
Capítulo 5
Recursos humanos

'A biblioteca pública deve ser eficazmente organizada e manti-
das normas profissionais de funcionamento.
O bibliotecário é um intermediário activo entre os utilizadores
e os recursos disponíveis. A formação profissional contínua do bi-
bliotecário é indispensável para assegurar serviços adequados.'

o pessoal é um recurso de importância vital no funcionamento
de uma biblioteca. Normalmente, as despesas com pessoal constituem
uma parte substancial do orçamento de uma biblioteca. Para fornecer
o melhor serviço possível à comunidade, é necessário manter pessoal
com formação adequada e altamente motivado, de modo a utilizar os
recursos da biblioteca de forma eficiente na satisfação das exigências
da comunidade. O pessoal deve ser em número suficiente para cum-
prir este objectivo.

A gestão do pessoal da biblioteca é, por sua vez, uma tarefa de
grande importância. Todo o pessoal deve estar a par da política do
serviço de biblioteca, ter deveres e responsabilidades bem definidos,
condições de emprego devidamente regulamentadas e salários com-
petitivos com os de outros empregos similares.

A biblioteca pública é um serviço dirigido a todos os membros da
comunidade, os quais têm necessidades variadas e mutáveis. Os fun-



cionários da biblioteca pública devem possuir uma série de compe-
tências e qualidades, entre as quais se contam a capacidade de re-
lacionamento, consciencialização social, aptidão para o trabalho de
equipa, capacidade de liderança e competência nas práticas e proce-
dimentos da organização. As qualidades e competências fundamen-
tais requeridas ao pessoal da biblioteca pública podem ser definidas
como:

• capacidade de comunicar positivamente com as pessoas
• capacidade de compreender as necessidades do utilizador
• capacidade de cooperar com indivíduos e grupos da comuni-

dade
• conhecimento e compreensão da diversidade cultural
• conhecimento do material que constitui a colecção da bibliote-

ca e dos modos de lhe ter acesso
• compreensão e identificação com os princípios do serviço pú-

blico
• capacidade de trabalhar com outros na oferta de um serviço de

biblioteca eficiente
• capacidade de organização, com a flexibilidade necessária para

identificar e realizar mudanças
• imaginação, visão e abertura a novas ideias e práticas
• disponibilidade para alterar métodos de trabalho perante no-

vas situações
• conhecimento das tecnologias da informação e da comunicação.

Verifica-se a existência das seguintes categorias de pessoal em
bibliotecas públicas:

• bibliotecários qualificados
• pessoal auxiliar
• pessoal especializado
• pessoal de apoio.

Em alguns países, existe a categoria adicional de técnico de
biblioteca, ou paraprofissional, com um nível intermédio de qualifi-
cações.

Em todas as categorias, o pessoal pode ser contratado quer em
regime de tempo inteiro quer a tempo parcial. Em alguns países, duas
ou mais pessoas partilham um só posto de trabalho, uma prática
conhecida como partilha de emprego. Talprática proporciona a opor-
tunidade de contratar e reter pessoal experiente que esteja impossibi-
litado de trabalhar a tempo inteiro.

Um bibliotecário qualificado é um profissional detentor de for-
mação em estudos de biblioteca e informação a nível de licenciatura
ou pós-graduação. As suas funções incluem a concepção, planeamen-
to, organização, execução, gestão e avaliação dos serviços e sistemas
de biblioteca e de informação de modo a satisfazer as necessidades
dos utilizadores dos serviços de biblioteca e de informação da comu-
nidade. Tais funções implicam ainda o desenvolvimento da colecção,
a organização e exploração de recursos, o aconselhamento e assistên-
cia aos utilizadores na busca e utilização de informação, e o desen-
volvimento de sistemas que facilitem o acesso aos recursos da
biblioteca. Os bibliotecários deverão ter contactos regulares com os
membros da comunidade que servem. A fim de cumprir cabalmen-
te as suas funções, a biblioteca deve dispor ainda na sua equipa pro-
fissional de pessoal especializado em áreas específicas, como, por
exemplo, na área infantil, no serviço de informação e no serviço de
referência.

A lista seguinte inclui alguns dos deveres do bibliotecário quali-
ficado. Não se trata de uma lista exaustiva e, por outro lado, não é
provável que o bibliotecário desempenhe todas as funções listadas si-
multaneamente:

• análise das necessidades de recursos e de informação da comu-
nidade

• formulação e execução de políticas para o desenvolvimento do
serviço

• planeamento de serviços destinados ao público e participação
na sua prestação

• recolha e apresentação de informação
• resposta a perguntas nas áreas de referência e informação, re-

correndo ao material apropriado



• apoio aos utilizadores na utilização dos recursos da biblioteca
e da informação

• desenvolvimento de serviços para satisfazer as necessidades de
grupos especiais, tais como o público infantil

• criação e manutenção de bases de dados para satisfazer as ne-
cessidades da biblioteca e dos seus utiliza dores

• concepção de serviços de biblioteca e de informação para satis-
fazer as necessidades do público

• desenvolvimento de políticas e sistemas de aquisição dos recur-
sos da biblioteca

• gestão e administração dos sistemas da biblioteca e de informa-
ção

• catalogação e classificação de materiais da biblioteca
• promoção dos serviços da biblioteca
• avaliação dos serviços e sistemas da biblioteca e medição do seu

desempenho
• selecção, avaliação, gestão e formação de pessoal
• gestão do orçamento
• planeamento estratégico
• participação no planeamento da concepção e organização do es-

paço em bibliotecas novas e remodeladas e em bibliotecas
itinerantes

• actualização pessoal nos desenvolvimentos correntes nas áreas
dos serviços de biblioteca e de informação, incluindo tecnolo-
gias relevantes.

