
Formação do Grupo de Estudos 

O Grupo de Estudos foi criado a partir do planejamento 

participativo realizado em dezembro de 2011, que identificou a 

necessidade de formar pequenos grupos de estudos para 

aprofundar os conhecimentos ligados às melhores práticas de 

gestão de bibliotecas, de forma a promover a otimização dos 

resultados e o posicionamento das bibliotecas junto às 

administrações locais e respectivas comunidades 

 



Participantes do Grupo de Estudos 

 

Formado por gestores das Bibliotecas de: Araraquara, Bauru, 

Guarulhos,  Lençóis Paulista, Limeira, Pindamonhangaba, 

Piracicaba, Presidente Prudente, São Bernardo do Campo, São 

Carlos, São José do Rio Preto, Biblioteca de São Paulo, Sumaré 

 



● 
 

Metodologia de trabalho  

• Conteúdo baseado em metodologia desenvolvida pela Diagrama 
Consultoria, pertencente à Fundação Douglas Andriani, 
complementado por literatura nacional e internacional sobre 
gestão da qualidade 

• Reuniões mensais com colaboradores e participantes de cada 
Biblioteca envolvida 

• Aplicação das técnicas pelas Bibliotecas com acompanhamento 
dos colaboradores 

• Apresentação e discussão dos resultados alcançados pelas 
Bibliotecas 

• Publicação no site Aprender Sempre 

 



SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

www.apredersempre.org.br 

 

 

GRUPO DE ESTUDOS: GESTÃO PELA QUALIDADE 

22/11/2012 



CONCEITOS E TÉCNICAS DE GESTÃO 

Aplicação dos 5Ss 

• O caminho da revitalização da organização por meio da 

aplicação dos sensos de: 

• Organização 

• Arrumação 

• Limpeza 

• Padronização/Saúde 

• Disciplina 

 



Antes 

Depois 

Biblioteca de São Carlos 



Antes Depois 

Biblioteca de São Paulo 



FOLHA DE AVALIAÇÃO

Relatório
Local: BMOL - ADMINISTRAÇÃO                        

Itens para Verificação Padrão Peso 6/07 13/07 31/07

ORGANIZAÇÃO
Há material suficiente para o trabalho 
do dia-a-dia?

Todo material necessário para a 
rotina, incluindo material de apoio 
para cadastramento e lápis para 
usuário.

10 10 10 10

Há excesso de materiais no local de 
trabalho?

Todo material necessário para a 
rotina, incluindo material de apoio 
para cadastramento e lápis para 
usuário.

10 9 10 9

Há material fora de seu lugar de 
guarda?

Todo material tem que ter local 
especifico para ficar guardado.

10 10 8 6

ARRUMAÇÃO
Há bolsas e sacolas no chão ou 
penduradas na cadeira
(exceto agasalhos)?

Guardar bens de uso pessoal em 
armários apropriados

10 10 10 10

Os locais definidos para cada objeto 
estão identificados com
etiquetas padronizadas pelo Comitê 
dos 5S's?

Tudo identificado com etiquetas 
em Tahoma 14.

10 10 10 10

Gavetas, pastas... estão arrumados? Esses locais devem permanecer 
com seus objetos/materiais nos 
seus devidos lugares, identificados 
e de forma acessível

10 7 10 10

LIMPEZA
Há xícaras e copos da cozinha no 
ambiente de trabalho?

Café e lanche apenas em local 
apropriado

10 10 10 10

O ambiente está limpo? O ambiente deve estar livre de pó 
e de sujeira de qualquer natureza.

10 10 10 10

Há excesso no cesto de lixo? Não exceder o limite do cesto de 
lixo.

10 10 10 10

PADRONIZAÇÃO
Há elemento de ambientação no local? Sem excesso. Não atrapalhar o

andamento do trabalho.
10 10 10 10

Há identificação do conteúdo dos 
armários com etiquetas padronizadas?

