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RESUMO 

 

Destaca a biblioteca universitária como prestadora de serviços de instituição de ensino 

superior. Apresenta a atuação estratégica da Biblioteca Mário Henrique Simonsen – FGV. 

Objetiva apresentar a prática de desenvolvimento de coleções da BMHS. Descreve os 

métodos utilizados para aquisição e seleção de acervo. Caracteriza-se como estudo de caso, 

bibliográfica e documental. Enfatiza a necessidade do trabalho contínuo de planejamento com 

vistas a atualização do acervo. Ressalta que a prática rotineira de gestão visa sempre a 

atualização permanente do acervo. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento de Coleções. Biblioteca Universitária. Biblioteca Mário 

Henrique Simonsen. Gestão de Acervos. 

 

 

ABSTRACT 

 

It highlights the university library as provider of higher education institution services. 

Presents the strategic performance of the Mário Henrique Simonsen - FGV Library. It aims to 

present the practice of developing BMHS collections. Describes the methods used for 

acquiring and selecting collections. It is characterized as case study, bibliographical and 

documentary. Emphasizes the need for ongoing planning work to update the collection. It 
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emphasizes that the routine practice of management always aims at the permanent updating 

of the acquis. 

 

Keywords: Development of Collections. University Library. Mário Henrique Simonsen 

Library. Management of Collections. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As bibliotecas têm se preocupado com a busca, recuperação, organização, 

disponibilização de informações, além de antever a necessidade do usuário, tratando a 

informação como recurso estratégico. No atual contexto da sociedade da informação, o 

contexto de produção massificada de informação é o grande desafio da Biblioteca Mário 

Henrique Simonsen – FGV. 

Atender demandas oriundas da comunidade acadêmica, professores, alunos e 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), é um desafio constante para o processo de 

Desenvolvimento de coleções de qualquer instituição universitária. Contudo, o estudo de caso 

aqui apresentado, vem demonstrar que, diferentemente de muitas instituições, a BMHS, 

possui como hábito, práticas gerenciais para planejamento e desenvolvimento do acervo, 

incluindo o desbaste de itens. 

Para este trabalho, utilizou-se o estudo de caso, uma breve revisão de literatura e 

pesquisa em documentos institucionais para nortear a reflexão e a pesquisa. Tem como 

objetivo apontar as práticas e rotinas adotadas pelas bibliotecárias da BMHS, no que tange ao 

processo de implementação, desenvolvimento, além de manter todo o processo de formação e 

desenvolvimento de coleções. Evidencia o trabalho estratégico efetuada pelo bibliotecário da 

instituição. Conclui demonstrando que é possível, e necessária a prática de gestão para poder 

ter um acervo atual, pertinente e atrativo para toda comunidade acadêmica. 

 

 

2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Para classificação da pesquisa, toma-se como base a taxionomia apresentada por 

Vergara (2010), que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos 

meios. 
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Quanto aos fins: trata-se de uma investigação explicativa e descritiva. Explicativa por 

ter como principal objetivo tornar algo inteligível, justificar os motivos. Visa esclarecer quais 

os fatores contribuem de alguma forma, para a ocorrência de determinado fenômeno. 

Descritiva, por expor características de determinada população ou de um determinado 

fenômeno. (VERGARA, 2010, p.42) 

Quanto aos meios: trata-se de uma pesquisa bibliográfica, documental e estudo de 

caso. Bibliográfica, também conhecida como pesquisa teórico-conceitual, que é desenvolvida 

a partir de materiais bibliográficos (e afins) para fundamentar as reflexões acerca do tema 

abordado, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos como livros, artigos, 

teses etc. (PEREIRA, 2007; SEVERINO, 2007; VERGARA, 2010). 

Documental, de acordo com Severino (2007), pois tivemos como corpus documental 

para análise, documentos institucionais da FGV e da biblioteca estudada, podendo ser 

considerada como estudo de caso (VERGARA, 2010). 

