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RESUMO 

 
Desde o seu surgimento, a Internet, e nela a Web, têm se popularizado de maneira a 
tornar-se tecnologia essencial de informação e comunicação, tanto nos países 
desenvolvidos, quanto em países emergentes. Com o advento da Web Colaborativa, 
as bibliotecas acadêmicas no mundo todo têm enfrentado o desafio de 
continuamente repensar a maneira como seus serviços vêm sendo disponibilizados 
de forma a atingir seus usuários, em especial a geração dos nativos digitais. Nesse 
contexto de dinamicidade tecnológica surgiu a biblioteca denominada 2.0, que 
passou a oferecer Serviços de Referência Virtual (SRV) disponibilizando em seus 
sites, dentre outros serviços, a possibilidade de se comunicar com o bibliotecário 
através de email e posteriormente chats (ou mensagem instantânea) em tempo real. 
Este estudo objetivou primeiramente apresentar e delinear as características de um 
software gratuito de videoconferência e chat que usa tecnologia VoiP utilizado para 
referência em bibliotecas norte-americanas. Encontrou-se que, embora esse 
software tenha sido implantando em várias bibliotecas universitárias norte-
americanas, com o tempo, essas decidiram por descontinuar o seu uso. Portanto, o 
foco do estudo se ampliou para a análise dos software para os quais essas 
bibliotecas migraram e as características dos seus sistemas. Analisa-se também as 
iniciativas de bibliotecas de universidades brasileiras que implantaram o SRV por 
meio de chat, os software que estão utilizando atualmente e os fatores considerados 
por essas instituições no momento da decisão pela implantação do sistema. A 
permissão para a tradução para a língua portuguesa do guia de Boas Práticas, 
Políticas e Procedimentos do QuestionPoint 24/7 foi obtida a fim de complementar 
esse estudo e nortear as bibliotecas brasileiras desejosas de disponibilizar o SRV 
via chat. A metodologia de pesquisa consistiu em um aporte teórico realizado a partir 
da literatura produzida nacional e internacionalmente sobre o tema, bem como 
pesquisa exploratória e observações participantes nos sites de bibliotecas 
universitárias brasileiras e norte-americanas que disponibilizam o SRV via chat. Este 
estudo concluiu que o SRV via chat traz benefícios à comunidade e coloca a 
biblioteca em consonância com as demandas tecnológicas de informação e 
comunicação sendo apropriado à realidade de bibliotecas acadêmicas brasileiras. 
Ainda, descobriu que algumas bibliotecas norte-americanas estão fazendo o uso de 
um software para oferecer o que chamam de Serviço de Referência Proativo.  
 
Palavras-Chave: Informação e Tecnologia. Web Colaborativa. Serviço de 
Referência Virtual. Mídias. Design da Informação. 



 

 

ABSTRACT 
 
Since its development, the Internet, and the Web in it, has gained popularity and 
become core technology of information and communication, both in developed 
countries and emerging countries. With the advent of Collaborative Web, academic 
libraries worldwide have faced the challenge of continually rethink the way their 
services is being made available to achieve its patrons, especially the generation of 
digital natives. In this context of technological dynamism, Library 2.0 arose, offering 
Virtual Reference Service (VRS), making available on their websites, among other 
services, the possibility to communicate with the librarian via email and then chat (or 
Instant Message) in real time. This study aimed primarily to present and outline the 
features of a free chat and video chat software that uses VoIP technology used for 
reference in U.S. libraries. It was found that although this software had been used by 
several U.S. academic libraries, with time, these institutions decided to discontinue its 
use. Therefore, the focus of the study was extended to the analysis of the software 
for which those libraries migrated and the features of their systems. The study also 
analyses the initiatives of Brazilian academic libraries that have implemented the 
SRV via chat, the software they are currently using and the factors considered by 
these institutions when deciding the implementation. Permission to translate 
QuestionPoint 24/7 Best Practices, Policies and Procedures into Portuguese was 
obtained in order to complement this study and guide the Brazilian libraries wishing 
to provide the VRS chat. The research methodology consisted of a theoretical 
contribution from the literature produced nationally and internationally on the topic, as 
well as exploratory research and participant observations on the Brazilian and 
American university libraries which offer the SRV chat on their website. This study 
concluded that VRS via chat brings benefits to the community and puts the library in 
line with the technological demands of information and communication therefore it is 
appropriate to the reality of Brazilian academic libraries. In addition, the investigation 
found out that some American libraries are making use of software to offer what is 
being called Proactive Reference Service.  
 
Keywords: Information and Technology. Collaborative Web. Virtual Reference 
Service. Media. Information Design. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Com a popularização da Internet tanto nos países desenvolvidos quanto nos 

países em desenvolvimento, e o advento da Web colaborativa, as bibliotecas 

universitárias tiveram que repensar a maneira como seus serviços são 

disponibilizados de forma a atingir seus usuários, em especial os nativos digitais 

(NAKANO; JORENTE, 2013a). 

 Os serviços oferecidos pelas bibliotecas universitárias sempre foram ditados 

pela convergência de fatores como necessidade informacional dos alunos, suas 

características demográficas e habilidades tecnológicas. Isso se torna evidente 

quando se visita o site de uma biblioteca universitária, como a da Universidade 

Estadual Paulista (UNESP) ou a da Universidade Estadual de Londrina (UEL), e se 

constatam os diferentes canais oferecidos para interagir e compartilhar com a 

instituição. 

 No início dos anos 2000, nos Estados Unidos, a biblioteca denominada 2.0 

passou a oferecer Serviços de Referência Virtual (SRV) disponibilizando em seus 

sites, dentre outros serviços online, a possibilidade de se comunicar com o 

bibliotecário através de email e posteriormente de chats (ou bate-papo) em tempo 

real (NAKANO; JORENTE, 2013a). 

 Nesse contexto, o projeto de pesquisa apresentado para o Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação para a Universidade Estadual Paulista, 

campus de Marília, em 2011, intitulado SERVIÇO DE REFERÊNCIA VIRTUAL: UMA 

ANÁLISE DO USO DE UM SOFTWARE GRATUITO POR BIBLIOTECAS DE 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS NORTE-AMERICANAS tinha como objetivo descrever 

as características, delinear os recursos oferecidos pelo software de nome comercial 

Skype e analisar o uso dessa ferramenta como possibilidade para disponibilização 

do SRV por bibliotecas de universidades norte-americanas, a fim de nortear 

bibliotecas universitárias brasileiras que desejassem implantar o mesmo software.  

 Naquela época, a falta de um software intencionado para o SRV em 

bibliotecas, e entusiasmadas com a possibilidade de videoconferência possibilitada 

pelo Skype, várias instituições de conhecimento disponibilizaram o software como 

meio de comunicação, interação e consulta para seus usuários. Essas instituições, 
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representadas por seus profissionais de informação, apostaram que os usuários em 

locais distantes e com acesso à Internet procurariam os bibliotecários da biblioteca 

acadêmica. Ocorre que não foi exatamente como aconteceu. Em 2013, a maioria 

das instituições que disponibilizava o Skype no rol dos seus canais de contato 

decidiram por descontinuar o serviço. 

