

Mesmo ciente de que o desempenho de toda organização depende essencialmente 

da gestão do capital intelectual, opta-se por não avaliar a dimensão recursos humanos da 

Biblioteca, pois existem trabalhos recentes desenvolvidos na área na Universidade. Além do 

mais, a temática apresenta complexidade e importância demasiada e, por si só, mereceria um 

tratamento à parte.  

Estruturou-se o modelo de sistemática de mensuração do desempenho da 

biblioteca em 5 fases. 

A fase 1 abrange o diagnóstico organizacional, com o objetivo de identificar a 

missão, o estilo da gestão, a definição das atribuições de cada uma das seções que compõem a 

estrutura organizacional, as políticas e normas de procedimentos, o levantamento dos aspectos 

históricos relevantes e a apresentação dos relacionamentos que a Biblioteca mantém com os 
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seus diversos stakeholders. Examinam-se, também, o know-how técnico e tecnológico, o 

detalhamento do ambiente de serviços, do quadro de pessoal e do portifólio dos produtos e 

serviços. Finaliza-se a fase, com o estabelecimento dos pontos fortes e fracos, a fim de 

identificar os sintomas e indícios de problemas e as vantagens que devem ser transformadas 

em oportunidades. 

A fase 2 exibe a descrição da sistemática de mensuração do desempenho 

desenvolvida. Apresenta-se a estratégia organizacional desde o desenvolvimento da visão 

futura para a Biblioteca, com a finalidade de determinar o que deve ser mensurado no 

ambiente atual, a fim de fazer o acompanhamento sistemático para que a visão futura se torne 

real.  

A estratégia da sistemática de mensuração desenvolvida considera essencialmente 

as dimensões que se encontram referenciadas no SINAES, quais sejam, as análises do 

produto/serviços, dos processos e do ambiente. A dimensão sistema de entrega em biblioteca 

encontra-se prevista na norma internacional ISO 11.620/2004, relacionada com a gestão da 

qualidade nas organizações de serviços, e explicita as necessidades de todas as partes 

interessadas no funcionamento da Biblioteca.  

Apresenta o delineamento do modelo de sistemática desenvolvido, a descrição dos 

indicadores e o apontamento das fontes de informação necessárias para viabilizar a 

investigação. A eleição dos indicadores considera a pertinência aos interesses da pesquisa e 

obedece ao princípio da abrangência, do impacto no ambiente observado, da viabilidade de 

aplicação imediata e da facilidade de monitoramento. Utilizaram-se somente os indicadores 

que puderam ser observados sistematicamente em um tempo controlado.  

As metas para cada indicador foram estabelecidas em conjunto com a direção da 

Biblioteca e têm como objetivo prever o nível de melhoria a ser alcançado. Observou-se a 

capacidade de gerenciamento, definindo-se parâmetros de possível alcance.  

A fase 3 apresenta a execução do plano da investigação e tem por objetivo 

orientar as diversas ações postas em prática. Compreende a elaboração da ferramenta 5W1H 

para direcionar as decisões e visualizar as etapas da pesquisa. Esta fase expressa de forma 

concreta os propósitos geral e específico adotados na sistemática de mensuração e a descrição 

das necessárias atividades a desenvolver.    

O plano de ação iniciou-se após a aprovada a investigação pelo gestor da 

Biblioteca, quando foi estabelecido o período mais adequado para a coleta dos dados, a 

explicação precisa dos critérios de abordagens e a definição dos meios mediante a qual se 

realizaria a pesquisa exploratória. Especificaram-se, também, os caminhos percorridos para a 
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coleta dos dados, destacando-se o tipo de documentação e os relatórios necessários para a 

coleta das informações, e como foram manipulados os dados da pesquisa quantitativa.  

A fase 4 refere-se à observação minuciosa e atenta das informações obtidas e tem 

por objetivo a ordenação e a organização dos dados, a checagem das informações, a execução 

dos cálculos, a tabulação gráfica das respostas para realizar a análise e interpretação dos 

resultados. Faz-se uso de técnicas estatísticas para medir, descrever e analisar os dados. 

Procurou-se, na ordenação das informações, fazer o link dos dados quantitativos com as 

informações obtidas por meio da contribuição dos usuários na única proposição aberta do 

instrumento de coleta da pesquisa qualitativa, contextualizando, quando possível, com os 

subsídios obtidos com o referencial teórico.  

A fase 5 refere-se à elaboração de consolidação dos resultados da investigação e 

culmina com a elaboração do relatório final de conclusão da pesquisa, compreendendo a 

checagem do objetivo inicialmente proposto na sistemática de mensuração desenvolvida, 

verificando-se a efetividade da metodologia adotada, o fechamento das ideias desenvolvidas e 

as considerações e sugestões a respeito de abordagens futuras.  

Este capítulo apresentou a sinopse do método da pesquisa, destacando a descrição 

e características do estudo, os instrumentos norteadores, o estabelecimento do instrumento de 

coleta de dados utilizado, o universo populacional, a amostra e a estrutura das fases da 

sistemática de mensuração. A aplicação do método é apresentada no capítulo a seguir.  
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4 APLICAÇÃO DO MÉTODO 

 

Como relatado o método foi aplicado na Biblioteca de Ciências Humanas da 

Universidade Federal do Ceará. Para tanto, fez-se necessário, inicialmente, proceder ao 

diagnóstico da biblioteca, a fim de identificar o cenário e  definir quais aspectos deveriam ser 

observados no delineamento da sistemática de mensuração posta em execução.   

 

4.1 FASE 1 - O Diagnóstico da Biblioteca Setorial de Ciências Humanas  

 

O diagnóstico foi elaborado com o auxílio da Direção e utilizou como suporte 

documental resoluções, normas administrativas, portarias e pareceres que regem a 

Universidade e o Sistema de Bibliotecas, além de informações extraídas dos sítios oficiais da 

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, do 

Instituto Brasileiro de Informações em Ciências e Tecnologia – IBICT, do Ministério da 

Educação, entre outros. 

A Biblioteca de Ciências Humanas (BCH/UFC) é uma das 15 bibliotecas setoriais 

que integram o Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará, que é órgão 

suplementar da Instituição, e se caracteriza por apresentar uniformidade de serviços e 

processos (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC, 2008a, b). A sua estrutura 

funcional compreende a Administração, a Seção de Assistência ao Leitor e a Seção de 

Seleção, Indexação e Processos Técnicos.  

À Administração compete desenvolver o conjunto de serviços e acervo, 

coordenando, dirigindo e controlando as atividades de reunir, tratar, armazenar e disseminar a 

coleção bibliográfica e documental, por meio das seções que lhe são subordinadas. A Seção 

de Assistência ao Leitor coordena e controla as atividades de referência e circulação do 

acervo. Compreende a capacitação do usuário para o uso do acervo, o cadastro de usuários, o 

atendimento etc. A Seção de Seleção e Indexação e Processos Técnicos coordena, dirige e 

controla as atividades de seleção, catalogação, classificação, indexação e processamento 

técnico dos acervos (UFC, 1983, 1987a, b, 1998).  

A origem da BCH/UFC é a antiga Biblioteca de Ciências Sociais, que atendia aos 

cursos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da UFC. A reforma universitária induziu a 

fusão de bibliotecas de áreas correlatas na Universidade e, em 1977, a Biblioteca passou a 

denominar-se Biblioteca de Humanidades (SCHIRMER; TOMÉ, 1978). No ano de 1996, 

ocorreu a fusão dos acervos da Biblioteca de Humanidades, da Biblioteca da Faculdade de 
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Educação e das Bibliotecas das Casas de Cultura formando a atual Biblioteca de Ciências 

Humanas (UFC, 2007a). 

A sua localização é estratégica, podendo-se afirmar que a Biblioteca está situada 

no “coração” da Universidade, próxima à Reitoria, à Superintendência de Recursos Humanos, 

ao Sindicato dos Servidores, à Associação dos Professores, ao Centro de Humanidades, ao 

Museu de Artes, à Imprensa, às Edições UFC e à Rádio Universitária, à Casa Amarela de Arte 

e Cultura e às Casas de Cultura Estrangeira, um grande Programa de Extensão da 

Universidade. A sua vizinhança tende a atrair expressiva afluência de pessoas.  

As instalações físicas incorporam concepções arquitetônicas e tecnológicas 

adequadas para a finalidade e o propósito de suas atividades. O prédio é amplo e adaptado 

para portadores de necessidades especiais. O acesso às instalações é viabilizado via rampa, 

elevador e escada. A Biblioteca disponibiliza banheiros e bebedouro em todos os andares, 

possui amplo salão de estudo, salas de estudo em grupo e uma área de convivência para os 

funcionários, no último piso. Dispõe de um auditório que abriga uma variedade de atividades 

culturais, além das ações do curso de Licenciatura e Bacharelado em Letras, Língua Brasileira 

de Sinais – Libras – um convênio da Universidade Federal do Ceará com a Universidade 

Federal de Santa Catarina.  

Quanto à informatização, a Biblioteca utiliza programas e aplicativos de 

tecnologia atual que atendem plenamente a demanda prevista para a automação do acervo e 

das rotinas administrativas. O software “Pergamum” de automação de bibliotecas adotado 

pelo sistema BU/UFC permite a flexibilidade de atendimento. O material bibliográfico pode 

ser acessado e movimentado, ou seja, efetua a renovação e a reserva em qualquer uma das 

bibliotecas setoriais ou via internet (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO 

PARANÁ, 2004; UFC, 2008i).  

A Universidade adota a arquitetura cliente/servidor no ambiente computacional, 

que é a configuração mais importante do processamento distribuído, onde vários 

computadores compartilham recursos e são capazes de se comunicar com muitos outros 

computadores através de redes (TURBAN; REINER JR.; POTTER, 2005).  

A responsabilidade pela gestão dos recursos do ambiente computacional na 

Universidade é do Núcleo de Processamento de Dados (NPD) da UFC, estando os usuários 

finais espalhados pelos campi. A Biblioteca é um dos clientes finais e, portanto, dependente 

da assistência do NPD para viabilizar a manutenção da infraestrutura de hardware e software, 

necessários para suportar o desenvolvimento das atividades. 
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Para prestar os seus serviços, a BCH/UFC atua por meio de uma teia de inter-

relações desenvolvidas com diversas organizações presentes no macroambiente com a 

finalidade de aumentar a sua qualidade e melhorar a sua eficiência, pois, de acordo com 

Teixeira e Santana (2006), nos dias atuais, em razão do caráter, diversidade e tamanho das 

estruturas governamentais, é impossível um só órgão prover todos os serviços requeridos por 

seus clientes, tendo que atuar na teia das relações interórgãos.  

A cooperação interorganizacional garante o funcionamento da Universidade e do 

Sistema de Bibliotecas e faz crescer o número de seus stakeholders. O termo é definido por 

Maximiano (2006) como a parte interessada ou acionista, ou seja, as pessoas associadas direta 

ou indiretamente à organização ou que são objeto de alguns de seus efeitos: clientes, 

fornecedores, distribuidores, funcionários, ex-funcionários e a comunidade, à medida que são 

afetados pelas decisões da Administração.  

Constituem a teia de relações interorganizacional da Biblioteca Universitária, e 

consequentemente, da BCH/UFC, as cooperações e os convênios mantidos com o Ministério 

da Educação (MEC), a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), a Secretaria de Educação Superior (SESu), Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT), o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), a 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), a Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), a 

Rede Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), acrescidos da sociedade, dos media e dos 

concorrentes, entre outros. 

As organizações citadas traçam diretrizes e normas que afetam a Universidade e, 

consequentemente, a Biblioteca, mas fornecem os insumos e produtos necessários para 

garantir a efetividade dos serviços e produtos disponibilizados à sociedade, ou seja, apoiam o 

funcionamento do Sistema de Bibliotecas e garantem os meios para aumentar a qualidade.  

 Os stakeholders externos correspondem aos que atuam no macroambiente, como 

o governo, os media, os sindicatos, os fornecedores, os clientes e os competidores. Os 

stakeholders internos são os usuários da Biblioteca, ou seja, os discentes, os docentes, os 

pesquisadores, os servidores/funcionários, a Administração superior, as faculdades, os 

departamentos e as coordenações de cursos da UFC. Além dos chamados usuários especiais, 

por solicitação do Diretor do Centro ou Faculdade, os bolsistas da CAPES e do CNPq e 

pessoas ligadas a convênios executados pela Universidade, e os alunos de cursos especiais 

que, por indicação dos respectivos coordenadores de cursos, também formam o conjunto de 

stakeholders da Biblioteca, respeitadas as normas do CONSUNI (UFC, 1982, 1994). 
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A Biblioteca funciona por 13 horas, ininterruptamente, de segunda a sexta-feira. A 

sua equipe de trabalho é composta de 38 funcionários, sendo 20 do quadro efetivo do serviço 

público federal e 18 colaboradores terceirizados que desenvolvem atividades relacionadas a 

serviço de portaria, serviços gerais e de apoio administrativo (UFC, 2008b). Os colaboradores 

correspondem ao percentual de 47,36% da força de trabalho e incluem os bolsistas – 

estudantes da universidade – que contribuem com seu trabalho por um máximo de 12 horas 

semanais de expediente. O número bibliotecários é insuficiente para a demanda dos serviços e 

a clientela a ser atendida. Existe uma carência de servidores de nível de apoio, fato que pode 

ser constatado com a presença de terceirizados e bolsistas (Gráfico 1).   

 

 
 Gráfico 1 – Recursos humanos lotados na BCH/UFC 

 
 

A terceirização de pessoal apresenta vantagens e desvantagens para a Biblioteca. 

Essa problemática reflete muito bem a asserção de Kardec, Arcuri e Cabral (2005), e, se por 

um lado, resolve o problema imediato de carência de pessoal, por outro, é causadora de 

estresse para o funcionário que se encontra nessa condição e para o gestor, que de uma hora 

para outra pode ter sua equipe de trabalho literalmente desorganizada. O trabalho em equipe é 

fundamental, sendo esta a maior dificuldade e a causa determinante do sucesso ou do fracasso 

das organizações. 

A Biblioteca convive com o elevado índice de desistência e rotatividade dos 

bolsistas. As principais causas são o critério para a concessão da bolsa de trabalho, que é a 

carência financeira do estudante, e o tempo de concessão da bolsa. Os estudantes estão 

constantemente em busca de algo que lhes propicie a sensação de segurança financeira, algo 
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que a Biblioteca não tem como lhes conceder. Acrescenta-se, ainda, o fato que, na maioria das 

vezes, o trabalho por eles desenvolvido não possui qualquer relação com os seus cursos de 

graduação, estando, portanto, totalmente distantes de interesses pessoais. 

O usuário real da BCH/UFC compreende especialmente os docentes e discentes 

da área de Ciências Humanas, no entanto, é expressiva a clientela pertencente às diferentes 

áreas de estudo da Universidade que a utilizam. É, portanto subjetiva a relação entre os 

usuários reais e potenciais em função da interdisciplinaridade do acervo e da uniformidade 

dos serviços disponibilizados no Sistema de Bibliotecas da UFC.  

O planejamento, desenvolvimento e gestão do acervo e dos serviços objetiva 

suprir as necessidades de informação dos cursos de graduação em: Biblioteconomia, Ciências 

Sociais, Comunicação Social, Filosofia, História, Letras e Psicologia do Centro de 

Humanidades e dos cursos de Educação Musical, Educação Física e Pedagogia da Faculdade 

de Educação e de onze programas de pós-graduações: Avaliação de Políticas Públicas, 

Comunicação Social, Educação, Filosofia, História, Letras, Linguística, Políticas Públicas e 

Gestão da Educação Superior, Psicologia, Sociologia e Tecnologia da Informação e 

Comunicação na Formação em EAD (UFC, 2006, 2008h).  

O acervo da Biblioteca equivale a cerca de 80.000 exemplares, entretanto, 

observa-se que o Catalogo On-line de Acesso Público – OPAC – corresponde a 46.059 

exemplares, ou seja, somente 57,57% do total da coleção. A cobertura tipológica abrange os 

formatos impresso, eletrônico e on-line, incluindo livros, obras raras, monografias de 

conclusão de curso e especialização, teses, dissertações, folhetos, periódicos, mapas, fitas de 

vídeo, CDs, DVDs (UFC, 2008c, d). A principal característica do acervo é sua 

multidisciplinaridade em razão da natureza dos cursos atendidos (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Acervo da Biblioteca de Ciências Humanas disponibilizado no Catalogo On-line 
de Acesso Público – OPAC  
Acervo da Biblioteca de Ciências Humanas Títulos Exemplares 
Livros 18.703  43.006 
Folhetos 2 2
Dissertações 422 676
Teses 847 1645
Periódicos 40 700
DVD 30 30
Total /Ciências Humanas 20.044 46.059

 Fonte: Pergamum (UFC, 2008c). 
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O percentual de 42,43% dos títulos encontra-se fora do OPAC e compreende o 

material bibliográfico do acervo antes do ano de 1993, razão pela qual a BCH/UFC, ainda, 

mantém o catálogo impresso1. Esse material retrospectivo vem sendo incorporado 

paulatinamente ao catálogo on-line.  

O inicio das atividades relativas à inserção do acervo retrospectivo no catálogo 

on-line somente ocorreu  no ano de 2005, quando foram recebidos os equipamentos 

necessários ao desenvolvimento da atividades e minimizadas as questões relativas à carência 

de pessoal com o acréscimo de três bibliotecários à equipe (informação verbal2).  

O acervo de periódicos compreende 1.240 títulos impressos, sendo 304 correntes, 

frutos de compra, doação e permuta, dos quais somente 3,22% estão disponibilizados no 

OPAC. A incorporação dos periódicos na base Pergamum em todo o Sistema de Bibliotecas 

da UFC começou no ano de 2006. Na BCH/UFC, em razão do volume de títulos de livros 

retrospectivos fora da base, a incorporação dos periódicos só recentemente teve início.  

A Biblioteca disponibiliza o acervo full text da Coleção de Periódicos da CAPES  

e o acervo das teses e dissertações da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da 

Universidade Federal do Ceará (BDTD/UFC). A Universidade é uma das 194 instituições de 

ensino superior e de pesquisa em todo o País que têm acesso imediato à produção científica 

mundial por meio da CAPES, que disponibiliza os textos completos de artigos de cerca de 

12.661 revistas internacionais e nacionais, 126 bases de dados com resumos de documentos 

em todas as áreas do conhecimento (CAPES, 2008a).  

A Biblioteca Digital na Universidade é fruto da cadeia de cooperação 

interorganizacional e visa a atender as exigências dos seus stakeholders. O Instituto Brasileiro 

de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) é o coordenador da BDTD Nacional e 

integra os sistemas de informação de teses e dissertações das instituições de ensino superior  

brasileiras (IBICT, 2008b). A BCH/UFC é responsável pela captação e incorporação da 

produção científica de onze programas de pós-graduação do Centro de Ciências Humanas e da 

Faculdade de Educação da UFC.  

A BCH/UFC soma seus esforços e recursos e coopera com a Rede Brasileira de 

Bibliotecas da Área de Psicologia (ReBAP), criada em 2001, pelo Conselho Federal de 

Psicologia (CFB) e o Serviço de Biblioteca e Documentação do Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo (SBD/IPUSP) com o objetivo de colaborar com a promoção do 

                                                 
1 Parte do acervo bibliográfico de livros não está no software Pergamum (anterior a 1993), início da automação 

no Sistema de Bibliotecas da UFC, além do acervo de periódicos). 
2 Entrevista realizada com a Diretora da Biblioteca de Ciências Humanas em outubro de 2008. 
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acesso à informação, ao documento, do profissional e estudioso da Psicologia (REDE 

BRASILEIRA DE BIBLIOTECAS DA ÁREA DE PSICOLOGIA - REBAP, 2008). 

A aquisição do material bibliográfico é centralizada, sendo composto apenas um 

processo de compra para todas as bibliotecas setoriais da Universidade. O processamento 

técnico atualmente é descentralizado e tem início após a liberação do material bibliográfico 

pela Divisão de Desenvolvimento do Acervo (DDA) da Biblioteca Universitária (BU) que é 

responsável pela gestão do Sistema de Bibliotecas da UFC (2004).  O software de automação 

– Pergamum – associou flexibilidade, agilidade e maior presteza no processamento técnico do 

acervo.  

Os serviços disponibilizados à comunidade acadêmica compreendem a consulta 

local, a circulação de material bibliográfico, a consulta ao Portal de periódicos da CAPES, a 

comutação bibliográfica, a normalização de trabalhos científicos, a capacitação dos usuários e 

o intercâmbio de publicações (UFC, 2001, 2008i).  

O acesso ao acervo é disponibilizado por meio do empréstimo domiciliar, da 

cópia de documentos internamente, da consulta ao OPAC, da coleção de periódicos da 

CAPES e da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – BDTD/UFC, além do acesso remoto 

aos recursos de outras IES. 

Os canais de acesso na internet permitem aumentar a intensidade e a 

acessibilidade da informação, propiciando comodidade e praticidade aos usuários da 

Biblioteca. O software Pergamum funciona 24 horas ininterruptamente, e disponibiliza a 

consulta ao OPAC da UFC, ou seja, o acesso ao acervo de livros, teses, dissertações, folhetos, 

CDs, entre outros materiais, além dos serviços de renovação e reserva de material 

bibliográfico, além de permitir o acesso ao acervo da BDTD/UFC.  

O software Pergamum viabilizou a unificação virtual da coleção e o cadastro dos 

docentes, discentes e técnico-administrativos, além dos usuários especiais que utilizam os 

serviços da Biblioteca na Universidade, e aumentou as chances do cliente/usuário ter em mão 

o título desejado. Para que isso ocorra, é necessário apenas que se constate a presença do 

título no OPAC e se identifique qual é a biblioteca setorial depositária, a fim de solicitar o 

empréstimo. 

O serviço de comutação bibliográfica é realizado pela BCH/UFC por meio do 

Programa de Comutação Bibliográfica (COMUT) do IBICT, instituído pela CAPES em 1980, 

e reajustado em 2002, com a publicação da Portaria nº 590, do Ministério da Educação (ME) 

e do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), em que passa a ser instituído junto à 

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a 
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Secretaria de Educação Superior (SESU), o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT) e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) (IBICT, 2008a). 

A BCH/UFC assumiu recentemente o status de biblioteca-base na classificação do 

IBICT. Seu acervo de teses e dissertações é considerado satisfatório e a coleção de periódicos 

é havida como adequada para o atendimento da demanda de cópias em uma ou mais áreas de 

conhecimento, apresentando infraestrutura mínima necessária aos propósitos da comutação 

bibliográfica (IBICT, 2008a). 

