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Introdução

O desempenho eficiente e eficaz das organizações 
está na ordem do dia, pois a sociedade globalizada não 
concebe mais improvisações e amadorismos. São trans-
formações de toda ordem ocorridas com uma rapidez 
nunca antes imaginada, o que exige das organizações o 
desenvolvimento de habilidades para enfrentar os proble-
mas e a capacidade de interpretar o futuro. 

As organizações que não conseguem aumentar a 
sua qualidade e melhorar a sua eficiência correm sérios 
riscos de não sobreviver. É nesse contexto de incertezas 
em relação ao futuro que as universidades brasileiras 
estão sendo submetidas a avaliações sistemáticas pelas 
agências reguladoras, mantenedores e a sociedade. 

A necessidade de melhorar o desempenho das uni-
versidades tem induzido à mudança de atitude de seus 
gestores na forma de gerenciamento da informação para 
a tomada de decisões. Como decorrência das constantes 
avaliações, torna-se imperativo que os diversos segmen-
tos da universidade adotem mecanismos que assegurem 
a obtenção de informação de forma organizada e siste-
mática, para garantir um ambiente de qualidade e res-
ponder às expectativas da sociedade. 

Em presença do exposto, esta pesquisa privilegia a 
mensuração de desempenho como ferramenta da ges-
tão a partir do uso de indicadores de desempenho, com 
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o propósito de responder à pergunta: como definir um 
método de avaliação do desempenho com base em uma 
gestão de indicadores para bibliotecas universitárias, vi-
sando à eficiência e eficácia dos resultados, de forma a 
contribuir com o cenário de avaliação da universidade? 

O objetivo geral consistiu em elaborar uma siste-
mática de avaliação de desempenho baseada em uma 
gestão estratégica de indicadores para a biblioteca. Para 
tanto, elegeu-se, como objetivos específicos, delinear 
um modelo de mensuração do desempenho por meio da 
ferramenta de planejamento 5W1H e aplicar a sistemática 
de desempenho na Biblioteca de Ciências Humanas da 
Universidade Federal do Ceará. 

O estudo foi realizado na Biblioteca de Ciências Hu-
manas da UFC no período de janeiro a março do ano de 
2009 e pretendeu identificar quais ações podem criar um 
ambiente de qualidade, eficiência e eficácia, de forma a 
contribuir para a solidificação de uma cultura de avaliação 
na universidade. 

Mensuração do Desempenho nas Organizações

A obra Theory of the Growth of the Firm, publicada 
no ano de 1959, é considerada o marco inicial da determi-
nação 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). 
Na atualidade, as dificuldades dos gestores em discutir o 
futuro e os multifacetados e complexos desafios a que as 
organizações estão sendo submetidas vieram reacender a 
discussão em torno do tema (FERNANDES, 2006).

De acordo com Fernandes (2006), a mensuração do 
desempenho compreende os esforços empreendidos pela 
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organização para atingir os resultados desejados, além de 
revelar as facetas dos diversos grupos de interesses, isto 
é, do governo, da mídia, dos sindicatos, dos fornecedo-
res, dos clientes, dentre outros, interessados nos resulta-
dos das organizações. 

Johnston e Clarck (2002) aludem que há quatro pro-
pósitos para se adotar a mensuração do desempenho, 
quais sejam: a comunicação, a motivação, o controle e a 
melhoria. Porém, a mensuração custa muito dinheiro e 
poucas organizações calculam quanto tempo e energia 
gastam para mensurar o desempenho. Menor número de-
las ainda calcula se todos os seus sistemas, procedimentos 
e horas despendidas compensam o esforço empregado.

Do ponto de vista administrativo, as bibliotecas uni-
versitárias não diferem das demais organizações, logo, a 
mensuração do desempenho se aplica perfeitamente à 
sua realidade, pois, nos dias atuais, mais do que nunca, 
todas as organizações, para se tornarem ágeis e compe-
titivas, precisam desenvolver a habilidade de interpretar 
e explorar as expectativas e interesses do micro e do ma-
croambiente organizacional. 

Nesse contexto, a mensuração do desempenho 
apresenta-se como um excelente meio para transformar 
o conhecimento administrativo a favor da biblioteca e ha-
bilitá-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. 