Tudo identificado com etiquetas 
em bom estado de conservação e 
totalmente fixadas (Tahoma 14)

10 8 10 10

DISCIPLINA
A limpeza/organização é mantida 
diariamente?

Limpeza precisa ser mantida 
diariamente.

10 10 10 10

Há objetos de uso pessoal no local 
destinado ao material de
apoio?

Os objetos de uso pessoal devem 
ser guardados em local 
apropriado.

10 10 7 8

Os objetos são devolvidos ao seu 
lugar?

Os objetos devem ser devolvidos 
ao seu devido lugar ao final do 
expediente.

10 9 10 9

Avaliador: Deivison Oliver                                 Assinatura área avaliada __________________



CONCEITOS E TÉCNICAS DE GESTÃO 

 

PDCA  

● Planejamento 

● Desenvolvimento 

● Checagem 

● Ação Corretiva 

 



 

PROCEDIMENTO DE PLANEJAMENTO 
 

PLAN 01/12 

 

DIRETORIA: Cultura SETOR: BMOL/Espaço 

POLÍTICA: Aplicação do 5S na Biblioteca Municipal 
“Orígenes Lessa” e no Espaço Cultural Cidade do 
Livro 

OBJETIVO: Aplicação minuciosa das cinco etapas do Programa 5S, promovendo 
ambientes de trabalho organizados, funcionais e seguros, despertando a consciência de 
todos para a necessidade de eliminar desperdícios, desenvolvendo o trabalho em equipe 
e a melhoria da qualidade de produtos e serviços. Além disso, propiciar melhor 
aproveitamento dos espaços existentes, proporcionando rapidez e facilidade na busca de 
itens, evitar desperdício de material e reduzir custos, contribuir para o aumento da 
motivação e da produtividade das pessoas, o aumento da auto estima e da disposição da 
equipe gerando produtividade, favorecendo o companheirismo, a amizade e o bom 
humor, gerando satisfação e eficiência das pessoas, melhorando o ambiente de trabalho 
e consequentemente as relações humanas. 

META: Implantação dos 5Ss na Biblioteca Municipal “Orígenes Lessa” e no Espaço 
Cultural Cidade do Livro até 10/08/2012 

Métodos Executor Evidência Objetiva Data de 
controle 

Ação 1 Treinamento e 
sensibilização da 
equipe. 

Marina Lista de presença ou 
relatório de 
treinamento 

18/05/2012 

Ação 2 Definição da 
padronização (etiquetas, 
marcações, etc) 

Marina – 
Margarete – 
Helena – 
Silviane – 
Deivison 

Registro de ações 29/05/2012 

Ação 3 Dia da Bermuda na 
Bmol, aplicação pratica 
dos sensos de 
Padronização, 
arrumação, organização 
e limpeza. 

Todos Fotos do antes / 
depois 

01/06/2012 

Ação 4 Dia da Bermuda no 
Espaço, aplicação 
pratica dos sensos de 
Padronização, 
arrumação, organização 
e limpeza. 

Todos Fotos do antes / 
depois 

11/06/2012 

Ação 5 Avaliação das fases 
anteriores 

Margarete – 
Helena – 
Silviane – 
Deivison 

Relatório 02/07/2012 



Ação 6 Ação Corretiva Todos Registro das ações 06/07/2012 

Ação 7 Definição do layout das 
UGBs 

Margarete – 
Helena – 
Silviane – 
Deivison 

Registro nas folhas de 
verificação 

13/07/2012 

Ação 8 Elaboração da folha de 
verificação 

Margarete – 
Helena – 
Silviane – 
Deivison 

Folha de verificação 16/07/2012 

Ação 9 Convocação do gerente 
e auditores da técnica 

Marina Convocação 31/07/2012 

Ação 10 Implantação da limpeza 
dos 3 minutos 

Margarete – 
Helena – 
Silviane – 
Deivison 

Registro do auditor 10/08/2012 

Equipe: Funcionários da BMOL – Biblioteca Municipal Orígens Lessa e do Espaço 
Cultural Cidade do Livro. 
Líderes da Ferramenta: Maria Helena Bianchi de Souza – BMOL  
Margarete Aparecida Leite Rodrigues – Espaço 
Auditores: Deivison Oliver – BMOL 
Silviane Sanches - Espaço 