A infraestrutura dos equipamentos de informática que suportam as atividades da 

BCH/UFC não é satisfatória. A disponibilidade dos equipamentos está abaixo das 

necessidades, além da manutenção, que deixa a desejar. São disponibilizados somente 16 

computadores com acesso à internet, assim distribuídos (Quadro 1):  

 

Quadro 1 – Distribuição dos equipamentos 

Andar  Quantidade Finalidade de uso 
térreo 03 01 Processo técnico  

01 Balcão de empréstimo 
01 Consulta ao acervo 

1º piso 12 02 Balcão de empréstimo 
04 Consulta ao acervo 
01 periódicos e consulta ao acervo 
05 processos técnicos e serviços de secretaria em geral 

2º piso 01 01 Seleção e indexação 
Fonte: Entrevista com Diretora da BCH e UFC (2008b). 
 
 

A quantidade de equipamentos disponíveis limita o atendimento aos estudantes de 

pós-graduação. Existe somente um computador disponível para a consulta da coleção on-line 

de periódicos da CAPES, no entanto ele é requisitado pelos usuários em geral, para a consulta 

no OPAC, e está constantemente ocupado, fato que compromete o atendimento e a utilização 

da coleção de periódicos, que é subutilizada, em virtude das deficiências de infra-estrutura 

disponibilizada para o atendimento. 

Quanto ao mobiliário em geral – mesas, cadeiras, mobiliário de escritório, 

estantes, expositores, balcão – em sua maioria, é novo, pois foi adquirido de acordo com 

especificações preestabelecidas e depois da mudança para o prédio atual, e a princípio atende 

às necessidades da Biblioteca. 

No que diz respeito a infraestrutura física, o cotidiano relevou a pouca 

funcionalidade interna dos ambientes de serviços da Biblioteca, que são sepados por 

divisórias de vidro e “eucatex”. Esses materiais, embora permitam uma visão geral dos 
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ambientes de estudo e administrativo, se mostram pouco funcionais, pois não favorecem a 

criação de um clima de tranquilidade e concentração necessários para o estudo. São 

frequentes as reclamações dos usuários em relação ao ruído das conversas e ao uso de telefone 

nas salas de estudo em grupo e nas áreas administrativas.  

A iluminação da Biblioteca também merece atenção especial, principalmente no 

salão do acervo. A posição das lâmpadas cria sombras que dificultam a recuperação dos 

títulos nas estantes. A precariedade da iluminação na área de “estanteria” ocasiona equívoco e 

reclamações, pois dificulta a recuperação dos títulos desejados pelos usuários e a reposição do 

material nas estantes pelos funcionários. 

A limpeza do prédio é satisfatória. A Biblioteca tem um aspecto geral bem 

conservado e agradável e, a esse respeito, não existem queixas dos usuários, exceção apenas 

para a limpeza do acervo, que não ocorre com a regularidade desejável, pois existe somente 

uma equipe de trabalho para atender a todo o Sistema de Bibliotecas da UFC.  

O maior problema de infraestrutura diz respeito à climatização. Nas áreas de 

“estanteria”, o ambiente é desconfortável e quente. São frequentes as reclamações em relação 

ao salão de estudo e às salas de estudo em grupo, que esquentam em determinadas horas do 

dia.  

A Biblioteca reflete a política econômica e educacional da sociedade brasileira. 

Possui, portanto, qualidades e deficiências que se tornam mais bem visualizadas quando se 

enumeram seus pontos fortes e fracos. Constituem pontos fortes da Biblioteca: 

− a infraestrutura física – o prédio foi planejado para a Biblioteca, por 

conseguinte, adaptado para atender aos requisitos e finalidades dos serviços, 

embora seja necessário proceder a ajustes; 

− é adaptada para atender aos portadores de necessidades especiais, possuindo 

banheiros, estacionamento, acesso via rampa, elevador e escada; 

− a localização é estratégica, próxima à área administrativa da Universidade, a 

diversas residências universitárias, ao restaurante universitário, ao shoping 

center, a vários restaurantes, a diversos comércios como farmácias, banco e 

xerox, entre outros. Encontra-se em via que permite o acesso a várias linhas de 

ônibus, o que possibilita a movimentação dos estudantes para todas as unidades 

de estudos da UFC, ao centro comercial de Fortaleza e a diversos bairros; 

− a Biblioteca oferta canais de acesso na internet que permitem aumentar a 

intensidade e a acessibilidade à informação. Os serviços on-line reduziram as 
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filas de atendimento, e as renovações, em sua maioria, estão sendo realizadas 

via internet;   

−  a sinalização interna e externa da Biblioteca é satisfatória, pois recentemente 

foi intensificada; 

− a equipe de trabalho, apesar de “enxuta”, é coesa; 

− o software Pergamum unificou a coleção da Universidade e o cadastro de 

usuários, sendo possível, tanto para os clientes como para a Biblioteca, 

acompanhar a movimentação de uso da coleção; 

− a área onde a Biblioteca está localizada é um corredor cultural; os eventos 

culturais, sociais, de reivindicação e as manifestações políticas são frequentes e 

de alguma maneira influenciam e impactam a movimentação da BCH/UFC. Os 

eventos realizados no auditório dão uma grande visibilidade à Biblioteca; 

− a manutenção da infraestrutura física é satisfatória. 

Constituem pontos fracos da Biblioteca: 

− existem  deficiências de iluminação e ausência de climatização; 

− aspectos relacionados ao acervo – de um total de 80.000 exemplares, somente 

53,78% se encontram no OPAC;  

− o sumiço de obras do acervo, apesar das constantes campanhas de orientação e 

preservação, e de haver mecanismos de proteção do patrimônio como o uso de 

portões magnéticos; 

− a equipe de serviços da Biblioteca é “enxuta” e todos estão envolvidos na linha 

de frente, ou seja, fazem atendimento aos usuários,  mesmo os profissionais 

que desenvolvem atividades relativas aos processos técnicos, sendo expressivo 

o número de colaboradores, terceirizados e bolsistas, consequentemente, são 

freqüentes as alterações no grupo, fato que produz estresse e afeta o 

desempenho;  

− a reduzida quantidade dos equipamentos de informática disponibilizados para a 

demanda dos serviços e da clientela; 

− a manutenção dos equipamentos de informática é precária;  

−  o sistema de internet não atende às necessidades; há insuficiência de pontos de 

acesso da Biblioteca. 

− a precariedade da infraestrutura de informática para atendimento aos estudantes 

de pós-graduação ao portal de periódicos CAPES. A coleção é subutilizada; 
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− na limpeza do acervo, a manutenção é precária. Uma equipe terceirizada lotada 

na Biblioteca Universitária, gestora do Sistema de Bibliotecas da UFC, faz a 

limpeza de todo o acervo de acordo com uma escala de serviço; cada biblioteca 

setorial não recebe mais do que uma visita ao ano; 

− a insalubridade do ambiente – constata-se a presença de ácaros, fungos e 

poeira, que favorecem as infecções respiratórias, tendentes a agravamento em 

determinadas épocas do ano, além de favorecer o aparecimento de micoses de 

pele que, juntas, constituem uma das principais causas de afastamento de 

servidores/funcionários do trabalho. 

Reunidas as informações relativas ao diagnóstico da BCH/UFC com descrição de 

suas principais características, a exposição dos fatos históricos relevantes, do seu portifólio de 

serviços e produtos, seus stakeholders e a identificação de suas forças e fraquezas, inicia-se o 

desenvolvimento da sistemática de mensuração.  

 

4.2 FASE 2 – A Sistemática de Acompanhamento do Desempenho 

 

4.2.1 A Estratégia Organizacional 

 

O delineamento do modelo de sistemática de mensuração compreende definir a 

missão, a visão, a estratégia organizacional, os indicadores de desempenho e o 

estabelecimento das metas, a fim atender de forma eficiente às exigências do macroambiente 

político, educacional, econômico, social e tecnológico que permeia a Biblioteca.  

A declaração aprovada pelas autoridades da Universidade e pelo Sistema de 

Bibliotecas estabelece que a missão da Biblioteca é “dar suporte informacional às atividades 

educacionais, científicas, tecnológicas e culturais, contribuindo para elevar o nível sócio-

econômico e cultural da sociedade em geral”.(UFC, 2008a, b). A missão é comum às 

bibliotecas setoriais.  

 O Sistema de Bibliotecas da UFC e a BCH/UFC não possuem registro 

documental, ou não têm definida uma visão do futuro. O que há são registros relativos à visão 

da Universidade, situação que vai ao encontro da afirmação de Rubino (2007): “são poucas 

bibliotecas que explicitam a sua visão, a maioria define a sua visão e missão em função da 

organização a que pertencem”.  

Para a realização desta pesquisa, descreveu-se um cenário futuro para a 

BCH/UFC. Provocou-se uma reflexão para determinar onde a Biblioteca precisa chegar, e 
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conclui-se que ela deve esforçar-se para o aperfeiçoamento da sua disposição natural de 

prestadora de serviços de informação, a fim de se tornar uma instituição de referência com 

excelência.  

A formulação do cenário atual da BCH/UFC forneceu os subsídios necessários 

para a definição dos objetivos gerais e específicos do modelo da sistemática de mensuração, 

para o estabelecimento das metas, das diretrizes a serem adotadas e dos procedimentos para a 

elaboração do plano estratégico e operacional. 

 

4.2.1.1 A Estratégia da Sistemática de Mensuração do Modelo Proposto 

 

A estratégia para o alinhamento organizacional objetiva reunir informações para 

subsidiar as decisões dos gestores, a fim de que a Biblioteca adquira maior grau de habilidade 

nas interações com os seus clientes, na adequação do ambiente de serviços, no 

aperfeiçoamento dos processos, dos produtos e serviços disponibilizados para a sociedade a 

que serve.  

A Biblioteca Universitária deve prover o acesso aos serviços de informação, 

cabendo-lhe a responsabilidade de gerenciar esse ativo. Ela é uma organização de serviço- 

meio essencial para o sucesso da missão da Universidade. O planejamento do conjunto dos 

seus serviços/produtos constitui exigência legal prevista nos documentos do SINAES. Logo, a 

sistemática de mensuração pretende reunir valor para os seus clientes, de modo que a 

Biblioteca atenda com eficiência, eficácia e efetividade as necessidades de informação da 

comunidade acadêmica.  

O diagnóstico da biblioteca sugere que sejam investigados os aspectos materiais 

dos serviços e compreende: o produto, o ambiente e o sistema de entregas. Inclui, portanto, a 

análise dos aspectos relativos à comunicação, atitude das pessoas, informações aos clientes, 

atendimento dispensado, sistema de recebimento de pedidos, processos de serviços, impacto 

do ambiente e do produto; por conseguinte, aspectos disponibilidade, atualidade dos 

documentos e atendimento às necessidades de informação foram avaliados.  Esses são 

aspectos importantes para a satisfação dos clientes, logo, a  síntese da sistemática de 

mensuração da Biblioteca de Ciências Humanas pode ser representada no diagrama seguinte.  

 

 

 

 



 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 – Modelo da Sistemática de Mensuração 
Fonte: Adaptado de Johnston e Clark (2002). 

 

Como não é possível mensurar todos os elementos dos serviços da Biblioteca, em 

função do limite de tempo da pesquisa, foram determinadas diretrizes contingentes que 

privilegiam cada um dos aspectos para a execução do modelo de mensuração, quais sejam:  

− identificar o desempenho do sistema de entrega da Biblioteca, avaliando o 

atendimento dispensado ao cliente/usuário;  

− identificar o impacto do ambiente de serviço disponibilizado aos usuários no 

desempenho da Biblioteca; 

− avaliar o Catalogo On-line de Acesso Público – OPAC por meio da análise 

qualitativa e quantitativa do material bibliográfico – livros –, investigando a 

idade e a disponibilidade de exemplares na coleção para empréstimo; e 

− identificar o desempenho do sistema de processos internos, para que se 

produzam resultados que atendam à demanda requerida pelo ambiente 

organizacional acadêmico e, consequentemente, satisfaçam as necessidades dos 

usuários.  

 

4.2.1.2 Delineamento do Modelo de Sistemática de Mensuração Proposto 
 
Os documentos orientadores da sistemática de mensuração desenvolvida são, 

respectivamente: o “Roteiro de Auto-Avaliação Institucional: orientações gerais” e o 
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“Documento de Cursos de Graduação: bacharelado e licenciatura” do SINAES, o Instrumento 

para Avaliação da Gestão Pública e a ISO 11.620/2004 – Norma Internacional de 

Organização e Administração de Bibliotecas. 

Os indicadores de desempenho da sistemática de mensuração foram classificados 

em globais e específicos. Os indicadores globais são os que exercem impacto em todo o 

ambiente de serviço, enquanto os específicos são os relacionados ao ambiente de tarefas dos 

processos internos.  

A expressão matemática que representa a sistemática de mensuração proposta 

para identificar o nível de eficiência da Biblioteca é consequência da aplicação da fórmula a 

seguir descrita:  

          Avaliações Setoriais          x   0,40    + 
Total Avaliação Máx. Setorial 

    Avaliação Máx. Global       x  0,60  =  X 
Total Avaliação Máx. Global  

 

Onde os parâmetros ou valores numéricos fixados arbitrariamente estão assim 

definidos:  

- A nota máxima do indicador é =  5 e a mínima = 1 

- A avaliação setorial tem peso = 0,40  

- A avaliação global tem peso = 0,60 

O estabelecimento de pesos diferentes é justificado pelo impacto do indicador. 

Assim, para o conjunto de indicadores que compõem a avaliação global, convencionou-se o 

peso de 0,60%, porque o desempenho da Biblioteca está sendo avaliado diretamente pelos 

principais agentes interessados no seu funcionamento.  

Os indicadores globais deste modelo são considerados prioritários na avaliação de 

organizações de serviços de qualquer natureza e se caracterizam por serem abrangentes e 

exercerem pressão e influência na percepção individual dos clientes de serviços. 

Compreendem a avaliação do sistema de entrega dos serviços e incluem investigação a 

respeito da atitude do pessoal de serviços e da qualidade do ambiente disponibilizado.  

A opção pela abordagem justifica-se em função da necessidade de identificar a 

atitude dos prestadores de serviços em relação aos clientes, pois a sua colaboração e o seu 

comprometimento são estratégicos para a consolidação da imagem que está sendo propagada. 

Em relação ao ambiente disponibilizado, este deve refletir a qualidade da organização, pois 

instalações de má qualidade refletem sobre os outros aspectos dos padrões e desempenho 

requeridos para a Biblioteca. Incluem-se aqui, também, as impressões dos usuários a respeito 

da avaliação do produto disponibilizado no OPAC.  
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A pontuação associada aos indicadores globais no modelo de sistemática de 

mensuração de desempenho da biblioteca é um “Conceito”, adaptado da Escala SINAES, e 

está assim classificado.   

5 – desempenho forte, o melhor possível, excelente. 

4 – desempenho forte, ótimo. 

3 – desempenho aceitável, bom. 

2 – desempenho fraco, regular. 

1 – desempenho muito fraco, insuficiente. 

O peso dos indicadores setoriais corresponde a 0,40 porque se referem à avaliação 

do desempenho dos clientes internos, responsáveis pelo ambiente de tarefas. O objetivo é 

obter informações-chave relevantes a respeito da efetividade dos serviços que eles entregam 

para o cliente/usuário final da biblioteca.  

Os indicadores setoriais neste modelo se caracterizam pela especificidade do 

objeto investigado. A qualidade do serviço fornecido aos clientes depende diretamente da 

qualidade do serviço fornecido pela rede de clientes internos. Estes indicadores expressam o 

nível de execução dos serviços e serão medidos pela primeira vez, portanto, não existe um 

parâmetro de referência para o estabelecimento de comparação.  

A sistemática de mensuração aborda a dimensão do sistema de entrega da 

Biblioteca, porque o contato inicial do cliente com a organização é responsável pela formação 

de suas expectativas a respeito da qualidade dos serviços (JONHSTON; CLARK, 2002).  

Observou-se a qualidade das relações entre os funcionários e os usuários.  

Em organizações de serviços, a qualidade das relações é determinante para a 

obtenção de resultados positivos. Investiga-se a qualidade do atendimento dispensado no 

balcão de empréstimo, na comutação bibliográfica, na visita orientada, dentre outros contatos 

existentes no cotidiano dos serviços da Biblioteca, por meio dos indicadores globais de 

desempenho, que avaliam a qualidade das relações humanas necessárias em toda e qualquer 

organização de serviços.  

O parâmetro de referência para o sistema de entrega da Biblioteca são as 

orientações do “Instrumento para Avaliação da Gestão Pública – GESPÚBLICA”, que 

preconizam: a cortesia, a rapidez no atendimento, a confiabilidade e o conforto são requisitos 

de um serviço público de qualidade e devem ser agregados a todos os usuários, 

indistintamente (BRASIL, 2006).  

A sistemática de mensuração emprega a abordagem qualitativa e quantitativa.  A 

abordagem qualitativa compreende, essencialmente, a apreciação dos aspectos globais do 
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desempenho organizacional e foi efetivado por meio de uma pesquisa de opinião, que 

permitiu conhecer as condições subjetivas do contexto do ambiente de serviços e revelou o 

julgamento e a apreciação individual dos participantes acerca do desempenho da Biblioteca. O 

instrumento de coleta dos dados da pesquisa de opinião foi o questionário (APÊNDICE).  

Na dimensão ambiente de serviços, aplicam-se os itens contidos nas orientações 

gerais do roteiro de autoavaliação institucional da IES. Investiga-se o nível de funcionalidade 

do ambiente de serviços da Biblioteca, ou seja, os aspectos relativos a infraestrutura de 

equipamentos e a estrutura física.   

Observa-se a disponibilidade dos equipamentos e do mobiliário em quantidade e 

qualidade necessárias para atender a demanda de informação dos usuários. Examinam-se nos 

requisitos estruturais, os aspectos ambientais – iluminação, acústica, meios de acesso físico, 

salas de estudo disponibilizadas e a segurança, entre outros. Esses itens são considerados 

essenciais para a criação da qualidade de um clima favorável à qualidade acadêmica 

(BRASIL, 2004).  

A abordagem quantitativa efetivou-se mediante a observação dos dados obtidos 

do software Pergamum de automação de Bibliotecas, do software acadêmico e dos sites da 

BDTD/UFC.  A investigação revelou as condições objetivas e possibilitou a comparação com 

a análise qualitativa, o controle de variáveis intervenientes que atuaram sobre os processos 

das atividades de serviços, a aplicação da política de desenvolvimento do acervo e o 

planejamento de serviços e produtos.   

Os dados da pesquisa quantitativa foram obtidos dos relatórios do software de 

automação da Biblioteca, quais sejam: acervo geral, sistema de bibliotecas, estatística de 

circulação de material por tipo de obra, estatística de produção dos usuários, estatística de 

circulação de materiais por operador, relatório de conferência de campo, o relatório anual do 

Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará, o relatório da biblioteca digital de 

teses e dissertações – TDes por programas de pós-graduação, e o relatório de dados 

consolidados da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

Johnston e Clarck (2002) acentuam que, nas organizações de serviços, a 

“realidade” é o que os clientes percebem. Cada serviço será notado de modo pessoal, 

emocional e, às vezes, irracional, porque os seres humanos tendem a filtrar o que veem e 

experimentam. Portanto, na primeira parte da investigação, tem-se por propósito conhecer a 

opinião dos usuários, o modo como pensam e conceituam o desempenho da Biblioteca sob os 

diversos aspectos das dimensões relatadas.  
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4.2.1.3 Descrição dos Indicadores de Desempenho do Modelo de Sistemática de 

Mensuração Proposto  

 

A análise qualitativa refere-se aos indicadores que exercem impacto global no 

ambiente de serviços da Biblioteca. Corresponde à investigação sobre o sistema de entrega, 

com a finalidade de identificar a qualidade do atendimento, além da avaliação qualitativa do 

catálogo OPAC. No ambiente de serviços, pretende-se observar a funcionalidade das 

características de infraestrutura e de estrutura físicas. E compõem-se dos indicadores a seguir 

delineados.  

1) Cortesia e Educação 

− Objetivo - identificar a percepção dos usuários a respeito do desempenho dos 

servidores da Biblioteca quanto à demonstração de atitude de Cortesia e Educação.  

− Fonte de informação - pesquisa de opinião 

2) Demonstração de Interesse pelo Usuário 

− Objetivo do indicador - identificar a percepção dos usuários em relação à natureza do 

contato, ou seja, à atitude do servidor em ser agradável e hábil, de forma a fazer com 

que o usuário se ache bem-vindo à Biblioteca. 

− Fonte de informação - pesquisa de opinião 

3) Receptividade dos Servidores 

− Objetivo do indicador - conhecer a percepção dos usuários acerca da receptividade da 

equipe a fim de gerenciar a comunicação, os conflitos e a responsabilidade pela 

obtenção dos resultados dos serviços disponibilizados à comunidade acadêmica.  

− Fonte de informação - pesquisa de opinião 

4) Qualidade do Atendimento Dispensado aos Usuários 

− Objetivo do indicador - gerenciar o sistema de entrega, orientando os servidores, a fim 

de obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência na prestação de serviços públicos de qualidade. 

− Fonte de informação - pesquisa de opinião 

5) Adequação do Horário de Funcionamento 

− Objetivo do indicador - verificar se o horário formal da Biblioteca – 8 às 21 horas 

diárias, de segunda a sexta-feira, cobre as necessidades dos usuários. 
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− Fonte de informação - Pesquisa de opinião, Regimento Geral da Universidade, do 

Sistema de Bibliotecas da UFC e as orientações do roteiro de avaliação do SINAES, 

2004.  

Os indicadores por meio dos quais se pretende mensurar o desempenho do 

produto/serviços, estão na seqüência.  

6) A Coleção atende as suas Necessidades de Informação 

− Objetivo do indicador - verificar se a coleção cobre as necessidades de informação dos 

usuários, verificando-se como estes percebem a coleção.  

− Fonte de informação - pesquisa de opinião. 

7) Índice de avaliação da idade da coleção  

− Objetivo do indicador - identificar o nível de satisfação dos usuários com a idade da 

coleção, isto é, a atualidade do acervo, disponibilizado no Catalogo On-line de 

Acesso Público – OPAC – se a coleção privilegia as necessidades de informação dos 

usuários. 