De acordo com Lancaster (2004), a biblioteca é a 
interface dos recursos de informação disponíveis com 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 
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dessa função, pois a síntese do conjunto de todas as suas 
atividades se destina à finalidade precípua de servir, pois 
ela é essencialmente uma organização de serviços.

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 mantenedo-
res, os docentes, os discentes, as coordenações de cur-
sos, os departamentos, as unidades acadêmicas, os for-
necedores, a administração direta e a sociedade em geral. 

As gestões de organizações de serviços revelam-se 
desafiadoras para os gestores, pois os serviços possuem 
características tangíveis e intangíveis. Acrescente-se, ain-
da, o agravante de que as necessidades dos consumido-
res de serviços em geral, e em especial dos usuários de 
serviços de informação, mudam tão rápido quanto suas 
perspectivas em relação ao modo como suas expectativas 
serão satisfeitas (WALKER, 1991).

Johnston e Clarck (2002) alertam que cada detalhe 
dos serviços são indicadores importantes para o sucesso 
desse tipo de organização, tais como o acesso, a aten-
ção/assistência, o comprometimento, a comunicação, a 
competência, a confiabilidade, o conforto, a cordialidade, 
a cortesia, o cuidado, a disponibilidade, a estética, a flexi-
bilidade, a funcionalidade, a integridade, a limpeza/atra-
tividade, a responsabilidade e a segurança, fatores deter-
minantes da qualidade dos serviços. 

Walker (1991) chama a atenção dos gestores para os 
aspectos materiais dos serviços, como o produto, o am-
biente e o sistema de entregas. Segundo o autor, o pro-
duto tem que ser confiável e corresponder ao propósito, 
o ambiente deve refletir a qualidade da organização e o 
sistema de entregas deve gozar de eficiência e efetividade. 
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O sistema de entrega nas organizações de serviços 
é definido por Walker (1991) como a “embalagem do ser-
viço” e inclui a estocagem e distribuição, o transporte, as 
informações aos clientes, o sistema de recebimento de 
pedidos, a comunicação, o atendimento, o suporte tec-
nológico necessário ao desenvolvimento dos processos, 
entre outros elementos. 

Assim sendo, apresenta-se a seguir a descrição da 
sistemática de avaliação de desempenho baseada em 
uma gestão estratégica de indicadores para a biblioteca, 
com a finalidade de investigar os aspectos materiais dos 
serviços, quais sejam o produto, o ambiente e o sistema 
de entregas na Biblioteca de Ciências Humanas da UFC.

A análise compreendeu os aspectos relativos a co-
municação, atitude das pessoas, informações aos clientes, 
atendimento dispensado, processos de serviços, impacto 
do ambiente, disponibilidade, atualidade dos documentos 
e atendimento às necessidades de informação. 

Metodologia 

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem 
qualitativa e quantitativa, que se utiliza do método fun-
cionalista. Seu desenvolvimento baseou-se no “Roteiro de 
Auto-Avaliação Institucional: orientações gerais”, no “Do-
cumento de Cursos de Graduação: bacharelado e licencia-
tura”, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Su-
perior (SINAES), no “Instrumento para Avaliação da Gestão 
Pública – GESPÚBLICA” e na ISO No 11.620/2004 – Norma 
Internacional de Organização e Administração de Biblio-
tecas. Os referidos documentos estabelecem critérios que 
objetivam, respectivamente, a qualidade da educação, 
dos serviços públicos e dos serviços de informação.
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Os indicadores de desempenho necessários para o 
estudo foram selecionados da documentação supracitada 
com a finalidade de se proceder ao exame das condições 
subjetivas e objetivas do ambiente de serviços da biblio-
teca, observando-se os aspectos intangíveis dos serviços 
prestados à comunidade acadêmica e os aspectos tangí-
veis dos processos das tarefas desenvolvidas.