Aprovação: Nilceu Aparecido Bernardo 
Diretor de Cultura 

 



CONCEITOS E TÉCNICAS DE GESTÃO 

Workshop 

É a prestação de contas das metas negociada no planejamento. É 

nesta reunião que fica transparente o desempenho da equipe;o 

trabalho é visto e reconhecido 

 



CONCEITOS E TÉCNICAS DE GESTÃO 

Unidades Gerenciais Básicas (UGBs) 

Divisão em unidades menores de gerenciamento, com autonomia 

sobre a rotina de trabalho 

 

A formação de UGBs torna-se um forte instrumento para o 

gerenciamento da rotina! 

 



Estrutura de UGBs da Biblioteca de Pindamonhangaba 

● UGB Processamento Técnico 

● UGB Aquisição 

● UGB Apoio Administrativo 

● UGB Marketing Externo e Interno 

● UGB Atedimento/Empréstimo 

● UGB Manutenção de Acervo 

● UGB Ação Cultural 

● UGB Sistema de Informação 



 

Estrutura de UGBs da Biblioteca de Limeira 

● Atendimento 

● Acervo 

● Apoio Administrativo 

● Difusão Cultural 

● Divulgação 

● Manutenção, Limpeza e 

● Higienização 

● Biblioteca Infantil 

● Posto Acessa SP 

 



 

CONCEITOS E TÉCNICAS DE GESTÃO 

Mapeamento de Processos 

É uma metodologia utilizada para rastrear os processos que uma 
célula de trabalho (UGB) desenvolve rotineiramente para tender as 
necessidades de seus clientes utilizando insumos que são cedidos 
pelos seu fornecedores. 
 
Indicação da sequência de atividades desenvolvidas dentro de um 
processo 

 



MAPEAMENTO DE PROCESSOS – BIBLIOTECA MUNICIPAL “MARIO DE ANDRADE” / ARARAQUARA

FORNECEDORES INSUMOS UGB PRODUTOS CLIENTES

Atendimento

Proporcionar o acesso a
informação, atendendo a
comunidade em suas
necessidades de leitura.
Há a necessidade de se
formar bons atendentes
em biblioteca passando
aos usuários uma
imagem positiva da
biblioteca e da qualidade
dos seus serviços
prestados.

Seção Circulante
Seção Pesquisa

4 Computadores
4 WebCan

Prefeitura
Empresa de Software
Gráficas
Editoras
Governo Estadual
Governo Federal

Materiais de escritório
Programa de Biblioteca
Material impresso
Material bibliográfico
Equipamentos
Mobiliário

Cadastro do material
bibliográfico
Cadastro do leitor
Empréstimo/Devoluçã
o
Consulta ao catálogo
Orientação à pesquisa
Leitura informal

Leitores
Processamento Técnico



Biblioteca Municipal
Dr. Abelardo de Cerqueira César MAPEAMENTO DO PROCESSO

FORNECEDORES INSUMOS UGB PRODUTOS CLIENTES

ATENDIMENTO

MISSÃO
Oportunizar aos
usuários um
atendimento

eficiente e eficaz,
oferecendo uma
ampla atividade de
informações e
serviços.