Os deveres do pessoal auxiliar incluem funções de rotina na área
da circulação e tarefas operacionais, como, por exemplo, a arrumação
e verificação das prateleiras, processamento de materiais da bibliote-
ca, processamento de dados, arquivo, apoio administrativo e assistên-
cia ao utilizador a nível básico. Os auxiliares são o pessoal com quem
o público entrará em contacto mais frequentemente. Por conseguinte,
é importante que possuam em elevado grau competências de relacio-
namento interpessoal e de comunicação e que recebam formação apro-
priada.

Os serviços de biblioteca pública de maiores dimensões podem
empregar pessoal especializado para desempenhar funções específi-
cas, como, por exemplo, gestores de sistemas informáticos e pessoal
administrativo, financeiro, formador e de marketing. O pessoal espe-
cializado pode ser detentor de habilitações na área da sua especiali-
dade e não na área da biblioteconomia.

No pessoal de apoio incluem-se vigilantes, pessoal de limpeza,
condutores e pessoal de segurança. Desempenham funções importan-
tes, que contribuem para a regularidade de funcionamento do servi-
ço da biblioteca. Devem ser considerados como parte integrante do
pessoal da biblioteca.

A composição do pessoal deve, tanto quanto possível, reflectir
as características da população que serve. Sempre que, por exem-
plo, exista na comunidade um número significativo de pessoas de
um grupo étnico específico, devem existir membros desse grupo
na composição do pessoal da biblioteca. Tal demonstrará que a bi-
l:>liotecaé um serviço para todos os membros da comunidade local
e contribuirá para atrair utilizadores de todos os sectores do pú-
blico.

O pessoal da biblioteca pública tem a responsabilidade de man-
ter elevadas normas éticas no seu relacionamento com o público,
outros funcionários e organizações externas. Todos os membros do
público devem ser tratados numa base de igualdade e devem
ser envidados todos os esforços para garantir que a informação for-
necida é tão completa e exacta quanto possível. Os bibliotecários não
devem permitir que as suas atitudes e opiniões pessoais determinem



quais os membros do público servidos, nem que influenciem a
selecção e apresentação de materiais. Para que a biblioteca sirva
as necessidades de todos os membros da comunidade, estes têm
de ter confiança na imparcialidade do pessoal. As associações pro-
fissionais de alguns países elaboraram códigos éticos, que podem
ser utilizados como modelos para a introdução de códigos semelhan-
tes noutros locais. O sítio da IFLA/FAIFE inclui informação sobre
mais de vinte códigos de ética de bibliotecários de vários países.
(http://www.faife.dklethics/codes.htm)

as necessidades de pessoal especializado. Quando alguns dos servi-
ços são oferecidos ou complementados por uma agência central, re-
gional ou nacional, tal situação terá impacto sobre a quantidade de
pessoal requerida a nível local. O nível de recursos disponíveis cons-
titui também um factor crítico. Com estas e outras diferenças locais em
mente, e excluindo o pessoal de apoio, recomenda-se o seguinte ní-
vel básico de pessoal:

• Um membro do pessoal a tempo inteiro por cada 2500 habi-
tantes.

• Um terço do pessoal (excluído o pessoal de apoio) deve ser
constituído por bibliotecários qualificados.

O funcionamento de uma biblioteca deve resultar do esforço de
uma equipa cujos elementos tenham uma estreita relação de trabalho
entre si. Contudo, é importante que cada um destes elementos se ocu-
pe primordialmente de tarefas para as quais as suas competências e
habilitações o qualificam. Que bibliotecários profissionais de nível
superior, por exemplo, se ocupem de funções de circulação rotineiras
constitui um desperdício dos escassos recursos disponíveis. Pela mes-
ma razão, não se considera necessária a presença de um bibliotecá-
rio em todas as bibliotecas, quaisquer que sejam as suas dimensões
ou taxa de circulação. As bibliotecas pequenas com um horário de
funcionamento limitado não requerem a presença contínua de um
bibliotecário qualificado. No entanto, o seu funcionamento deve pro-
cessar-se sob a supervisão de um membro do pessoal qualificado.
Todos os utiliza dores têm direito ao acesso a um bibliotecário qualifi-
cado. Na altura da sua contratação, o funcionário deve receber um
contrato escrito em que claramente se definam os seus deveres e res-
ponsabilidades. Estes não devem ser alterados sem consulta prévia ao
elemento do pessoal em questão.

Estes são níveis básicos recomendados que serão condicionados
pelos contextos locais. Sempre que não estejam disponíveis dados
populacionais fiáveis, os níveis de pessoal podem ser estabelecidos
tendo em conta as dimensões da biblioteca, a variedade das suas fun-
ções e o número de utilizadores. Um outro método de determinar o
nível de pessoal adequado ao serviço de uma biblioteca consiste em
proceder a comparações (benchmarking) com bibliotecas de dimensões
e características similares.

Os bibliotecários qualificados devem ser detentores de licencia-
tura ou curso de pós-graduação em biblioteconomia e estudos de in-
formação numa escola de biblioteconomia. Para garantir a sua
actualização em relação aos desenvolvimentos mais recentes na sua
área, os bibliotecários devem manter um processo de formação pro-
fissional contínua, tanto a nível formal como informal. É de grande
importância que os bibliotecários de bibliotecas públicas mantenham
laços estreitos com a escola de biblioteconomia do seu país e estejam
ao corrente dos conteúdos curriculares dos cursos nela ministrados.
Sempre que possível, devem participar nas actividades das escolas,
ministrando palestras e participando, por exemplo, na selecção de
estudantes, e em outras formas apropriadas de cooperação.