Para a coleta dos dados qualitativos, foi desenvolvi-
do um questionário em que são propostas cinco questões 
(quatro fechadas e uma aberta), cobrindo o total de 17 
indicadores de desempenho estabelecidos e tendo como 
parâmetro de referência os documentos “GESPÚBLICA” e 
ISO No 11.620/2004 (APÊNDICE A). No questionário, fo-
ram propostas opções de respostas baseadas na escala 
do SINAES, que, por sua vez, fundamenta-se na escala 
psicométrica de Likert. 

A partir dos documentos do SINAES, selecionaram-
-se indicadores para avaliar a idade e a disponibilidade de 
títulos e exemplares existentes no acervo, bem como a 
capacidade operacional do ambiente de tarefas da biblio-
teca. Os dados foram obtidos dos relatórios do software 
Pergamum de automação e do Relatório da Biblioteca Di-
gital de Teses e Dissertações (BDTD). 

O universo populacional foi obtido junto às secre-
tarias dos cursos de graduação e da Pró-Reitoria de Pós-
-Graduação, cujos cursos funcionam no Centro de Ciên-
cias Humanas e Faculdade de Educação e são atendidos 
pela BCH/UFC. 

Identificaram-se 5.787 matrículas (UFC, 2008), sen-
do a amostra definida em 376 participantes, o que cor-
responde a uma margem de erro de ± 5% na hipótese 
de p=0,5 (coeficiente de confiança de 95,5%). Exigiu-se, 
como critério de inclusão na pesquisa qualitativa, a pre-
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sença do usuário nas dependências da biblioteca, estu-
dando ou fazendo uso de algum serviço. 

O passo inicial para o desenvolvimento do estudo 
consistiu na elaboração da ferramenta 5W1H (APENDICE 
B) que permitiu a diagramação e a visualização do seu 
planejamento prático, ou seja, o plano de ação da ferra-
menta 5W1H (APENDICE C). Seus elementos estruturais (o 
quê, como, por quê, onde e quem) descreveram de forma 
sintética os caminhos realizados para a consecução dos 
objetivos da pesquisa. A ferramenta apresenta o plano de 
ação para a avaliação qualitativa, respeitando os indicado-
res que exercem influência em todo o ambiente de servi-
ços, e a avaliação dos processos internos, que examina a 
capacidade produtiva da biblioteca. 

Assim, a síntese da sistemática de mensuração de-
senvolvida pode ser representada no diagrama seguinte. 

Figura 1 – Modelo da Sistemática de Mensuração

Fonte: Adaptado de Johnston e Clark (2002).
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Os indicadores de desempenho da sistemática de 
mensuração foram classificados em globais e específicos, 
sendo aqueles os que exercem impacto em todo o am-
biente de serviço e estes os que estão relacionados ao 
ambiente de tarefas dos processos internos. 

A expressão matemática que representa a sistemá-
tica 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 

Os parâmetros ou valores numéricos fixados arbitra-
riamente 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 indi-
cadores 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 desse modelo são considera-
dos prioritários na avaliação de organizações de serviços 
de qualquer natureza e se caracterizam por ser abrangen-
tes e exercer pressão e influência na percepção individual 
dos clientes de serviços. 

O peso dos indicadores setoriais corresponde a 
0,40, porque se referem à avaliação do desempenho dos 
clientes internos, responsáveis pelo ambiente de tarefas. 
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O objetivo é obter informações-chave relevantes a respei-
to da efetividade dos serviços que eles entregam para o 
cliente/usuário final da biblioteca. 

Concluída a apresentação resumida da sistemática 
de mensuração desenvolvida, selecionaram-se, por ques-
tões metodológicas, os apêndices A (questionário), B (fer-
ramenta 5W1H), C (plano de ação 5W1H) e D (quadro de 
consolidação dos resultados da pesquisa), a fim de expor 
a síntese do estudo.

Análise dos Resultados 

O quadro de consolidação dos resultados da pes-
quisa (APÊNDICE D) exibe a síntese da pesquisa desen-
volvida. 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, ou seja, bom.

Nos indicadores de avaliação do ambiente de servi-
ços (formas de acesso, adequação/quantidade do mobiliá-
rio disponibilizado e iluminação), a biblioteca também ob-
teve resultados positivos, prevalecendo o conceito 3 que 
designa um desempenho aceitável, ou seja, bom. 