PESSOAS

EQUIPAMENTOS
02 Computadores
01 Impressora laser
01 Impressora não

fiscal
telefone

Ângela
Odete

Secretaria de
Tecnologia

UGB Acervo

UGB Marketing

UGB
Administrativo

Software

Livros

Formulários

Impressos

Material
Informacional

Arquivo Pasta AZ

Empréstimo

Usuários
Internos

UGB
Administrativa

Estatística

Usuários
Externos

Devolução

Renovação

Reservas

Cadastros de
usuários da
Biblioteca

Inscrições de
cursos e
oficinas

Informações



Mapeamento de processos 

MISSÃO

Fornecedores

Insumos

Produtos

Clientes

UGB

Marketing

Equipe

Equipamentos

UGB - Ação Cultural

UGB - Apoio administrativo

UGB - Aquisição

UGB - Processamento técnico

Usuário externo

PMS - Almoxarifado

Lista de aquisição

Comunicados oficiais

Programação cultural

Materiais de papelaria

UGB - Atendimento

Material informacional

Estatísticas

PMS - SECEL

Redes Sociais

(fóruns, blogs e outros)

Antenor

Fátima

Wellington

2 computadores

Internet

Telefone

Scanner

Impressora

Comunicado Interno

Cartaz

Boletim Online

Folder

Release

UGB - Ação Cultural

UGB - Apoio administrativo

UGB - Aquisição

UGB - Processamento técnico

Usuário externo

PMS - SECEL

Redes Sociais

(fóruns, blogs e outros)

PMS - Secretaria de 

Comunicação Social

Email

UGB - Atendimento

UGB - Apoio administrativo

Responsável pela

aprovação

Wellington Correia

Data da 

aprovação

Responsável pela

elaboração

Antenor Aragão

Data da

elaboração

N° da Revisão

Data da revisão

N° do documento

07/08/2012

00 01

Formular e coordenar 

a política de comunicação para com 

os usuários internos e externos.



 

CONCEITOS E TÉCNICAS DE GESTÃO 

Reunião Relâmpago 

constituída de encontro diário rápido e objetivo  é um recurso de 

gestão participativa, com aprimoramento do processo de 

comunicação interna   

 

 



Biblioteca de São Paulo 



Biblioteca de Guarulhos 



CONCEITOS E TÉCNICAS DE GESTÃO 

Negociação de Metas 

Importante  para definir os rumos da equipe de trabalho onde cada 

ação e respectivos métodos devem estar claros e aprovados por 

todos os integrantes da equipe. A técnica cria energia  positiva para 

o cumprimento das metas 

 

Marketing Interno 

O marketing Interno deve acompanhar as etapas da implantação 

das novas idéias, visando manter em evidência para os  

funcionários o que é mais importante para o momento 

 



Facebook - Guarulhos 



CONCEITOS E TÉCNICAS DE GESTÃO 

Procedimentos Operacionais /Instruções 

Técnicas – Its 

Documento que expressa o planejamento do trabalho 
repetitivo que deve ser executado para o alcance da 
meta, permitindo o gerenciamento da rotina pelo 
próprio funcionário 

 



Procedimento Operacional
Data Revisão Revisão Nº Data Criação Número

 11/09/2012 Atendimento 08

Título da Tarefa: Consulta / Pesquisa bibliográfica

Requisitos: Buscar, por meio de um sistema, a informação solicitada.

O quê? Por quê? Como?
Verificar no 
acervo uma 
informação 
solicitada pelo 
usuário.

Para atender as 
necessidades 
informacionais e 
culturais do 
usuário.

1. Receber solicitação de consulta do usuário 
presencialmente ou por telefone;
2. Verificar, entre os parâmetros de busca do sistema (autor, 
título, assunto ou série), de qual o usuário dispõe;
3. Entrevistar o usuário, quando este não tiver a informação 
precisa do que necessita, para determinar um parâmetro de 
busca;
4. Verificar no sistema se há a informação solicitada no 
acervo;
5. Localizar o item no acervo;
6. Verificar em periódicos, se a informação solicitada for 
muito recente;
7. Verificar disponibilidade em outras unidades, caso a 
informação solicitada não seja encontrada no acervo; 
8. Telefonar para a unidade em que se encontra o item de 
acervo, para confirmar disponibilidade e solicitar reserva, 
caso o usuário vá buscá-lo;
9. Verificar PO Empréstimo, caso o usuário queira levar o 
item de acervo;
10. Permitir somente consulta no local, caso o item do 
acervo seja uma obra de referência.