A quantidade de pessoal necessária em cada serviço de bibliote-
ca será afectada por uma série de factores, como, por exemplo, o nú-
mero de edifícios ocupados pela biblioteca, as suas dimensões e
disposição, o número de secções em cada edifício, o nível de utiliza-
ção, os serviços oferecidos para além das instalações da biblioteca e



5.8 Acções de formação e actualização

A formação e actualização são elementos vitais das actividades de
uma biblioteca pública. Deve existir um programa planeado e contí-
nuo de formação de pessoal a todos os níveis, incluindo quer os fun-
cionários a tempo inteiro quer os que trabalham a tempo parcial. Os
rápidos desenvolvimentos nas tecnologias da informação tornam a
necessidade de formação regular ainda mais essencial, devendo o
acesso a fontes alternativas de informação ser incluído em todos os
programas de formação. Tanto o pessoal especializado como o de
apoio deve frequentar uma formação inicial de introdução às funções
e objectivos da biblioteca pública e ao contexto em que esta funciona.

Na elaboração do orçamento para a criação de novoS sistemas
devem ter-se em conta as despesas de formação. Nos serviços de bi-
blioteca de maiores dimensões, deve existir o cargo de Responsável
pela Formação, cujas funções são o planeamento e execução do pro-
grama de formação. De forma a garantir a disponibilidade de fundos
para formação de pessoal, uma percentagem fixa do orçamento deve
ser reservada para este fim.

• Recomenda-se que 0,5%-1% do orçamento total da biblioteca
seja reservado para actividades de formação de pessoal.

Este nível de financiamento de acções de formação deve ser man-
tido em períodos de reduções orçamentais, visto que a necessidade de
pessoal bem preparado é muito importante em tais circunstâncias.

Um método económico e eficaz de formação consiste na introdu-
ção de um sistema de mentorização. Um novo elemento trabalha com
um colega mais experiente, que o orienta e treina. O mentor deve ter
a capacidade de aconselhar o novo elemento do pessoal em questões
relacionadas com o seu trabalho e emprego. Deve ser mantida uma
lista pormenorizada da formação dada pelo mentor, de forma a ga-
rantir a sua efectiva execução.

~ara além das actividades internas de formação, devem ser pro-
porcIOnadas oportunidades ao pessoal de frequentar cursos de curta
duração e participar em conferências relevantes para o desenvolvi-
mento das competências necessárias para o desempenho das tarefas
que lhe competem. Devem ser encorajados a tornarem-se membros
activos da associação de bibliotecários adequada, já que tal cria laços
com outro pessoal de bibliotecas e proporciona oportunidades para
uma troca de ideias e experiências. Talvez seja igualmente possível
fomentar programas de intercâmbio com o pessoal de outras biblio-
tecas, quer no m~s~o país quer numa biblioteca similar noutro país,
o que pode constituIr uma experiência muito valiosa para todos os que
nela participem.

A fim de motivar e manter o pessoal competente, devem ser ofe-
recidas oportunidades para o desenvolvimento da carreira a todos os
níveis. ?eve existir um esquema de avaliação do desempenho que
pr?porc~one ao pessoal uma avaliação do seu desempenho e linhas de
onentaçao para o aperfeiçoamento e desenvolvimento das suas com-
petên_cias.Repre.senta ainda uma oportunidade para analisar a pro-
gressao na carreIra.

Todo o pessoal da biblioteca deve ter condições de trabalho sa-
tisfatórias, e os termos da contratação devem ser claramente defini-
dos no contrato entregue a cada novo membro do pessoal. Os salários
~~vem situ~r-se a um nível adequado ao trabalho a realizar e compe-
titivos relativamente aos de outros empregos similares na comunidade.

A saúde e a segurança do pessoal devem ter a máxima priorida-
de, com políticas e procedimentos definidos para reduzir os riscos.



tes s~ciais, para ajudar o pessoal da biblioteca a lidar com e t .
tuaçoes. s as S1-

• boas condições de trabalho para o pessoal
• mobiliário e equipamento ergonómicos
• disponibilidade de auxiliares técnicos para empregados com

necessidades especiais e deficiências
• elaboração de planos de evacuação e seu teste regular
• rectificação imediata de riscos para a saúde e a segurança iden-

tificados
• aplicação de normas de segurança reconhecidas a todo o equi-

pamento e cablagens
• estabelecimento de uma comissão de saúde e segurança
• nomeação e formação de funcionários como auxiliares de pri-

meiros socorros e encarregados da prevenção de incêndios
• oferta de dispositivos de segurança para o pessoal, especialmen-

te para o trabalho nocturno ou no exterior da biblioteca
• oferta de aulas de condução avançadas para o pessoal que con-

duz veículos da biblioteca
• vestuário protector, quando necessário
• limitação do peso de caixotes e de carga nos carrinhos de livros.

víduQu;ndo um~ biblioteca se SOcorredo auxílio voluntário de indi-
os I? .comu~dade para ajudar o pessoal da biblioteca, deve existir

uma po/h~a escnta com a definição das tarefas destes voluntários e
a su~ :e aç~o com o funcio~amento e o pessoal da biblioteca. Os vo-
luntanos nao devem ser utilizados em substituição do pessoal pago.

As bibliotecas públicas têm frequentemente um horário de fun-
cionamento longo, incluindo noites e fins-de-semana. Na elaboração
dos horários do pessoal deve ser tida em conta a necessidade de ho-
ras apropriadas para as suas actividades sociais. A promoção e ma-
nutenção de boas relações laborais com o pessoal é de importância
vital.

Em qualquer edifício de acesso livre ao público, o pessoal pode
ocasionalmente deparar-se com utilizadores cujo comportamento
seja desagradável e anti-social. O pessoal deve ser treinado nas
formas de lidar com tais situações e possuir sistemas de alarme para
alertar os colegas. Um superior hierárquico deve estar imediatamen-
te disponível para dar assistência ao funcionário em questão e
deve manter-se um registo pormenorizado de tais ocorrências. Deve
ser desenvolvido um sistema de apoio que envolva outros funcioná-
rios e pessoas de outros organismos, como, por exemplo, assisten-



Capítulo 6
Gestão e marketing das bibliotecas públicas

'Deve ser formulada uma política clara, definindo objectivos,
prioridades e serviços, relacionados com as necessidades da
comunidade local. A biblioteca pública deve ser eficazmente
organizada e mantidos padrões profissionais de funcionamento:

Uma biblioteca pública bem sucedida é uma organização dinâmi-
ca que trabalha em colaboração com outras instituições e indivíduos
para fornecer uma diversidade de serviços de biblioteca e de informa-
ção destinados a satisfazer as necessidades diversificadas e mutáveis
da comunidade. Para ser eficaz, requer gestores experientes, flexíveis
e detentores de formação adequada, e pessoal capaz de utilizar uma
grande variedade de técnicas de gestão. Este capítulo aborda os ele-
mentos-chave da gestão da biblioteca pública.