− Fonte de informação - pesquisa de opinião 

8) Índice de Avaliação da Disponibilidade de Exemplares para Empréstimo 

− Objetivo do indicador - identificar o nível de satisfação dos usuários com a 

disponibilidade de exemplares para empréstimo existente no Catalogo On-line de 

Acesso Público – OPAC, se a coleção atende as necessidades de informação dos 

usuários. 

− Fonte de informação - pesquisa de opinião 

9) Índice de avaliação da Disponibilidade de Equipamentos de Informática 

− Objetivo do indicador - verificar em que medida os equipamentos especificados 

fornecidos pela Biblioteca que estão efetivamente disponíveis atendem a demanda 

dos usuários.  

− Fonte de informação - pesquisa de opinião 

10) Índice de avaliação da adequação e quantidade do Mobiliário disponibilizado 

− Objetivo do indicador - identificar como são percebidos os esforços da Biblioteca em 

disponibilizar mobiliário que atenda a demanda, proporcione a sensação de bem-estar 

e conforto necessário aos usuários no ambiente de estudo.  

− Fonte de informação - pesquisa de opinião 
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11) Índice de avaliação das Salas de Estudo Disponibilizadas  

− Objetivo do indicador - identificar se o planejamento dos ambientes de estudo da 

Biblioteca contemplam as necessidades dos usuários.  

− Fonte de informação - pesquisa de opinião 

12) Acústica do ambiente de serviço 

− Objetivo do indicador - identificar o nível de satisfação dos usuários com o aspecto 

acústico do ambiente de serviços da Biblioteca. 

− Fonte de informação - pesquisa de opinião 

13) Climatização do ambiente de serviço 

− Objetivo do indicador - identificar o nível de satisfação dos usuários com o aspecto 

de climatização do ambiente de serviços da Biblioteca.  

− Fonte de informação: pesquisa de opinião 

14) Formas de acesso do ambiente de serviço 

− Objetivo do indicador - identificar o nível de satisfação dos usuários com a 

funcionalidade dos meios de acesso físico. 

− Fonte de informação - pesquisa de opinião 

15) Iluminação do ambiente de serviço 

− Objetivo do indicador - identificar como são percebidos os esforços para garantir 

uma atmosfera bem iluminada, que propicie a recuperação física dos documentos e a 

transferência da informação e favoreça o ambiente de estudo. 

− Fonte de informação - pesquisa de opinião 

16) Limpeza do ambiente de serviço 

− Objetivo do indicador - identificar como são percebidos os esforços empreendidos 

para garantir a limpeza e a aparência higiênica do ambiente de serviços 

disponibilizados aos usuários. 

− Fonte de informação - pesquisa de opinião 

17) Segurança do ambiente de serviço 

− Objetivo do indicador - identificar como são percebidos os esforços empreendidos 

para garantir a integridade física e as posses dos usuários enquanto estes utilizam os 

serviços da Biblioteca. 

− Fonte de informação - pesquisa de opinião 

A análise quantitativa da sistemática de mensuração refere-se à avaliação do 

catálogo OPAC (produto/serviço), por ser ele é um dos indicadores de avaliação do SINAES 
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que estabelece orientações em relação à política de expansão e atualização do acervo; e os 

processos internos, ou seja, a investigação a respeito da capacidade produtiva da Biblioteca. 

Os indicadores selecionados são:  

1) Avaliação da Idade do Acervo - 1998 a 2008 (publicados) – disponibilizados no OPAC  

− Objetivo do indicador - identificar os títulos existentes na coleção com até dez anos 

de idade. O indicador fornece indícios acerca da expansão e atualização, ou seja, do 

cumprimento legal da política de desenvolvimento do acervo.  

− Fonte de informação - pesquisa no software Pergamum por meio do relatório do 

acervo. 

2) Índice de avaliação de Exemplares Disponíveis no Catalogo On-line de Acesso Público – 

OPAC com até 3 (três) exemplares 

− Objetivo do indicador - constatar se os exemplares existem, estão presentes e 

disponíveis para empréstimo, ou seja, verificar o dimensionamento da coleção para 

empréstimo. O indicador permite o controle e a verificação da aplicação regular da 

política de aquisição da Biblioteca e revela se a quantidade de exemplares 

disponibilizados atende às necessidades dos usuários (IFLA, 2001).  

− Fonte de informação - pesquisa no software Pergamum por meio do Relatório do 

acervo. 

3) Índice de atendimentos realizados pelos operadores por operação realizada – 

empréstimo/renovação  

− Objetivo do indicador - identificar o percentual de atendimentos realizados por 

operador. O indicador fornece subsídios para o dimensionamento da equipe de 

trabalho, revela os horários de pico e exibe a movimentação da coleção.  

− Fonte de informação - pesquisa no software Pergamum por meio do relatório da 

estatística de circulação de materiais por operador. 

4) Produtividade dos Operadores, Movimentação no Bibliográfico. 

− Objetivo do indicador - identificar o percentual de campos inseridos na planilha do 

bibliográfico por operador na alimentação do OPAC. O indicador revela indícios da 

produtividade dos operadores no desenvolvimento dos processos técnicos 

necessários à transformação dos insumos em produtos disponibilizados à 

comunidade acadêmica. 

− Fonte de informação - pesquisa no software Pergamum por meio do relatório da 

estatística de produção dos usuários. 
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5) Índice de Produtividade da Biblioteca, Movimentação no Bibliográfico. 

− Objetivo do indicador - identificar o percentual de campos inseridos na planilha do 

bibliográfico pelos operadores da Biblioteca no OPAC. A identificação da 

movimentação dos campos permite conhecer a natureza das operações realizadas, o 

índice de retrabalho, se são realizadas importações de catalogação cooperativa, ou 

seja, os processos técnicos necessários à transformação dos insumos em produtos 

disponibilizados à comunidade acadêmica. 

− Fonte de informação - pesquisa no software Pergamum por meio do relatório da 

estatística de produção dos usuários. 

6) Produtividade dos Operadores, Movimentação do Catálogo de Autoridade. 

− Objetivo do indicador - identificar o percentual de campos inseridos na planilha de 

autoridade por operador. O indicador revela indícios da produtividade dos operadores 

no desenvolvimento das operações de indexação dos documentos.  

− Fonte de informação - pesquisa no software Pergamum por meio do relatório da 

estatística de produção dos usuários. 

7) Índice de Produtividade da Biblioteca no Catálogo de Autoridade 

− Objetivo do indicador - identificar o percentual de campos inseridos na planilha de 

autoridade pela Biblioteca. O indicador revela indícios da produtividade da 

Biblioteca no desenvolvimento das operações de indexação dos documentos.  

8) Índice de captação da produção das teses e dissertações do CH/UFC pela BCH/UFC  

− Objetivo do indicador - identificar o percentual de captação da produção de teses e 

dissertações da área do CH/UFC para disponibilizar na BDTD/UFC.  

− Fonte de informação - BDTD/UFC e Relatório de Consolidação de Dados da Pró-

Reitoria de Pós-Graduação da UFC. 

9) Índice de captação da produção de teses e dissertações por Programa de Pós-Graduação 

pela BCH/UFC 

− Objetivo do indicador - identificar o percentual de captação da produção de teses e 

dissertações por programa de pós-graduação para disponibilizar na BDTD/UFC.  

− Fonte de informação - BDTD/UFC e Relatório de Consolidação de Dados da Pró-

Reitoria de Pós-Graduação da UFC. 
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4.2.1.4 As Metas da Sistemática de Mensuração do Modelo Proposto 

 

Destaca-se o fato de que, mais importante do que estabelecer metas quantificáveis, 

é necessário instituir na Biblioteca uma cultura de avaliação sistemática que torne viável 

identificar a sua capacidade produtiva, a reunião de informações a respeito dos diversos 

processos e a conscientização para a importância do planejamento. Portanto, se propõe: 

− disseminar e instituir uma cultura de mensuração de desempenho na Biblioteca; 

− alcançar o nível de excelência no atendimento ao cliente e na prestação dos 

serviços; 

− identificar as características de atualidade e disponibilidade de exemplares do 

acervo;  

− identificar a capacidade produtiva individual dos servidores/operadores nas 

diversas operações desenvolvidas, a fim de estabelecer esse referencial de 

desempenho; e 

− alinhar a produtividade da equipe ao desempenho do servidor/operador que 

apresentar melhor resultado e em longo prazo aumentar em 10% a 

produtividade.  

A sistemática de mensuração do desempenho aplicada na BCH/UFC não adota a 

metodologia de cálculo do SINAES. Os valores a serem transportados para a tabela de 

consolidação de dados obtidos por meio da pesquisa qualitativa serão os conceitos que 

obtiverem maior pontuação. Em relação ao resultado da pesquisa quantitativa, será 

considerado como referência o maior percentual identificado em cada um dos indicadores 

investigados. 

 

4.3 FASE 3 – A Execução do Plano de Ação 

 

Apresenta a elaboração da ferramenta 5W1H (Quadros 2, 3, 4, 5, 6 e 7). A 

diagramação dessa ferramenta favorece a visualização da investigação e o planejamento 

prático. Seus elementos estruturais - o que, como, por que, onde e quem – descrevem de 

forma sintética os passos realizados para a consecução dos objetivos da pesquisa.   

A ferramenta apresenta o plano de ação para a avaliação qualitativa, respeitante 

aos indicadores que exercem influência em todo o ambiente de serviços, e a avaliação dos 

processos internos, que examina a capacidade produtiva da Biblioteca.  
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Optou-se por proceder ao exame qualitativo e quantitativo do material 

bibliográfico – livros – disponibilizado OPAC, porque este é um dos produtos/serviços que 

possuem mais visibilidade. Os suportes DVD, CDs, folhetos, monografias de pós-graduação, 

dissertações e teses do OPAC ficaram de fora da investigação, pois existem em menor 

quantidade e possuem índice de circulação menos expressiva.  

Exclui-se da análise o exame do acervo de periódicos, uma vez que é mínima a 

percentagem de títulos registrados no software Pergamum, ou seja, somente 40 títulos. As 

informações de uso são essencialmente originadas de estatísticas manuais e, em relação à 

coleção on-line, o diagnóstico da Biblioteca acusou lacunas no sistema de entrega aos 

usuários, uma vez que existe somente um microcomputador disponível para os usuários.  

Para o exame do OPAC, extraiu-se um relatório do acervo, considerou-se a 

totalidade dos títulos, examinado-se o intervalo de entrada mínima – inicio da base e máxima 

– até 17 de outubro de 2008, data da geração do relatório. Os títulos que derem entrada no 

catálogo on-line após essa data ficaram fora da investigação.  

A operação resultou na identificação de um total de 18.703 títulos, equivalente a 

respectivamente 43.006 exemplares no OPAC. Os relatórios foram manipulados com o 

auxílio do Excel, procedendo-se inicialmente à limpeza das células, excluindo-se as 

expressões: “Classificação: e Ex:” geradas pela configuração original do software Pergamum 

que impossibilitavam a manipulação dos dados.  

Os dados do relatório acervo da Biblioteca foram distribuídos em quatro colunas, 

cada uma contendo as seguintes informações: descrição física dos títulos, número de 

classificação, número de exemplares e data de publicação, a fim de se proceder à manipulação 

dos dados de acordo com os interesses da pesquisa. 

Os títulos foram separados por quantidade de exemplares, a fim de se obter 

informações sobre a disponibilidade de exemplares para empréstimo. E, depois, em intervalos 

de tempo, para se obter as informações relativas à idade da coleção. O maior intervalo de 

tempo compreende títulos publicados entre os anos de 1900 até 1959, existentes no OPAC. 

Para as demais distâncias de tempo, fez-se a separação de 0 a 9, ou seja, 1960-1969, 1970-

1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2008.  

Algumas publicações não apresentam todos os elementos essenciais necessários à 

sua descrição física expressos na folha de rosto ou em qualquer outra parte do documento. 

Como o preenchimento do campo é obrigatório, ao preencher a planilha do catálogo 

bibliográfico, foram registradas as expressões: sem data = [s.d.] ou século/década/ano 
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provável = [19--], [199-] ou [1991?] regras previstas no Código de Catalogação Anglo-

Americano - AACR2 (AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION, 2004).  

Quando se realizou a manipulação dos dados na planilha Excel, os documentos – 

livros – que possuem o registro da década [199-] ou ano [1991?] provável foram incluídos nos 

intervalos compreendidos no período de referência, ou seja, no ano e/ou década provável. Os 

títulos sem registro de data de publicação no OPAC foram computados como categoria à 

parte.  

O dia 9 de novembro de 2008 foi estabelecido como data-limite para a coleta das 

informações da investigação quantitativa no software Pergamum e o dia 13 de março de 2009 

para os dados consolidados da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFC e 

BDTD/UFC. Qualquer atualização ocorrida em quaisquer dos instrumentos utilizados para 

atender aos propósitos deste estudo, quais sejam, do software Pergamum de biblioteca, 

Módulo acadêmico, nos sítios oficiais da Universidade, das coordenações dos cursos de 

graduação, da Diretoria do Centro de Humanidades, da Diretoria da Faculdade de Educação e 

das Pró-Reitorias de Graduação e Pós-Graduação, bem como da biblioteca digital de teses e 

dissertações, após essa data, foi desconsiderada.  
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Quadro 2 - Ferramenta 5W1H da Biblioteca 

 
BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS HUMANAS 

PLANO DE AÇÃO 5W1H 
  
OBJETIVO: 

Promover a eficiência, a eficácia e efetividade dos serviços. 

  
SETOR: 

Todo o ambiente da Biblioteca 

 
RESPONSÁVEL: 

 
Coordenação da Direção  

 Nº. O QUÊ COMO POR QUÊ QUEM ONDE QUANDO 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de 
Entrega 
 
 
 
 
 

1 - Realizando pesquisa de opinião em relação à atitude do pessoal da 
Biblioteca 
 
2 - Realizando pesquisa de opinião para verificar o desempenho da 
Biblioteca no atendimento às necessidades dos stakeholders: 
acionistas e clientes 
 
 
 
 

1 - Para identificar a qualidade do sistema 
de entrega  
 
2 - Para verificar a efetividade do 
cumprimento da missão da Biblioteca  
 
3 - Para subsidiar ações que conduzam a:  
eficácia - fazer a coisa certa;  
eficiência - fazer certo as coisas;  
equidade - a imparcialidade no fazer. 

Diretora 
equipe 
 
 
 
 
 
 
 

BCH
 
 
 
 
 
 
 
 

Semestral 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  
 
O ambiente de 
serviços 
 
 
 

Realizando pesquisa de opinião sobre a infraestrutura e da estrutura 
física disponibilizada 

Para conhecer o impacto da infraestrutura e 
da estrutura física no ambiente de serviços 

Diretora 
equipe 

 
BCH

 
 
 

Semestral 
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Quadro 3 - Indicadores de Desempenho Global da Biblioteca 
 

 
BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS HUMANAS 

PLANO DE AÇÃO 5W1H 

SETOR: Todo o ambiente de serviços da Biblioteca  

RESPONSÁVEL Direção  

PROPÓSITO GERAL Promover a eficiência, a eficácia e efetividade dos serviços. 

 Nº. OBJETIVO: INDICADOR META RESULTADO ESPERADO ESCALA 

1  Cortesia e Educação    

> 0% e <10% desempenho muito fraco, 
insuficiente. 

1 

>=10% e < 20% desempenho fraco, 
regular. 

2 

>= 20% e < 30% desempenho aceitável, 
bom 

3 

>= 30% e < 40% desempenho forte, 
ótimo. 

4 

  
Identificar a qualidade do 
sistema de entrega 

A x 100        
B 
 
Sendo: 
A = Soma dos valores indicados pelos 
usuários da Biblioteca 
B = o número de usuários que responderam à 
pesquisa 

Conceito 4 desempenho forte.  

>= 40% e < 50% desempenho forte, 
excelente. 

5 

2  Demonstração de Interesse pelo Usuário    

> 0% e <10% desempenho muito fraco, 
insuficiente. 

1 

>=10% e < 20% desempenho fraco, 
regular. 

2 

>= 20% e < 30% desempenho aceitável, 
bom 

3 

>= 30% e < 40% desempenho forte, 
ótimo. 

4 

 Identificar a qualidade do 
sistema de entrega 

A x 100        
B 
Sendo 
A = Soma dos valores indicados pelos 
usuários da Biblioteca 
B = o número de usuários que responderam à 
pesquisa 

Conceito 4 desempenho forte. 

>= 40% e < 50% desempenho forte, 
excelente. 

5 
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3  Receptividade dos Servidores    

> 0% e <10% desempenho muito fraco, 
insuficiente. 

1 

>=10% e < 20% desempenho fraco, 
regular. 

2 

>= 20% e < 30% desempenho aceitável, 
bom 

3 

>= 30% e < 40% desempenho forte, 
ótimo. 

4 

 Identificar a qualidade do 
sistema de entrega 
 

A x 100        
B 
 
Sendo:  
A = Soma dos valores indicados pelos 
usuários da Biblioteca 
B = o número de usuários que responderam à 
pesquisa 

Conceito 4 desempenho forte. 

>= 40% e < 50% desempenho forte, 
excelente. 

5 

4  Qualidade do Atendimento Dispensado aos 
Usuários 

   

> 0% e <10% desempenho muito fraco, 
insuficiente. 

1 

>=10% e < 20% desempenho fraco, 
regular. 

2 

>= 20% e < 30% desempenho aceitável, 
bom 

3 

>= 30% e < 40% desempenho forte, 
ótimo. 

4 

 Identificar a qualidade do 
sistema de entrega 

A x 100        
B 

Sendo: 
A = Soma dos valores indicados pelos 
usuários da Biblioteca 
B = o número de usuários que responderam à 
pesquisa 

Conceito 4 desempenho forte. 

>= 40% e < 50% desempenho forte, 
excelente. 

5 

5  Adequação do Horário de Funcionamento    

> 0% e <10% desempenho muito fraco, 
insuficiente. 

1 

>=10% e < 20% desempenho fraco, 
regular. 

2 

>= 20% e < 30% desempenho aceitável, 
bom 

3 

>= 30% e < 40% desempenho forte, 
ótimo. 

4 

 Identificar a qualidade do 
sistema de entrega 
 

A x 100        
B 
 
Sendo:  
A = Soma dos valores indicados pelos 
usuários da Biblioteca 
B = o número de usuários que responderam à 
pesquisa 

Conceito 4 desempenho forte·. 

>= 40% e < 50% desempenho forte, 
excelente. 

5 
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6  Disponibilidade de Equipamentos de 
Informática 

   

> 0% e <10% desempenho muito fraco, 
insuficiente. 

1 

>=10% e < 20% desempenho fraco, 
regular. 

2 

>= 20% e < 30% desempenho aceitável, 
bom. 

3 

>= 30% e < 40% desempenho forte, 
ótimo. 

4 

 Identificar a qualidade do 
sistema de entrega 
 

A x 100         
B 
 
Sendo:  
A = Soma dos valores indicados pelos 
usuários da Biblioteca 
B = o número de usuários que responderam à 
pesquisa 

Conceito 4 desempenho forte. 

>= 40% e < 50% desempenho forte, 
excelente. 

5 

7  Adequação e quantidade do Mobiliário 
disponibilizado 

   

> 0% e <10% desempenho muito fraco, 
insuficiente. 

1 

>=10% e < 20% desempenho fraco, 
regular. 

2 

>= 20% e < 30% desempenho aceitável, 
bom. 

3 

>= 30% e < 40% desempenho forte, 
ótimo. 

4 

 Identificar a qualidade do 
ambiente de serviços da 
Biblioteca 

A x 100      
B 

Sendo: 
A = Soma dos valores indicados pelos 
usuários da Biblioteca 

Conceito 4 desempenho forte. 

>= 40% e < 50% desempenho forte, 
excelente. 

5 

8  Índice de avaliação das Salas de Estudo    

> 0% e <10% desempenho muito fraco, 
insuficiente. 

1 

>=10% e < 20% desempenho fraco, 
regular. 

2 

>= 20% e < 30% desempenho aceitável, 
bom. 

3 

>= 30% e < 40% desempenho forte, 
ótimo. 

4 

 Identificar a qualidade do 
ambiente de serviços da 
Biblioteca 

A x 100        
B 
 
Sendo: 
A = Soma dos valores indicados pelos 
usuários da Biblioteca 
B = o número de usuários que responderam à 
pesquisa 

Conceito 4 desempenho forte 

>= 40% e < 50% desempenho forte, 
excelente. 

5 



 68 

9  Acústica do ambiente de serviço    

> 0% e <10% desempenho muito fraco, 
insuficiente. 

1 

>=10% e < 20% desempenho fraco, 
regular. 

2 

>= 20% e < 30% desempenho aceitável, 
bom. 

3 

>= 30% e < 40% desempenho forte, 
ótimo. 

4 

 Identificar a qualidade do 
ambiente de serviços da 
Biblioteca 

A x 100         
B 

Sendo: 
A = Soma dos valores indicados pelos 
usuários da Biblioteca 
B = o número de usuários que responderam à 
pesquisa 

Conceito 4 desempenho forte. 

>= 40% e < 50% desempenho forte, 
excelente. 

5 

10  Climatização do ambiente de serviço    

> 0% e <10% desempenho muito fraco, 
insuficiente. 

1 

>=10% e < 20% desempenho fraco, 
regular. 

2 

>= 20% e < 30% desempenho aceitável, 
bom. 

3 

>= 30% e < 40% desempenho forte, 
ótimo. 

4 

 Identificar a qualidade do 
ambiente de serviços da 
Biblioteca 

A x 100        
B 

Sendo: 
A = Soma dos valores indicados pelos 
usuários da Biblioteca 
B = o número de usuários que responderam à 
pesquisa 
 

Conceito 4 desempenho forte. 

>= 40% e < 50% desempenho forte, 
excelente. 

5 

11  Formas de Acesso do ambiente de serviço    

> 0% e <10% desempenho muito fraco, 
insuficiente. 

1 

>=10% e < 20% desempenho fraco, 
regular. 

2 

>= 20% e < 30% desempenho aceitável, 
bom. 

3 

>= 30% e < 40% desempenho forte, 
ótimo. 

4 

 Identificar a qualidade do 
ambiente de serviços da 
Biblioteca 

A x 100        
B 

Sendo: 
A = Soma dos valores indicados pelos 
usuários da Biblioteca 
B = o número de usuários que responderam à 
pesquisa 

Conceito 4 desempenho forte. 

>= 40% e < 50% desempenho forte, 
excelente. 

5 
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12  Iluminação do ambiente de serviço    

> 0% e <10% desempenho muito fraco, 
insuficiente. 