 Dessa maneira, o objeto da pesquisa, que estava apenas focado no software 

Skype se ampliou, passando a compreender aqueles software para os quais essas 

instituições migraram. Novos questionamentos foram adicionados à problemática da 

pesquisa: se a biblioteca disponibilizava Skype para SRV e decidiu descontinuar o 

uso desse software, para qual software ela migrou? Quais recursos e características 

este novo software oferece, que o coloca em uma posição de preferência ao Skype? 

As bibliotecas universitárias brasileiras passaram ou passarão por esse mesmo 

processo ou a realidade brasileira é diferente? Quais são as bibliotecas 

universitárias brasileiras que estão oferecendo o atendimento online em tempo real? 

Quais os software utilizados por essas bibliotecas brasileiras? Como se deu o 

processo de escolha da ferramenta? 

 Dessa maneira, a proposta de pesquisa aqui apresentada tem como objeto de 

estudo os processos de implantação e de implementação de recursos tecnológicos 

dos Serviços de Referência Virtuais (SRV) utilizados por bibliotecas universitárias 

norte-americanas, e de forma mais específica, busca delinear quais desses recursos 

são utilizados no atendimento dos seus usuários, e se tais recursos acrescentam 

benefícios reais ou não no sentido da percepção da biblioteca. A pesquisa insere-se 

na linha Informação e Tecnologia do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação da UNESP, Campus de Marília. 

 De forma geral, entende-se como Serviços de Referência Virtuais (SRV) os 

serviços oferecidos aos usuários pelas bibliotecas através de uma página na Internet 

como: correio eletrônico, chat e software de mensagens instantâneas, salas de bate 

papo, blogs, tutoriais, links, Twitter, busca bibliográfica, fale conosco e solicitação de 

fotocópia. No entanto, no âmbito dessa pesquisa o estudo se concentra no Serviço 

de Referência Virtual por meio de chat, também definido como mensagem 

instantânea, mensagem síncrona e atendimento online, i. e., quando a interação 

entre o profissional da informação e o usuário é realizada em tempo real. 
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 Atualmente, o Serviço de Referência Virtual por meio de chat é uma realidade 

nos Estados Unidos, e os estudos e pesquisas estão sendo realizados no sentido de 

avaliar o serviço e descobrir a percepção do usuário com a finalidade de aprimorar o 

atendimento. Diversos estudos comprovam a preferência do usuário estudante ou 

pesquisador universitário norte-americano pelo chat (LUO, 2008; RUPPEL; 

VECCHINE, 2012). 

 No estudo de Ruppel e Vecchine (2012), os resultados indicaram que os 

alunos universitários esperam atendimento de referência rápido, conveniente e 

personalizado, independente do meio (pessoal, por chat ou por mensagem de texto). 

Além disso, os entrevistados relataram que uma boa comunicação com o 

bibliotecário contribui para a percepção de utilidade e relevância dos serviços 

prestados pela biblioteca, e que um bom serviço de referência prestado no momento 

da necessidade constrói bons relacionamentos entre usuários e bibliotecários, 

independentemente do meio utilizado. 

 Ruppel e Vecchione (2012) compilaram algumas das razões pelas quais os 

usuários preferem não consultar o bibliotecário pessoalmente, o que pode explicar o 

sucesso da iniciativa por meio de chat nos Estados Unidos: 

 a) em uma pesquisa na Syracuse University, em 1972, 65% dos alunos 

relataram que não gostavam de pedir ajuda ao bibliotecário porque sentiam que 

suas perguntas eram muito simples, não queriam incomodar ou porque estavam 

insatisfeitos com alguma experiência anterior (KATZER; SWOPE, 1972 apud 

RUPPEL; VECCHIONE, 2012); 

 b) além das mesmas razões de 1972, os alunos da Johns Hopkins University 

relataram, em 1998, que a biblioteca parecia muito complicada e alguns criticaram a 

mensagem promovida pelos bibliotecários de o usuário ter que aprender a se virar 

sozinho (MASSEY-BRUZIO, 1998 apud RUPPEL; VECCHIONE, 2012); 

 c) em 2007, Robinson e Reid (2007 apud RUPPEL; VECCHIONE, 2012) 

listaram a falta de conhecimento dos serviços oferecidos, vergonha ou timidez bem 

como ansiedade causada por barreiras mecânicas e afetivas. Interessantemente, 

Robison e Reid encontraram que a referência por chat e os serviços online oferecem 

uma solução para a barreira da ansiedade. 
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 Nota-se pelo estudo de Ruppel e Vecchione que, embora os anos tenham 

passado, a percepção do usuário com relação à consulta pessoal ao bibliotecário 

pouco mudou naquele país. Por outro lado, os alunos universitários que realizam 

consultas pessoais valorizam esses serviços de referência porque as pessoas 

interagindo podem se beneficiar da linguagem corporal, informações visuais e 

porque há oportunidade de conversa até que a questão esteja esclarecida, o que 

não ocorre no chat, por exemplo. Portanto, o estudo sugere que o passo para o qual 

a Referência Virtual evoluirá será o do software que possibilita videoconferência. 

 As tecnologias hoje possibilitam novos canais de comunicação, interação e 

compartilhamento com os usuários que possuem acesso à Internet, e portanto 

explorar essas possibilidades que estão sedimentadas se faz indispensável. 

 De acordo com a International Telecommunication Union (ITU) (2014), a 

agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU) para as 

Tecnologias de Informação e Comunicação, por meio da ferramenta ICT-Eye, o 

website da ITU que traz indicadores e estatísticas relacionadas às Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC). A porcentagem de pessoas utilizando Internet no 

Brasil atualmente é praticamente igual à porcentagem de pessoas utilizando Internet 

nos EUA em 2001, como mostrado nas Figuras 1 e 2. Podemos inferir, portanto, que 

estamos vivenciando hoje o que os EUA tinham em 2001 em termos de utilização 

dos serviços online. Assim, podemos prever que o serviço de atendimento online 

pelas bibliotecas universitárias tende a crescer, uma vez que o acesso à Internet 

cresce e as pessoas passam a se familiarizar com o atendimento por chat por 

estabelecimentos comerciais também. 
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Figura 1 - Porcentagem de indivíduos com acesso à Internet nos Estados Unidos em 2001. 

 

Fonte: International Telecommunication Union (2014). 
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Figura 2 - Porcentagem de indivíduos com acesso à Internet no Brasil em 2012. 

 

Fonte: International Telecommunication Union (2014). 

 Partindo do pressuposto que os nativos digitais têm percepções semelhantes 

tanto na realidade norte-americana quanto na realidade brasileira, o relatório 

intitulado “Buscando sincronia: avaliando o serviço de referencia virtual a partir das 

perspectivas dos usuários, não-usuários e bibliotecários” elaborado por Connaway e 

Radford (2011) e financiado pelo Instituto de Museu e Serviços de Biblioteca da 

Rutgers, State University of New Jersey e Online Computer Library Center (OCLC) 

norteará algumas das questões discutidas e analisadas nesse estudo. 