A gestão de uma biblioteca pública implica uma série de compe-
tências:

• liderança e motivação
• manutenção de relações eficazes com órgãos de tutela e

financiadores
• planeamento e desenvolvimento de políticas
• construção e manutenção de redes com outras organizações
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• negociações e gestão de orçamento
• gestão dos recursos da biblioteca
• gestão de pessoal . .
• planeamento e desenvolvimento de sistemas de bIblioteca
• gestão da mudança
• marketing e actividades de promoção
• contacto com a comunidade e actividades de lóbi.

o gestor de biblioteca tem um papel crucial na defes~ dos valo-
res das bibliotecas públicas como parte integrante de uma mfra-estru-
tura internacional, nacional e local. Tem o dever de promover a causa
das bibliotecas públicas junto de políticos e figuras-~a,:,e a tod?s .os
níveis, garantindo a sua sensibilização para a i~portanCla _dasbIblio-
tecas públicas e atraindo os fundos adequados a manutençao .e~esen-
volvimento dos serviços por elas prestados. O gesto r de bIblioteca
deve manter as autoridades governamentais informadas sobre novOS
desenvolvimentos que possam afectar os serviços da biblioteca pública
e recordar-lhes que esta é um elemento fundamental no acesso a no-

vos serviços.
O gestor de biblioteca é responsável pela m~tivação. d~ pessoal e

por transmitir energia, vitalidade e força ao serVIçoda bIblIoteca e ao
seu pessoal. O gestor desempenha ig~almente um p.apel fulcral ~.a
gestão do desenvolvimento de instalaçoes e na garantia de uma utilI-
zação eficaz dos recursos disponíveis, incluindo-se nestes as tecnolo-
gias da informação destinadas a facilitar a resposta por p~rte do
serviço da biblioteca e informação às necessidades da comumdade.

6.2.2 Relações com órgãos de tutela e financiadores

Para atingir os seus objectivos, a b~blioteca púb~ica ne~ess~tade
financiamento adequado e sustentado. E de extrema Im~ortar;Cl~que
o gestor de biblioteca estabeleça e mante~a uma ~el~çaoproxlma :
positiva com os órgãos que tutelam o servI~o .da bIblIoteca e qu: fi-
nanciam o seu funcionamento. O gestor da bIblioteca, enquanto duec-
tor do serviço de biblioteca pública, deve ter acesso directo ao órgão
ou comissão directamente responsável pelo serviço da biblioteca~Para
além das reuniões formais, é de todo o interesse a manutençao de

contactos informais regulares entre o gestor da biblioteca e os mem-
bros do órgão de tutela, devendo estes últimos ser informados sobre
o serviço da biblioteca e quaisquer desenvolvimentos correntes e fu-
turos.

• a biblioteca dá resposta às necessidades da comunidade
• ~ órgão de ~te~a, a gestã? e o pessoal compreendem os objec-

tivos que a bIbhoteca esta a tentar atingir
• o financiamento público é utilizado de forma eficaz e respon-

sável
• é mantida a continuidade de serviço, independentemente das

mudanças de pessoal .
• com o desenvolvimento de novos serviços, a biblioteca alarga

as expectativas da comunidade
• a biblioteca é capaz de responder eficazmente à mudança.

As tarefas de determinação dos alvos da biblioteca pública
defi~i~ão de objectivos a curto e a longo prazo e de estratégias, e ~
medIçao do desempenho são necessárias para garantir uma oferta
d.os serviços da biblioteca baseada na igualdade, eficiência e eficá-
Clae r;o .acesso aberto. a to~os os sectores da comunidade. Os planos
estrategIcos e operaclOnms requerem formulação, documentação e
adopção.

_O planea~en_to não deve fazer-se isoladamente, mas em conju-
gaçao co~. os orgaos de tutela e financiadores, o pessoal da bibliote-
ca e os utihzado~~s existe~tes e potenciais. Um plano estratégico deve
centrar-se no utilIzador e mcluir os seguintes elementos:

• análise das realizações alcançadas
• exame das necessidades
• identificação de prioridades e alvos a curto prazo
• desenvolvimento de estratégias para atingir os alvos
• identificação de factores críticos de sucesso
• distribuição do orçamento
• disponibilização de recursos para atingir um nível óptimo de

desempenho
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nh m termos de entradas• medição e avaliação do desempe o e
(input) e saídas (output) , .

1· - de necessidades e pohtlcas.• reava laçao

6.2.4 Planeamento operacional

, ' . garantir que as activida-Um plano operacional e necessano para . to das prio-
. . t- entradas no cumpnmen

des do serviço de blbl~~tecaes ao c1 estratégico e deve reflectir os
ridades e alvos identlfIcados no pano
seguintes elementos:

~ . s aos utilizadores
• concen~raç:o nos ser:Vlç.odes e alvos do plano estratégico
• concretlzaçao das pnonda .' s das estratégias acorda-
• formulação de elementos operaclOnal

dd
as

l' ento de alvos claramente identificado dentro de• esenvo VIm
prazos realistas e praticáveis ,. ' 1d t adas

• definição de saídas (output) atinglVelspara o mve e en r

(inp~t~ _ 1d biblioteca que leva a cabo as activi-• partlClpaçao do pessoa a

dades bT dades a elementos identificados do• atribuição de responsa 1 1,

pessoal naamobatpe:;::~~i~~~:~,sa~~:fa~tlreformular o plano a in-
• um progr

tervalos regulares.

