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Primeiramente, gostaria de parabenizar a Valéria Soledade de Almeida e 
sua equipe, pela iniciativa e pela organização deste Seminário; em segundo 
lugar, dizer da satisfação de estar aqui, mais uma vez, compartilhando com 
colegas um tema que nos é tão caro, mas ainda tão carente da colaboração 
de todos para que avancemos na busca de um status altamente qualificado 
das nossas bibliotecas; em terceiro, agradecer, em meu nome e da 
comunidade do Instituto de Ciência da Informação da UFBA, por estar 
aqui, não só como convidada, mas na condição de entidade parceira. 
 
Antes de tratar do tema que me foi proposto, gostaria de dizer que entendo 
este II Seminário relevante por si mesmo, pela proposta de dar 
continuidade a um trabalho que nos faz convergir, porquanto dele 
necessitamos para dar voz ativa às nossas bibliotecas no ambiente 
acadêmico e na sociedade; mas também relevante por constituir-se numa 
prévia do XVII SNBU, em Gramado, onde o produto que tirarmos daqui 
será lá apresentado já de forma mais refinada. 
 
E uma última coisa é o esclarecimento que me incumbe dar quanto ao 
protótipo que será apresentado dentro de pouco tempo. Ele leva um nome 
pomposo: Banco de Informações Gerenciais para a Construção de 
Indicadores de Desempenho de Biblioteca Universitária: conversão do 
modelo teórico em instrumento operacional; mas já tem um apelido  
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bastante conhecido e simples: BIG . Pois este protótipo - este é o 
esclarecimento que devo dar - encontra-se em uma versão ainda bruta, 
tendo passado apenas por um superficial polimento na última sexta-feira, 
dia 15, mediante a contribuição de professores, bibliotecários e alunos de 
graduação e de pós do ICI/UFBA. Aqui em Goiânia, vamos tentar um 
refinamento mais profundo, para que nos meses de julho a setembro Lia e 
eu trabalhemos com as contribuições geradas nos três grupos de trabalho 
organizados para este evento.  
 
Bem, começando: 
 
A literatura brasileira e a estrangeira são bastante fecundas na oferta de 
estudos e pesquisas sobre o trinômio planejamento-gestão-avaliação e não 
menos sobre bibliotecas universitárias. 
 
Mas, por dever de ofício, me sinto compelida a trazer, ainda que 
sumariamente, alguns pontos para rememoração ou mesmo reflexão, para, 
em seguida, tratar do assunto de interesse deste II Seminário Avaliação da 
Biblioteca Universitária Brasileira. 
 
Qualquer organização, para ter eficácia e efetividade no desempenho de 
suas funções e atividades, deve seguir um ritual de procedimentos, que 
podem ocorrer de modo sequenciado e/ou concomitante, como sabemos: 
 
1º) Estou me referindo, primeiramente ao estabelecimento e internalização 
da missão organizacional, tendo-a como elemento que deve nortear o 
gestor, na medida em que sua formulação, além de transcender as questões  
de ordem prática, deve expressar as crenças da organização, que implicam 
sua visão de futuro (seu ideal); deve revelar o que ela é, o que faz, o que a 
identifica (sua singularidade); deve falar uma linguagem mobilizadora 
(pró-atividade); deve projetar-se no tempo (ser atemporal); e deve ser 
comungada por todos. Em suma, a missão deve dizer o que somos e o que 
esperam de nós. (LUBISCO, 2011a, p. 44) 
 
2ª) Assim definida, ela deve dar os alicerces para plantar o planejamento, 
porquanto, se por uma lado ela reflete a natureza da organização, por outro, 
ela induz à definição de objetivos a alcançar, a partir de um modelo de 
estrutura e de gestão, além de requerer a avaliação, no sentido de medida 
do desempenho organizacional (LUBISCO, 2011a, p. 44) 
 
3ª) Crendo no planejamento como o processo que delineia 
prospectivamente as ações da organização, num determinado contexto 
histórico e político, estamos concordando que sem ele não há objetivos 
nem caminho a seguir (PALOM;TORT, 1991 apud PACIOS, 2005) 
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4º) Transformar esse objetivos em ações, serviços, produtos, por sua vez, 
implica considerar três elementos fundamentais: 
- a gestão, como processo de administrar os recursos humanos, materiais, 
financeiros etc; 
- as variáveis, como um conjunto de valores que interferem na 
organização; e 
- a tomada de decisão, como sendo as medidas tomadas para possibilitar a 
harmonia dessas variáveis (LUBISCO, 2011a, p. 45) 
 
5º) Sobre variáveis, gostaria de mostrar um diagrama das 6 variáveis 
básicas da Teoria Geral da Administração, inspirado em Chiavenato, por 
ilustrar com bastante clareza a relação sistêmica que subjaz qualquer tipo 
de organização: 
 
Figura 1 – Diagrama das seis variáveis básicas das organizações, segundo a Teoria  
                   Geral da Administração 
 
 

 
Fonte: Chiavenato (2003, p. 14) 
 
 
Pessoas – ou sujeitos, os cérebros e, eu diria, os corações da organização, 
que pensam, executam, se relacionam; 
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Estrutura  – conjunto de partes que representa as funções, as relações 
hierárquicas e os processos comunicacionais; 
 
Tarefas – as ações internas que compõem os serviços e a elaboração de 
produtos; 
 
Tecnologia – os conhecimentos e artefatos necessários à operacionalização 
das tarefas; 
 
Ambiente – o espaço de convivência dos sujeitos que sinergicamente 
determinam a cultura da organização; 
 
Competitividade – que no nosso caso, digo das bibliotecas, pode ser 
entendida como o conjunto de competências necessárias para a busca da 
otimização da oferta de serviços e produtos informacionais e não da                                 
concorrência pura e simples. 
 