O indicador de disponibilidade de equipamentos de 
informática obteve conceito 1, equivalente a desempenho 
muito fraco, insuficiente. O resultado desfavorável era 
previsível, pois o diagnóstico realizado na BCH/UFC apon-
tava a insuficiência de equipamentos de informática dis-
ponibilizados e a fragilidade do serviço de manutenção. 
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No indicador de adequação do horário de funciona-
mento, obteve-se o conceito 2, equivalente a desempenho 
fraco, regular. No momento, a biblioteca não consegue 
atender plenamente a demanda dos serviços requeridos 
pela comunidade, pois não permanece aberta nos finais 
de semana, mesmo contando com a colaboração de bol-
sista e de pessoal terceirizado, tendo sido essa a grande 
queixa dos usuários.

Percebe-se que houve forte relação de causa e efeito 
entre os indicadores selecionados, em que os resultados de 
um interferiram nos resultados do outro. O impacto é signi-
ficativo, principalmente nos indicadores de avaliação global, 
que relacionam a dimensão de sistema de entrega, compre-
endendo a avaliação do ambiente de serviços e consideran-
do aspectos da estrutura física, como a acústica, a climatiza-
ção, a avaliação da sala de estudo, que receberam conceito 
2, com a dimensão de infraestrutura de equipamentos, que 
obteve o pior resultado, ou seja, conceito 1, pressionando 
a queda dos resultados do nível de eficiência da biblioteca. 

Foram levantados indícios de lacunas na adequação 
dos espaços de trabalho e de estudo, o que se revelou por 
meio das reclamações a respeito da existência de barulho de 
telefones, conversas, calor, falta de ventilação, entre outros. 

Os indicadores ambientais de limpeza e seguran-
ça obtiveram o melhor índice de avaliação, receberam o 
conceito 4, considerado desempenho forte, ótimo. O re-
sultado é significativo, pois o fluxo de pessoas que tran-
sitam no ambiente é expressivo, no entanto, a biblioteca 
consegue manter-se asseada 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 devida-
mente orientados. 
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Os indicadores de idade do acervo (1998 a 2008) e 
disponibilidade de exemplares objetivaram obter indícios 
acerca da expansão e atualização da coleção da bibliote-
ca, ou seja, do cumprimento legal da política de desenvol-
vimento do acervo, a fim de atender aos aspectos legais 
de avaliação dos cursos da universidade. 

O acervo recebeu conceito 3 no quesito idade e, em 
relação à disponibilidade de exemplares, foi reprovada 
pelos participantes da pesquisa. A investigação quantita-
tiva revelou que 19,79% (TABELA 1) da coleção têm em 
média dez anos de idade e 55,89% (TABELA 2) dos títulos 
possuem exemplar único.

 
Tabela 1 – Distribuição do Acervo de Livros da BCH/UFC 
por Idade no Catálogo On-line de Acesso Público – OPAC 
Publicados entre os Anos de 1998 a 2008

 

Período de publicação Títulos Exemplares
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, 2008a).

Tabela 2 – Distribuição do Acervo da BCH/UFC por Quan-
tidade de Exemplares no Catálogo On-line de Acesso 
Público – OPAC

Quantidade de exemplares
Títulos 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, 2008a).
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A investigação dos processos internos no setor de 
circulação de material viabilizou identificar os picos de 
atendimentos realizados pelos operadores. Identificado o 
horário de atuação do operador, os dados permitem um 
melhor gerenciamento dos membros da equipe. O rela-
tório de circulação de materiais por operador registrou 
85.528 operações, revelando as movimentações do aten-
dimento de empréstimo e devolução do material biblio-
gráfico. Os resultados da investigação podem ser obser-
vados na Tabela 3. 

Tabela 3 – Índice de Atendimentos Realizados pelos Ope-
radores da BCH/UFC por Operação Realizada – Emprés-
timo/renovação

Produtivi-
dade dos 
operadores

Atendimentos realizados

Empréstimo Devoluções Total Média

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, 2008c).