Em caso de necessidade de regulamentadçãoou leg:~~i:~~~~;~
d' t pecíficos estes evem ser

de políticas e proce lmen os es . 'dos a todas as pessoas envol-
d tados e comumca

formulados, ocumen ., de marketin , o estudo do mercado, as
vidas. Os planos comerCIaISe .d d: e os estudos de utilizado-
análises das necessidades da ~omum ~edo processo de gestão.
res e não utilizadores devem ~~~rle~e defender a mudança positiva

O planeamento para o f~ inimizar o impacto da transição nos
e a flexibilidade e ter ~~mofIm ~odos os intervenientes devem estar
serviços, pessoal e utlhzaddores.d ça para que este seja bem suce-
envolvidos no processo e mu an
dido.

O gestor de biblioteca deve assegurar o desenvolvimento e ma-
nutenção de redes a nível nacional, regional e local, utilizando as tec-
nologias de informação e da comunicação sempre que tal seja
apropriado. Desta forma, um vasto leque de recursos pode tornar-se
acessível ao utilizador a nível local. O gestor de biblioteca deve ain-
da desenvolver boas relações de trabalho com outras organizações da
comunidade, como, por exemplo, escolas, outros serviços governa-
mentais locais e organizações voluntárias, com o duplo objectivo de
beneficiar os utilizadores e afirmar o papel da biblioteca pública no
centro das actividades da comunidade. O gestor de biblioteca deve,
sempre que possível, garantir que a biblioteca desempenhe um
papel activo e positivo dentro da estrutura organizativa da institui-
ção-mãe.

A gestão e o planeamento financeiros são de importância vital no
funcionamento eficiente da biblioteca (desempenho óptimo), econó-
mico (custos mínimos) e eficaz (máximo benefício). Para atingir estes
alvos, o gestor de biblioteca deve:

• procurar formas de melhorar os níveis de financiamento pro-
venientes de fontes governamentais nacionais, estatais, locais ou
outras

• elaborar planos de 3 a 5 anos baseados nos planos a longo pra-
zo da biblioteca, que incluam propostas para os financiamen-
tos necessários

• afectar verbas para actividades identificadas na declaração de
políticas da biblioteca, baseadas nas prioridades previamente
determinadas

• estabelecer parcerias, sempre que apropriado, para a coopera-
ção em aquisições, de forma a maximizar o uso das verbas dis-
poníveis

• empreender estudos financeiros para determinar o custo de ac-
tividades e programas e assim facilitar planeamentos futuros

• manter uma política de renovação sustentada de instalações e
equipamento



• avaliar e aplicar técnicas automatizadas, sen:pre que apropria-
do, para melhorar a eficiência e o bom funcIO~~me~to

• introduzir sistemas que garantam a responsabIhzaçao de todos
os funcionários encarregados de qualquer parte do orçamento
pela utilização das verbas que lhes compete gerir

• melhorar a produtividade e a eficiência do pessoal.

Uma das parcelas mais importantes do ~r~a_mentode u~~ bibli~-
teca é a que diz respeito às despesas na aqUIsIçao.de matenaIS de bI-
blioteca. O gestor de biblioteca deve tomar medIdas para que estas
verbas sejam despendidas de forma apropriada e de acordo_com .as
prioridades estabelecidas para a biblioteca, e q~e.a manute~~ao e dIS-
ponibilização dos materiais proporcionem o maXImobenefIcIOpara o
utilizador da biblioteca.

O pessoal da biblioteca é um elemento. vital dos seus recursos
e os salários constituem normalmente a maIOr parte do orça~ento.
É muito importante que a gestão do pessoal seja sensata, consIsten-
te e se baseie em princípios sólidos, para que 0_trabalh? se ~esen-
volva com eficiência e altos níveis de motivaçao e sahsfaçao. Na
gestão de pessoal, os seguintes elementos são de especial impor-
tância:

• Um processo justo e transparente de contratação de pessoal. A.s
características do lugar e o perfil do candidato devem ser de!I-
nidos anteriormente ao anúncio público da vaga. As entreVIS-
tas devem ser conduzi das de forma justa para todos os can~i-
datos. As contratações devem basear-se unicamente na avaha-
ção profissional e adequação ao posto, sem que quaisquer ou-
tros factores as influenciem.

• Boa comunicação entre os funcionários a todos os níveis. Os ges-
tores devem passar regularmente revista aos sistemas de comu-
nicação interna, para se assegurarem de que o pessoal se encon-
tra bem informado sobre as políticas e procedimentos do ser-
viço da biblioteca.

• Oportunidade de participação do pessoal no desenvolvimento
de políticas e procedimentos operacionais. Devem ser encora-
jadas as iniciativas no sentido de fazer o melhor uso possível
~as ~o~petências e experiência do pessoal. Ao integrar os fun-
cIOnar:~sno process? de tomada de decisão, estes sentirão que
as pohhcas e procedImentos do serviço lhes «pertencem».

• Possibil~dad~de a~0I:ção de princípios de acção afirmativa, que
podem mclUIra cnaçao de postos de trabalho para áreas de ne-
cessidades especiais.

6.7 Planeamento e desenvolvimento
de sistemas de biblioteca

.A ~tilização. eficaz dos recursos da biblioteca pública implica
a cnaçao de vanados sistemas, como, por exemplo, o controlo da
circu.la~ão,a gestão financeira e as comunicações internas. O gesto r
de bIblIoteca deve assegurar a introdução de sistemas apropria-
dos, socorrendo-se, sempre que necessário, de pessoal especializado
para o s~~ de~envolv~mento. O pessoal deve ter formação adequa-
da na uhhzaçao dos sIstemas, cuja eficácia deve ser revista regular-
mente.