 As autoras Connaway e Radford utilizaram grupos focais, históricos de 

atendimentos por chat do QuestionPoint 24/7, questionários e entrevistas com 

bibliotecários e usuários de chat. Dentre outros resultados obtidos, as autoras 

revelam que as pessoas desconhecem o atendimento por meio do chat, e por isso 

não o utilizam; aqueles que fazem uso do chat esperam que o serviço seja muito 

conveniente; em consonância com o estudo de Ruppel e Vecchione, as percepções 
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de satisfação são determinadas pelo conteúdo e relacionamento pessoal; as 

experiências consideradas positivas foram aquelas em que o usuário conseguiu 

respostas precisas e o bibliotecário foi amigável; as negativas foram aquelas em que 

o usuário descreveu não obter a resposta ou fonte; e finalmente, quando foi possível 

escolher, os usuários universitários preferem atendimento pessoal, mas a referência 

por chat foi considerada menos intimidante e mais conveniente. 

 No Brasil, embora poucas as iniciativas de bibliotecas universitárias que 

disponibilizam o SRV por meio de chat, elas são consideradas muito bem sucedidas 

pelos autores que as descreveram no sentido de alcançarem os objetivos propostos 

para o serviço:  

 a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) disponibiliza o 

serviço desde 2002, motivada por iniciativas internacionais bem sucedidas 

(CARVALHO; MILLMAN, 2008); 

 quatro bibliotecas da Universidade de São Paulo (USP) oferecem SRV por 

meio de chat desde 2009 (SANTANA et al., 2010); 

 a Biblioteca Central da Universidade Estadual de Londrina (UEL) disponibiliza 

o atendimento online desde 2011 (LETRARI; ZWARETCH; ZANINELLI, 

2012); 

 a Biblioteca da Área de Engenharia e Arquitetura da Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) desde 2011 (FERREIRA et al., 2012). 

 Todas as iniciativas descritas acima se tornaram realidade pelos esforços e 

motivação dos profissionais da informação responsáveis por esses centros, certos 

de estarem agregando um benefício à instituição por meio de mais um canal de 

comunicação oferecido aos usuários nativos digitais e assim melhorando a 

visibilidade da biblioteca como um centro de alta tecnologia e em consonância com a 

demanda dos usuários. 

 Segundo Pestana, Funaro e Ramos (2010, p. 5) que estudaram os portais da 

UNESP, USP e UNICAMP para identificar os canais de comunicação e interação 

com seus usuários, “Vários serviços podem ser oferecidos contando, apenas, com o 

entusiasmo dos profissionais para a constante atualização das informações e, 

pessoas online o tempo todo para o atendimento aos usuários remotos”. 
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 São várias e pertinentes as questões que permeiam a utilização de SRV com 

possibilidade de utilização de recurso de atendimento online em tempo real: o 

atendimento online pelos centros de conhecimento proporcionaria uma melhor e 

maior interação com o profissional da informação desses centros? Seria o 

atendimento online em tempo real apropriado à realidade brasileira? Esse 

atendimento é um recurso que aproximaria os usuários brasileiros das bibliotecas 

universitárias? Qual é o custo benefício da implantação e implementação desse 

serviço? É verdadeiro supor que as pessoas querem suas necessidades 

informacionais respondidas no momento que elas surgem, sob pena de se 

modificarem e se tornarem intempestivas?  

 

1.1 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA  

 

 A motivação da realização dessa pesquisa se baseia no fato de que as 

bibliotecas brasileiras que estejam dispostas a implantar Serviços de Referência 

Virtual possam vir a se beneficiar da experiência de outras bibliotecas que já 

oferecem o serviço e tiveram condições de avaliar os recursos tecnológicos, 

vantagens e desvantagens dos software. 

 Dessa forma, espera-se que esse estudo possa contribuir com a sociedade 

brasileira no sentido de aumentar e melhorar as possibilidades de interação com o 

profissional da informação da biblioteca universitária pública ou privada. 

 Em âmbito acadêmico, a realização da pesquisa aqui apresentada contribuirá 

para o corpo teórico da Ciência da Informação devido à escassez da literatura que 

trata do assunto no Brasil. O Serviço de Referência Virtual por meio de chat é uma 

realidade em países como EUA e Canadá, mas ainda incipiente no Brasil.  

 Atualmente, as bibliotecas acadêmicas norte-americanas encontram-se 

institucionalizadas e padronizadas com relação às práticas, procedimentos e 

políticas do Serviço de Referência Virtual por meio de chat. Essas orientações são 

no sentido de nortear a instituição e os bibliotecários com relação a como se 

comportar quando abordar os usuários, como proceder em situações adversas de 

interação virtual, etc. Seria essa experiência apropriada para a realidade brasileira? 

Poderiam nossas bibliotecas universitárias se beneficiarem dessas orientações? 
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Estariam os pesquisadores e estudantes brasileiros dispostos a interagir 

virtualmente com o bibliotecário universitário? 

 Justifica-se na área da Ciência da Informação, na linha de pesquisa 

Informação e Tecnologia por favorecer o entendimento, a discussão, a 

recomendação e o uso dos recursos de software gratuito que possibilite chat em 

ambientes informacionais digitais.  

 Em âmbito cientifico, esta pesquisa mostra-se relevante por proporcionar 

subsídios aos profissionais da Ciência da Informação que queiram implantar um 

serviço que já está disponível em outros países através de iniciativas tradicionais e 

também inovadoras, e que possivelmente poderá melhorar e aumentar o acesso dos 

usuários às bibliotecas, e consequentemente levar mais informação a um número 

maior de usuários, interferindo positivamente no ciclo de disseminação da 

informação e inclusão digital. 

  

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Tem-se como objetivo geral propor sugestões para bibliotecas universitárias 

brasileiras que desejem implantar o Serviço de Referência Virtual por meio de chat. 

Para tanto, analisamos os software utilizados atualmente por bibliotecas de 

universidades públicas brasileiras e identificamos os fatores que precisam ser 

considerados por uma instituição no momento da implantação de um serviço 

síncrono. 

Pretende-se, além disso, contribuir com as pesquisas na área da Ciência da 

Informação e disciplinas relacionadas, uma vez que a literatura é escassa no âmbito 

dos SRV por meio de chat. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elencar as universidades americanas que fizeram uso do software Skype; 
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 Investigar a situação atual do serviço de referência virtual nessas 

universidades com relação ao software utilizado; 

 Identificar e analisar os recursos e características dos software utilizados 

pelas instituições nacionais e norte-americanas na disponibilização do SRV 

por meio de chat; 

 Identificar e propor os elementos necessários para a implementação do SRV 

por meio de chat por bibliotecas públicas brasileiras baseado no material 

coletado; 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

 A metodologia de pesquisa consiste em um aporte teórico feito a partir da 

literatura produzida nacional e internacionalmente sobre o assunto, além de 

pesquisa exploratória realizada por meio da observação participante, na qual o 

observador/pesquisador é parte dos eventos que estão sendo pesquisados.  

 Tal metodologia científica é apropriada para essa pesquisa, pois apresenta 

vantagens como a percepção de acontecimentos que não seria possível a um 

observador estranho, e permite não apenas a observação de comportamentos, mas 

também de atitudes, opiniões e sentimentos (VIANNA, 2003, p. 50). Além disso, 

possibilita uma interação informal entre o pesquisador e as pessoas que integram o 

ambiente observado com compartilhamento de informações, impossível senão por 

esse meio.  