6º) Ademais dessas variáveis, gostaria de retomar as funções ou processos 
administrativos, já citados, mas com o enfoque da inerência que eles têm 
dentro de uma organização: 
 
- o planejamento - como o processo que delineia prospectivamente as 
ações da organização, a partir de determinados parâmetros (ou padrões 
ideais) que, por sua vez, possibilitam o estabelecimento de objetivos 
decorrentes das funções e da missão organizacionais, num determinado 
contexto histórico e político; 
 
- a direção, isto é, a condução de pessoas, hoje preferentemente designada 
por alguns autores como execução, tendo em vista a expectativa da 
organização de contar com sujeitos especialistas e, consequentemente, 
autônomos no desempenho de suas tarefas; isto, na perspectiva das teorias 
“organizações que aprendem” e “organizações baseadas no conhecimento”, 
respectivamente, de Peter Drucker e Peter Senge (MIRANDA, 1993; 
BARBOSA; FRANKLIN, 2011); 
 
- a organização como a malha representativa da divisão do trabalho, das 
relações hierárquicas e das vias de comunicação; 
 
- o controle, concebido como o processo de acompanhamento e 
monitoramento de toda a dinâmica da organização, visando a sua 
avaliação, isto é, ao conhecimento sobre até que ponto ela está cumprindo, 
segundo sua missão e suas funções, o que foi planejado (objetivos), 
determinado (no âmbito da direção) e organizado (no que se refere à 
divisão do trabalho). Tudo isto na perspectiva de dar seguimento à rota, 
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ajustá-la ou reformulá-la, com base nos resultados obtidos e analisados. 
(LUBISCO, 2011a, p. 52) 
 
8º) Bem, chegamos assim às nossas questões centrais: questão A - a 
avaliação, que pode ser classificada sob diversos aspectos ou dimensões, 
não necessariamente excludentes ente si: 
- interna (autoavaliação) ou externa (por entidades credenciadas para tal 
fim) 
- objetiva (quando baseada em dados representativos do seu 
funcionamento) ou subjetiva (quando baseada na opinião do usuário) 
- diagnóstica (visando ao levantamento de determinada situação, portanto, 
a anteriori) ou a posterior (visando à medição de resultados), entre outras 
classificações que poderão ser encontradas na literatura. 
 
Todas elas são modalidades cuja escolha depende do fim pretendido e cujas 
ferramentas variam também pelo mesmo motivo. 
 
E questão B – a biblioteca universitária, nosso habitat profissional. 
 
Reunindo estes dois elementos (A + B = avaliação de biblioteca 
universitária)  e já orientada para o tema deste evento, apresento a seguir 
um elenco de aspectos a serem levados em conta no processo em pauta: 
 
Objeto da avaliação: o desempenho organizacional. 
 
Requisito para avaliar: ter o planejamento como uma iniciativa 
institucional e continuada, conduzida por equipe própria. 
 
Condições para avaliar: 

� coleta de dados resultantes da atividade da biblioteca, com 
periodicidade definida e de forma sistematizada (isto é, a intervalos 
regulares (anualmente, por ex.) e sempre da mesma maneira) de 
modo a obter-se séries históricas; 

� existência de padrões, no sentido de contar com parâmetros que 
representem a motivação para o desempenho ideal; 

� indicadores de desempenho, como medidas da qualidade dos 
serviços prestados na prática. 

 
Finalidades da avaliação: 

� determinar os níveis de desempenho dos serviços (notas, conceitos, a 
exemplo do que faz o INEP); 

� comparar as condições e resultados de uma ano para outro e entre 
bibliotecas congêneres; 

� justificar a existência da biblioteca, isto é, os investimentos que a 
mantêm e a satisfação dos seus usuários; 
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� identificar fontes de erro e de eficácia no seu desempenho. (MANO 
GONZÁLEZ, 1998, p. 176) 

 
Ferramentas: 

� na avaliação subjetiva, compreendem os instrumentos e métodos de 
coleta de opinião para conhecer o nível de satisfação do usuário 
(sentido amplo); 

� na avaliação objetiva, compreendem os instrumentos de coleta de 
dados estatísticos. 

 
Por ora, aqui estamos: na avaliação objetiva, a ser implementada mediante 
uma ferramenta ainda em estágio de protótipo , construída em planilha 
Excel, a partir de um modelo teórico de padrões (LUBISCO, 2007, 2009, 
2011b; LUBISCO;VIEIRA, 2011), discutido em foro nacional no I 
Seminário Avaliação da Biblioteca Universitária Brasileira (realizado em 
Salvador, 2008), na perspectiva da sua validação.  
 
No seu pouco tempo de existência, quase cai no esquecimento, não fora o 
Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Goiás tê-lo 
transformado, pioneira e ineditamente, em objeto de pesquisa. 
 
O citado modelo teórico, tal como se encontrava - registrado em papel -, 
seguindo a mesma estrutura dos instrumentos avaliativos dos INEP, não 
apresentava as necessárias condições de associação dos dados. E na 
convicção de que “não se administra o que não se mede” (Peter Drucker), 
foi gestado o instrumento operacional que aqui se apresenta em forma de 
protótipo, com as contribuições do Seminário de 2008 e, agora, 
concretizado pela mão dedicada e competente da professora Lia Terezinha 
Lana Pimenta de Moraes. 
 
É com imensa satisfação que apresento o criador e a criatura: Lia e o 
Banco de Informações Gerenciais para a Construção de Indicadores de 
Desempenho de Biblioteca Universitária [...] ou, simplesmente, BIG.  
 

Muito obrigada! 
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