No caso do processamento técnico do material bi-
bliográfico (Tabela 4), não existia um padrão interno de 
referência. A partir desse estudo, foi possível acompanhar 
o desempenho da equipe, elegendo-se um padrão inter-
no de referência que favoreça o controle e o cumprimento 
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de metas previamente estabelecidas, com o objetivo de 
concretizar o planejamento, a efetividade dos processos 
internos e a consecução da atividade-fim da biblioteca.

Tabela 4 – 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

Operado-
res

Inseridos Alterados Excluídos Total Média 

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, 2008b).

Os resultados quantitativos da investigação, embo-
ra possam parecer irrelevantes para os clientes, transfor-
mam em números as ações dos operadores de serviços e 
permitem visualizar a dinâmica de funcionamento da bi-
blioteca, possibilitando o monitoramento das operações, 
a análise de variações da produtividade e a intervenção 
por meio da implantação de ações corretivas.

Vale ressaltar, em relação à análise qualitativa, que 
as opiniões dos usuários são subjetivas e dependentes 
das circunstâncias existentes quando da realização da 
pesquisa. Esses indicadores de avaliação da atitude do 
pessoal estão sujeitos a fatores intervenientes, incluindo a 
qualidade da comunicação e fatores emocionais, ou seja, 
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requerem a empatia entre o prestador de serviços e aque-
le que recebe o serviço. 

Observa-se, também, que a biblioteca não tem con-
seguido crescer no mesmo ritmo em que cresceu a de-
manda por seus serviços. Os principais fatores que afe-
tam a eficiência da prestação de seus serviços são a de-
pendência 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 ex-
pectativas de seus usuários.

Os resultados de avaliação do ambiente de serviços 
que compõem o eixo do sistema de entrega dos serviços 
na biblioteca incidiram negativamente no índice de eficiên-
cia, pois toda e qualquer frustração do usuário nesse mo-
mento interfere na avaliação do desempenho de serviços.

As adversidades enfrentadas pela BCH/UFC vão des-
de insuficiência de pessoal para dar suporte tecnológico 
à insuficiência e renovação dos equipamentos de infor-
mática. A biblioteca trabalha no limite; os resultados da 
análise de produtividade revelam a ausência de alinha-
mento da equipe, pois uns produzem mais e outros me-
nos. Aqueles operadores que estão nos horários de pico 
de funcionamento da biblioteca apresentam menor de-
sempenho. Conclui-se que as horas não trabalhadas em 
função das adversidades tecnológicas têm um custo alto 
para a eficiência e a eficácia dos resultados.

Conclusão

A revisão de literatura que respaldou o desenvolvi-
mento do estudo resultou na elaboração e aplicação da 
sistemática de mensuração da biblioteca, restando cons-
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tatadas 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 estão subsumidas na ideia de que: 

• administrar exige bom senso por parte dos gesto-
res e requer conhecimento e disciplina para siste-
matizar a informação a respeito da organização; 

• nas organizações existem diversos grupos de inte-
resses e as expectativas dos stakeholders são múl-
tiplas 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; 

• há uma preocupação dos organismos nacionais e 
internacionais em disseminar o uso de linguagem 
comum e de padronizá-la para auxiliar gestores a 
gerenciar a informação administrativa.

O modelo de sistemática de mensuração desen-
volvido e aplicado na BCH/UFC enfatiza os diversos com-
ponentes da realidade da biblioteca e permite a análise 
comparativa dos fenômenos observados, resultando na 
identificação do nível de sua eficiência. Caracteriza-se 
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pelo predomínio da abordagem qualitativa dos compo-
nentes intangíveis das organizações de serviços (atenção/
assistência, confiabilidade, cordialidade, cortesia, cuida-
do, disponibilidade, estética, funcionalidade, integridade, 
limpeza/atratividade, responsabilidade e segurança), que 
exercem forte influência nos resultados finais da bibliote-
ca, além de permitir a análise dos componentes tangíveis 
do ambiente de tarefas, observando-se os registros di-
ários de produção dos processos internos. Esse modelo 
destaca-se por priorizar os indicadores de avaliação glo-
bal que impactam todo o ambiente de serviços, atribuindo 
a esses um peso maior do que o atribuído aos indicadores 
setoriais, referentes ao ambiente de tarefas. 