 A observação participante em território nacional foi aprovada pelo Comitê de 

Ética da UNESP, Campus de Marília, sob o número 2013/636. A observação dos 

trabalhos dos bibliotecários de referência se deu presencialmente na Biblioteca 

Central da UEL. As observações participantes com bibliotecários norte-americanos 

se deram virtualmente por meio do Skype ou por meio de chat. Nessas observações 

a pesquisadora assumiu o papel de usuária do serviço realizando questionamentos 

de referência. Os atendentes dessas bibliotecas foram informados durante o 

atendimento que a pesquisadora/usuária estava realizando a consulta como etapa 

da pesquisa, porém como não houve pedido formal para pessoas envolvidas, 
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nenhuma imagem ou gravação foi realizada. No entanto, alguns históricos desses 

atendimentos por chat foram enviados por email.  

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 O Capítulo 1 define a problemática da pesquisa, os objetivos, a metodologia 

e a estrutura do trabalho; o Capítulo 2 define Serviço de Referência e analisa o 

processo de evolução de presencial para virtual internacionalmente e no Brasil. Já o 

Capítulo 3 aponta, descreve e analisa as iniciativas brasileiras bem sucedidas de 

SRV por meio de chat. O Capítulo 4 traz um histórico sobre o uso do Skype por 

bibliotecas universitárias norte-americanas, como se desenvolveu, a situação atual e 

as considerações sobre seu uso. O Capítulo 5 descreve as características dos 

sistemas dos software utilizados atualmente pelas instituições que utilizaram o 

Skype e decidiram por descontinuar seu uso, bem como dos software utilizados 

pelas bibliotecas brasileiras que disponibilizam o SRV via chat. 

 O Capítulo 6 descreve a experiência da Universidade Estadual de Londrina 

(UEL), Universidade de São Paulo (USP) e Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro (PUC-Rio) no processo de implantação do SRV por chat e os fatores a 

serem considerados por uma instituição de conhecimento no processo de 

implantação do atendimento online; o Capítulo 7 traz a tradução das diretrizes de 

boas práticas e procedimentos no SRV por meio de chat do QuestionPoint 24/7. 

Finalmente, o Capítulo 8, que compila as deduções a respeito do trabalho 

desenvolvido. 
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2 SERVIÇO DE REFERÊNCIA: DO PRESENCIAL AO VIRTUAL 

 

"Metade do conhecimento consiste em saber onde encontrá-lo."  
Dr. Samuel Johnson 

 

 Esse capítulo não pretende haurir as definições do Serviço de Referência, 

pois a arte de tal serviço tem sido, a longo do tempo, conceituada, analisada e 

discutida por muitos. Pretende-se apresentar algumas definições a fim de 

estabelecer os limites da presente pesquisa, descrever o processo de como o 

serviço de referência passou de presencial para virtual e analisar a situação atual, 

baseado na literatura.   

 

2.1 ORIGENS E DEFINIÇÕES DO SERVIÇO DE REFERÊNCIA 

 

 O Serviço de Referência não foi sempre parte integrante da Biblioteconomia. 

De fato, se comparada com a aquisição e catalogação de livros, trata se de um 

serviço relativamente novo (GROGAN, 2001, p. 21). Até meados do século XIX, as 

coleções particulares eram comuns, e seus proprietários somente recorriam a uma 

biblioteca quando não conseguiam as informações que necessitavam nas suas 

próprias coleções. Em contrapartida, os acervos das bibliotecas eram bem menores 

e o conteúdo temático mais limitado, e por isso os bibliotecários conheciam o 

conteúdo dos acervos colocados sob sua custódia, sendo capazes de auxiliar os 

usuários em suas pesquisas. Essa atividade não era denominada referência, mas 

sim uma atividade paralela às "suas tarefas principais de aquisição, catalogação, 

classificação e controle" (GROGAN, 2001, p. 24). 

 O marco inicial do serviço de referência é atribuído a Samuel Swett Green, 

que trabalhava para a Biblioteca Pública de Worcester em Massachusetts, em 1876, 

com o seu artigo intitulado Relações Pessoais entre Bibliotecários e Leitores1 

(Personal Relations Between Librarians and Readers) (GREEN, 1876), publicado no 

American Library Journal (atualmente Library Journal) (KHAN; CHAKRABARTI; 

BANERJEE, 2004). O artigo inicia contextualizando a situação da época: a biblioteca 

                                                           
1
 O Anexo A traz cópia do texto original em inglês. Disponível em: 

<http://polaris.gseis.ucla.edu/jrichardson/DIS220/personal.htm>. Acesso em: 16 jan. 2014. 

http://polaris.gseis.ucla.edu/jrichardson/DIS220/personal.htm
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pública necessitava de bibliotecários gentis e prontos para ajudar cidadãos da classe 

trabalhadora, meninos e meninas em idade escolar até que esses estejam 

confortáveis o suficiente para dizer livremente do que eles precisam (GREEN, 1876). 

 Na época de Green, os Estados Unidos passavam por uma fase de transição 

na educação. Antes da educação pública universal, a grande maioria dos norte-

americanos era analfabeta, e portanto as bibliotecas serviam uma minoria elitizada 

de alfabetizados, membros pagantes dessa biblioteca (KHAN; CHAKRABARTI; 

BANERJEE, 2004).  

 Quando Horace Mann assumiu a Secretaria de Educação no estado de 

Massachusetts em 1837, ele conseguiu convencer a população que a única maneira 

de mudar o comportamento das crianças desobedientes do país e transformá-los em 

bons cidadãos republicanos era por meio da escola pública, e como resultado, em 

1870 todos os estados tinham escolas públicas de ensino fundamental de graça 

(HISTORY…, 2014). Além disso, os empregadores perceberam que uma mão de 

obra alfabetizada seria mais produtiva do que empregados analfabetos; como 

consequência a alfabetização trouxe benefícios para essa população trabalhadora 

também nos momentos de lazer, quando eles estavam fora do trabalho.  

 A biblioteca pública mudou significativamente no final do século XIX nos 

Estados Unidos como consequência da escola pública universal; deixou de servir 

somente usuários pagantes e passou a ser disponibilizada para todos, e dessa 

maneira frequentada por uma classe trabalhadora que queria tirar proveito da sua 

nova educação. Porém, havia um problema: eles não sabiam como usar a biblioteca. 

Assim, é nesse contexto que o conceito de serviço de referência começa a se 

desenvolver (KHAN; CHAKRABARTI; BANERJEE, 2004, p. 53).  

 O crescimento da indústria editorial, a melhora no sistema educacional e os 

avanços na alfabetização criaram uma demanda que fez aumentar o tamanho das 

bibliotecas até um ponto que os estudiosos não conheciam mais todos os autores 

que escreviam sobre o tema do seu interesse e então os livros tiveram que ser 

procurados por assunto. Em contrapartida a esse aumento no número material 

impresso publicado, "os bibliotecários responderam com mais catálogos de 

assuntos, sistemas de classificação e ajuda pessoal" (GROGAN, 2001, p. 24).  
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 Na Inglaterra, Edward Edwards, primeiro bibliotecário da biblioteca pública de 

Manchester, em 1859 afirmou no seu livro Handbook of library economy2, que "a 

assistência aos leitores em suas pesquisas é uma das funções que têm que ser 

desempenhadas diariamente pelas bibliotecas públicas em geral" (GROGAN, 2001, 

p. 25). 