1 

>=10% e < 20% desempenho fraco, 
regular. 

2 

>= 20% e < 30% desempenho aceitável, 
bom. 

3 

>= 30% e < 40% desempenho forte, 
ótimo. 

4 

 Identificar a qualidade do 
ambiente de serviços da 
Biblioteca 

A x 100         
B 

Sendo:  
A = Soma dos valores indicados pelos 
usuários da Biblioteca 
B = o número de usuários que responderam à 
pesquisa 

Conceito 5, desempenho forte. 

>= 40% e < 50% desempenho forte, 
excelente. 

5 

13    Limpeza do ambiente de serviço    

> 0% e <10% desempenho muito fraco, 
insuficiente. 

1 

>=10% e < 20% desempenho fraco, 
regular. 

2 

>= 20% e < 30% desempenho aceitável, 
bom 

3 

>= 30% e < 40% desempenho forte, 
ótimo. 

4 

 Identificar a qualidade do 
ambiente de serviços da 
Biblioteca 

A x 100         
B 

Sendo:  
A = Soma dos valores indicados pelos 
usuários da Biblioteca 
B = o número de usuários que responderam à 
pesquisa 

Conceito 5, desempenho forte. 

>= 40% e < 50% desempenho forte, 
excelente. 

5 

14   Segurança do ambiente de serviço    

> 0% e <10% desempenho muito fraco, 
insuficiente. 

1 

>=10% e < 20% desempenho fraco, 
regular. 

2 

>= 20% e < 30% desempenho aceitável, 
bom. 

3 

>= 30% e < 40% desempenho forte, 
ótimo. 

4 

 Identificar a qualidade do 
ambiente de serviços da 
Biblioteca 

 
 
A x 100       
B 
Sendo:  
A = Soma dos valores indicados pelos 
usuários da Biblioteca 
B = o número de usuários que responderam à 
pesquisa 

Conceito 5, desempenho forte. 

>= 40% e < 50% desempenho forte, 
excelente. 

5 
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Quadro 4 - Ferramenta 5W1H da Seção de Seleção, Indexação e Processos Técnicos 
 

 
BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS HUMANAS 

PLANO DE AÇÃO 5W1H 

  
OBJETIVO: 

Desenvolvimento e Planejamento do Acervo da Biblioteca 

  
SETOR: 

Seção de Seleção, Indexação e Processos Técnicos 

  
RESPONSÁVEL:

 
Chefe da Seção  

 Nº. O QUÊ COMO POR QUÊ QUEM ONDE QUANDO 
1 
 
 
 
 
 
 
 

Os processos 
internos 
 
 
 
 
 
 

1- Realizando investigação acerca da produtividade  
 
2 - Investigando o processo de alimentação e 
desenvolvimento do OPAC  
 
3 - Investigando o processo de alimentação e 
desenvolvimento da BDTD/UFC  
 
 
 

1 - Para estabelecer um padrão de 
produtividade por operador 
 
2 - Para estabelecer um padrão de 
produtividade para a Biblioteca  
 
3 - Para aumentar a capacidade da 
Biblioteca de transformar insumos em 
produtos 
 
4 - Para incrementar o processo de 
entrega de produtos e serviços à 
comunidade 

Chefe da 
seção e 
equipe  
 
 
 
 
 
 
 

 
1 - No software 
Pergamum de 
automação de 
bibliotecas 
 
2- No sitio da 
BDTD/UFC 
 
 
 
 
 
 

Semestral 
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Quadro 5 - Indicadores de Desempenho da Seção de Seleção, Indexação e Processos Técnicos 

 
BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS HUMANAS 

PLANO DE AÇÃO 5W1H 
SETOR: Seção de Seleção e Indexação 

RESPONSÁVEL Chefe da seção da Seção de Seleção, Indexação e Processos Técnicos 

PROPÓSITO GERAL Promover a eficiência, a eficácia e efetividade dos serviços  

 Nº OBJETIVO: INDICADOR META RESULTADO ESPERADO ESCALA 

1   Índice de Produtividade dos Operadores, 
Movimentação do Bibliográfico 

     

< 5% de produtividade 1 

>= 5% e < 10% de produtividade 2 

>= 10% e < 15% de produtividade 3 

>= 15% e < 20% de produtividade 4 

 Identificar o percentual de 
campos 
inseridos/alterados/excluídos 
na planilha do bibliográfico 
por operador.  
 

A x 100 
B 
Sendo:  
A - número de campos 
inseridos/alterados/excluídos por operador;  
B - o número total de campos registrados por 
operador.  

Identificar a produtividade 
individual dos operadores da 
Biblioteca  
 
Alinhar a produtividade dos 
operadores  
 
 Reduzir as exclusões 
 
 

>= 20% e < 50% de produtividade 5 

2   Índice de Produtividade da Biblioteca, 
Movimentação do Bibliográfico 

    

< 20% de produtividade 1 

>= 20% e < 30% de produtividade 2 

>= 30% e < 50% de produtividade 3 

>= 50% e <80% de produtividade 4 

  Identificar o percentual de 
campos 
inseridos/alterados/excluídos 
na planilha do bibliográfico 
pela Biblioteca.  
 

A x 100 
B 
Sendo:  
A - número de campos 
inseridos/alterados/excluídos pela Biblioteca. 
B - total de campos registrados pela 
Biblioteca. 

Identificar a produtividade da 
Biblioteca  
 
Alinhar a produtividade dos 
operadores  
 
Aumentar em 10% 
 
Reduzir as exclusões 

>= 80% e < 100% de produtividade 
 

5 



 72 

3  Índice de Produtividade dos Operadores, 
Movimentação do Catálogo de Autoridade 

   

< 5% de produtividade 1 

>= 5% e < 10% de produtividade 2 

>= 10% e < 15% de produtividade 3 

>= 15% e < 20% de produtividade 4 

 Identificar o percentual de 
campos 
inseridos/alterados/excluídos 
na planilha de autoridade 
por operador.  
 

A x 100 
B 
Sendo:  
A - número de campos 
inseridos/alterados/excluídos por operador.  
B - o número total de campos registrados por 
operador. 

Identificar a produtividade dos 
operadores da Biblioteca  
 
Alinhar a produtividade dos 
operadores  
 

>= 20% e < 50% de produtividade 5 
4  Índice de Produtividade da Biblioteca no 

Catálogo de Autoridade 
   

< 20% de produtividade 1 

>= 20% e < 30% de produtividade 2 

>= 30% e < 50% de produtividade 3 

>= 50% e < 80% de produtividade 4 

 Identificar o percentual de 
campos 
inseridos/alterados/excluídos 
na planilha de autoridade 
por operador.  
 

 
A x 100 
B 
Sendo:  
A - número de campos 
inseridos/alterados/excluídos pela Biblioteca. 
B - total de campos registrados pela 
Biblioteca. 

Identificar a produtividade da 
Biblioteca  
 
Aumentar em 10% a produtividade 
 

>= 80% e < 100% de produtividade 5 
5  Índice de captação da produção das teses e 

dissertações do CH/UFC pela BCH/UFC  
   

< 5% Percentual de captação  1 

>= 5% e < 10% Percentual de captação 2 

>= 10% e < 20% Percentual de captação 3 

>= 20% e < 30% Percentual de captação 4 

  Identificar o percentual das 
teses e dissertações dos 
programas de pós-graduação 
incorporados pela Biblioteca 
na BDTD/UFC 

A x 100        
B 
Sendo:  
A - Total das Teses e Dissertações 
captadas/incorporadas na BDTD 
B - Total dos registros de defesas de Teses e 
Dissertações da área de Ciências Humanas  

Identificar o percentual de captação 
da produção de teses e dissertações  
do CH/UFC pela BCH/UFC  
 
Alcançar o índice de 100% de 
captação das defesas de teses e 
dissertações do CH/UFC 
 

>= 30% e < 50% Percentual de captação 5 
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6  Índice de captação da produção de teses e 
dissertações por Programa de Pós-
Graduação pela BCH/UFC 

   

< 5% Percentual de captação 1 

>= 5% e < 10% Percentual de captação 2 

>= 10% e < 20% Percentual de captação 3 

>= 20% e < 30% Percentual de captação 4 

 Identificar o percentual da 
produção por programa de 
pós-graduação incorporada à 
BDTD/UFC. 

A x 100        
B 
 
Sendo:  
A - Número de Teses e Dissertações  
captadas/incorporadas na BDTD/UFC em 
cada programa de pós-graduação 
B - Total de Teses e Dissertações registradas 
por programa de pós-graduação na Pró-
Reitoria de Pós-Graduação 

Identificar a produtividade 
individual de cada programa de 
pós-graduação captada 
 
Alcançar o índice de 100% de 
incorporações das defesas de teses 
e dissertações 
 

>= 30% e < 50% Percentual de captação 5 
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Quadro 6 - Ferramenta 5W1H da Seção de Assistência ao Leitor 
 

BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA.  
BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS HUMANAS 

PLANO DE AÇÃO 5W1H 
  
OBJETIVO: Efetividade do Desenvolvimento e Planejamento do Acervo da Biblioteca e Promover a Eficiência, a Eficácia e Efetividade dos Serviços 
  
SETOR: Seção de Assistência ao Leitor 
RESPONSÁVEL: Chefe da seção 
 Nº. O QUÊ COMO POR QUÊ QUEM ONDE QUANDO 

1 
 
 
 
 
 
 

Serviços/produtos 
 
 

Realizando investigação 
quantitativa  no Catalogo On-line 
de Acesso Público – OPAC, a fim 
de identificar: 
- a idade da coleção 
- a disponibilidade de exemplares 
- a movimentação da coleção de 
empréstimo 

1 - Para verificar a efetividade da política de 
desenvolvimento do acervo 
2 - Para identificar problemas relativos à 
política de desenvolvimento   
3 - Para conhecer o desempenho da Biblioteca 

Chefe da seção 
e equipe 
 
 
 
 

No OPAC 
disponibilizado 
por meio do 
software 
Pergamum 
 

Anual 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

Serviços/produtos 
 
 
 
 
 

Realizando pesquisa de opinião 
(investigação qualitativa), a fim de 
colher informações sobre: 
- Atendimentos das Necessidades 
de Informação 
- A Idade do acervo 
- A Disponibilidade de Exemplares 
para Empréstimo 

1 - Para obter subsídios que propiciem a 
equidade entre a qualidade planejada e  a 
qualidade percebida 
 2 - Para identificar problemas relativos à 
política de desenvolvimento  
3 - Para conhecer o desempenho da Biblioteca 

Chefe da seção 
e equipe 
 
 
 
 
 

No ambiente 
de serviços da 
BCH 
 
 
 
 
 

Anual  
    
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

O Atendimento - processos 
 
 
 
 
 

Realizando investigação para 
identificar a produtividade dos 
operadores do atendimento 
- Empréstimos 
- Devoluções 

1 - Para obter subsídios a fim de identificar 
picos de atendimento 
2 - Identificar o percentual de atendimentos 
realizados 
3 - A movimentação da coleção de empréstimo 

Chefe e 
servidores do 
balcão de 
empréstimo 
 

software 
Pergamum 
 
 
 
  

Semestral 
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Quadro 7 - Ferramenta 5W1H da Seção de Assistência ao Leitor 
 

BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS HUMANAS 
PLANO DE AÇÃO 5W1H 

SETOR: Seção de Assistência ao Leitor 

OBJETIVO Acompanhar a aplicação regular da política de desenvolvimento do acervo e o atendimento das necessidades de informação dos usuários 

RESPONSÁVEL: Chefe da seção 

Nº OBJETIVO: INDICADOR META RESULTADO ESPERADO ESCALA 

1   Idade do Acervo disponibilizado  no OPAC,  
publicados: 1998 a 2008   

      

< 5% de títulos publicados com até 10 
anos 

1 

>= 5% e < 10%  de títulos publicados 
com até 10 anos 

2 

>= 10% e < 15%  de títulos publicados 
com até 10 anos 

3 

>= 15% e < 20%  de títulos publicados 
com até 10 anos 

4 

 Identificar o percentual de 
títulos disponibilizados no 
OPAC com até dez anos de 
publicação 

A x 100  
B 
 
Sendo:  
A - o número total de documentos na 
coleção publicados em determinado 
período (ano/década)  
B - o número total de documentos 
presentes na coleção 

Renovar em 20% os títulos da 
coleção 
 

>= 20% e < 25%  de títulos publicados 
com até 10 anos 

5 

2   Índice dos Títulos Disponíveis no OPAC 
com até 3 exemplares 

      

< 5% de títulos com até 3 exemplares 1 

>= 5% e < 10%  de títulos com até 3 
exemplares 

2 

>= 10% e < 15%  de títulos com até 3 
exemplares 

3 
 

>= 15% e < 20%  de títulos com até 3 
exemplares 

4 

 Identificar o percentual de 
exemplares da coleção de 
empréstimo disponibilizados 
no OPAC  
 
 

 

A x 100 sendo:  
B 
 
A - o número total de documentos na 
coleção com determinado número de 
exemplares  
B - o número total de documentos 
presentes na coleção  

Aumentar em 30% a 
disponibilidade dos títulos com 
até 3 exemplares 
 
 

>= 20% e < 25%  de títulos com até 3  
exemplares 

5 
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3  Índice de avaliação da idade da coleção     

0% e <10% desempenho muito fraco, 
insuficiente. 

1 

>=10% e < 20% desempenho  fraco, 
regular 

2 

>= 20% e < 30%  desempenho aceitável, 
bom. 

3 

>= 30% e < 40%  desempenho forte, 
ótimo 

4 

 Identificar o nível de 
satisfação com idade da 
coleção disponível no  
OPAC 

A  x 100        
B 

Sendo: 

A - Soma dos valores indicados pelos 
usuários da Biblioteca 
B - o número de usuários que 
responderam à pesquisa 

Alcançar o conceito 3 
 

>= 40% e < 50%  desempenho forte, 
excelente 

5 

4  Índice de avaliação da disponibilidade de 
exemplares para empréstimo 

   

0% e <10% desempenho muito fraco, 
insuficiente 

1 

>=10% e < 20% desempenho  fraco, 
regular 

2 

>= 20% e < 30%  desempenho aceitável, 
bom. 

3 

>= 30% e < 40%  desempenho forte, 
ótimo 

4 

 Identificar o nível de 
satisfação com a 
disponibilidade de 
exemplares no  OPAC 
 

A  x 100        
B 
 
sendo: 
 
A- Soma dos valores indicados pelos 
usuários da Biblioteca 
B- o número de usuários que responderam 
à pesquisa 

Alcançar o conceito 3 = 
desempenho aceitável  

>= 40% e < 50%  desempenho forte, 
excelente 

5 

5  Índice de Atendimento das Necessidades de 
Informação - coleção 

   

 0% e <5% desempenho muito fraco, 
insuficiente. 

1 

>=5% e < 10% desempenho  fraco, 
regular 

2 

>= 10% e < 20%  desempenho aceitável, 
bom. 

3 

>= 20% e < 30%  desempenho forte, 
ótimo 

4 

 Identificar o desempenho da 
Biblioteca no atendimento 
das necessidades de 
informação 

A  x 100        
B 
 
sendo: 
 
A - Soma dos valores indicados pelos 
usuários da Biblioteca 
B - o número de usuários que 
responderam à pesquisa 

Alcançar o conceito 4= 

Desempenho forte  

>= 30% e < 50%  desempenho forte, 
excelente 

5 
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6  Índice de atendimentos realizados pelos 
operadores por Operação realizada - 
empréstimo/renovação 

   

0% e < 5% dos atendimentos realizados 1 

>=5% e < 10% dos atendimentos 
realizados 

2 

>= 10% e < 20% dos atendimentos 
realizados 

3 

>= 20% e < 30% dos atendimentos 
realizados 

4 

 Identificar o percentual de 
atendimentos realizados por 
operador 

A x 100 
B 
 
Sendo:  
 
A - o número de empréstimos/renovações 
registrados por operador.  
B - o número total de registros 
empréstimos/renovações. 

Alinhar a produtividade;  
Aumentar em 10% de 
atendimentos por operador  

>= 30% e < 50% dos atendimentos 
realizados 

5 
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4.4 FASE 4 – Análise dos Resultados 

 

Nas organizações de serviços, principalmente naquelas prestadoras de serviços de 

informação, as pesquisas de opinião constituem-se recurso de grande valia para a avaliação do 

desempenho organizacional. A sua utilização neste estudo vai fornecer indícios essenciais 

sobre a imagem que a Biblioteca transmite para a sociedade a que serve. 

 A análise das dimensões da avaliação do sistema de entrega, ou seja, dos 

elementos que compõem os serviços e a forma como são repassados para os usuários, se 

propõe identificar o nível de desempenho da Biblioteca de Ciências Humanas da UFC em 

relação à qualidade do atendimento, à gestão do produto e do ambiente de serviço 

disponibilizado.  

A primeira dimensão do método de sistemática de mensuração proposto avalia os 

aspectos humanos relativos à prestação dos serviços na Biblioteca, quais sejam, os 

indicadores: “Cortesia e Educação”, a “Demonstração de Interesse pelo Usuário” e a 

“Receptividade da Equipe” dispensada no atendimento ao cliente/usuário.  

O indicador “Cortesia e Educação” teve por objetivo verificar a percepção dos 

usuários a respeito do desempenho dos servidores da Biblioteca quanto à demonstração de 

atitude de cortesia e educação no atendimento. O resultado obtido pode ser observado no 

gráfico 2. 

 

  
 Gráfico 2 – Cortesia e Educação dos servidores da BCH/UFC 
  Fonte: Pesquisa de opinião. 
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O percentual de 38,30% dos usuários apontou o Conceito 3, equivalente a 

desempenho aceitável, bom. O índice de aprovação geral da BCH/UFC chega ao expressivo 

percentual de 80,32%, que corresponde à soma dos conceitos 3 (38,30%), 4 (23,67%) e 5 

(18,35) (Gráfico 2). Em relação ao indicador, selecionaram-se os comentários,   
 

- A maioria dos servidores é excelente e atenciosa, mas têm alguns que são 
indelicados com os alunos. (USUÁRIO 15). 

- Os rapazes que trabalham no guarda-volume são perfeitos, são extremamente 
educados. (USUÁRIO 47). 

- Parabéns aos rapazes e moças que trabalham no guarda-volume são 
absurdamente polidos. (USUÁRIO 202). 

 

Verificam-se comentários contingenciais dos usuários 47 e 202 em relação ao 

serviço de portaria. Destaca-se que essa é uma atividade terceirizada na Universidade e as 

observações revelam que a equipe está devidamente orientada para as funções que 

desempenha, fato que pode ser considerado positivo, uma vez que eles são responsáveis pelo 

contato inicial com os usuários da Biblioteca.  

O comentário do usuário 15, que procedeu a uma observação geral a respeito da 

equipe de serviço, alerta os gestores sobre a necessidade de trabalhar os aspectos 

comunicação e relações interpessoais na Biblioteca, pois de nada adianta equipar os 

funcionários em termos de habilidades e conhecimentos a respeito dos processos de serviços 

que devem desenvolver se não os motivarem para que prestem bons serviços aos clientes em 

geral, ou seja, trabalhar comportamentos positivos que tenham impacto na responsabilidade 

para com a organização.  

Walker (1991) evidencia que a atitude dos funcionários em relação aos clientes 

pode dar um sólido apoio ou debilitar terrivelmente a estratégia de serviços de uma 

organização. Se eles não demonstrarem comprometimento, o serviço não corresponderá à 

imagem que está sendo promovida. 

O indicador “Demonstração de Interesse pelo Usuário” teve por objetivo verificar 

a percepção do usuário em relação à natureza do contato, ou seja, à atitude do servidor em ser 

agradável e hábil, de forma a fazer com que o usuário se ache bem-vindo à Biblioteca. O 

resultado obtido pode ser observado no gráfico 3. 
 

 

 



 80

 
Gráfico 3 – Demonstração de interesse do servidor da BCH/UFC pelo 
usuário 
Fonte: Pesquisa de opinião. 

 

Nesse indicador, o percentual de 32,71% dos usuários optou pelo Conceito 3, 

equivalente a desempenho aceitável, bom. A avaliação positiva total corresponde a 71,54%, a 

soma dos conceitos 3 (32,71%), 4 (24,73%) e 5 (14,10%,) dos usuários que interpretam 

positivamente o comportamento do servidor (Gráfico 3). 

A biblioteca é uma organização prestadora de serviços de informação. Os serviços 

são mediados pelas relações entre os clientes e a equipe, portanto, os conhecimentos técnicos 

próprios de cada área, os conhecimentos do produto e da missão da organização, as 

habilidades para lidar com o público, com a resolução de problemas, a capacidade de fornecer 

respostas rápidas estão sempre sendo requeridos. Portanto, o sucesso dos resultados da 

Biblioteca está diretamente relacionado ao desenvolvimento da capacidade da equipe em 

saber ouvir com atenção, com a habilidade de fazer perguntas e cultivar um bom 

relacionamento com os usuários.  

Bee e Bee (2000) declaram que clientes satisfeitos provocam menos estresse, 

tomam menos tempo do prestador dos serviços, contribuem para criar uma boa reputação da 

organização, além de exercerem influência na motivação da equipe.  

O indicador “Receptividade dos Servidores” teve por objetivo conhecer a 

percepção dos usuários acerca da receptividade da equipe, a fim de gerenciar a comunicação, 

os conflitos e a responsabilidade pela obtenção dos resultados dos serviços disponibilizados à 

comunidade acadêmica. O resultado obtido pode ser observado no gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Receptividade dos servidores da BCH/UFC 
Fonte: Pesquisa de opinião. 

 

Neste indicador, o desempenho obtido pela Biblioteca corresponde ao Conceito 3, 

equivalente a desempenho aceitável, bom, apontado por 32,45% dos usuários. A avaliação 

geral é positiva, e equivale a 70,48%, soma dos conceitos 3 (32,45%), 4 (19,41%) e 5 

(18,62%) (Gráfico 4). 

A receptividade da equipe é fundamental para a qualidade da entrega dos serviços 

e dos resultados finais da organização. No cotidiano da Biblioteca, o indicador exerce 

influência na transferência da informação. Johnston e Clarck (2002) declaram que a 

receptividade é um importante indicador para que se desenvolvam no ambiente a 

comunicação, a confiança e a observância das regras, elementos considerados essenciais para 

um relacionamento baseado na parceria.  