6.8 Gestão da mudança

. À semelhança de muitas outras organizações, as bibliotecas pú-
blIcasatravessam um período de mudança contínua sem precedentes,
em ~onsequência do rápido desenvolvimento da tecnologia da infor-
maçao e das mudanças sociais e demográficas que se estão a verifi-
car. Esta situação apresenta oportunidades únicas para a biblioteca
p~bli~a, já que o fornecimento de informação é um dos seus papéis
pnnCIpaIs. Os gestores e o pessoal confrontam-se com o desafio de
garantir a introdução das mudanças com a máxima eficácia e um
mínimo de perturbação para o funcionamento da organização. Os
gestores das bibliotecas devem estar conscientes das questões resul-
tantes da mudança contínua e profunda e estabelecer métodos para
lidar com elas.
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Os gestores de biblioteca devem manter-se ao corrente das alte-
rações dentro e fora da área das bibliotecas com impacto sobre o de-
senvolvimento do serviço. Devem reservar um período para a leitura
e o estudo, de forma a poderem antecipar os efeitos das mudanças,
particularmente as tecnológicas, na configuração futura do serviço.
Devem ainda tomar medidas para que os responsáveis pela elabora-
ção de políticas e outro pessoal se mantenham informados sobre os
desenvolvimentos futuros.

O gestor de biblioteca responsável pelo serviço da biblioteca pú-
. blica é o responsável máximo pelo serviço, em conjunção com o ór-
gão de tutela. Contudo, todos os funcionários responsáveis por
quaisquer recursos da biblioteca, quer se trate de materiais, de pes-
soal ou de instalações, têm um papel na gestão, o que deve ser re-
conhecido pelo gestor da biblioteca e os elementos do pessoal em
questão. A estes devem ser facultadas formação adequada e a partici-
pação no desenvolvimento da política da biblioteca, sempre que pos-
sível. As responsabilidades de gestão devem ser delegadas em
elementos do pessoal a um nível apropriado. As responsabilidades
delegadas devem ser claramente definidas, bem como os mecanismos
de prestação de contas aos superiores hierárquicos. O pessoal deve
receber a formação requerida para o desempenho cabal das respon-
sabilidades delegadas. Um sistema planeado de delegação faz o me-
lhor uso possível das competências e experiência de um grande
número de elementos do pessoal e proporciona oportunidades para
o desenvolvimento profissional. Contribui ainda para o aumento do
número de pessoas envolvidas no desenvolvimento e funcionamento
do serviço da biblioteca, assim como a satisfação no trabalho, e pre-
para o pessoal para uma promoção, quando surgir a oportunidade.

Uma grande variedade de instrumentos de gestão pode ser utili-
zada numa biblioteca pública. A sua relevância dependerá de uma

série de factores, como, por exemplo, o contexto cultural, as dimen-
sões e tipo do serviço, o estilo de gestão de outras secções na mesma
organização e a experiência e fundos disponíveis. No entanto, os se-
guintes ~nstrumentos são de importância para as bibliotecas públicas
em pratIcamente qualquer situação:

• análise das necessidades da comunidade
• monitorização e avaliação
• medição do desempenho.

De modo a fornecer serviços que vão ao encontro das necessida-
des de toda a comunidade, a biblioteca pública tem em primeiro lu-
gar de proceder à determinação dessas necessidades. Como as
necessidades e as expectativas estão sujeitas a mudanças, este processo
terá de ser repetido a intervalos regulares, provavelmente de cinco em
cinco anos. Uma avaliação das necessidades de uma comunidade é um
processo no qual a biblioteca recolhe informação pormenorizada
sobre a comunidade local e as suas necessidades de serviços de bi-
blioteca e de informação. O planeamento e o desenvolvimento de
políticas baseiam-se nos resultados desta avaliação, possibilitando as-
sim a adequação dos serviços às necessidades. Em alguns países, a rea-
lização de um inquérito às necessidades da comunidade é um
requisito legal da autoridade local. A informação a ser recolhida in-
cluirá:

• dados sociodemográficos sobre a comunidade local, como, por
exemplo, o perfil etário e de sexo, a diversidade étnica e o ní-
vel educacional

• dados sobre organizações na comunidade, como, por exemplo,
instituições educativas, centros de saúde, hospitais, estabeleci-
mentos prisionais, organizações voluntárias

• informação sobre empresas e comércio na localidade
• a área de captação da biblioteca, ou seja, onde os utilizadores

da biblioteca vivem em relação às instalações da biblioteca
• padrões de transporte na comunidade
• serviços de informação fornecidos por outras organizações na

comunidade.



Esta não é uma lista exaustiva e seria necessária uma investiga-
ção mais aprofundada para determinar a informação necessária para
avaliar as necessidades da comunidade em cada situação. No entan-
to, o princípio de elaboração de um perfil da comunidade, permitin-
do ao bibliotecário e ao órgão de tutela planear o desenvolvimento e
a promoção de serviços com base nas necessidades da comunidade, é
importante, seja qual for o contexto local. A avaliação deve ser com-
plementada através de sondagens regulares aos utilizadores, com a
finalidade de determinar quais os serviços de biblioteca e de informa-
ção pretendidos pelo público e a que nível, e a sua opinião sobre os
serviços prestados. O trabalho de sondagem deve ser conduzido por
especialistas e, para obter resultados mais objectivos, por uma orga-
nização externa, sempre que haja disponibilidade de recursos.