 A prestação do serviço específico de referência só ocorreu nos primeiros anos 

do século XX, embora Melvil Dewey tenha empregado a denominação bibliotecário 

de referência em 1888. Impulsionada pelos professores que estimularam os alunos a 

lerem e pesquisarem ao invés de contar apenas com as aulas expositivas e os 

manuais, "o desenvolvimento do serviço de referência nas bibliotecas universitárias 

dos EUA deu-se de forma constante, embora não espetacular" (GROGAN, 2001, p. 

28), enquanto que na Inglaterra, a assistência aos leitores foi inexpressiva até 

meados do século XX.  

 Então em que tipo de bibliotecas o serviço de referência prosperava? O 

serviço de referência estava concentrado principalmente nas bibliotecas industriais 

onde a existência do serviço tinha que demonstrar que a relação custo-benefício 

valia a pena, uma vez que os funcionários - tanto o bibliotecário quanto o usuário - 

estavam todos na folha de pagamento da fábrica (GROGAN, 2001).  

 Os últimos anos do século XIX foram marcados pelo "crescimento da 

indústria, o desenvolvimento da produção em larga escala e à mobilidade de mão de 

obra" (FOSKETT, 1969, p.17), o autor ainda complementou: 

[...] a Revolução Industrial produziu um novo tipo de indústria - a 
fábrica - na qual se empregavam inúmeros operários, e a qualquer 
momento um deles podia demitir-se para ir trabalhar numa fábrica 
concorrente, levando consigo sua competência e experiência (p. 17). 

 Assim, no contexto descrito por Foskett (1969), o registro e a organização 

desse conhecimento era essencial. No campo da pesquisa científica, a busca pelo 

resultado útil era enfatizada, o que significava que o cientista industrial não podia 

desperdiçar tempo e recursos financeiros com aquilo que já era conhecido e estava 

publicado, sendo então a consulta à literatura essencial. Porém, os cientistas 

                                                           
2
 Disponível em: <https://archive.org/details/memoirslibrarie06edwagoog>. Acesso em: 17 jan. 2014. 

https://archive.org/details/memoirslibrarie06edwagoog
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industriais não apreciavam realizar pesquisa bibliográfica em bibliotecas; por esse 

motivo se fez necessário um técnico em informações em equipes de pesquisa.  

 Ainda de acordo com Foskett (1969, p. 23), "a necessidade desse 

Departamento de Informações foi acentuada por W. Rintoul, num trabalho sobre O 

Controle das Informações Industriais e Científicas apresentado à Society of 

Chemical Industry, em 1918".  

 Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, alguns setores da indústria 

inglesa, especialmente a armamentista e a têxtil, perceberam que não seriam 

capazes de suprir a demanda e não havia tempo para se construir o saber 

empiricamente, como sempre foi a indústria inglesa, e portanto era necessário 

contar com o saber de outros povos. Segundo Foskett (1969, p. 19): 

O interesse pela investigação científica aumentou rapidamente 
durante a Primeira Guerra Mundial, tendo levado à fundação do 
Department of Scientific and Industrial Reseach, em 1916. Suas 
numerosas estações experimentais e as associações de pesquisas 
(Research Associations) desenvolveram-se tendo as bibliotecas 
como parte importante de suas atividades, proporcionando literatura 
técnica ao seu pessoal científico, a empresas filiadas e, em casos 
especiais, a instituições externas e inclusive indivíduos. 

 No período entre guerras, tanto as pesquisas quanto os serviços de 

informação evoluíram de forma lenta, mas constante (GROGAN, 2001). Depois 

disso, novo salto evolutivo nos serviços de referência se deram com a Segunda 

Guerra Mundial.  

 No Brasil, a industrialização foi praticamente inexistente antes da proibição do 

tráfico intercontinental de escravos pela Lei Eusébio de Queirós em 1850, pois não 

haviam trabalhadores assalariados para formar um mercado consumidor e os ricos 

produtores de café não estavam dispostos a investir na indústria. De fato, a primeira 

massa de mão de obra assalariada do país originou-se dos imigrantes que vieram 

para trabalhar nas lavouras de café e trouxeram técnicas de produção de 

manufaturados. Esses trabalhadores imigrantes mais tarde compuseram tanto o 

mercado consumidor quanto a mão de obra especializada da indústria (HISTÓRIA..., 

2013). 

 Percebe-se que, historicamente, o serviço de referência nos países 

estrangeiros ganha notoriedade nos períodos de guerras, sendo que no Brasil o 
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serviço surge mais tardiamente. E como se deu a evolução histórica da 

conceituação de Serviço de Referência? 

 O que é o Serviço de Referência? De acordo com Grogan (2001), por causa 

das incompreensões persistentes, melhor seria explicar o que o serviço de 

referência não é. Primeiramente, ele não pode ser reduzido simplesmente à 

"utilização proficiente do conteúdo de obras de referência (ou seus equivalente 

eletrônicos)" (GROGAN, p. 29), pois os acervos das bibliotecas abarcam muito mais 

material que simplesmente aquele de referência, e grande parte do serviço de 

referência é prestado com obras que não são especificamente de referência.  "A 

substância do serviço de referência é a informação e não determinado artefato 

físico" (GROGAN, 2001, p. 29).  

 Também não se pode reduzir o serviço de referência aos serviços prestados 

pelas bibliotecas de referência, pois todas as bibliotecas, em especial as 

especializadas, prestam o serviço de auxiliar os leitores, e justificam sua existência 

para prestação de tal serviço. Além disso, em muitas bibliotecas o balcão de 

referência não é um setor separado do resto da biblioteca, e em outras as consultas 

são realizadas no balcão de circulação, mesmo porque por vezes é o único lugar 

onde se encontra um bibliotecário. 

 Também não se pode resumir o serviço de referência à totalidade da 

Biblioteconomia. Embora os bibliotecários de referência prestem assistência direta 

ao usuário, e por mais fundamental que seja essa atividade, em muitos casos, as 

pessoas que necessitam de informações oferecidas pelas bibliotecas, tem sua 

necessidade informacional resolvida por outra via, através de amigos, por exemplo.  

 No entanto, os profissionais que exercem essa função frequentemente a 

denominam como a razão de ser da Biblioteconomia. "Para John Ballinger, em 1908, 

constituía a forma mais elevada dos serviços das bibliotecas públicas" (GROGAN, 

2011, p. 33); para Ranganathan (1961, p. 54, tradução nossa) "o momento mais feliz 

na vida de um bibliotecário é o momento em que está prestando o serviço de 

referência". 

 Assim, Ranganathan (1961, p. 53, tradução nossa) definiu o Serviço de 

Referência como: 
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o processo de estabelecer contato entre um leitor e seus documentos 
de uma maneira pessoal. Seus documentos significando qualquer 
documento necessitado por ele no momento. Posteriormente, 
significa estabelecer o contato sem qualquer perda de tempo para 
ele. Não é possível fazer tudo isso por um leitor sem um 
entendimento íntimo do seu interesse preciso no momento. Para 
conseguir esse entendimento, deve haver uma comunicação entre o 
bibliotecário e o leitor. A partir do primeiro momento do leitor pedindo 
assistência até o último momento de conseguir todos os seus 
documentos, o bibliotecário terá que estar pessoalmente 
administrando as necessidades do leitor. Por isso, serviço de 
referência é essencialmente um serviço pessoal.  