O indicador “Qualidade do Atendimento Dispensado aos Usuários" encerra o 

ciclo da avaliação focada nos relacionamentos. Teve por objetivo gerenciar o sistema de 

entrega na Biblioteca, com o propósito de obter subsídios para estabelecer ações de orientação 

da equipe a fim de obedecer sempre aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência na prestação de serviços públicos de qualidade. O resultado obtido 

pode ser observado no gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Qualidade do atendimento dispensado aos usuários da 
BCH/UFC 
Fonte: Pesquisa de opinião. 

 

O desempenho obtido pela Biblioteca corresponde ao Conceito 3, equivalente a 

desempenho aceitável, bom, apontado por 46,28% dos usuários. O percentual de 73,41%, ou 

seja, soma dos conceitos 3 (46,28%), 4 (22,87%) e 5 (4,26%), dos usuários avaliou 

positivamente o desempenho da biblioteca (Gráfico 5). 

A proposição reflete a síntese dos focos relativos aos aspectos humanos, quais 

sejam: a “Cortesia e Educação do Servidor”, a “Demonstração de Interesse pelo Usuário” e a 

“Receptividade da Equipe”. Nos três indicadores mencionados, a Biblioteca alcançou somente 

o Conceito 3, desempenho aceitável, bom, da escala de avaliação proposta.  

Percebe-se a coerência dos resultados, no entanto, a Biblioteca deve esforçar-se 

para elevar a qualidade do atendimento dispensado aos seus usuários. Portanto, ela deve 

empreender ações no sentido de recuperar os clientes insatisfeitos, pois a melhoria contínua 

do desempenho deve ser um objetivo permanente de toda organização. 

O indicador “Adequação do Horário de Funcionamento” teve por objetivo 

verificar se o horário formal da Biblioteca, de 8 às 21 horas diárias, de segunda a sexta-feira, 

privilegia as necessidades dos usuários. O resultado pode ser observado no gráfico 6. 
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Gráfico 6 – Adequação do horário de funcionamento da BCH/UFC 
Fonte: Pesquisa de opinião. 
 
 

A Biblioteca obteve o Conceito 2, equivalente a desempenho fraco, regular, 

apontado por 39,10% dos usuários. Os percentuais do conceito 1, com (21,28%) e conceito 2, 

com (39,10%) alcançam o índice de 60,38% dos usuários insatisfeitos com o horário de 

atendimento (Gráfico 6). Desse universo de usuários, selecionaram-se os seguintes 

comentários: 

 
- Poderia se pensar na possibilidade de se estender o horário até as 22 horas e a 

possibilidade de abertura aos sábados. (USUÁRIO 165). 
- Seria maravilhosa a possibilidade de funcionamento aos sábados, pois, às vezes, 

os cinco dias úteis são insuficientes ou pelo menos, que tivéssemos acesso às 
salas de estudo. (USUÁRIO 28). 

- Deveria ser revisto o horário de funcionamento da biblioteca, muitos alunos 
querem estudar, quando dão nove horas da noite e fecha. (USUÁRIO 319). 

- A Biblioteca deveria funcionar aos sábados pela manhã. (USUÁRIO 66).  
- Gosto muito do ambiente da biblioteca e queria que ela possuísse um acervo 

mais virtual e também que ela ficasse aberta em horário integral, nos fins de 
semana e nas férias. (USUÁRIO 237). 

 

As críticas dos usuários insatisfeitos procedem, pois se constata a existência de 

lacuna na cobertura do horário da Biblioteca, que funciona até às 21 horas, de segunda a 

sexta-feira, enquanto as aulas dos cursos noturnos funcionam até às 10 horas da noite.  

As orientações do roteiro de avaliação do SINAES indicam que as universidades 

devem disponibilizar acesso ao suporte informacional para os estudantes no mesmo período 

em que os cursos funcionam, logo, as bibliotecas universitárias devem cobrir o horário 

integral de funcionamento dos cursos. 
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O principal obstáculo para a reestruturação do horário de funcionamento da 

Biblioteca de Ciências Humanas diz respeito à equipe de trabalho, composta por 38 

funcionários, sendo 20 do quadro efetivo e 18 colaboradores, ou seja, bolsistas e pessoal 

terceirizado (portaria e serviços gerais). A equipe é dividida em dois grupos, de forma a cobrir 

as 13 horas durante as quais a Biblioteca permanece aberta. O quadro de servidores efetivos 

corresponde a 52,63%, enquanto os colaboradores somam 47,36% da força de trabalho, dos 

quais 18,42% são bolsistas, ou seja, o número de servidores lotados na Biblioteca não é 

satisfatório para a demanda.  

A terceira dimensão da pesquisa qualitativa refere-se aos aspectos relativos ao 

acervo da Biblioteca. Foram propostos os indicadores: a “Coleção contempla/atende às 

Necessidades de Informação”, “Disponibilidade de Exemplares para Empréstimo” e “Idade 

dos Títulos Disponibilizados” no OPAC.   

Assim, o indicador a “Coleção atende a suas Necessidades de Informação” teve 

por objetivo verificar se o acervo atende as necessidades de informação dos usuários, 

verificando-se como estes percebem a coleção. O resultado da avaliação pode ser observado 

no gráfico 7. 

 

 
 
Gráfico 7 – Índice do atendimento às necessidades de informação pela 
coleção da BCH/UFC 

  Fonte: Pesquisa de opinião. 

 

A avaliação qualitativa dos usuários sinaliza para o Conceito 3, equivalente a 

desempenho aceitável, bom, apontado por 41,76% dos usuários. A síntese de todos os 
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participantes da pesquisa revela: os usuários satisfeitos são 55,59%, soma dos que optaram 

pelos conceitos 3 (41,76%) 4 (10,37%), e 5 (3,46%) (Gráfico 7).   

Os insatisfeitos com o desempenho da Biblioteca são 44,41%, soma dos que 

optaram pelos conceitos regular (34,31%) e insuficiente (10,11%). (Gráfico 7). Os usuários 

67, 102, 104, 112, 141, 283, 284, 286 que representam uma parcela dessa categoria emitiram 

exatamente o mesmo comentário:  “é necessário ampliar o acervo”.  

Selecionaram-se também os seguintes comentários: 
 

- De um modo geral, a biblioteca atende às necessidades, porém pode melhorar, às 
vezes tem o livro que eu quero, mas não está na estante ou está emprestado e 
precisa fazer reserva para alugar. (USUÁRIO 96). 

- Acho que precisaria melhorar o acervo de livros, pois alguns estão muitos velhos 
e empoeirados. (USUÁRIO 97). 

 

Reconhece-se que é elevado o percentual de 44,41% de usuários insatisfeitos, o 

que, com certeza, denota problemas na política de desenvolvimento do acervo, no entanto, 

esta proposição somente terá uma confirmação após conclusão dos demais indicadores de 

avaliação do acervo. 

Veja-se o comentário: 
 

- É preciso esclarecer melhor aos usuários sobre o desaparecimento de livros. Por 
que desaparecem? Quem os leva? (USUÁRIO 122). 

 

Este relato sugere problemas relativos à inexistência ou deficiência de orientação 

para o uso efetivo da Biblioteca, problemas com a arrumação das estantes, demora na 

reposição do título, ou, até mesmo, falhas no registro da baixa dos títulos no catálogo on-line, 

fatores esses que provocam estresse para os usuários, como dificuldade em localizar o título 

desejado. 

Em organizações de serviços, a ‘realidade’ é o que os clientes percebem 

(JOHNSTON; CLARCK, 2002). A realidade notada pelos usuários da Biblioteca sinaliza que 

a investigação acerca da política de desenvolvimento do acervo deve ser aprofundada, além 

da necessidade de se adotar ações para melhorar a qualidade da arrumação das estantes e a 

reposição, o mais rápido possível, do material que retorna após circular. 

O indicador “Idade da Coleção” teve por objetivo verificar o nível de satisfação 

dos usuários com a idade da coleção disponibilizada no OPAC – se a coleção atende as 

necessidades de atualidade da informação dos usuários. Os resultados podem ser observados 

no gráfico 8. 
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Gráfico 8 – Índice de avaliação da idade da coleção da BCH/UFC  

  Fonte: Pesquisa de opinião. 
 
 

O desempenho obtido pela Biblioteca corresponde ao Conceito 3, equivalente a 

desempenho aceitável, bom, apontado por 41,22% dos usuários. A síntese do indicador expõe 

a divisão de opinião dos participantes da pesquisa e revela claramente um empate técnico. 

Os usuários satisfeitos com a idade do acervo são 51,06%, soma dos conceitos 3 

(41,22%), 4 (6,12%) e 5 (3,72%). Enquanto isso, o percentual de usuários insatisfeitos 

corresponde a 48,94%, soma dos conceitos 1 (12,23%) e 2 (36,71%). (Gráfico 8). Este fato 

suscitou comentários que merecem reflexão dos gestores: 

 
- Acredito que a Biblioteca deveria oferecer aos alunos livros tanto em melhor 

qualidade (edições atuais), como em maior quantidade. A seção de Literatura é 
muito pobre e poderia oferecer mais opções de livros. (USUÁRIO 9). 

-  O maior defeito é a falta de atualização do acervo, pois parte dos livros estão 
mofados e a climatização da biblioteca é escassa. (USUÁRIO 109). 

- Preocupo-me, principalmente com o acervo, pois os livros, em sua maioria, não 
são atualizados. Se pudesse escolher entre melhor ambiente e melhores livros, 
tenha certeza que ficaria com a segunda opção. (USUÁRIO 115). 

 

Esses resultados reforçam a noção de que a Biblioteca possui problemas em 

relação à sua política de desenvolvimento do acervo, ou seja, a realidade planejada não 

corresponde à percebida. O acervo não cobre as necessidades dos stakeholders internos 

docentes e discentes, nem atende as orientações dos mantenedores. 

 O indicador “Disponibilidade de Exemplares para Empréstimo” teve por 

objetivo verificar o nível de satisfação dos usuários com a disponibilidade de exemplares para 

empréstimo existente no OPAC, ou seja, se a coleção atende às necessidades de informação 

dos usuários. O resultado pode ser observado no gráfico 9. 
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Gráfico 9 – Índice de avaliação da disponibilidade de exemplares para 
empréstimo na BCH/UFC 
Fonte: Pesquisa de opinião. 

 

O desempenho obtido pela Biblioteca corresponde ao Conceito 2, equivalente a 

desempenho fraco, regular, apontado por 31,65% dos usuários. A síntese dos resultados revela 

a divisão dos participantes da pesquisa.  Os que estão satisfeitos são 46,81%, ou seja, soma 

dos conceitos 3 (29,52%), 4 (10,64%) e 5 (6,65%), enquanto o percentual de insatisfeitos 

equivale a 53,19%, soma do conceito 1 (21,54%) e conceito 2 (31,65%). Prevalece o 

desempenho negativo. Nesse sentido, merecem destaque os comentários: 
 

- A falta de informação quanto à disponibilidade dos livros é um problema. 
Procura-se o livro, mas ele não se encontra na prateleira. (USUÁRIO 91). 

- Há livros que estão no computador, mas não se encontram nas prateleiras. 
(USUÁRIO 83). 

 

 Os comentários dos usuários 83 e 91 sugerem a existência de lacunas quanto ao 

uso efetivo do OPAC, tais como: dificuldades para localizar a biblioteca depositária do título 

desejado, em virtude do catálogo on-line unificar todo o acervo da Universidade; ocorrência 

de possíveis deficiências na reposição do material bibliográfico nas estantes, além de acusar 

insuficiência de orientação para uso da Biblioteca, isto é, como recuperar o título na estante.  

As falas seguintes, agregam mais de um usuário para evitar a repetição. 
 

- Os livros, em sua maioria, são antigos e há poucos exemplares. (USUÁRIO 29)  
- Como há muitos cursos que precisam dos serviços dessa biblioteca, precisamos 

ampliar a oferta de livros. (USUÁRIO 119). 
- Maior disponibilidade de exemplares para empréstimo e a presença de jornais 

impressos renomados, tanto daqui quanto de fora (Folha de São Paulo). 
(USUÁRIO 33). 
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Os comentários da sequência fornecem a dimensão dos problemas referentes à 

política de desenvolvimento do acervo, pois os usuários 29, 78, 81, 189, 190, 192, 199, 202, 

203, 204, 212, 213, 227, 232, 261, 312, 362 utilizaram as mesmas expressões: 
 

- Ampliar o acervo. (USUÁRIO 29).  
- O grande problema da BCH ainda é o acervo. (USUÁRIO 186). 

 

A realidade percebida não apresenta conformidade com as necessidades dos 

usuários da Biblioteca, muito menos atende aos preceitos dos mantenedores da Universidade, 

pois, no documento de avaliação do SINAES – “Cursos de graduação: bacharelado e 

licenciatura”, na categoria de análise biblioteca, os indicadores de acervo correspondem ao:  

− conceito 3, quando o acervo atende aos programas das disciplinas dos dois 

primeiros anos do curso, em quantidade suficiente, na proporção de um 

exemplar para até dez alunos na bibliografia básica;  

− conceito 2, quando existe um exemplar para mais de dez alunos; 

− conceito 1, quando a proporção é de um exemplar para mais de 15 alunos 

previstos para cada turma e estão atualizados e tombados junto ao patrimônio 

da IES. (BRASIL, 2008). 

No SINAES, a dimensão infraestrutura das IES compreende, dentre outros 

aspectos, a adequação da infraestrutura física e a política de atualização e reposição de 

equipamentos. Portanto, a quarta dimensão da pesquisa qualitativa refere-se aos aspectos 

relativos à infraestrutura de equipamentos de informática e ao mobiliário disponibilizado no 

ambiente de serviços da Biblioteca.  

O indicador “Disponibilidade de Equipamentos de Informática” teve por objetivo 

verificar em que medida os equipamentos de informática estão efetivamente disponíveis e 

atendem a demanda dos usuários. O resultado pode ser observado no gráfico 10. 
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Gráfico 10 – Índice de avaliação da disponibilidade de equipamentos de 
informática na BCH/UFC 
 Fonte: Pesquisa de opinião. 
 

O desempenho da Biblioteca foi considerado baixo. O Conceito 1, desempenho 

fraco, insuficiente, foi apontado por 36,17% dos participantes da pesquisa. Os usuários 

insatisfeitos são 67,29%, soma dos conceitos 1 (36,17%) e 2 (31,12%) (Gráfico 10). Os 

usuários assim se reportam ao assunto: 
 

- Os equipamentos de informática são poucos e estão em péssimo estado de 
conservação. (USUÁRIO 38). 

- Deveriam existir mais computadores. (USUÁRIO 359). 
 

A esse respeito, destaca-se que as circunstâncias existentes no ambiente de 

serviços, no momento em que a investigação estava em curso, foram desfavoráveis ao 

indicador. Ao responder à proposição, os usuários também emitiram juízo de valor a respeito 

do software. O ocorrido não invalida os resultados da pesquisa qualitativa, pois o panorama 

exposto não está equivocado.  
 

- Disponibilizem computadores e um recurso informático (internet) que funcione, 
pois as máquinas estão muito velhas. (USUÁRIO 53). 

- O sistema passou algum tempo fora do ar e é inadmissível. (USUÁRIO 120). 
- Quanto a Biblioteca em si não tenho nenhuma reclamação, porém o sistema 

utilizado por eles é muito falho, recentemente esteve fora do ar por um tempo 
muito longo, impedindo que os estudantes pesquisassem e prejudicando o 
desempenho acadêmico. (USUÁRIO 163). 

- Ultimamente vêm acontecendo alguns problemas no sistema, que está 
dificultando a renovação dos livros, por exemplo, e até mesmo o atendimento na 
própria biblioteca. Não se sabe por que nem quando vão se resolver esses 
problemas. (USUÁRIO 183). 
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 O diagnóstico da Biblioteca revelou que esta só dispõe de 16 computadores 

(Quadro 2), número insuficiente para a demanda dos usuários. São disponibilizados somente 5 

(cinco) computadores para a consulta do acervo e 1 (um) para a consulta dos periódicos, ou 

seja, não atende as necessidades do sistema de entrega da biblioteca. 
 

- O sistema de busca é insuficiente e tem que esperar muito. (USUÁRIO 123). 
- Muitas vezes os computadores estão ocupados com muitas pessoas esperando 

para usar e o sistema muitas vezes está fora do ar. (USUÁRIO 90). 
 

O suporte tecnológico é imprescindível ao ambiente organizacional da Biblioteca, 

a qual possui uma rede de serviços importantes que não está sendo satisfatoriamente utilizada 

em função das limitações quanto ao dimensionamento dos equipamentos de informática.  
 

- Não há computadores suficientes disponibilizados para pesquisa em jornais 
científicos. (USUÁRIO 211). 

 

A demanda dos usuários e dos serviços é superior ao número de equipamentos. Na 

Biblioteca existem somente cinco computadores disponibilizados para a consulta ao OPAC e 

para a coleção de periódicos da CAPES, no entanto, foram identificados 5.787 matriculas 

(UFC, 2008j) nos cursos de graduação e pós-graduação atendidos pela BCH/UFC. 

A infraestrutura de equipamentos de informática é pré-requisito essencial ao 

sistema de entrega dos produtos da rede de cooperação da Biblioteca, tais como: a comutação 

bibliográfica, o portal de periódicos da CAPES, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, 

o OPAC e os livros eletrônicos, portanto, essencial para o atendimento ao púbico e ao 

desenvolvimento das atividades acadêmicas.  

O indicador “Adequação e Quantidade do Mobiliário” tem por objetivo verificar 

como são percebidos os esforços da Biblioteca em disponibilizar mobiliário que atenda a 

demanda, de modo a proporcionar a sensação de bem-estar e conforto necessária aos usuários 

no ambiente de estudo. O resultado pode ser observado no gráfico 11. 
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Gráfico 11 – Índice de avaliação da adequação e quantidade do 
mobiliário disponibilizado na BCH/UFC 

  Fonte: Pesquisa de opinião. 
 

O desempenho obtido pela Biblioteca corresponde ao Conceito 3, equivalente a 

desempenho aceitável, bom, apontado por 33,51% dos usuários. A síntese dos resultados dos 

participantes da pesquisa revela que os usuários satisfeitos são 75,53%, ou seja, a soma dos 

conceitos 3 (33,51%), 4 (28,19%) e 5 (13,83%). Os usuários insatisfeitos correspondem a 

24,47%, soma dos conceitos 2 (19,41%) e 1(5,06%) (Gráfico 11). Apesar do reduzido 

percentual da avaliação negativa, são relevantes os comentários: 
 

- Creio que deveria pensar-se em maior mobiliário para a sala de estudos (2º 
andar) que é um grande salão, mas com reduzido número de mesas, não o 
bastante para o espaço disponível. (USUÁRIO 30). 

-  Há muitos aspectos que devem receber maior atenção, como a quantidade de 
móveis disponibilizados para estudo, mas isso certamente será resolvido. 
(USUÁRIO 66). 

- O mobiliário é adequado, mas em quantidade insuficiente, tem horários em que é 
difícil conseguir um lugar para estudar. (USUÁRIO 351). 

- A biblioteca precisa de mais mesas e cadeiras. (USUÁRIO 264). 
- Cadeiras mais confortáveis facilitariam o estudo. (USUÁRIO 76). 
- Deveria ter mais mesas e cadeira, pois tem dia que não tem mesa e cadeira 

suficiente, tirando isso o resto está ótimo, parabéns pela organização de tudo. 
(USUÁRIO 86). 

 

O dimensionamento do mobiliário não está atendendo à demanda, portanto, a 

Biblioteca deve considerar as queixas dos 24,47% dos usuários insatisfeitos. Destacam-se em 

especial os comentários dos usuários 117, 132, 139, 155, 161, 200, 209, 264, 275, 351, que 

pediram mais mesas e cadeiras.   
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Os teóricos da Administração alertam para a importância dos gestores 

interpretarem os sinais vindos da própria organização e dedicarem atenção as queixas e 

reclamações dos clientes. A esse respeito, Nadler et al. (1994) acrescentam, que, quando os 

problemas conhecidos persistem e as soluções não são executadas com eficiência e de uma 

maneira oportuna, a organização perde a sua adaptabilidade.   

Os aspectos ambientais constituem um componente importante para a qualidade 

das organizações de serviços. No sistema de avaliação em curso nas instituições de ensino 

superior, há a preocupação com o conforto das instalações, a segurança, o bem-estar, e a 

permanência dos portadores de necessidades especiais (TRINDADE, 2007, p. 117). Portanto, 

a quinta dimensão da pesquisa refere-se à avaliação da infraestrutura física da Biblioteca. Foi 

proposto aos usuários que emitissem opinião a respeito dos aspectos acústicos, da 

climatização, das formas físicas de acesso, da iluminação, da limpeza e da segurança do 

ambiente de serviços disponibilizados, pois estes interferem nos resultados acadêmicos dos 

estudantes e no desenvolvimento das atividades da equipe de trabalho.  

O indicador “Salas de Estudo Disponibilizadas” teve por objetivo verificar se o 

planejamento dos ambientes de estudo da Biblioteca se harmonizam às necessidades dos 

usuários. O resultado pode ser observado no gráfico 12. 

 

 
Gráfico 12 – Acústica do ambiente de serviço da BCH/UFC 
Fonte: Pesquisa de opinião. 
 

O desempenho obtido corresponde ao Conceito 2, equivalente a desempenho 

fraco, regular, apontado por 44,00% dos usuários. Os resultados apontam que 63,73% dos 

usuários estão insatisfeitos, soma dos conceitos 1 e 2 (19,73% + 44,00%), ou seja, a leitura do 
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indicador é decrescente. Entrementes, o percentual de usuários satisfeitos equivale a 36,27%, 

soma dos conceitos 3, 4 e 5 (24,80% + 8,54% + 2,93%) (Gráfico 12). O indicador foi um dos 

mais comentados, dentre os quais se destacam: 
 

- Reclamo da proximidade da recepção com a sala de estudo, pois tem muito 
barulho, muitas conversas. (USUÁRIO 1). 

- Alguns funcionários e estudantes deveriam receber esclarecimentos, ao entrarem 
ou passarem próximo as salas de estudos [...] conscientização para o silêncio 
desde a recepção, porque lá embaixo também tem espaço de estudo, são essas as 
minhas sugestões/reivindicações. Grata. (USUÁRIO 56). 

 

Certamente, os usuários mencionam o balcão de empréstimo ou a recepção da 

Biblioteca. Nos dois locais, o fluxo de pessoas é significativo e conversas são frequentes. A 

sala de estudo que fica situada ao lado da recepção foi planejada para a consulta do acervo de 

referência, enquanto as mesas dispostas perto do balcão de atendimento são necessárias como 

suporte para a consulta da coleção de periódicos impressos e acervo em geral. 
 