Anexos: 

Registro Indexação Acesso Local de Guarda Tempo de 
Guarda

Disposição

 
Todos os 

funcionários
Rede/arquivo 
x/biblioteca

Permanente manter

Itens de Treinamento:
UGB´s que possuem ligação direta com este Procedimento: 

Responsável pela 
Aprovação:

Data:
/   /

Nº de 
Página

Responsável pela 
Elaboração:

Débora/Eduardo/Vilma
Data: 

11/09/2012
1/1



CONCEITOS E TÉCNICAS DE GESTÃO 

Ferramentas de Controle da Qualidade Brainstorming 

De autoria de Alex Osborn é uma técnica em grupo para se chegar 

a um denominador comum eficaz e com qualidade, (tempestade de 

idéias)  

 

Diagrama de Causa e Efeito 

Também denominado Diagrama Espinha de Peixe ou Diagrama de 

Ishikawa é uma técnica utilizada para identificar as possíveis  

causas de um problema / efeito, bem como as soluções e propostas 

de melhoria 

 



Biblioteca São Bernardo do Campo 

Baixa 
freqüência na 

Biblioteca

Qualidade / 
atendimento

Localização da 
Biblioteca

Estrutura física e 
mobiliário

Novas 
tecnologias/Internet

Acervo 
desatualizado



CONCEITOS E TÉCNICAS DE GESTÃO 

Gráfico de Controle 

Ferramenta que permite o monitoramento das variações de um 

processo, identificando as causas especiais e variações casuais. 

 



CONCEITOS E TÉCNICAS DE GESTÃO 

Sistema de Documentação 

Consiste em descrever, em papel ou meio eletrônico, a forma 

como as atividades são desenvolvidas, suas inter-relações e as 

responsabilidades de cada funcionário da empresa, com a 

definição concreta dos processos de trabalho e atividades que 

comprometem a qualidade final do produto e/ou serviço. 

(VALLS, 1995) 

 



CONCEITOS E TÉCNICAS DE GESTÃO 

Indicadores Sistêmicos 

Segundo a Norma ISO 11620 - Information and documentation: 

library performance indicators, indicador de desempenho é uma 

expressão numérica, simbólica ou verbal derivada de estatísticas e 

dados, usados para caracterizar o desempeho de uma biblioteca 

 



CONCEITOS E TÉCNICAS DE GESTÃO 

Planejamento Estratégico 

Reunião periódica (periodicidade definida pela organização), onde 

são definidas as políticas e o rumo da organização, a partir da 

identificação dos seus pontos fortes e fracos (ambiente interno) e 

oportunidades e ameaças (ambiente externo) 
 

Política Básica 

Estabelecida para atendimento de todas partes interessadas 

(clientes, acionistas, funcionários, sociedade, fornecedores), tem 

como componentes a Missão (o negócio da organização), Valores 

(credo) e Visão (onde estaremos dentro de alguns anos, ligada à 

política e estratégia) 

 



CONCEITOS E TÉCNICAS DE GESTÃO 

Desdobramento de Política 

Objetivos e metas estabelecidos pelo Planejamento Estratégico,  

com desdobramento para todos os níveis da organização 

 



 
 

Avaliação dos resultados parciais 

Biblioteca de São Paulo 

“As técnicas gerencias apresentadas no Grupo de Estudos 

tem  se mostrado eficientes para disseminar a importante 

abordagem que as aplicações podem oferecer. 

O alinhamento de processos e comunicação, oferecem 

melhorias que refletem na prestação dos serviços, e podem 

indicar que as atividades devidamente estruturadas e bem 

trabalhadas  devem  levar as Bibliotecas à Qualidade Total e 

a Excelência em Gestão.   

Na BSP as reuniões relâmpagos aqui denominadas Kick off, 

tem efeito surpreendente na equipe que passou a demonstrar 

maior sintonia com o cotidiano da biblioteca.” 