 

3 A BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 

 

As bibliotecas são “organizações prestadoras de serviço cuja permanência no 

ambiente produtivo é regulado pela demanda social, tendo em vista que produzem serviços e 

produtos voltados para o bem-estar da sociedade”. (BARBOSA; FRANKLIN, 2011, p.89) 

Nesse contexto, a biblioteca universitária é considerada como um centro transmissor 

do saber, através do ensino, do livro, tendo desempenhado a função de preservar e disseminar 

o conhecimento (PRADO, 1979). Tem por objetivo prestar suporte às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão a toda comunidade universitária, além de atender à finalidade 

institucional (MIRANDA, 2007). 

 

3.1 Biblioteca Mário Henrique Simonsen (BMHS) 

 

 A Biblioteca Mário Henrique Simonsen (BMHS) é considerada biblioteca 

universitária pois pertence à Função Getúlio Vargas. Instituição de ensino superior brasileira, 

fundada em 1944, tem por objetivo inicial a qualificação de pessoas para administração 

pública no Brasil. 
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 O Sistema de Bibliotecas da Fundação Getúlio Vargas (FGV - SB) atualmente é 

composta por quatro bibliotecas: (1) Biblioteca Mário Henrique Simonsen – BMHS, (2) 

Biblioteca Karl A. Boedecker – BKAB, (3) Biblioteca de Brasília, e (4) Biblioteca Digital 

FGV. A BMHS foi criada em dezembro de 1945, como Biblioteca Central, e em 1977 passou 

a ter o nome atual em homenagem ao ex-Ministro da Fazenda e Vice-Presidente da FGV, 

Mário Henrique Simonsen. 

 Possui importante e tradicional acervo nas áreas de Administração, Ciência Política, 

Direito, Economia, Finanças, História do Brasil e Sociologia. Utiliza um sistema 

informatizado de gerenciamento de bibliotecas denominado Sophia. Participa das redes de 

trabalho cooperativo Bibliodata, CCN, COMUT e do grupo de compartilhamento CBIES-RJ. 

É filiada ao CRB-7 e ao CBBU. 

 Tem por missão gerenciar a informação e o conhecimento, para dar suporte aos 

trabalhos desenvolvidos pela Fundação Getúlio Vargas, nas áreas de ensino e pesquisa, 

estendendo sua atuação à comunidade acadêmica em geral. 

 Tem como objetivo: 

• Adquirir, processar, conservar e disseminar o acervo bibliográfico da FGV; 

• Dar suporte às pesquisas desenvolvidas pelo corpo discente e docente da 

instituição; 

• Preservar a produção editorial da instituição. 

 

No sistema de Bibliotecas da FGV, a Biblioteca Mário Henrique Simonsen está sob a 

responsabilidade da Bibliotecária chefe, e possui a seguinte estrutura organizacional: 

• Setor de Apoio Administrativo 

• Setor de Referência e Circulação (SRC) 

• Setor de Processamento Técnico (SPT) 

• Setor de Desenvolvimento de Coleções (SDC) 

• Setor da Biblioteca Digital 

 

De acordo com a estrutura organizacional, hoje a biblioteca possui em seu quadro 

funcional os seguintes profissionais: 

• Bibliotecária chefe – Evelyse M. Freire Mendes (bibliotecária) 
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• Apoio Administrativo – Marcelo Veríssimo dos Santos (bibliotecário) 

• Referência e Circulação – Gabriel C. Leal de Araújo,  Lígia Alves da Cruz e 

Sandro Marcelo T. Pinto. (bibliotecários) 

• Processamento Técnico – Andréa G. Giannelli e Amanda M. López Ares 

(Bibliotecárias) 

• Bibliotecária de Desenvolvimento de Coleções – Mercedes R. Silva Neta 

(bibliotecária) 

• Conta com: auxiliares administrativos, jovens aprendizes e estagiários. 

 

4 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES 

 

A formação do acervo de uma biblioteca universitária dependerá de diversos fatores, 

dentre eles: necessidades dos usuários, os currículos dos cursos oferecidos, as características 

da instituição (área de atuação). (ROMANI; BORSZACZ, 2006) 

Segundo Miranda (2007), o processo de desenvolvimento de coleções é sistêmico, 

“ininterrupto, uma atividade regular e permanente, respeitando a especificidade de cada tipo 

de unidade de informação”. É um trabalho de planejamento que exige comprometimento com 

metodologias. (VERGUEIRO, 1989) 

Weitzel (2013) afirma que o desenvolvimento de coleções é um processo composto 

por seis etapas interdependentes: estudo da comunidade, políticas de seleção, seleção, 

aquisição, avaliação e desbastamento incluindo o descarte. Soma-se a estes, o 

armazenamento, conservação e preservação, compartilhamento de recursos informacionais, 

censura, direitos autorais, liberdade intelectual. 