- Os estudantes fazem muito barulho nas salas de estudo atrapalhando aqueles que 
estudam individualmente. (USUÁRIO 262). 

- Seria conveniente separar as salas de estudo de modo que ficassem em andares 
diferentes, ou que houvesse uma vedação da sala de estudo individual para 
impedimento de barulho exterior. (USUÁRIO 236). 

 

Verifica-se, pois, a necessidade de orientação, tanto da equipe de serviços como 

dos usuários, para o silêncio; além de elaborar estudos visando ao redimensionamento do 

ambiente próximo ao balcão de atendimento e à seção de processos técnicos, pois o telefone 

nas áreas administrativas interfere na concentração dos usuários.  
 

- Uma situação desconfortável é a falta de uma sala adequada para os funcionários 
do empréstimo, pois o barulho de suas conversas durante o atendimento chega 
até nós que estamos estudando. (USUÁRIO 206). 

 

A Biblioteca não dispõe de salas de estudo individual, portanto, as reclamações 

procedem. Os estudantes dividem espaços nas salas e nas mesas. A Biblioteca só disponibiliza 

mesas individuais no 2º andar. Essa situação é preocupante e requer intervenção dos 

gestores.  
 

- Deveria haver placas de silêncio. (USUÁRIO 57). 
- A acústica é terrível. (USUÁRIO 29). 

 

Os adjetivos “terrível” e “barulhenta” foram empregados pelos usuários 55, 69, 

71, 118. 143, 205, 234 para se referirem à acústica. As ‘divisórias de “eucatex” e vidro 
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empregadas para separar os ambientes de estudo das áreas administrativa não são funcionais 

para criar um clima favorável ao silêncio. Se, por um lado, propiciam visibilidade, por outro, 

contribuem para a propagação de ruídos. Destaca-se o fato de que até mesmo o piso constitui 

em fator interveniente.  

O indicador “Climatização do Ambiente de Serviço” teve por objetivo verificar o 

nível de satisfação dos usuários com o aspecto de climatização da Biblioteca. O resultado 

pode ser observado no gráfico 13. 

 

 
Gráfico 13 – Climatização do ambiente de serviços da BCH/UFC 
Fonte: Pesquisa de opinião. 

 

 
O  desempenho obtido corresponde ao conceito 2, desempenho fraco, regular, 

apontado por 40,96% dos usuários. A síntese dos resultados identifica o fato de que 60,64% 

dos participantes da pesquisa estão insatisfeitos, soma dos conceitos 1, com 19,68%, e 

conceito 2, com 40,96% (Gráfico 13).  

Selecionaram-se os comentários abaixo. 
 

- O 2º andar necessita de maior ventilação. Deveria ter ventiladores ou ar- 
condicionados, pois é muito quente. (USUÁRIO 16). 

- Falta uma climatização que ajude na conservação dos livros, para evitar que 
fiquem mofados, principalmente na parte do acervo das casas de cultura, falta 
ventilação. (USUÁRIO 23). 

-  O ambiente não é muito propício a estudo, especialmente por conta do calor e 
barulho. (USUÁRIO 250). 

- A biblioteca fica muito quente em determinados períodos do dia, a sala de estudo 
em grupo tem sol a tarde toda e não permite estudar. (USUÁRIO 152). 

- Faz calor e entra sol. Deveriam climatizar. (USUÁRIO 154). 
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A temperatura média em Fortaleza oscila em torno de 27° a 28º Celsius e, em 

determinados períodos do ano, a sensação térmica percebida de calor pelo fortalezense sugere 

que o índice seja maior (FUNCEME, 2008).  
 

- Parece uma masmorra porque as janelas são pequenas e altas demais. 
(USUÁRIO 258). 

 

Dadas as características da Biblioteca, em especial nas áreas onde estão dispostas 

as estantes, a sensação é de que o local é muito quente. Nesse aspecto, o ambiente deixa a 

desejar. Faz-se necessária a intervenção dos gestores no sentido de criar as condições 

adequadas de conforto requerida para o ambiente acadêmico. 

O indicador “Formas de Acesso do Ambiente de Serviço” teve por objetivo 

verificar o nível de satisfação dos usuários com a funcionalidade dos meios de acesso físicos 

existentes na Biblioteca. Os resultados da avaliação podem ser observados no gráfico 14.  

 

 
Gráfico 14 – Formas de acesso ao ambiente de serviços da BCH/UFC 
Fonte: Pesquisa de opinião. 

 

O percentual  de 46,54% dos usuários optou pelo conceito 3, desempenho 

aceitável, bom. Os usuários satisfeitos representam 88,30%, soma dos conceitos 3, com 

46,54%, 4, com 26,06% e 5, com 15,70%. Constatou-se que 11,70% dos participantes da 

pesquisa estão insatisfeitos, soma dos conceitos 1, com 3,99% e 2, com 7,71% (Gráfico 14). 

No momento em que a investigação estava em curso, houve problemas com o 

elevador, residindo nesse fato o percentual de 11,70% de insatisfeitos, no entanto, não foram 

detectados comentários. A Biblioteca apresenta condições satisfatórias, possui elevador, 

rampa antiderrapante e escadas. 
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O indicador “Iluminação do Ambiente de Serviço” teve por objetivo verificar 

como são percebidos os esforços da Biblioteca para garantir um ambiente bem iluminado que 

propicie a recuperação física dos documentos, a transferência da informação e favoreça o 

estudo. 
 
 

 
Gráfico 15 – Iluminação do ambiente de serviços da BCH/UFC 
Fonte: Pesquisa de opinião. 

 

O percentual de 36,97% dos usuários optou pelo conceito 3, desempenho 

aceitável, bom. A síntese do resultado é positiva, pois alcança o índice de 86,18%, soma dos 

conceitos 3, com 36,97%, 4, com 27,93% e 5, com 21,28% (Gráfico 15). 

Os usuários insatisfeitos somam 13,82%. Identificou-se um só comentário: 
 

- Iluminação adequada nas salas de estudo. (USUÁRIO 81). 
 

O ambiente de serviços não é tão tangível quanto os produtos nas organizações de 

serviços, mas impactam o desempenho e afetam a imagem da organização. Nas bibliotecas, a 

característica ambiental, qualidade da iluminação, é determinante para criar o clima favorável 

ao estudo e, consequentemente, para o rendimento acadêmico. Na realidade, o percentual de 

13,82% não chega a ser representativo, mas não deve ser ignorado. Esse é um componente 

importante em organizações de serviços de informação e merece atenção dos gestores.  

O indicador “Limpeza do Ambiente de Serviço” teve por objetivo identificar 

como são percebidos os esforços empreendidos para garantir a limpeza e a aparência higiênica 

do ambiente da Biblioteca disponibilizada aos usuários. 
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 Gráfico 16 – Limpeza do ambiente de serviços da BCH/UFC 
 Fonte: Pesquisa de opinião. 
 

 
No indicador limpeza do ambiente de serviços da Biblioteca, o percentual de 

42,82% dos usuários optou pelo conceito 4, desempenho forte, ótimo. A avaliação geral é 

positiva, pois a soma dos conceitos 3 (22,07%) 4 (42,82%) e 5 (30,06%) atinge o percentual 

de 94,95% de aprovação (Gráfico 16).  

A aprovação do indicador foi de 94,95% e pode ser interpretada como plenamente 

satisfatória. Demonstra que a equipe está bem orientada, o que resulta na criação de uma 

aparência clara e atraente para os componentes tangíveis do ambiente de serviços. Os 

resultados obtidos merecem destaque, pois a Biblioteca funciona por 13 horas 

ininterruptamente, a circulação de pessoas é constante, as instalações são amplas e estão 

constantemente limpas.    

O indicador “Segurança do Ambiente de Serviço” teve por objetivo mostrar como 

são percebidos os esforços empreendidos para garantir a integridade física e os pertences dos 

usuários, enquanto estes utilizam os serviços da Biblioteca. 
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Gráfico 17 – Segurança do ambiente de serviços da BCH/UFC 
 Fonte: Pesquisa de opinião. 

 

No indicador “Segurança do Ambiente de Serviços” da Biblioteca, o desempenho 

obtido corresponde ao Conceito 4, equivalente a um desempenho forte, ótimo, apontado por 

34,84% dos usuários. O desempenho geral é positivo, a soma dos conceitos 3 (31,12%), 4 

(34,84%) e 5 (19,15%)  corresponde a 85,11% (Gráfico 17). 

Percebe-se que os usuários têm experiências positivas em relação à sua segurança 

e de seus pertences, enquanto se encontram no ambiente de serviços da Biblioteca, pois, 

apesar de terem de depositar os seus objetos na Recepção, não houve comentários sobre 

qualquer situação de contrariedade. A realidade percebida demonstra que a equipe de 

recepção está bem orientada e o serviço de vigilância no campus apresenta atuação que 

satisfaz às expectativas.    

Finalizando relativamente, à dimensão infraestrutura física, os usuários foram 

estimulados a emitir opinião a respeito das salas de estudo disponibilizadas. O indicador teve 

por objetivo verificar se o planejamento dos ambientes de estudo da Biblioteca corresponde às 

necessidades. Os resultados da avaliação podem ser observados no Gráfico 18. 
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Gráfico 18 – Índice de avaliação das salas de estudo disponibilizadas na 
BCH/UFC 

  Fonte: Pesquisa de opinião. 

 

O percentual de 39,63% dos usuários optou pelo conceito 2, desempenho fraco, 

regular. Os usuários insatisfeitos correspondem ao percentual de 52,40%, ou seja, a soma dos 

conceitos 1, com 12,77% e 2, com, 39,63%. A avaliação geral do indicador é decrescente. 

(Gráfico 18). 

Observa-se a evidente divisão dos participantes da pesquisa, já que os usuários 

que optaram pelos conceitos 3, com 36,43%, 4, com 7,71% e 5, com 3,46% somam 47,60% 

dos que manifestaram opinião favorável ao indicador. (Gráfico 18). Comentários: 
 

- O espaço poderia, sem sombra de dúvida, ser mais bem aproveitado. Poderia ser 
feita sala de estudo com cabines individuais. O espaço carece de dinamização. 
(USUÁRIO 43). 

- O espaço é muito grande e pessimamente mal planejado. No mais, é um bom 
lugar para estudar, tendo em vista que Fortaleza carece de lugares como este. 
(USUÁRIO 62). 

- A estrutura física deixa a desejar. É muito quente.  (USUÁRIO 51). 
- As instalações deixam a desejar, pois as salas de estudo precisam ser divididas. 

Uma separação plena entre as áreas de estudo e conversa e a área de estudo 
silenciosa. (USUÁRIO 49). 

- Aumentar a quantidade de salas de estudo. (USUÁRIO 58). 
- Achei absurdo o fechamento da sala de estudo do térreo, pois era a única sala em 

que verdadeiramente se podia estudar porque lá não se tinha barulho e no 1º e 2º 
andares da biblioteca existe muito barulho, impedindo a concentração dos 
estudantes. (USUÁRIO 10). 

- Há a necessidade de haver uma demarcação mais evidente entre as salas de 
estudo individual e em grupo. (USUÁRIO 63). 
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Na avaliação das “Salas de Estudo Disponibilizadas”, os aspectos ambientais, 

climatização e acústica exerceram forte interferência e aparecem nos discursos há pouco 

reproduzidos. A BCH/UFC não possui salas de estudo individual, fato que caracteriza 

ausência de conformidade aos requisitos dos mantenedores e frustra as expectativas dos 

usuários. 

Os indicadores específicos definidos para a avaliação do desempenho da Seção de 

Assistência ao Leitor da BCH/UFC compreendem a investigação no Catalogo On-line de 

Acesso Público – OPAC, considerando-se os aspectos: “Idade da Coleção” e “Disponibilidade 

de Exemplares” para empréstimo.  

Observam-se também as operações do sistema de entrega, isto é, os “Indicadores 

de Produtividade dos Operadores do Atendimento”, a fim de identificar movimentação da 

coleção de empréstimo e, principalmente, a identificação da adequação de pessoal de 

atendimento, pois a produtividade revela os picos de movimentações realizadas.  

No relatório de conferência do acervo do software Pergamum de automação de 

bibliotecas, emitido em outubro de 2008, foram identificados 18.703 títulos, o equivalente a 

43.006 exemplares disponibilizados no OPAC. O período com maior percentual corresponde 

ao intervalo 1990-1999, com 30,16% dos títulos disponíveis. O material bibliográfico 

publicado entre 2000 e 2008 representa somente 16,29%. O percentual de 81,67% dos títulos 

foi publicado até o ano de 1999 (Tabela 2, Gráfico 19).  

 

Tabela 2 – Distribuição do acervo por idade no Catalogo On-line de Acesso Público – OPAC 

Títulos Exemplares Período de Publicação 
f % f % 

1900-1959 676 3,61 1.017 2,36
1960-1969 1.894 10,13 3.561 8,28
1970-1979 3.009 16,09 7.565 17,59
1980-1989 4.054 21,68 9.446 21,96
1990-1999  5.641 30,16 15.027 34,94
2000-2008 3.047 16,29 5.765 13,42
Sem data3 382 2,04 625 1,45
Total 18.703 100 43.006 100

Fonte: Pergamum (UFC, 2008c). 
 
 
 
 

                                                 
3 Na planilha do bibliográfico consta a informação [s.d.] ou século [19--?], ou seja, títulos sem data no OPAC. 
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Gráfico 19 – Distribuição do acervo por idade no Catalogo On-line de 
Acesso Público – OPAC da BCH/UFC – Exemplares 
Fonte: Pergamum (UFC, 2008c). 

 

O indicador “Idade do Acervo – (títulos disponibilizados no OPAC publicados 

entre os anos de 1998 a 2008)” teve por objetivo identificar os títulos com até dez anos de 

idade, a fim obter indícios acerca da expansão e atualização da coleção da Biblioteca, ou seja, 

do cumprimento legal da política de desenvolvimento do acervo, conforme se observam os 

resultados na Tabela 3, Gráfico 20. 

  

Tabela 3 – Distribuição do acervo de livros da BCH/UFC por idade no Catalogo On-line de 
acesso público – OPAC publicados entre os anos de 1998 a 2008  

Títulos Exemplares Período de Publicação 
f % f % 

1900-1997 14.522 77,65 34.496 80,21
1998-2008 4.181 22,35 8.510 19,79
Total 18.703 100 43.006 100,00

Fonte: Pergamum (UFC, 2008c). 
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Gráfico 20 – Distribuição do acervo de livros da BCH/UFC por idade no 
Catalogo On-line de acesso público – OPAC publicados entre os anos de 
1998 a 2008 
Fonte: Pergamum (UFC, 2008c). 
 

 

A análise do indicador revelou que o material bibliográfico publicado no período 

corresponde a 22,35% dos títulos, o equivalente a 19,79% dos exemplares disponibilizados na 

coleção (Tabela 3, Gráfico 20).  

A investigação realizada no OPAC evidencia a fragilidade da política de 

desenvolvimento do acervo. Os resultados expõem a vulnerabilidade da coleção e revelam 

que esta deixa a desejar e não satisfaz plenamente os stakeholders. A esse respeito, ressalta-se 

que as bibliotecas não são unidades de custo e, portanto, não possuem dotação orçamentária 

própria, elas dependem exclusivamente de seus órgãos financiadores. As deficiências têm 

diversas origens e, as principais causas são de ordem econômica e da política educacional 

adotada no País nas ultimamente. 

O indicador “Disponibilidade de Exemplares no OPAC, com até 3 (três) 

Exemplares”, teve por objetivo verificar o dimensionamento da coleção, ou seja, a aplicação 

regular da política de aquisição, se a quantidade de exemplares disponibilizados atende às 

necessidades dos usuários. Os resultados podem ser observador na Tabela 4, Gráfico 21.  
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Tabela 4 – Distribuição do acervo da BCH/UFC por quantidade de exemplares no Catalogo 
On-line de Acesso Público – OPAC 

Títulos Exemplares Quantidade de exemplares 
f % % 

1 10.454 55,89 10.454 24,31
2 3.415 18,26 6.830 15,88
3 2.008 10,74 6.024 14,01
4 817 4,37 3.268 7,6
5 574 3,07 2.870 6,67

Mais de 6 exemplares 1.435 7,67 13.560 31,53
Total 18.703 100 43.006 100

Fonte: Pergamum (UFC, 2008c). 
 
 
 
 

 
Gráfico 21 – Distribuição do acervo da BCH/UFC por quantidade de 
exemplares no Catalogo On-line de Acesso Público – OPAC 
Fonte: Pergamum (UFC, 2008c). 

 

Constatou-se que 55,89% dos títulos disponibilizado no OPAC têm apenas um 

exemplar, o que representa 24,31% dos 43.006. Os títulos com dois exemplares representam 

18,26%, enquanto aqueles com três exemplares representam apenas 10,74% (Tabela 4, 

Gráfico 21).  

Os resultados das proposições qualitativas revelam contradição. Quando os 

usuários emitiram opinião a respeito da coleção, se esta atende as necessidades de informação, 

41,76% deles atribuíram o conceito 3, considerando o desempenho aceitável (Gráfico 7). Ao 

avaliar o indicador idade da coleção, a soma dos conceitos positivos alcança o percentual de 

51,06%, enquanto 48,94% se mostram insatisfeitos (Gráfico 8). 
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 Em relação à disponibilidade de exemplares, a Biblioteca obteve o Conceito 2, 

equivalente a desempenho fraco, regular, apontado por 31,65% dos usuários. Nesta 

proposição, o desempenho global foi considerado negativo por 53,19% (Gráfico 9).  

A causa provável dessa dissonância pode ser atribuída a possíveis experiências 

anteriores dos estudantes com o uso da Biblioteca em outras fases de sua formação 

acadêmica; provavelmente eles nunca tiveram uma experiência de excelência, resultando, 

portanto, a ausência de um referencial. “Se os clientes não tiverem experimentado um serviço 

de elevada qualidade, é possível que se sintam satisfeitos com uma qualidade inferior”. (IPT, 

2005, p.21).  

Realizando uma investigação acerca do diagnóstico da biblioteca escolar 

brasileira, constatou-se que existe quantidade, mas não qualidade. Os dados do INEP acusam 

a existência de 52.932 bibliotecas no Brasil. No Ceará, é identificado um total de 3.083, das 

quais 5 são federais, 513 estaduais, 817 municipais, 941 privadas e 807 localizadas na área 

rural. A maioria apresenta limitações na infraestrutura física e não possui profissionais 

qualificados. Elas se confundem com depósitos de livros amontoados, onde os acervos não 

apresentam qualquer critério de organização e a prestação dos serviços é marcada por 

improvisações (SISTEMA CFB/CRBs, 2008).  

No paralelo da pesquisa qualitativa com os resultados da investigação no OPAC 

(quantitativa) e a dimensão do SINAES – indicador livros bibliografia básica, constata-se 

deficiências na política de desenvolvimento do acervo  (Quadro 8). 

 
Quadro 8 – Comparativo da pesquisa qualitativa x pesquisa quantitativa OPAC 

Indicador Qualitativa = ao conceito 
atribuído pelos participantes 

Quantitativa = resultado da 
investigação no OPAC 

Idade da coleção Aprovado por 41,22%, atribuído o 
conceito 3 – desempenho 
aceitável (Gráfico 8). 

19,79% dos títulos publicados entre 
1998 a 2008.  
80,21% publicação antes de 1997 
(Tabela 3) 

Disponibilidade de 
exemplares 

Reprovado por 31,65%, atribuído 
o conceito 2 – desempenho fraco, 
Regular (Gráfico 9). 

55,89% do acervo com um exemplar 
(Gráfico 21). 

A coleção atende às 
suas necessidades 
de informação 

Aprovado por 41,76%, atribuído o 
conceito 3 - desempenho aceitável 
(Gráfico 7). 

SINAES 
Conceito 5 = 1 exemplar até 6 alunos 
Conceito 4 = 1 exemplar até 8 alunos 
Conceito 3 = 1 exemplar até 10 alunos 
Conceito 2 = 1 exemplar para + de 10 
alunos 
Conceito 1 = 1 exemplar para + de 15 
alunos 

Fonte: Pesquisa de opinião; Pergamum (2008c) e Brasil (2008). 
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O indicador “Atendimentos Realizados pelos Operadores da Biblioteca por 

Operação Realizada (empréstimo/renovação)” teve por objetivo verificar o percentual de 

atendimentos realizados, a fim de colher subsídios sobre o dimensionamento da equipe de 

trabalho, a verificação dos horários de pico e a movimentação da coleção. O relatório de 

circulação de materiais por operador registra 85.528 operações, revelando as movimentações 

do atendimento de empréstimo e devolução do material bibliográfico. Os resultados da 

investigação podem ser observados na Tabela 5, Gráfico, 22.  

 

Tabela 5 – Índice de atendimentos realizados pelos operadores da BCH/UFC por operação 
realizada – empréstimo/renovação 

Atendimentos Realizados 
Empréstimo Devoluções Total Média Produtividade dos 

operadores f % f % f % f % 
Op. 1 7.465 17,52 8.131 18,94 15.596 18,23 7.798 18,23
Op. 2 8.157 19,15 7.863 18,31 16.020 18,73 8.010 18,73
Op. 3 7.426 17,43 6.906 16,09 14.332 16,76 7.166 16,76
Op. 4 4.153 9,75 3.561 8,29 7.714 9,02 3.857 9,02
Op. 5  9.333 21,91 9.147 21,31 18.480 21,61 9.240 21,61
Op. 6 4.851 11,39 5.997 13,97 10.848 12,68 5.424 12,68
Op. 7 1.213 2,85 1.325 3,09 2.538 2,97 1.269 2,97
Total 42.598 100 42.930 100 85.528 100 42.764 100

Fonte: Pergamum (UFC, 2008g). 
 

 
 

 
Gráfico 22 – Índice de atendimentos realizados pelos operadores da 
BCH/UFC por operação realizada – empréstimo/renovação 
Fonte: Pergamum (UFC, 2008g). 
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A análise do indicador “Produtividade dos Operadores de Atendimento” expõe 

que os operadores 1 (18,23%), 2 (18,73%) e 3 (16,76%), que se concentram nos expedientes 

manha/tarde respondem por 53,72% do total de atendimentos realizados. Dos operadores dos 

expedientes tarde/noite, o número 5 (21,61%) atende a um maior percentual de usuários, 

enquanto o operador 7 (2,97%) apresenta menor percentual, pois a sua principal atribuição é 

repor o material bibliográfico nas estantes. Embora não se constatem grandes diferenças 

percentuais no volume de atendimentos, 53,72% (manha/tarde) e 46,28 (tarde/noite), verifica-

se que a incidência maior dos atendimentos concentra-se no primeiro turno, com uma 

vantagem de (7,44%) durante o dia (Gráfico 22). 