 



Avaliação dos resultados parciais 

Guarulhos 

“O convite foi uma surpresa e um desafio para nós. A expectativa 

de aprender o novo era enorme. Através de novas técnicas 

buscamos a valorização, integração e eficiência das nossas equipes 

com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços. Cada 

encontro do grupo em Gestão de Qualidade era uma oportunidade 

de novo aprendizado e de busca, compreensão e aplicação do 

conhecimento. Trabalhamos o conteúdo a fim convencer ou 

encantar o colega de trabalho sobre a necessidade de realizar o 

trabalho da melhor forma. Agradecemos por fazer parte de equipes 

comprometidas, com mestres maravilhosos que souberam nos 

motivar e elucidar com tanta eloquência.” 

 



Avaliação dos resultados parciais 

Sumaré 

“O Grupo de Estudo oferece a oportunidade de discussão, reflexão e 

de práticas administrativas na realidade da biblioteca pública. 

Contribui na ampliação e efetivação dos aspectos administrativos da 

profissão, auxiliando o profissional a atuar como agente ativo nas 

decisões políticas públicas no incentivo a leitura.” 

 

São Bernardo do Campo 

 ”As técnicas de gestão foram implementadas mais especificamente 

na Biblioteca Érico Veríssimo, motivando e unindo a equipe em 

torno da organização dos procedimentos da rotina e da reflexão do 

trabalho.” 



Avaliação dos resultados parciais 

Lençóis Paulistas 
“A adoção dos conceitos do 5s de organização, arrumação, limpeza, 

padronização e disciplina, possibilitou uma nova forma de organizar o 

espaço visando manter sempre um ambiente agradável, eliminar os 

excessos, eliminar dados que estavam ultrapassados. Enfim deixar o 

ambiente de trabalho mais harmonioso, satisfação no executar as tarefas, 

eliminação dos desperdícios e principalmente a melhoria nas relações de 

trabalho. Quando terminamos de aplicar o 5s e continuamos a participar do 

Grupo de Estudos, surgiram outras ferramentas e técnicas da Qualidade, 

que também proporcionaram uma melhoria no executar das tarefas. 

Quando definimos as funções de cada UGB, pensamos nos mapeamentos 

dos processos de trabalho e escrevemos os procedimentos operacionais, 

tivemos a dimensão do trabalho que executamos e como cada passo desse 

trabalho é importante dentro do objetivo principal da biblioteca, que é o de 

atender com zelo todo os nossos usuários e estimular a leitura.”   



Avaliação dos resultados parciais 

Bauru 

“A implantação dos 5S está sendo realizada de forma gradual, 

iniciando com a limpeza diária e organização de espaço de 

trabalho. Os Procedimentos Operacionais iniciaram-se na UGB 

Recepção, onde há o regulamento da Biblioteca. Esta UGB está 

ligada diretamente com as UGBs Atendimento, Aquisição, Infantil 

e Ramais. A meta é para 2013 terminar esta implantação e iniciar 

nas outras UGBs.  A implantação das UGBs foi importante para a 

Biblioteca, pois definiram-se tarefas e responsabilidades, além de 

melhorar o trabalho em equipe.” 



 

 

 

Desafios futuros 

Dar continuidade à implementação / consolidação das técnicas e 

ferramentas de gestão de qualidade nas bibliotecas participantes 

 

Ser multiplicadores das ferramentas de gestão de qualidade em 

bibliotecas públicas 

 

Conseguir que as boas práticas de gestão sejam incorporadas à 

cultura organizacional 

 

Certificação de qualidade para melhoria da visibilidade e, portanto, 

obtenção de recursos 

 

 

 

 







Grupo de Estudo  

 



www.aprender sempre.org.br 

Obrigada! 

Carmen Lidia Pamplin Rodrigues 
Email: carmenlidia2@yahoo.com.br 
 

Dinamizadoras 

Márcia Elisa Garcia De Grandi 
 megrandi@usp.br 
 

Rosa Maria Fischi 
rmfzani@usp.br 

22/11/2012 