A política de desenvolvimento de coleções deve ser: 

[...] um instrumento importante para desencadear o processo de formação de 

coleções, garantindo consistência dos procedimentos e seu aprimoramento 

ao longo do tempo. [...] deve ser um documento formal, elaborado pela 

equipe responsável por essas atividades, e deve expressar o interesse comum 

da instituição que a mantém e da comunidade a que serve. Deve permitir a 

articulação das seis etapas do processo de desenvolvimento de coleções, e 

das demais auxiliares mencionadas na literatura, com o detalhamento e 

descrição de cada etapa, a fim de apoiar as decisões de forma coletiva, 

preferencialmente envolvendo toda a comunidade de interesse ou seus 

representantes. (WEITZEL, 2013, p.19-20) 
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4.1 A Política de Desenvolvimento de Coleções da BMHS (FGV RJ) 

  

A Política de Desenvolvimento de Coleções visa estabelecer um plano para orientar a 

equipe da biblioteca no processo decisório. (EVANS apud WEITZEL, 2017). É um 

documento formal, elaborado pela equipe participante e responsável pelas atividades, cujo 

objetivo é “desencadear o processo de formação e desenvolvimento de coleções, garantindo 

consistência dos procedimentos e sua atualização no passar do tempo”. (WEITZEL, 2013) 

Tal documento deve articular todos os processos de desenvolvimento de coleções, 

incluindo seleção, aquisição, descarte, desbastamento e avaliação. 

A Política de Desenvolvimento de Coleções da BMHS é elaborada por profissionais 

(bibliotecárias) de três setores da biblioteca. Amanda M. M. López Ares (Processamento 

técnico), Lígia A. Cruz (Referência e Circulação) e Mercedes R. Silva Neta 

(Desenvolvimento de Coleções). A última versão do documento é do ano de 2015. 

 

A política de desenvolvimento de coleções da Biblioteca Mário Henrique 

Simonsen (BMHS), do Sistema de Bibliotecas da Fundação Getúlio Vargas 

– RJ (FGV – SB) é o instrumento através do qual são definidos critérios 

para a formação do acervo. É o conjunto de atividades caracterizadas por 

um processo decisório para determinar o que adquirir, manter ou descartar, 

garantindo a consistência e permanência do processo do desenvolvimento de 

coleções. Ou seja, é importante para desencadear o processo de formação, 

crescimento e atualização do seu acervo. 

Sua elaboração é de responsabilidade da equipe de bibliotecários da BHMS, 

e expressa o interesse comum da Fundação Getúlio Vargas – RJ (FGV-RJ).  

(POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES DA BMHS, 

2015) 

 

A política de desenvolvimento de coleções tem como proposta ser revista anualmente, 

ou quando for necessária. 

 

4.2 Processo de Aquisição e Seleção 

 

A aquisição de material bibliográfico é feita através das modalidades: compra, doação 

e permuta. Atualmente a BMHS faz um provisionamento de gastos, emitido pela bibliotecária 

responsável pela aquisição. Até 2017 as Escolas da FGV tinham suas próprias previsões 

orçamentárias para compra de material bibliográfico. Contudo, para um melhor controle de 
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orçamento, a partir de 2018 as compras passaram a ser centralizadas no centro de custos do 

FGV-SB. 

De acordo com a sua Política, as prioridades na aquisição são para: 

• Cursos que serão avaliados pelo MEC; 

• Cursos com baixa avaliação pelo MEC, no tocante ao material bibliográfico; 

• Cursos que terão renovação reconhecida; 

• Cursos recém-criados. 

 

A) COMPRA 

 

A compra subdivide-se em adquirir base de dados, ebooks e material físico. De 

acordo como a política de desenvolvimento de coleções da BMHS, os recursos investidos em 

compras são para repor obras extraviadas, danificadas, desatualizada, renovação de 

assinaturas dos periódicos e base de dados, e para a composição de bibliografias dos cursos 

da Fundação (FGV-RJ). 