À medida que o serviço de biblioteca se encaminha em direcção
aos seus alvos, o órgão de gestão deve responsabilizar-se pelo controlo
financeiro e monitorização e avaliação das actividades da biblioteca.
O órgão de gestão deve monitorizar continuamente o desempenho do
serviço de biblioteca, a fim de garantir que.as estratégias e resultados
operacionais estão a atingir os objectivos definidos. Deve proceder-se
de forma continuada à recolha de dados estatísticos, a fim de possi-
bilitar a identificação de tendências. Os estudos das necessidades e
reacções da comunidade, assim como os indicadores de desempenho,
são instrumentos valiosos na monitorização dos objectivos atingidos
pela biblioteca. Devem ser desenvolvidas técnicas para medir a qua-
lidade dos serviços fornecidos e o seu impacto sobre a comunidade.
Todos os programas e serviços devem ser avaliados regularmente,
para averiguar se:

• estão a atingir os objectivos e alvos declarados da biblioteca
• são fornecidos de facto e regularmente
• vão ao encontro das necessidades da comunidade
• são capazes de dar resposta a necessidades em mudança
• necessitam de melhoramentos, nova direcção ou redefinição
• têm recursos adequados
• são eficazes em função dos custos.

. Os procedimentos e processos vigentes na biblioteca requerem
Igualmente uma avaliação e uma revisão constantes, de forma a au-
mentar a sua eficiência e bom funcionamento.

6.10.3 Indicadores de desempenho

. A dispo~ibilidade de dados fiáveis sobre o desempenho é um
Instrumento Importante na avaliação e aperfeiçoamento da eficiência
eficácia e qualidade do serviço. A recolha de dados estatísticos relati~
vos a recursos, pessoal, serviços, circulação, actividades, etc., fornecerá
os elementos necessários para o planeamento, demonstrará a aceita-
ção de responsabilidades e contribuirá para a tomada de decisões in-
formadas no âmbito da gestão.

Os seguintes indicadores-chave de desempenho podem ser utili-
zados para avaliar e monitorizar o cumprimento dos objectivos da
biblioteca.

• empréstimos per capita
• número total de visitas à biblioteca per capita
• percentagem da população inscrita
• empréstimos por item, ou seja, a rendibilidade dos recursos
• perguntas de referência per capita
• empréstimos por hora de abertura
• número de acessos a serviços electrónicos e outros materiais não

impressos

• fundo total per capita
• oferta de terminais/computadores pessoais per capita
• ofe~ta de catálogos em linha de acesso público (OPACs) per

capzta

• relação entre número de funcionários a tempo inteiro, ou equi-
valente, e população



• relação entre número de funcionários profissionais e população
• relação entre número de funcionários a tempo inteiro ou equi-

valente, e utilização da biblioteca

• sondagens de opinião dos utilizadores
• número de pedidos de informação respondidos satisfatoriamente

• custos unitários por função, serviço e actividade
• custos de pessoal por função, por exemplo, livros processados,

programas
• custos totais per capita, por utilizador, por visitante, por posto

de serviço, etc.

• testes de comparação (benchmarking) de dados estatísticos com
outros serviços relevantes e comparáveis internacional, nacio-
nal e localmente.

A acrescentar à recolhà e análise de estatísticas de serviço no que
diz respeito aos investimentos e ao rendimento, devem averiguar-se
as necessidades não declaradas de não utilizadores através de estu-
dos de mercado que incluam a utilização de entrevistas em grupo e
sondagens à comunidade.

Quando não estão disponíveis estatísticas populacionais fidedig-
nas, o desenvolvimento de indicadores de desempenho fiáveis torna-
-se mais difícil. Podem utilizar-se estimativas de totais de população,
a comparação de custos com estatísticas de utilizadores e visitantes e
testes de comparação (benchmarking) com outras bibliotecas de carac-
terísticas similares.

A medição do desempenho é utilizada há já alguns anos em biblio-
tecas públicas. São definidos indicadores de medição de desempenho

para medir o investimento nas bibliotecas, ou seja, os recursos destina-
dos ao serviço na sua globalidade ou a serviços específicos, e o ren-
dimento, aquilo que se atinge em consequência da actividade
desempenhada. Por exemplo, o estabelecimento de um serviço de es-
clarecimento aos utilizadores requer o investimento em pessoal, mate-
riais, equipamento e espaço. Os resultados são o número de pedidos
recebido, o número satisfeito, o nível de utilização dos recursos e de
outros serviços, como, por exemplo, o serviço de reservas, resultante da
actividade original. Estas medidas podem então ser comparadas cada
ano, para determinar se o funcionamento do serviço está a melhorar.

.>A Autoridade Nacional de Bibliotecas da Dinamarca fornece às biblio-
tecas públicas uma base de dados, software e um guia para a medi-
ção do desempenho. Proporciona a todas as bibliotecas públicas da
Dinamarca a oportunidade de recolher informação da mesma forma,
o que lhes dá um excelente instrumento para fazer análises compara-
tivas (benchmarking). Podem ainda comparar as suas estatísticas com
os resultados de um grande estudo de utilizadores. (http://www.kib.dk)

.>No Chile, desenvolveu-se um sistema de gestão participativa das bi-
bliotecas públicas. Funciona através da análise do contexto e da
comunidade circundantes e da disponibilização de métodos de tra-
balho para proiectar, planear e realizar actividades culturais com a
participação dos habitantes locais. Inclui procedimentos para a pros-
secução da gestão participada, através da medição da qualidade do
trabalho e do impacto que as bibliotecas públicas estão a ter na
comunidade local.

A tecnologia informática torna a medição de desempenho uma
tarefa mais simples e permite o estabelecimento e uso de modelos mais
sofisticados de utilização da biblioteca no desenvolvimento dos ser-
viços. A medição de desempenho deve ser um processo planeado, e
efectuado consistentemente ao longo de um período de tempo. Pode
encontrar-se informação mais pormenorizada sobre indicadores de
desempenho da biblioteca na norma ISO 11620:1998 Informação e Do-
cumentação. Indicadores de Desempenho da Biblioteca.

Uma outra forma de obter um indicador útil do sucesso de um
serviço de biblioteca consiste em comparar medidas-chave de entra-
da (input) e saída (output) com outras bibliotecas públicas de dimen-
sões e características similares. Este processo é normalmente designado



como benchmarking e é um útil auxiliar na medição do desempenho
efectuada internamente.