 Por ter como característica o envolvimento de uma relação pessoal com o 

público, o serviço de referência é o que os sociólogos chamam de uma atividade 

profissional essencial, ou seja, é uma "atividade compartilhada por uma grande 

parcela dos membros de determinada profissão e que serve para torná-los 

característicos como grupo perante o público leigo" (GROGAN, 2001, p. 34). Dessa 

maneira, para o público em geral todos os bibliotecários seriam bibliotecários de 

referência, assim como todos os bancários atendem o público nos caixas e todos os 

farmacêuticos trabalham nos balcões de farmácias, não importando se aqueles 

realizam funções internas do banco e esses trabalham em laboratórios.  

 Figueiredo (1996) considera a atividade desenvolvida no setor de referência 

para descrever o Serviço de Referência. Segundo a autora, 

 O setor de referência de uma biblioteca pode ser considerado como 
o local onde os recursos da biblioteca (as coleções) se convertem em 
serviços ou a atividade de referência pode ser vista como um 
processo que transforma recursos em serviços. 

 Assim, dentre as principais atividades exercidas pelo setor de 
referência/informação está o atendimento das necessidades 
informacionais (NI) dos usuários através do oferecimento de 
respostas às questões que são propostas, as quais, por sua vez, 
procuram sanar uma lacuna qualquer do conhecimento do usuário. 
(FIGUEIREDO, 1996, p. 33, 34) 

 No mesmo sentido, Accart (2012, p. 13), primeiramente referencia o espaço 

físico onde ocorre a referência presencial: 

 A expressão serviço de referência presencial designa um lugar físico, 
um espaço onde as pessoas são recebidas e onde lhes são 
fornecidas informações, seja este espaço na biblioteca, no serviço de 
documentação ou no arquivo, um lugar de ou junto com um serviço a 
distância. 
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 E segue com outras definições para complementar com objetivo do serviço: 

"auxiliar e orientar o usuário na busca da informação pertinente" (ACCART, 2012, p. 

14). 

 No Brasil, o conceito Serviço de Referência foi trazido da tradução do inglês 

Reference Work e sua primeira iniciativa foi a da Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro, em 1910, embora tenha existido na prática uma seção específica de 

referência somente em 1944 (SIQUEIRA, 2010, p. 3). 

 Nos Estados Unidos, o quadro de Diretores da Reference & User Services 

Association (RUSA) aprovou em 14 de janeiro de 2008 algumas definições 

relacionadas ao Serviço de Referência (REFERENCE AND USER SERVICES 

ASSOCIATION, 2008) para nortear os profissionais do seu território:  

 a) Trabalho de Referência: inclui transações de referência e outras 

atividades que envolvem criação, gerenciamento e avaliação de informação ou 

recursos de pesquisa, instrumentos e serviços. 

 b) Transações de Referência: são consultas informacionais nas quais o 

funcionário da biblioteca recomenda, interpreta, avalia, e/ou usa recursos de 

informação para auxiliar outros a satisfazerem suas necessidades informacionais 

particulares. As transações de referência não incluem instrução formal ou trocas que 

forneçam assistência com relação a localizações, programas, equipamentos, 

suprimentos ou regulamentos. 

 c) Criação e gerenciamento de recursos de informação: se referem ao 

desenvolvimento e manutenção de coleções de pesquisa, guias de pesquisa, 

catálogos, bases de dados, websites, motores de busca, etc, que possam ser 

usados pelo usuários independentemente, de casa ou remotamente, para satisfazer 

sua necessidade informacional. 

 d) Atividades de avaliação: incluem medir e avaliar o trabalho de referência, 

recursos e serviços prestados.  

 O Dicionário Online de Biblioteconomia e Ciência da Informação (Online 

Dictionary for Library and Information Sciences) (REITZ, 2014, tradução nossa) traz 

uma definição que enfatiza as atividades e inova no sentido de prever o Serviço de 

Referência realizado eletronicamente. 
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Serviços de Referência são todas as funções realizadas por um 
bibliotecário treinado empregado na seção de referência de uma 
biblioteca para satisfazer as necessidades dos usuários 
(pessoalmente, por telefone, ou eletronicamente), incluindo, mas não 
se limitando a responder questões substantivas, instruir usuários na 
seleção e uso de ferramentas apropriadas e técnicas para encontrar 
informação, conduzir buscas em nome e em favor do usuário, 
direcionar usuários à localização de recursos da biblioteca, auxiliar 
na avaliação da informação, encaminhar usuários para recursos fora 
da biblioteca quando apropriado, manter estatísticas de referência e 
participar no desenvolvimento da coleção de referência. 

 Embora várias sejam as definições de Serviço de Referência, ou as atividades 

que esse serviço envolve, todas elas trazem um elemento em comum: auxiliar e/ou 

orientar o usuário a encontrar informações, ou seja, auxiliar o usuário a satisfazer 

suas necessidades informacionais. Além disso, as definições mais contemporâneas 

preveem o serviço de referência disponibilizado digitalmente, ou Serviço de 

Referência Virtual.   

 

2.2 O SERVIÇO DE REFERÊNCIA VIRTUAL 

 

 Após o advento da Segunda Guerra Mundial, o volume de informações 

cresceu de forma extraordinária, reconfigurando o serviço de informações, a maneira 

como a informação é tratada e recuperada, e consequentemente especializando o 

serviço de referência.  

 Com o passar do tempo e as mudanças sofridas pela sociedade, as 

bibliotecas se tornaram cada vez mais especializadas e os usuários mudaram não 

só seu comportamento, mas suas necessidades, demandando que a biblioteca 

universitária mudasse no mesmo sentido. A década de 1970 trouxe mudanças com 

"o advento da indústria online" (PESSOA; CUNHA, 2007, p. 70), pois possibilitou 

"catálogos que se constituíam de citações bibliográficas e de índices". 

 Os recursos tecnológicos, as ferramentas possibilitadas pela Internet e 

especialmente a Web colaborativa, fizeram com que as bibliotecas remodelassem 

não só a organização documentária, a busca e recuperação da informação, as 

formas como o profissional de referência interage e compartilha com o usuário. 

Pessoa e Cunha (2007, p. 70) afirmam que "[...] pressionadas pelo mundo 
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globalizado, as bibliotecas e unidades de informação acabam por modificar sua 

estrutura, seus processos e seus produtos e serviços". 

 Nesse contexto de evolução tecnológica, surgiu a Biblioteca Digital, definida 

como 

Biblioteca que tem como base informacional conteúdos em texto 
completo em formatos digitais - livros, periódicos, teses, imagens, 
vídeos e outros -, que estão armazenados e disponíveis para acesso, 
segundo processos padronizados, em servidores próprios ou 
distribuídos e acessados via rede de computadores em outras 
biblioteca ou redes de bibliotecas da mesma natureza" (TOUTAIN, 
2005, p. 17). 