Os indicadores de desempenho específicos dizem respeito aos processos internos. 

Na seção de seleção, indexação e processamento técnico, examina-se a capacidade produtiva 

dos operadores no software Pergamum, isto é, o volume de trabalho ou de tarefas executadas 

que envolvem a alimentação da base de dados, ou seja, do OPAC, e requer o preenchimento 

das planilhas do bibliográfico e de autoridades, além dos indicadores de produção da 

BDTD/UFC.  

No indicador “Produtividade dos operadores, Movimentação do Bibliográfico”, a 

atividade consiste essencialmente no registro da transcrição de informações suficientes para 

identificar um documento (livro/periódico/CD/DVD entre outros suportes) no software 

Pergamum, com a finalidade de gerar a descrição bibliográfica do documento no OPAC.  O 

indicador teve por objetivo verificar o percentual de campos inseridos na planilha do catálogo 

bibliográfico por operador na alimentação do OPAC, a fim de obter indícios da produtividade 

dos operadores, no desenvolvimento dos processos técnicos necessários à transformação dos 

insumos em produtos disponibilizados à comunidade acadêmica. 

 

Tabela 6 – Índice de produtividade dos operadores da BCH/UFC, na alimentação do catálogo 
bibliográfico – registro de movimentação de campos 

Alimentação do Catálogo Bibliográfico - Registro de Movimentação de Campos 
Inseridos Alterados Excluídos Total   Média  Operadores 
f % F % F % f % f % 

Op. 1 4.198 12,35 2.167 17,92 576 18,18 6.941 14,08 2.314 14,08
Op. 2 4.816 14,15 1.933 15,99 382 12,06 7.131 14,47 2.377 14,47
Op. 3 2.104 6,18 1.890 15,63 677 21,37 4.671 9,48 1.557 9,48
Op. 4 5.318 15,63 266 2,2 132 4,19 5.716 11,6 1.905 11,6
Op. 5 3.185 9,36 1.272 10,55 230 7,26 4.687 9,51 1.562 9,51
Op. 6 14.406 42,33 4.559 37,71 1.170 36,94 20.135 40,86 6.712 40,86
Total 34.027 100 12.087 100 3.167 100 49.281 100 16.427 100

Fonte: Pergamum (UFC, 2008f). 
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Gráfico 23 – Índice de produtividade dos operadores da BCH/UFC, na 
alimentação do catálogo bibliográfico – registro de movimentação de 
campos 
Fonte: Pergamum (UFC, 2008f). 
 

Os resultados do indicador revelam que o operador 6 apresenta resultados 

superiores aos demais. Ele inseriu 42,33% dos campos do total de 34.027 registrados. As 

alterações correspondem ao percentual de 37,71% de 12.087. Seu desempenho supera em 

aproximadamente duas vezes os operadores 1, 2 e 3 (Tabela 6, Gráfico 23). 

No momento da realização desta pesquisa, a Biblioteca enfrentava problemas no 

Pergamum e aguardava a atualização do Oracle, gerenciador de banco de dados, a fim de 

maximizar o desempenho do software de automação da Biblioteca, além da dificuldade de 

manutenção dos equipamentos de informática. Esses fatores afetaram o desempenho da 

produtividade da equipe. 

O indicador “Produtividade da Biblioteca no OPAC” teve por objetivo verificar o 

percentual de campos inseridos pelo conjunto dos operadores na planilha do catálogo 

bibliográfico, a fim de colher subsídios acerca da natureza das operações realizadas, do índice 

de retrabalho, das importações de catalogação cooperativa, ou seja, dos processos técnicos 

necessários à transformação dos insumos em produtos disponibilizados à comunidade 

acadêmica.  

O preenchimento da planilha do bibliográfico requer a observância de normas e 

procedimentos que orientam a entrada dos dados no sistema, a fim de garantir a padronização; 
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logo, quanto mais elevado o nível de observação dessa regra, mais qualidade a base 

apresentará. Os resultados podem ser observados na Tabela 7, Gráfico 24. 
 

Tabela 7 – Índice de produtividade da BCH/UFC na alimentação do catálogo bibliográfico – 
registro de movimentação de campos 

Alimentação do Catálogo Bibliográfico - Registro de Movimentação de Campos 
Campos  f % 
Inseridos 34.027 69,05
Alterados 12.087 24,53
Excluídos 3.167 6,43
Total 49.281 100

Fonte: Pergamum (UFC, 2008f). 
 

 

 
Gráfico 24 – Índice de produtividade da BCH/UFC na alimentação do 
catálogo bibliográfico – registro de movimentação de campos 
Fonte: Pergamum (UFC, 2008f). 

 

A movimentação total da BCH/UFC no preenchimento do catálogo bibliográfico 

corresponde ao percentual de 69,05% de campos inseridos, 24,53% de alterações e 6,43% de 

campos excluídos (Tabela 7, Gráfico 24). 

Há várias razões para que se faça o acompanhamento sistemático do indicador. A 

principal delas é estabelecer uma escala de desempenho para a equipe, a fim de ajustar 

objetivos, estabelecer comparações, reorganizar as ações e estabelecer metas reais possíveis 

de concretizar, ou seja, planejar a transformação dos insumos em produtos eficazes.  

O indicador “Produtividade dos Operadores no OPAC” teve por objetivo verificar 

o percentual de campos inseridos na planilha de alimentação do catálogo de autoridade, a fim 
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de obter indícios da produtividade dos operadores no desenvolvimento das operações de 

indexação dos documentos. Os resultados podem ser observados na Tabela 8 e no Gráfico 25. 
 

Tabela 8 – Índice de produtividade dos operadores da BCH/UFC, na alimentação do catálogo 
de autoridade – registro de movimentação de campos 

Alimentação do Catálogo de Autoridades  
Campos 
inseridos 

Campos 
alterados 

Campos  
excluídos Total Média  Operadores 

f % F % f % f % f % 
Op. 1 1.941 20,75 264 12,81 55 11,5 2.260 19,01 753 19,01
Op. 2 1.357 14,5 211 10,24 137 28,66 1.705 14,34 568 14,34
Op. 3 179 1,91 77 3,75 88 18,43 344 2,89 115 2,89
Op. 4 5 0,05 0 0 0 0 5 0,04 2 0,04
Op. 5 1.639 17,55 341 16,55 54 11,29 2.034 17,1 678 17,1
Op. 6 4.232 45,24 1.167 56,65 144 30,12 5.543 46,62 1.848 46,62
Total 9.353 100 2.060 100 478 100 11.891 100 3.964 100

Fonte: Pergamum (UFC, 2008f). 
  
 

 
Gráfico 25 – Índice de produtividade dos operadores da BCH/UFC, na 
alimentação do catálogo de autoridade – registro de movimentação de 
campos 
Fonte: Pergamum (UFC, 2008f). 

 

Constata-se que o operador 6 realizou maior percentual de movimentação de 

campos no catálogo de autoridades. Ele inseriu o percentual de 45,24% dos 9.353. As suas 

alterações correspondem a 56,65% dos 2.020, enquanto o percentual de exclusões 

corresponde a 30,12% de 478 movimentações registradas. A média individual da 

produtividade do operador 6 corresponde a 46,62% (Tabela 8, Gráfico 25).   
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Em relação à alteração de campos no catálogo de autoridades, o menor índice de 

alterações pertence ao operador 2, com 10,24%. Nas exclusões de campos, o menor índice é 

do operador 5, com 11,29%, enquanto o operador 6 alcançou o maior percentual, com 

30,12%. Referido relatório acusa baixo desempenho dos operadores 4 e 5, diretamente ligadas 

à atividade de alimentação do catálogo bibliográfico e só eventualmente efetuam alguma 

movimentação no catálogo de autoridade (Tabela 8, Gráfico 25).  

A atividade de alimentação do catálogo de autoridades refere-se à indexação, que 

consiste essencialmente na identificação de conceitos a partir da leitura documentária. A 

operação requer a leitura interpretativa, exige o desenvolvimento da habilidade de 

interpretação e a compreensão do profissional, para extrair as informações suficientes para a 

identificação do conteúdo do documento (livro/periódico/CD/DVD etc.).  

O relatório “Estatística de Produção dos Usuários” acusa um volume alto de 

alterações e exclusões. As alterações no preenchimento do catálogo de autoridades ocorrem 

quando o operador acrescenta ou suprime alguma informação em uma autoridade, que, por 

alguma circunstância, se apresenta incompleta, de modo que esta se ajuste ao padrão de 

entrada dos dados estabelecido. As exclusões ocorrem quando se identifica inconsistência na 

base de dados, tais como: duplicação de autoridades, isto é, mais de uma entrada para o 

mesmo autor ou descritores de assuntos; erros de digitação; cria-se um acervo novo a partir de 

um título existente, sendo, portanto, necessário realizar ajustes; entre outros. 

O indicador “Produtividade da Biblioteca no Catálogo de Autoridade” teve por 

objetivo verificar a produtividade da Biblioteca no desenvolvimento das operações de 

indexação dos documentos. Os resultados podem ser observados na Tabela 9 e no Gráfico 26. 
 

Tabela 9 – Índice de produtividade da BCH/UFC, na alimentação do catálogo de autoridade –.  
registro de movimentação de campos 

Alimentação do Catálogo Bibliográfico 
Movimentação dos Campos f % 
Inseridos 9.353 78,66
Alterados 2060 17,32
Excluídos 478 4,02
Total 11.891 100
Fonte: Pergamum (UFC, 2008f). 
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Gráfico 26 – Índice de produtividade da BCH/UFC, na alimentação do 
catálogo de autoridade – registro de movimentação de campos 
Fonte: Pergamum (UFC, 2008f). 
 

O relatório “Estatística de Produção dos Usuários” registra um volume 11.891 

movimentações, sendo 9.353 inclusões de campo, 2.060 alterações e 478 exclusões. A 

movimentação total de campos para a geração do catálogo de autoridades na BCH/UFC 

corresponde ao percentual de 78,66% de campos inseridos, 17,32% de campos alterados e 

4,02% de campos excluídos (Tabela 9, Gráfico 26). 

A UFC é uma das inúmeras instituições públicas de ensino superior no País que 

fazem parte da BDTD nacional. A Universidade adota a versão modular do Sistema de 

Publicação Eletrônica de Teses e Dissertações (TEDE), que requer a integração entre a Pós-

graduação, o autor e a biblioteca no processo de publicação eletrônica da tese ou dissertação 

(IBICT, 2008b).  

A Biblioteca Universitária é a gerente da BDTD/UFC e, por meio de suas 

bibliotecas setoriais, é responsável por captar e disseminar a produção de teses e dissertações 

da UFC. Cabem-lhes atuar junto às coordenações dos programas de pós-graduação para 

efetivar o cadastro, a capacitação, a disseminação e a prestação de assistência aos autores e 

secretários. 

A BCH/UFC atua como biblioteca depositária de 11 programas de pós-graduação 

sediados na área de Ciências Humanas. Para fazer a análise do indicador “Índice de Captação 

da Produção das Teses e Dissertações do CH/UFC pela BCH/UFC”, os dados consolidados da 

PR-PPG/UFC foram comparados com o relatório de produtividade gerado pela BDTD/UFC.  
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O indicador “Captação da Produção das Teses e Dissertações do CH/UFC pela 

BCH/UFC” teve por objetivo verificar o percentual da produção de teses e dissertações da 

área do CH/UFC disponibilizadas na BDTD/UFC. Os resultados podem ser observados na 

Tabela 10. 
 

Tabela 10 – Índice de captação/incorporação de teses e dissertações dos programas de pós-
graduação da área de atuação da BCH/UFC na BDTD/UFC 

Produção BDTD UFC f % 
Demais bibliotecas setoriais 1.168 78,55
BCH/UFC 319 21,45
Produção Total 1.487 100,00

Fonte: BDTD/UFC em 28/08/2008 (UFC, 2008e).  
 

O relatório consolidado de dados da PR-PPG/UFC registra 1.770 defesas nos anos 

de 2006 a 2008, enquanto o relatório TDEs por programas de pós-graduação da BDTD/UFC 

registra 1.487 publicações (UFC, 2008e, h). Das 1.487 publicações disponibilizadas, 319 

pertencem aos programas de pós-graduação atendidos pela BCH/UFC, ou seja, 21,45% da 

produção de teses e dissertações da Universidade que se encontram disponibilizadas na 

BDTD/UFC (Tabela 10). (UFC, 2008e, h). 

O indicador “Captação da Produção de Teses e Dissertações por Programa de Pós-

graduação pela BCH/UFC” teve por objetivo verificar percentual da produção de teses e 

dissertações por programa de pós-graduação da área do CH/UFC disponibilizadas na 

BDTD/UFC. Para a análise do indicador, extraíram-se dos dados consolidados da PR-

PPG/UFC as defesas ocorridas nos anos de 2006 a 2008, pois essa produção é alcançada pela 

Portaria nº 13, da CAPES, que torna obrigatório disponibilizar em meio digital as teses e 

dissertações defendidas a partir de março de 2006 (CAPES, 2006b). Os resultados podem ser 

observados na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Índice de captação/incorporação de teses e dissertações por programa de pós-
graduação na BDTD/UFC 

Defesas  
PR-PPG/UFC 

 2006- 

Captação  
BDTD/UFC 

2006- 

Índice de 
Captação Programas de Pós-Graduação 

 área Ciências Humanas 
Ano criação 
PR-PPG/UFC 

f f % 
Avaliação de Políticas Públicas (M) 2004 29 7 24,13 
Comunicação  (M) 2008 - - - 
Educação (M/D) 1977/1994 150 143 95,33 
Filosofia (M) 1999 30 9 30,00 
História (M) 2000 35 23 65,71 
Letras (M) 1989 45 24 53,33 
Linguística (M/D) 1993/2003 47 40 85,10 
POLEDUC (M) 2007 3 3 100 
Psicologia (M) 2003 39 34 87,17 
Sociologia (M/D) 1976/1994 48 36 75,00 
Tecnol. Inf. e Com. na Form. em EAD (M) 2006 - - - 
TOTAL  426 319 74,88 
Fonte: BDTD e PRPPG (UFC, 2008e, h). 

 

Foram identificadas 426 defesas no CH/UFC, das quais 319 foram captadas para 

depósito na BDTD/UFC. O programa de pós-graduação em Educação M/D (1977/1994) é o 

maior e mais antigo e registra 150 defesas, com 143 depósitos, com índice de captação 

95,33%. A participação do programa na BDTD/UFC corresponde a 44,82% da área do 

CH/UFC, seguido dos programas de pós-graduação em Linguística M/D (1993/2003) com 47 

defesas registradas e 40 depósitos, com índice de captação de 85,10% (UFC, 2008e, h) 

(Tabela 11).   

 Dos programas criados recentemente, destaca-se a captação dos programas de 

pós-graduação em Psicologia (2003) com 39 defesas e 34 depósitos, com índice de captação 

de 87,17% da produção. E o POLEDUC (2007) com 3 defesas e 3 depósitos, ou seja, 100% 

da produção captada pela BCH/UFC (UFC, 2008e, h). Os programas de pós-graduação em 

Comunicação Social (2008) e o Mestrado Profissional em Tecnologia da Informação e 

Comunicação na Formação em EAD (2006) não registraram defesas até o momento. O índice 

de captação da BCH/UFC é de 74,88% (UFC, 2008e, h) (Tabela 11).   

O Programa de Pós-graduação em Avaliação de Políticas Públicas (2004) com 29 

defesas e somente sete (7) depósitos, e índice de captação de 24,13%, funcionava na PR-

PPG/UFC, tendo sido transferido para a área do CH/UFC recentemente (Tabela 11).   

A Biblioteca possui razões suficientes para acompanhar o crescimento da 

participação da UFC na Biblioteca Digital. A BDTD situa  as instituições em sintonia com o 

que há de mais novo no estado da arte e possui um alcance social e educacional grandioso.  

Ela reúne vantagens para os autores e as instituições, pois dá visibilidade nacional e 
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internacional à produção das teses e dissertações das universidades. De acordo com Kuramoto 

(2009), o Brasil é a 5ª maior nação em número de repositórios digitais, à frente de potências 

econômicas como França, Itália e Austrália. O País possui a 2ª maior Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações do mundo e ocupa o 3º lugar em quantidade de publicações periódicas 

de acesso livre. O autor declara, também, que o acesso livre é um paradigma irreversível e no 

final todos ganham em conhecimento, visibilidade, transparência. A ciência se desenvolve 

mais rapidamente e a sociedade tem acesso aos resultados das pesquisas financiadas pelos 

impostos.   

 

4.5 FASE 5 - Consolidação dos Resultados da Pesquisa  
 

A investigação qualitativa revelou o julgamento da realidade percebida pelos 

usuários. Os indicadores do sistema de entrega referentes à atitude do pessoal, quais sejam, 

“Cortesia e Educação, Demonstração de Interesse pelo Usuário, Receptividade dos Servidores 

e Qualidade do Atendimento dispensado aos Usuários” são percebidos como satisfatórios, 

pois a Biblioteca obteve o conceito 3, equivalente a um desempenho aceitável, bom. 

Nos indicadores de avaliação do ambiente de serviços, quais sejam, formas de 

acesso, adequação/quantidade do mobiliário disponibilizado e iluminação, a Biblioteca 

também obteve resultados positivos, prevalecendo o conceito 3, desempenho aceitável, bom.   

A BCH/UFC foi planejada para atender às expectativas de portadores de 

necessidades especiais, pois dispõe de uma rampa antiderrapante, elevador e ampla escada, no 

entanto, ressalta-se que o indicador proposto para avaliação de acesso físico foi afetado por 

fatores intervenientes que não constituem rotina, pois, no momento da realização da 

investigação, o elevador se apresentava com problemas. 

O indicador disponibilidade de equipamentos de informática obteve conceito 1, 

equivalente a desempenho muito fraco, insuficiente. Esse indicador está diretamente 

relacionado ao sistema de entrega do OPAC, da coleção on-line de Periódicos da CAPES e da 

biblioteca digital.  

As filas de espera para consultar o acervo on-line e requerer os serviços 

constituem uma das principais causas de insatisfação dos usuários. No diagnóstico da 

BCH/UFC, foi constatada a insuficiência de equipamentos de informática disponibilizados e a 

fragilidade na sua manutenção. O resultado desfavorável era previsível.   

No indicador adequação do horário de funcionamento, obteve-se o conceito 2 

equivalente a desempenho fraco, regular. Destaca-se que existe um movimento interno no 
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sistema de bibliotecas para atender a essa reivindicação antiga, no entanto, faz-se necessário 

proceder a ajustes em relação à equipe de trabalho, composta também por colaboradores, 

como os bolsistas, pessoal de limpeza e vigilância. 

Percebe-se que houve forte relação de causa e efeito entre os indicadores 

selecionados, em que os resultados de um interferiram sobre os resultados do outro. O 

impacto é significativo, principalmente nos indicadores de avaliação global, que relacionam a 

dimensão sistema de entrega, compreendendo a avaliação do ambiente de serviços e 

considerando aspectos da estrutura física, como a acústica, a climatização, a avaliação da sala 

de estudo, que receberam conceito 2, e de infraestrutura de equipamentos, que obteve o pior 

resultado, ou seja, conceito 1, e pressionaram a queda dos resultados do nível de eficiência da 

Biblioteca.  

As instalações físicas da Biblioteca foram planejadas para a atividade a que se 

destina, no entanto, não satisfazem plenamente às expectativas dos usuários. Foram 

levantados indícios de lacunas na conformidade dos espaços de trabalho e de estudo que se 

revelaram por meio das reclamações a respeito da existência de barulho de telefones, 

conversas, calor, falta de ventilação, entre outros.  

Os indicadores ambientais “Limpeza e Segurança” obtiveram o melhor índice de 

avaliação. Receberam o conceito 4, considerado desempenho forte, ótimo. As duas atividades 

são terceirizadas na Universidade. O resultado é significativo, pois o fluxo de pessoas que 

transitam no ambiente é expressivo, no entanto, a BCH/UFC consegue manter-se com 

aparência higiênica, perfeita e limpa durante todo o expediente, não obstante o número de 

pessoas circulando por treze horas ininterruptas. Quanto à segurança, os resultados revelam 

que os funcionários da recepção estão devidamente orientados.    

A sistemática de mensuração procedeu à apreciação qualitativa e quantitativa do 

acervo disponível no OPAC. O acervo recebeu conceito 3 no quesito idade, e, em relação à 

disponibilidade de exemplares, foi reprovada pelos participantes da pesquisa. A investigação 

quantitativa revelou que 19,79% da coleção têm em média dez anos de idade e 55,89% dos 

títulos possui exemplar único. Vale ressaltar que o documento do SINAES “Avaliação dos 

Cursos de Graduação, Bacharelado e Licenciatura” atribui conceito 1 quando a biblioteca 

disponibiliza 1 exemplar para mais de quinze alunos.  

Embora tenha sido detectada discordância ao fazer o paralelo entre a avaliação 

qualitativa e a avaliação quantitativa do acervo OPAC, houve seriedade dos participantes da 

pesquisa. Os resultados revelaram o quanto é difícil mensurar o nível de satisfação/percepção 

dos usuários, no entanto, as informações obtidas constituem sinal que não pode ser ignorado. 
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A investigação em curso considerou somente a avaliação do Catálogo On-line de 

Acesso Público - OPAC da BCH/UFC. Salienta-se que a “Densidade de Livros por Matrícula 

- (DLM)”, isto é, o potencial de disponibilidade de acervo para o contingente de alunos de 

graduação e de pós-graduação na UFC, é de 7,45. A “Densidade de Títulos por Matrícula 

(DTM)” é de 3,38 e a “Densidade de Títulos de Periódicos por Programa de Pós-Graduação 

(DP)” é de 10,24 (UFC, 2007). 

Verificou-se a ocorrência de fatores intervenientes que produziram interferência 

na capacidade produtiva da Biblioteca, em especial, na alimentação do catálogo OPAC. Nos 

horários de pico, entre as 10h30min às 13 horas, o software de automação Pergamum fica 

congestionado, e ocasiona atrasos no desenvolvimento das atividades internas, influenciando 

no desempenho dos operadores. Em função desses problemas, deduz-se que a produtividade 

dos operadores é mais do que satisfatória, pois se trabalha no limite e nos espaços possíveis, 

de forma a contemplar sempre as necessidades dos usuários.  