As bases dedados são obtidas através de contratos firmados entre a FGV e o 

fornecedor, não necessariamente pelo editor da mesma. Pois os acessos são online, feitos por 

IP (através de proxy) ou com login e senha, e isso envolve um alto valor financeiro. 

Normalmente não há cotação para bases de dados, pois geralmente elas têm representação no 

país. 

Os ebooks são adquiridos de forma perpétua ou por assinatura. Para atender a 

exigência do MEC é necessário a compra perpétua, feito também através de contrato, tendo 

em vista a necessidade de ter descrito as informações necessárias de garantias para acessos 

futuros. 

Há dois tipos de materiais físicos: obras nacionais e estrangeiras. Para qualquer 

compra do tipo nacional, exceto os periódicos, há a necessidade de fazer o levantamento de 

preço, na modalidade cotação com a participação mínima de três fornecedores, sendo um 

deles a Livraria da FGV. 

Para obras internacionais, além da Livraria da FGV, participam da cotação: sites, 

como por exemplo Amazon. Nessa situação o prazo de recebimento do material desejado 

pelo solicitante tem maior peso, ou seja, das três propostas, aquele que oferecer menor prazo 

de entrega vence a cotação. 
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Os periódicos estrangeiros só são inseridos em cotação caso não exista um fornecedor 

próprio. A preferência é dada a Livraria da FGV, pois os recursos/verbas não sairão da 

Fundação, há apenas uma troca de centro de custo. 

 Para compra de materiais impressos (físicos), livros e assinatura de periódicos, 

nacionais ou estrangeiros, há necessidade de fazer levantamento de preço (cotação) com no 

mínimo três fornecedores. Dentre estes fornecedores a Livraria da FGV deve estar presente 

(exceto para assinaturas), e para obras estrangeiras participam de cotação sites, como por 

exemplo a Amazon.com. Esta cotação deixa de ser necessária nos casos de periódicos que 

sejam comercializados apenas pelos seus editores e periódicos estrangeiros que possuam 

representação exclusiva no Brasil, estes são comprados diretamente com seus 

editores/representantes. 

 Para qualquer cotação o principal fator de relevância para a aquisição é o menor 

preço, exceto quando da urgência no recebimento (esta é determinada pelo solicitante), 

quando será considerado o menor prazo de entrega. 

 

B) COMPRA POR REEMBOLSO 

 

 Quando a compra é realizada direto por um professor e/ou funcionário da FGV, este 

deverá apresentar cópia da nota fiscal, para que este seja devidamente inserido no acervo. 

Após inserção, a BMHS emite uma declaração que é entregue a quem realizou a compra, a 

fim de que este efetue a solicitação de reembolso junto ao Setor Financeiro da FGV-RJ. O 

controle deste recebimento é inserido no módulo Aquisição do software Sophia, e assim a 

BMHS tem o controle do que é adquirido por quem e de que forma esta aquisição foi 

realizada. 

 

C) DOAÇÃO 

 

 As doações podem ser avaliadas pela bibliotecária responsável pelo setor de 

referência (processo de seleção) ou dependendo de cada caso, podem ir direto à Aquisição. 

 

D) PERMUTA 
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 A permuta acontece na BMHS através do recebimento de todo tipo de material, e 

envio de periódicos da FGV. É um intercâmbio entre instituições que mantem um interesse 

nos conteúdos permutados. Antes da efetivação da mesma, o SRC avalia o material a ser 

recebido. 

 Dos periódicos da FGV, alguns enviados são: Conjuntura Econômica, Revista 

Brasileira de Economia (RBE), Revista de Administração Pública (RAP), Revista de 

Administração de Empresas (RAE.), Revista de Direito Administrativo (RDA), Estudos 

Históricos, GV – Executivo. 

 O cancelamento de permuta acontece por dois motivos: falta de interesse ou não 

entrega do material à BMHS. Nessas situações uma carta de cancelamento é enviada pelo 

SDC à instituição e ao editor da revista. 

 

5 O PAPEL DO BIBLIOTECÁRIO NO PROCESSO DE FDC NA BMHS 

 

 Na BMHS, o Setor de Referência e Circulação (SRC) é o responsável pela seleção do 

acervo e o Setor de Desenvolvimento de Coleções (SDC) faz as aquisições de materiais 

bibliográficos. 