A Biblioteca Digital é a matéria prima do Serviço de Referência Virtual (SRV). 

Não se pode falar em SRV sem que os materiais estejam disponíveis, organizados e 

recuperáveis digitalmente. O surgimento da Biblioteca Digital e as possibilidade 

trazidas pela Internet reconfiguraram o modo como as bibliotecas, por meio dos 

bibliotecários trabalham, especialmente na maneira como intermediam a informação 

para seus usuários. Tendo a Biblioteca Digital como matéria prima para a referência, 

a Internet culmina por possibilitar a aproximação dos usuários da biblioteca por meio 

de software de interação em tempo real.  

 Nesse mesmo sentido, Mendonça (2005, p. 228) afirma que, 

[...] muitas fontes de informação, base para o trabalho de referência, 
foram se transformando em base de dados informatizadas que, 
aliadas às novas ferramentas de busca disponibilizadas na rede, 
vieram transformar seus serviços e produtos oferecidos pelas 
bibliotecas. [...] Assim, os avanços tecnológicos vêm proporcionando 
mudanças consubstanciais nas bibliotecas: do modelo tradicional, 
com o acervo composto, basicamente, por material impresso e áudio-
visual, para um acervo eletrônico e/ou virtual, resultando no 
surgimento das bibliotecas eletrônicas. 

Surge o Serviço de Referência Virtual, definido por Pessoa e Cunha (2007) 

como o serviço prestado via Internet popularizado no final da década de 1980, com 

os catálogos das bibliotecas na rede, facilitando a localização de informações e 

documentos.  

 Não existe um consenso na literatura sobre o termo utilizado para descrever 

os serviços de referência via meio digital. Os termos mais recorrentes na literatura 

são Serviços de Referência Digital ou Serviços de Referência Virtual (LUO, 2007). 



33 

 

 

 

As terminologias Referência Virtual, Referência Digital, E-Reference, Serviços de 

Informação, Referência em Tempo Real são usadas como sinônimos para descrever 

serviços de referência realizados por meio de alguma tecnologia de computador. 

Mais especificamente, Serviço de Referência Virtual ou Serviço de Referência Digital 

tem sido descrito como a oferta de serviços de assistência pessoal em tempo real 

para os usuários por meio de um software interativo (VIJAYAKUMAR; 

VIJAYAKUMAR, 2005; DIGITAL..., 2014). 

 A Reference & User Services Association (RUSA) define Referência Virtual 

como: 

Referência Virtual é o serviço de referência iniciado eletronicamente, 
frequentemente em tempo real quando os usuários utilizam 
computadores ou outras tecnologias de Internet para se comunicar 
com os atendentes de referência, sem estarem fisicamente 
presentes. (REFERENCE AND USER SERVICES ASSOCIATION, 
2004, tradução nossa) 

De maneira geral, a literatura tem descrito os SRV como aqueles serviços 

oferecidos aos usuários pelas bibliotecas através de uma página na Internet como: 

correio eletrônico, chat e software de mensagens instantâneas, salas de bate papo, 

blogs, tutoriais, links, Twitter, busca bibliográfica, fale conosco e solicitação de 

fotocópia.  

 Embora Virtual possa não ser o termo apropriado para descrever o processo 

de interação entre um bibliotecário real e um usuário real mediado por uma 

tecnologia digital, esse é o termo utilizado pela RUSA, International Federation of 

Library Associations and Institutions (IFLA) e American Library Association (ALA). 

Logo, o termo Serviço de Referência Virtual foi o escolhido para esse estudo. 

 A evolução do serviço de referência influenciada pelas Tecnologias foi 

descrita por Luo (2007) em uma revisão da literatura e resumida na Figura 3. A 

autora identificou dois fatores importantes nos quais baseou o trabalho: o aumento 

da disponibilidade e acessibilidade de recursos eletrônicos e; a expansão dos meios 

pelos quais os serviços de referência passaram a ser disponibilizados. 
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Figura 3 - Evolução do Serviço de Referência influenciado pelas Tecnologias. 

 

 

 

Fonte: Luo (2007, p. 4). 

 A Parte A da Figura 3 analisa como a evolução dos recursos tecnológicos 

impactaram o serviço de referência. 

 No início dos anos 1970, os serviços de referência migraram de recursos 

meramente impressos, limitados em um determinado espaço, para uma gama de 

recursos eletrônicos diversificados que poderiam alcançar mais pessoas com mais 

recursos e menos restrições de tempo e espaço - foi o início da disponibilização das 

bases de dados online com acesso por terminais de discagem (LUO, 2007).  

 O impacto das bases de dados online no serviço de referência foi no sentido 

de passar a ser considerado um serviço elitizado para poucos bibliotecários 

especializados, pois eram considerados de complexa utilização; consequentemente 

as bibliotecas tinham somente alguns bibliotecários de referência especializados em 

realizar buscas com essa tecnologia.  

 As bases de dados online prevaleceram até meados dos anos 1980, quando 

as tecnologias possibilitaram o CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory). Essa 

nova tecnologia foi considerada um sucesso tanto com os usuários quanto com os 

bibliotecários, pois a capacidade de armazenagem era considerada enorme para a 

época, e considerada de fácil utilização.  

A 
B 
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 Com o advento do CD-ROM, o papel dos bibliotecários mudou de 

intermediários de busca de informação para instrutores de busca - eles assumiram a 

responsabilidade por auxiliar os usuários e ensiná-los a como utilizar os recursos do 

CD-ROM (LUO, 2007). A nova tecnologia não tornou as bases de dados online 

obsoletas, mas causou uma diminuição no seu uso, uma vez que muitas bibliotecas 

não conseguiram suportar o investimento em hardware e software que o CD-ROM 

demandava. 

 No início dos anos 1990, com o desenvolvimento da Internet, as 

possibilidades de disponibilização e acessibilidade dos recursos eletrônicos 

aumentaram e então rapidamente ganharam popularidade entre as bibliotecas. No 

entanto, a possibilidade dos recursos trazidos pela Internet só foram completamente 

aproveitados com o advento da World Wide Web (WWW ou Web) em 1994 (LUO, 

2007).  

A chegada da Internet e seu crescimento exponencial não só 
expandiu as escolhas de recursos eletrônicos, renovou as antigas 
formas de busca em bases de dados e busca no catálogo, mas 
também reforçaram o papel instrucional dos bibliotecários de 
referência. [...] Os bibliotecários de referência tinham que passar 
mais tempo ensinando os usuários a como acessar a Internet, como 
localizar informação na Internet e como avaliar a informação 
encontrada e depois utilizá-la (LUO, 2007, p.12, tradução nossa) 

Nesse contexto de evolução impressa para digital, passa-se para a análise de 

como os meios pelos quais os serviços de referência são prestados foram 

impactados pela tecnologia, ou seja, a Parte B da Figura 3. 

 Desde a época de Samuel Green (1876) até o advento do telefone, correio e 

bases de dados online, o meio pelo qual o serviço de referência era prestado 

somente ocorria na biblioteca, onde os bibliotecários e usuários se comunicavam 

pessoalmente.  