A investigação dos processos internos viabilizou a identificação da competência 

individual dos membros da equipe. Neste caso específico, o essencial foi estabelecer um 

padrão interno de referência que favoreça o controle e o cumprimento de metas previamente 

estabelecidas, objetivando concretizar o planejamento, a efetividade dos processos internos e 

a consecução da atividade-fim da Biblioteca. 

No que se refere aos indicadores avaliativos da incorporação da produção das 

teses e dissertações na BDTD/UFC, existem instrumentos de referência que são os dados 

consolidados da PR-PPG/UFC e o relatório de produtividade gerado pela biblioteca digital, 

que permitem acompanhar a evolução do crescimento por programa de pós-graduação e a 

participação da BCH/UFC no todo. 

Os programas de pós-graduação e os autores são os fornecedores dos insumos - 

teses e dissertações – para a Biblioteca. Verifica-se que a coordenação se mostra eficaz, pois 

os resultados da investigação mostram a contribuição efetiva desses agentes. Identificou-se a 

assimilação da importância social da biblioteca digital. Em programas de pós-graduação como 

a Educação, chegou-se a identificar 95,33% de captação, enquanto nos cursos recentes foi 

obtido o percentual de 100% da produção.  

Destaca-se que as opiniões dos usuários são subjetivas e dependentes das 

circunstâncias existentes quando da realização da pesquisa, principalmente, que os 

indicadores de avaliação da atitude do pessoal estão sujeitos a fatores intervenientes, 

incluindo a qualidade da comunicação e fatores emocionais, ou seja, requerem a empatia entre 

o prestador de serviços e aquele que recebe o serviço. A Biblioteca dispensa igualdade de 
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tratamento e age com profissionalismo, portanto, existe consenso na avaliação dos indicadores 

propostos, revelando a aceitação pública da sua atuação. 

Além do exposto, parece, então, não apenas necessário como oportuno, que se 

registrem as seguintes premissas em relação à natureza subjetiva dos resultados das pesquisas 

de opinião: as opiniões dos usuários são muito subjetivas e dependem das circunstâncias 

individuais existentes no momento em que se colhe e reúne as informações, ou seja, se realiza 

a investigação (IPQ, 2005) e, a percepção é um processo complexo pelo qual selecionamos, 

organizamos e damos significado ao mundo que nos cerca. (MEGGINSON; MOSLEY; 

PIETRI JR., 1998).  

A Biblioteca é uma organização de serviços de informação e a realidade planejada 

frustra em alguns aspectos as expectativas dos participantes da investigação. De um modo 

geral, o que se extrai são subsídios que podem contribuir para estabelecer uma cultura de 

avaliação na Biblioteca e promover a conscientização da importância da participação de cada 

um dos membros, para a consecução dos objetivos.  Salienta-se que os indicadores propostos 

podem e devem ser acompanhados, pois não demandam custos adicionais, apenas disciplina 

para sistematizar os dados que permeiam o cotidiano.  

A sistemática de mensuração levada a efeito infere que o nível de eficiência da 

Biblioteca equivale a 64,7111% (Quadro 9).  O resultado foi derivado do cálculo automático 

matemático desenvolvido por meio do programa computacional Excel, com o emprego da 

função fx = ((C23/D23)*C45) + ((C42/D42)*C46). Cada um dos elementos da consolidação 

dos dados pode ser assim explicado:  

− C23 ≈ corresponde à avaliação obtida pelos indicadores setoriais;  

− D23 ≈ corresponde à avaliação máxima dos indicadores setoriais estabelecida no modelo; 

− C45 ≈ corresponde ao peso, que foi estabelecido em 0,40 para os indicadores de avaliação 

setorial;  

− C42 ≈ corresponde à avaliação obtida pela biblioteca nos indicadores globais; 

− D42 ≈ corresponde à avaliação máxima dos indicadores globais estabelecidos no modelo; 

− C46 ≈ corresponde ao peso, que foi estabelecido em 0,60 para os indicadores de avaliação 

global; 

− o índice de eficiência = 64,7111%; 

− C e D correspondem a = 3ª e 4ª colunas da planilha Excel.  

O método da sistemática de mensuração posto em execução na BCH/UFC 

caracteriza-se pelo predomínio da abordagem qualitativa e do levantamento dos dados dos 
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processos internos baseado em registros diários de produção. Destaca-se, também, por 

priorizar os indicadores de avaliação global que impactam todo o ambiente de serviços, 

atribuindo a esses um peso maior do que o peso atribuído aos indicadores setoriais. Em suma, 

o modelo desenvolvido enfatiza os diversos componentes da realidade e permite a análise 

comparativa dos fenômenos observados, resultando na identificação do nível de eficiência da 

Biblioteca.  

No referencial teórico, o conceito de eficiência diz respeito à capacidade dos 

gestores em fazer certo as coisas, e a eficácia, é a habilidade de fazer a coisa certa. A 

Biblioteca não tem conseguido crescer no mesmo ritmo em que cresceu a demanda por seus 

serviços. Os principais fatores que afetam a eficiência da prestação de seus serviços são: a 

dependência da tecnologia de informação e comunicação, a dependência financeira, a 

burocracia e a velocidade de geração de novas informações,  fato impeditivo de que ela atenda 

de forma rápida e precisa as necessidades e expectativas de seus usuários. 

Retomando as informações obtidas no diagnóstico, constatou-se que as instalações 

físicas da Biblioteca foram projetadas para atender a uma realidade de 13 anos atrás, em 1996, 

e, na época, o prédio não estava climatizado, situação que continua inalterada. De lá para cá, 

houve mudança no ambiente computacional, pois se introduziu um software de automação, 

com maiores recursos, o que ocasionou a “aposentadoria” dos catálogos impressos do acervo 

e, principalmente, houve aumento significativo do número de matrículas na Universidade. 

Adotou-se, em âmbito nacional, a substituição da coleção de periódico impresso 

pela versão on-line, implantou-se a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações,  os livros 

digitais, introduziu-se o autoatendimento, disponibilizou-se a consulta on-line ao acervo, a 

renovação de material bibliográfico via internet. Para prestar esses serviços, a Biblioteca 

depende de suporte tecnológico em quantidade e qualidade suficiente. Tanto no diagnóstico 

da Biblioteca como na pesquisa qualitativa, constatou-se que o estado atual não é satisfatório.  

O macroambiente tecnológico existente hoje oferece uma variedade de opções que 

permitem o acesso rápido e imediato à informação. Registra-se, também, o crescimento da 

concorrência, pois existem mais bibliotecas universitárias de outras instituições de ensino, a 

que os discentes conseguem acesso, fato que favorece as comparações e torna os discentes 

mais esclarecidos e exigentes.  

 Apresenta-se, o quadro 9 com os resultados consolidados da investigação 

desenvolvida. Nele podem ser visualizados os resultados de cada um dos indicadores de 

desempenho proposto para a avaliação da BCH/UFC. Ao final da ilustração, exibe-se o nível 

de eficiência da Biblioteca. 
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Quadro 9 – Consolidação dos Resultados da Pesquisa 

Biblioteca de Ciências Humanas da UFC - Sistemática de Mensuração do Desempenho 
Período Avaliativo: 2008.2 Data: março 2009 
CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS     

AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO 
MÁXIMA 

     INDICADORES 

SETOR SETOR 
Índice de Prod. dos Operadores, Movimentação do Bibliográfico.  4 5 
Índice de Prod. da biblioteca, Movimentação do Bibliográfico. 4 5 
Índice de Prod. dos Operadores, Mov. Catálogo de Autoridade. 4 5 
Índice de Produtividade da biblioteca no Catálogo de Autoridade 4 5 
Índice de captação da Produção de T/D do CH/UFC  5 5 
Índice de captação da produção de T/D por Programa de PGrad.  5 5 
Idade do Acervo disponibilizado no OPAC (1998 a 2008)   2 5 
Índice dos Títulos Disponíveis no OPAC com até 3 exemplares 2 5 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 S
ET

O
R

IA
IS

 

Índice de atendimentos realizados por operadores por Operação - 
Empréstimo/Renovação  

5 5 

 TOTAL 35 45 
 INDICADORES GLOBAL GLOBAL 

Cortesia e Educação 3 5 
Demonstração de Interesse pelo Usuário 3 5 
Receptividade dos Servidores 3 5 
Qualidade do Atendimento Dispensado aos Usuários 3 5 
Adequação do Horário de Funcionamento 2 5 

Avaliação qualitativa da idade da coleção do OPAC 3 5 

Avaliação qual. da disponibilidade de exemplares para empréstimo 2 5 

Avaliação qualit. da coleção – Atend. das Necessidades de 
Informação  

3 5 

Disponibilidade de Equipamentos de Informática 1 5 

Adequação e quantidade do Mobiliário disponibilizado 3 5 

Acústica do ambiente de serviço 2 5 

Climatização do ambiente de serviço 2 5 

Formas de Acesso do ambiente de serviço 3 5 

Iluminação do ambiente de serviço 3 5 

Limpeza do ambiente de serviço 4 5 

Segurança do ambiente de serviço 4 5 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

D
ES

EM
PE

N
H

O
 G

LO
B

A
IS

 

Índice de avaliação das Salas de Estudo  2 5 

 TOTAL 46 85 
 PESOS   
 AVALIAÇÃO SETORIAL 40%  
 AVALIAÇÃO GLOBAL 60%  
 RESULTADO 64,7111% 

 
(nível de 

eficiência) 
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Este capítulo descreveu o modelo de sistemática do desempenho baseada em uma 

gestão estratégica de indicadores para o acompanhamento da Biblioteca de Ciências 

Humanas. Restaram expostas a estratégia organizacional, o delineamento do modelo, a 

fórmula matemática adotada, os parâmetros, a descrição dos instrumentos de coleta e os 

indicadores de desempenho selecionados. 

Apresentou-se o diagnóstico da Biblioteca, mostrando as características, 

stakeholders, missão, descrição da infraestrutura de equipamentos e da estrutura física e a 

eleição dos pontos fortes e fracos.  

Diagramou-se o modelo de sistemática da Biblioteca, utilizando-se como recurso 

para tal finalidade a ferramenta  de planejamento 5W1H. Esse recurso permitiu expressar os 

propósitos concretos da investigação. Detalhou-se o plano de ação para o cumprimento dos 

objetivos propostos no modelo desenvolvido e procedeu-se, então, à análise dos resultados.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Nos dias atuais, mais do que nunca, todas as organizações, para se tornarem ágeis 

e competitivas, precisam desenvolver a habilidade de interpretar e explorar as expectativas e 

interesses do micro e do macroambiente organizacional. Com as bibliotecas universitárias das 

IES públicas não seria diferente, pois são prestadoras de serviços de informação e têm que 

atender às necessidades de vários e conflitantes grupos de interesse, como os mantenedores, 

os docentes, os discentes, as coordenações de cursos, os departamentos, as unidades 

acadêmicas, os fornecedores, a administração direta e a sociedade em geral.  

Ao discutir o resultado da biblioteca universitária, faz-se necessário ter em mente 

a noção de que, como organização de serviços, o seu produto não é físico, e somente a 

interação dos diversos agentes, funcionários e usuários, pode criar uma dinâmica cujos 

resultados, em termos do tempo exigido e dos custos envolvidos, são, em grande extensão, 

incertos.  

Nesse contexto, a mensuração do desempenho apresenta-se como um excelente 

meio para transformar o conhecimento administrativo a favor da Biblioteca e habilitá-la a 

enfrentar os desafios e incertezas em relação ao futuro, já que os recursos são cada vez mais 

escassos, e somente são liberados em função dos resultados.  

Em razão do exposto, retoma-se a pergunta que suscitou o estudo: Como definir 

um método de avaliação do desempenho tendo por base uma gestão de indicadores para a 

Biblioteca Universitária, visando à eficiência e eficácia dos resultados, de forma a contribuir 

com o cenário de avaliação da Universidade?  

Considera-se que os objetivos geral e específicos da pesquisa foram atingidos. Em 

relação ao objetivo geral, o presente estudo cumpriu propósito e finalidade. Foi desenvolvido 

e aplicado um modelo de sistemática de mensuração de desempenho na Biblioteca de 

Ciências Humanas da UFC, com o intuito de fornecer subsídios para fomentar a gestão da 

informação administrativa e estimular ações internas no ambiente de serviços, a fim de obter a 

promoção da eficiência e da eficácia dos resultados. 

Quanto aos objetivos específicos traçados, a validade da iniciativa fica 

evidenciada no capítulo introdutório, em que se fez a explanação a respeito da importância da 

mensuração de desempenho organizacional, do uso de indicadores de desempenho e da sua 

aplicabilidade em bibliotecas, que são organizações de serviços como meio de ação para 

promover a gestão do conhecimento administrativo. 
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 Na revisão de literatura, restaram constatadas a universalidade das funções da 

administração e a atualidade dos conceitos de eficiência e eficácia, cada vez mais em 

discussão. As principais teorias presentes na revisão de literatura que respaldam o 

desenvolvimento dessa investigação sustentam as idéias de que:  

− administrar exige bom senso por parte dos gestores e requer conhecimento e 

disciplina para sistematizar a informação a respeito da organização;  

− nas organizações existem diversos grupos de interesses e as expectativas dos 

stakeholders são múltiplas e nem sempre coincidem;  

− a mensuração do desempenho organizacional é essencial para garantir a 

eficiência e a efetividade dos resultados, e, consequentemente, vital para a 

sobrevivência das organizações.   

− os indicadores de desempenho são instrumentos da gestão que organizam 

ações, dão visibilidade aos resultados e permitem elaborar conclusões 

relevantes para respaldar a tomada de decisão nos diversos níveis da 

organização; 

− a imagem da organização depende da qualidade do serviço fornecido; e 

− finalizando, constatou-se que há uma preocupação dos organismos nacionais e 

internacionais em disseminar o uso de linguagem comum e de padronização 

para auxiliar gestores a gerenciar a informação administrativa. 

Consideram-se positivos os limites de abordagem e o estabelecimento dos 

critérios adotados na sistemática de mensuração posta em prática. A investigação sobre o 

desempenho do sistema de entrega, do OPAC e dos processos internos na Biblioteca resultou 

em informações preciosas que têm muito a acrescentar para os gestores. 

Em relação à atitude dos servidores, a Biblioteca logrou o índice de aceitação 

73,41%. Destaca-se que existem vários fatores que influenciaram nos resultados do indicador. 

Como os inerentes à comunicação entre o prestador de serviços e aquele que recebe o serviço, 

considera-se também o impacto dos problemas relativos ao ambiente de serviços, a 

infraestrutura de computação e a coleção, que apresentam fragilidades e são causadores de 

mal-estares e conflitos.  

Destacam-se os resultados obtidos com a investigação realizada no OPAC, pois 

19,79% dos exemplares têm em média dez anos de publicação, enquanto a 55,89% do acervo 

possuem somente um exemplar disponível para empréstimo, fato denotativo de que a 
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BCH/UFC apresenta fragilidade em relação à conformidade, à disponibilidade de exemplares 

e à atualidade do acervo, e revela lacunas na defesa dos interesses dos seus stakeholders.  

No sistema de entrega, a insuficiência de equipamentos de informática exerce 

impacto negativo e atinge a linha de frente, ou seja, o atendimento à comunidade acadêmica, 

como também a retaguarda, isto é, ao conjunto de processos necessários para a consecução da 

transformação dos insumos em produtos e o desenvolvimento da atividade-fim da Biblioteca, 

que é prestar serviços de informação.  

Os resultados de avaliação do ambiente de serviços que compõem o eixo sistema 

de entrega dos serviços na Biblioteca incidiram negativamente no índice de eficiência, pois 

toda e qualquer frustração do usuário nesse momento se revela e interfere sobre a avaliação do 

desempenho de serviços. 

A preocupação com a conformidade requerida para um ambiente de estudo 

constitui preocupação dos gestores e foi apontada no diagnóstico como um ponto fraco da 

Biblioteca, no entanto, ressalta-se que há muito existem reivindicações encaminhadas às 

instâncias superiores na tentativa de solucionar o problema.  

Nos dias atuais, a Biblioteca universitária é altamente dependente de tecnologia de 

comunicação e informação para prestar os seus serviços de informação, e, no instante em que 

a investigação estava em curso, o ambiente de computação (hardware, software e tecnologia 

de comunicações) da Biblioteca não estava em harmonia.  

As adversidades enfrentadas pela BCH/UFC vão desde insuficiência de pessoal 

para assisti-la nos suporte tecnológico à insuficiência e renovação dos equipamentos de 

informática. A Biblioteca trabalha no limite; os resultados da análise de produtividade 

revelam a ausência de alinhamento da equipe, pois uns produzem mais e outros menos. 

Aqueles operadores que estão nos horários de pico de funcionamento da Biblioteca 

apresentam menor desempenho. Conclui-se que as horas não trabalhadas em função das 

adversidades tecnológicas têm um custo alto para a eficiência e a eficácia dos resultados. 

Verificou-se também que as dificuldades da Biblioteca se relacionam à 

efetividade da política de desenvolvimento do acervo, à capacidade de renovar a sua 

infraestrutura de equipamentos de informática e às questões relativas ao ambiente de serviços 

que necessitam ser melhoradas, a fim de privilegiar as necessidades da comunidade 

acadêmica. Todos estes itens estão constantemente na agenda dos gestores, no entanto, mais 

uma vez, recorda-se que a Biblioteca não é unidade de custo e depende dos seus órgãos 

financiadores.  
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Há de se reconhecer, principalmente, que uma das principais limitações dessa 

investigação refere-se à subjetividade dos resultados da pesquisa de opinião. A literatura 

revela que as informações obtidas em pesquisas qualitativas fornecem informações que não 

podem ser desprezados pelos gestores. Johnston e Clarck (2002) asseveram que, nas 

organizações de serviços, a “realidade” é o que os clientes percebem, ela é quase sempre 

diferente da realidade planejada.  

Com relação aos resultados quantitativos da investigação, embora possam parecer 

irrelevantes para os clientes, transformam em números as ações dos operadores de serviços e 

permitem visualizar a dinâmica de funcionamento da Biblioteca; possibilitam o 

monitoramento das operações, a análise de variações da produtividade e a intervenção por 

meio da implantação de ações corretivas. 

Conclui-se que a implantação de uma sistemática de avaliação de desempenho na 

Biblioteca propicia a identificação do que é fundamental. Induz a prática do planejamento, 

favorece as mudanças e, principalmente, produz subsídios para que os gestores tomem 

decisões embasadas em informações seguras e confiáveis. Diante do exposto, sugerem-se 

ações que podem ser executadas para criar um ambiente de qualidade, eficiência e eficácia 

dos resultados da biblioteca, tais como:  

− em relação à atitude do pessoal de serviços, devem ser promovidas 

capacitações, visando a intensificar a comunicação e a consequente melhoria 

da qualidade do atendimento dispensado aos usuários; 

− no que se refere ao ambiente de serviços, devem ser realizados estudos com o 

intuito de solucionar os problemas de infraestrutura física, pois foram severas 

as críticas em relação aos aspectos ambientais, como a acústica e a 

climatização;  

− ampliar os pontos de internet no ambiente de serviços da Biblioteca para 

atender a demanda dos usuários, a fim de que estes possam fazer o uso 

satisfatório dos produtos/serviços, como a comutação bibliográfica, a coleção 

de periódicos CAPES, os livros digitais, a biblioteca digital e a consulta ao 

catálogo on-line de acesso público do acervo; 

− alinhar a capacidade produtiva dos operadores da Biblioteca, a fim de 

intensificar a entrada do acervo de periódicos e acervo retrospectivo de livros 

no catálogo on-line, visto que somente 57,57% (Tabela 1) dos títulos estão em 

máquina; e 
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− rever a política de desenvolvimento do acervo, visto que 55,89% da coleção 

possuem somente um exemplar disponível para empréstimo. 

O instrumento de mensuração desenvolvido mostra-se eficiente e de fácil 

aplicação. As fontes de informação necessárias para a sua realização encontram-se 

disponíveis e acessíveis no cotidiano. Recomenda-se, portanto, a sua aplicação nas demais 

bibliotecas que compõem o Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará.  
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APÊNDICE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
MESTRADO PROFISSIONAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS – 

POLEDUC 

QUESTIONÁRIO 

Usando uma escala de 1 a 5, como você avalia/percebe ou qual o seu grau de satisfação em 
relação ao desempenho da Biblioteca de Ciências Humanas da UFC. Assinale um X sobre o 
número para indicar a sua resposta.  

Legenda: Conceito 5 equivale a desempenho forte, o melhor possível, excelente. 
                Conceito 4 equivale a desempenho forte, ótimo.  
                Conceito 3 equivale a desempenho aceitável, bom. 
                Conceito 2 equivale a desempenho fraco, regular.  
                Conceito 1 equivale a desempenho muito fraco, insuficiente. 

1 Como você avalia os servidores da biblioteca quanto a: 
Cortesia e Educação 5 4 3 2 1 
Demonstração de interesse pelo usuário 5 4 3 2 1 
Receptividade do servidor 5 4 3 2 1 
Qualidade do atendimento dispensado aos 
usuários 

5 4 3 2 1 

Adequação do horário de funcionamento 5 4 3 2 1 

2. Qual o seu grau de Satisfação em relação aos livros (acervo) quanto: 
Atende às suas necessidades de informação 5 4 3 2 1 
Disponibilidade de exemplares para empréstimo 5 4 3 2 1 
Idade dos livros (são atualizados?) 5 4 3 2 1 

3. Qual o seu grau de Satisfação quanto a: 
Disponibilidade de Equipamentos de informática 5 4 3 2 1 
Mobiliário é adequado em quantidade suficiente 5 4 3 2 1 

4. Qual o seu grau de Satisfação quanto aos aspectos ambientais: 
Acústica (barulho) 5 4 3 2 1 
Climatização  5 4 3 2 1 
Formas de Acesso (escada/rampa/elevador) 5 4 3 2 1 
Iluminação 5 4 3 2 1 
Limpeza  5 4 3 2 1 
Salas de estudo disponibilizadas 5 4 3 2 1 
Segurança 5 4 3 2 1 

5. Se possível, comente ou faça considerações a respeito dos itens acima propostos ou sobre a 
avaliação geral da biblioteca? 

Comentário: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Obrigado (a) por sua colaboração! 
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ANEXO 
 

Declaração de Revisão Estilística e Gramatical 
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