 As doações oferecidas à BMHS são avaliadas pelo SRC e posteriormente encaminhas 

ao SDC. Neste tipo de doação é recomendável que o site da biblioteca seja consultado, assim 

terá ciência dos requisitos para recebimento de doações. Dentro da aba que consta, inclusive, 

a Política de Desenvolvimento de Coleções, está disponível aos usuários um documento 

intitulado: “REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DE DOAÇÕES (FGV-SB/BMHS)”. 

Neste registro constam os critérios de doação, setor responsável pela seleção, solicitação de 

listagem prévia em caso de número representativo de doações e destino de material não 

selecionado pela FGV. 

 A aquisição (compra, compra por reembolso, doação e permuta) de materiais 

bibliográficos são feitos pelo SDC, pela bibliotecária Mercedes. Esta tem a responsabilidade 

de compra ou assinatura de qualquer tipo de material bibliográfico: impresso, gráfico, 

audiovisual, digital e multimídia para atendimento à comunidade FGV-RJ, para fins de 

manutenção, atualização e expansão do acervo bibliográfico. Ela é quem recebe, encaminha, 

analisa os pedidos de compra dos materiais bibliográficos, além de proceder o desbaste. 

Também está sob a sua responsabilidade o descarte (baixa) de obras do acervo, ou seja, a 
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depreciação. Este descarte é realizado após o desbaste (seleção do material a ser remanejado 

ou descartado do acervo). Este desbaste é realizado pelo SRC. Remanejamento e descarte 

estão também sob sua incumbência no SDC. De acordo com a Política da BMHS, tais 

recomendações podem ser feitas por professores, coordenadores de cursos, alunos, 

pesquisadores e funcionários que tenham vínculo profissional ou acadêmico com a FGV e 

estejam devidamente cadastrados na BMHS. 

 Ficou evidente que na BMHS, a atuação do bibliotecário acontece de forma 

estratégica, sistêmica, proativa e com um amplo grau de independência administrativa. Um 

caso atípico, no âmbito das bibliotecas universitárias, apontada por Weitzel (2013, p.9): 

[...] é raro encontrar alguma biblioteca que tenha toda a rotina implantada 

desde a seleção ao desbastamento e, mais ainda, que adote uma política 

formal, com todos os seus recursos técnicos, para garantir o 

desenvolvimento balanceado das coleções tendo os objetivos institucionais e 

coletivos. 

 

 Tratando-se de FGV, a biblioteca tem um papel estratégico dentro e para a instituição, 

por isso é valorizado: a equipe, os acervos, os estagiários, os bibliotecários e a gestão do 

conhecimento nela encontrada, pois há retenção do capital intelectual a medida que há 

funcionários com longa permanência na instituição, e a explicitação dos processos através de 

documentos. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As bibliotecas universitárias são prestadoras de serviços e tem por obrigação atender a 

missão institucional, e para que isto seja alcançado, é necessário que o trabalho seja efetuado 

de forma proativa e estratégica.  

O trabalho desenvolvido em bibliotecas não é exclusivamente de nível técnico, há 

atividades gerenciais, burocráticas que requer do bibliotecário competências inerentes à 

administração, como por exemplo o uso do ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Ask), onde á o 

planejamento, o desenvolvimento, conferência e releitura de todo o processo. 

A revisão de literatura nos fez refletir sobre a realidade do processo de 

desenvolvimento de coleções encontrado na BMHS. Demonstrou um panorama singular e 

importante para a biblioteconomia: a presença de procedimentos gerenciais para formar e 

desenvolver o imenso acervo de uma biblioteca universitária (privada).  
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A realidade encontrada nos faz crer que é possível, é necessário e evidente que o 

bibliotecário busque apoio institucional, demonstre o caráter estratégico da biblioteca, e a 

importância de ter na equipe bibliotecários altamente capacitados para assumir cargos de 

gestão. 

O trabalho sistêmico e ininterrupto no Processo de Desenvolvimento de Coleções tem 

como consequência principal: um acervo com conteúdo atualizado, pertinente que 

proporciona o interesse do seu público – estudantes e professores universitários – de utilizá-la 

com frequência. 
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