Os gestores das bibliotecas podem utilizar técnicas de marketing
que lhes permitam compreender as necessidades dos seus utilizado-
res e planear com eficácia a satisfação dessas necessidades. A biblio-
teca deve igualmente promover os seus serviços junto do público, de
forma a mantê-lo ao corrente dos serviços disponíveis para satisfa-
zer as suas necessidades em termos de biblioteca e informação.

A biblioteca deve possuir uma política escrita de comunicação,
marketing e promoção que lhe permita empreender uma promoção
planificada dos seus serviços junto do público. A política deve incluir
uma estratégia de marketing e comunicação e métodos de avaliação dos
programas promocionais.

Para a aplicação da sua estratégia de marketing, a biblioteca deve
desenvolver um plano coerente de marketing e promoção baseado na
política estabelecida. Este pode incluir os seguintes elementos:

• utilização positiva de meios impressos, electrónicos e de comu-
nicação

• mostras e exposições
• sinalização interior e exterior eficaz
• publicações regulares e preparação de listas de recursos e fo-

lhetos
• campanhas de leitura e literacia
• elaboração de campanhas destinadas a satisfazer as necessida-

des de pessoas com deficiências físicas e sensoriais
• feiras do livro
• sítios da biblioteca na Internet

• ligações de e para sítios e portais relacionados
• grupos de amigos da biblioteca
• semana anual de comemorações da biblioteca e outras activi-

dades colectivas de promoção
• comemoração de aniversários e anos especiais
• informação sobre a biblioteca em listas telefónicas e outras lis-

tas comunitárias
• actividades e campanhas de angariação de fundos
• actividades de contacto com o público e com grupos da comu-

nidade
• publicações especiais da biblioteca, como, por exemplo, a his-

tória da biblioteca e a história da comunidade.

Esta lista não é exaustiva, podendo ser-lhe adicionados outros
elementos, dependendo dos contextos locais.

O pessoal das bibliotecas deve possuir formação que lhe permita
utilizar os meios de comunicação para promover o serviço da biblio-
teca e responder a questões colocadas por órgãos desses mesmos
meios. Deve ter a capacidade de escrever artigos para jornais locais e
elaborar comunicados à imprensa. Deve estar familiarizado com as
técnicas de comunicação e de entrevistas na rádio e na televisão. Deve
ainda ser capaz de promover a biblioteca e os seus serviços através
de redes informáticas e de telecomunicações, incluindo a criação de
sítios da biblioteca na Internet.

Os gestores das bibliotecas têm a responsabilidade de conscien-
cializar a comunidade para a importância dos serviços presta-
dos pela biblioteca. Os organismos financiadores a nível municipat
regional e nacional devem ser alertados para o papel fulcral desem-
penhado pela biblioteca na comunidade e apoiar o seu desenvolvi-
mento.



A biblioteca deve ter uma política aprovada e um programa per-
manente para o desenvolvimento do apoio da comunidade. Isto pode
compreender:

• manutenção de uma organização de 'amigos da biblioteca' des-
tinada à angariação de fundos e a funções gerais de apoio .

• colaboração com apoiantes dentro da comunidade na defesa de
grandes iniciativas, tais como novas instalações e serviços

• estabelecimento de laços com grupos comunitários para o aper-
feiçoamento de partes da colecção ou consolidação de serviços
específicos

• colaboração com grupos que desejem manifestar-se a favor do
serviço da biblioteca e do seu desenvolvimento

• participação do pessoal da biblioteca em actividades destina-
das a aumentar o conhecimento da diversidade e valor do ser-
viço de biblioteca.

o apoio da comunidade depende igualmente do fornecimento
efectivo por parte da biblioteca dos serviços que se compromete a
prestar.

A biblioteca deve ter um registo escrito de políticas estabelecidas
e adoptadas que definam o seu papel na obtenção de apoio público
para o serviço de biblioteca.

Um público bem informado pode prestar um apoio inestimável
ao serviço de biblioteca pública e promovê-lo activamente no seio da
comunidade. Levar as pessoas a referirem-se de forma positiva à bi-
blioteca e aos seus serviços é um dos instrumentos mais eficazes de
marketing. Fazer lóbi implica a interacção com responsáveis pela to-
mada de decisões, de forma a assegurar objectivos específicos na fase
apropriada do processo legislativo, de definição de políticas ou
de orçamento.

6.11.7 Colaboração com os órgãos de tutela

Os gestores das bibliotecas devem reunir-se pelo menos uma vez
por ano com os principais órgãos que tutelam e financiam a bibliote-
ca, a fim de passar em revista os serviços da biblioteca, os planos para
o seu desenvolvimento, as realizações alcançadas e obstáculos encon-
trados. Os bibliotecários devem aproveitar todas as oportunidades que
se lhes deparem de envolver o órgão de tutela nas actividades princi-
pais da biblioteca. Para este fim, podem aproveitar-se eventos como a
abertura de uma nova biblioteca, o lançamento de um novo serviço, a
instalação do acesso público à Internet, a constituição de uma nova
colecção e a inauguração de uma iniciativa de recolha de fundos.

. . U~a das estratégias promocionais mais eficazes consiste na par-
tlClpaçao de pessoal da biblioteca bem informado e de membros de
comissões ou órgãos dirigentes nas actividades da comunidade. Po-
dem citar-se os seguintes exemplos:

• apresentação de livros e actividades na rádio e na televisão
• colaboração em grupos adultos e infantis de literatura e cul-

tura
• colaboração em jornais
• apoio a organizações e campanhas de literacia
• participação nas actividades das organizações locais
• apoio a iniciativas escolares
• participação em associações de história e genealogia locais
• adesão a uma organização de caridade, como, por exemplo, os

Rotários
• visitas a organizações locais para promover o serviço da biblio-

teca.

A biblioteca deve promover regularmente a avaliação do seu pro-
grama de marketing e promoção e assegurar-se de que os resultados da
avaliação são tidos em conta no planeamento de programas futuros.