Com relação aos resultados quantitativos da investi-
gação, embora possam parecer irrelevantes para os clien-
tes, transformam em números as ações dos operadores 
de serviços e permitem visualizar a dinâmica de funciona-
mento da biblioteca, além de possibilitar 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 à prática do 
planejamento, favorece as mudanças e,  principalmente, 
produz subsídios para que os gestores tomem  decisões 
embasadas em informações seguras e confiáveis. O ins-
trumento de mensuração desenvolvido mostra-se eficien-
te e de fácil aplicação. As fontes de informação neces-
sárias para a sua realização encontram-se disponíveis e 
acessíveis no cotidiano.
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Apêndice A – Questionário

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 Huma-
nas 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 desempanho 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 de 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 as 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 e adequação 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 e 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 atenção!
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Apêndice B – Ferramenta 5W1H da Biblioteca

Quadro 2 – Ferramenta 5W1H da Biblioteca

BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS HUMANAS
PLANO DE AÇÃO 5W1H

OBJETIVO Promover a eficiência, a eficácia e efetividades dos serviços

SETOR Todo o ambiente da Biblioteca

RESPONSÁVEL Coordenação da Direção

No O QUÊ COMO POR QUE QUEM ONDE QUANDO

1

Sistema de 
Entrega

1 - Realizando 
pergunta 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

1 - Para identificar a 
qualidade do sistema de 
entrega

2 - Para verificar a atividade 
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.

Diretoria
Equipe

BCH Semestral

2

O ambiente 
de serviços

Realizando pesquisa de 
opinião sobre a infra-
estrutura e da estrutura 
física disponibilizada

Para conhecer o impacto 
da infraestrutura e da 
estrutura física no ambiente 
de serviços

Diretoria
Equipe

BCH Semestral
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Apêndice C – Plano de Ação da Ferramenta 5W1h 

Quadro 3 – Indicadores de Desempenho Global da Biblioteca

BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS HUMANAS
PLANO DE AÇÃO 5W1H

SETOR Todo o ambiente da Biblioteca

RESPONSÁVEL Direção

P R O P Ó S I T O 
GERAL

Promover a eficiência, a eficácia e efetividade dos serviços.

No OBJETIVO INDICADOR META RESULTADO ESPERADO ESCALA

1

Cortesia e 
Educação
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 respon-
deram à pesquisa

Conceito 4 
desempe-
nho forte

>0% e <10% desempenho muito 
fraco, insuficiente. 1

>=10% e <20% desempenho fraco, 
regular. 2

>=20% e <30% desempenho 
aceitável, bom. 3

>=30% e <30% desempenho forte, 
ótimo. 4

>=40% e <50% desempenho forte, 
excelente. 5

2

Demonstração 
de Interesse pelo 
Usuário

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 respon-
deram à pesquisa

Conceito 4 
desempe-
nho forte

>0% e <10% desempenho muito 
fraco, insuficiente. 1

>=10% e <20% desempenho fraco, 
regular. 2

>=20% e <30% desempenho 
aceitável, bom. 3

>=30% e <30% desempenho forte, 
ótimo. 4

>=40% e <50% desempenho forte, 
excelente. 5
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Apêndice D – 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

INDICADORES
AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO 

MÁXIMA

SETOR SETOR

IN
D

IC
A

D
O

RE
S 

 S
ET

O
RI

A
IS

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 ou Catálogo de Autoridade 4 5

Índice de captação da Produção de TD do CH/UFC 5 5

Índice de captação da produção de TD 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
Índice de atendimentos realizados por operadores por 
Operação-Empréstimo/Renovação 5 5

TOTAL 35 45

INDICADORES GLOBAL GLOBAL

IN
D

IC
A

D
O

RE
S 

 D
E 

D
ES

EM
PE

N
H

O
 G

LO
BA

IS

Cortesia e Educação 3 5

Demonstração de Interesse pelo Usuário 3 5

Receptividade dos Servidores 3 5

Qualidade do Atendimento Dispensado aos Usuários 3 3

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 Equipamento 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

Índice de avaliação das Salas de Estudo 2 5

TOTAL 46 85

PESOS

AVALIAÇÃO SETORIAL 40%