 À medida que as tecnologias de computadores e redes (principalmente a 

Internet) foram adotadas pelas bibliotecas nos anos 1980, a referência passou a ser 

possibilitada remotamente (LUO, 2007). 

 O email começou a ser utilizado para referência por bibliotecas nos EUA no 

início dos anos 1980. A percentagem de uso desse serviço por bibliotecas era de 

20% em 1988, e chegou a 96% em 1998, devido à popularização da Internet e 
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computadores pessoais (LUO, 2007). O uso do email impactou o serviço de 

referência positivamente, pois similarmente a outros serviços remotos como o 

telefone, por exemplo, ele não limitava os usuários geograficamente. Além disso, o 

email tinha um custo baixo com relação ao telefone.  

 Embora o uso do email possibilite ao usuário realizar a sua pergunta no 

momento em que sua necessidade informacional surge, por outro lado o bibliotecário 

pode não responder o questionamento imediatamente. De acordo com Luo (2007), 

isso não é uma desvantagem uma vez que os bibliotecários têm mais tempo para 

compor a resposta. Porém, o email não permite uma entrevista de referência mais 

profunda, pois a entrevista poderia tornar o processo de referência muito longo. 

 Os formulários eletrônicos foram uma resposta à falta de troca de informação 

entre o usuário de email e o bibliotecário para esclarecer as necessidades 

informacionais dos usuários, uma vez que, dependendo dos campos dos 

formulários, os usuários têm que preencher com informações que são pertinentes 

para a biblioteca e esquecidas pelos usuários.  

 No formulário eletrônico da Biblioteca da Universidade Estadual de Londrina 

(UEL), por exemplo, o usuário direciona para qual das bibliotecas setoriais sua 

pergunta será enviada, como descrito na Figura 4. A Figura 4 mostra a página para 

qual o usuário é direcionado quando clica no Fale Conosco da Biblioteca da UEL. 
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Figura 4 - Fale Conosco da Biblioteca da UEL. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.uel.br/bc/portal>. Acesso em: 21 jan. 2014. 

Clicando em “Biblioteca Central”, por exemplo, a página do formulário 

eletrônico se abre em uma outra janela, como mostrado na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uel.br/bc/portal
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Figura 5 - Interface do formulário eletrônico da Biblioteca Central da UEL. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.uel.br/bc/portal>. Acesso em: 21 jan. 2014. 

 Como mostra a Figura 5, no formulário da UEL o usuário preenche com seu 

nome, endereço de email, se é aluno, docente, pesquisador, funcionário ou membro 

da comunidade externa, sua empresa ou instituição de ensino, o assunto, para 

depois realizar a pergunta. 

 O terceiro passo na evolução do serviço de referência trazido pelas 

tecnologias foi a referência por meio de chat, ou mensagens instantâneas síncronas 

possibilitadas por um software de computador que permite a interação por 

mensagem de texto digitado entre o usuário e o bibliotecário em tempo real. De 

acordo com Luo (2007) os serviços de chat são o modo predominantes de interação 

online em tempo real nas bibliotecas, e algumas preocupações com relação à 

entrevista de referência tem sido frequentes na literatura: a) como informação verbal 

e visual é inexistente, torna-se difícil avaliar a resposta do usuário à referência, bem 

como requer-se que o bibliotecário esteja especialmente preparado para interagir 

online com os usuários;  b) os bibliotecários se sentem pressionados a responderem 

rapidamente ao usuários durante uma consulta, o que não ocorre na interação 

http://www.uel.br/bc/portal
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pessoal; c) usuários que interrompem o atendimento abruptadamente sem informar 

o bibliotecário, que por sua vez ficam sem saber se houve um problema técnico, se 

o usuário encontrou a resposta em outro lugar e simplesmente desconectou, ou se 

desconectou porque estava impaciente. 

 O chat foi sem dúvida a tecnologia que causou o maior impacto na referência, 

pois alterou completamente a maneira como o serviço é disponibilizado: eliminou as 

barreiras geográficas, as barreiras de custos, e permitiu que o serviço passasse a 

ser ofertado fora do horário de atendimento regular da biblioteca.   

 Nos EUA, consórcios de bibliotecas foram formados em meados dos anos 

1990 com o propósito de compartilhar recursos financeiros e humanos entre 

bibliotecas que se revezam em turnos para disponibilizar o serviço 24 horas por dia, 

7 dias por semana (24/7) e responder às questões dos usuários dessas bibliotecas.  

 De acordo com a revisão de Luo (2007), os consórcios foram amplamente 

avaliados na literatura e concluíram pelo benefício para as bibliotecas participantes, 

principalmente as menores, com menos recursos. As bibliotecas participantes 

aumentaram significativamente o número de atendimentos, e à medida que o 

número de membros do consórcio aumenta, aumenta também o seu valor.  

 

2.3 CONSIDERAÇÕES 

 

 Considerando as preocupações compiladas na literatura por Luo (2007), e 

reconhecendo que a interação em ambiente digital tem especificidades inerentes, o 

QuestionPoint 24/73 elaborou e disponibilizou em uma plataforma wiki na Internet um 

guia de Boas Práticas no Serviço de Referência Virtual (BEST..., 2013), e Políticas e 

Procedimentos no Serviço de Referência Virtual (24/7 REFERENCE..., 2014) para 

orientar os bibliotecários trabalhando com referência virtual por meio de chat (esses 

dois guias serão objeto do capítulo 7 desse estudo).  

 Percebe-se que a evolução tecnológica relatada por Luo (2007) nos Estados 

Unidos não está devidamente registrada e publicada no Brasil. Levantamentos 

                                                           
3
 O Serviço de Referência QuestionPoint 24/7 é um serviço de referência virtual desenvolvido 

conjuntamente pela Library of Congress (Biblioteca do Congresso), pelo Metropolitan Cooperative 
Library Service (Serviço de Biblioteca Cooperativa Metropolitana), e pelo Online Computer Library 
Center (OCLC) (Centro de Biblioteca de Computador Online). 
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bibliográficos na literatura nacional não recuperaram estudos que descrevem como 

se deu a implantação das bases de dados online, CD-ROM e Internet no nosso país. 

Mesmo autores tradicionais da área de Biblioteconomia que discutem o serviço de 

referência e seu processo evolutivo se baseiam na experiência ocorrida no exterior. 

Dessa maneira, identifica-se aqui uma lacuna que evidencia a necessidade de 

estudos de campo para descobrir, analisar e registrar como a evolução tecnológica 

nos serviços de referência ocorreu no Brasil.  

 Nesse sentido, na época de Vargas, quando investiu-se na industrialização e 

crescimento do país, as pesquisa científicas certamente foram alavancadas, e talvez 

o serviço de referência por meio de um técnico de informação que realizava 

pesquisas bibliográficas para as equipes de cientistas, como citado por Foskett 

(1969) tenha também existido aqui. No entanto, como o primeiro setor de referência 

em uma biblioteca brasileira somente ocorreu na década de 1940 no Rio de Janeiro, 

tem-se apenas como mera suposição a existência de um técnico de informação em 

equipes de pesquisas brasileiras.  

 De toda maneira, a evolução do serviço de referência no nosso país, no 

contexto das bibliotecas universitárias, procede constantemente mesmo embora seja 

de conhecimento de todos que, de forma geral, as bibliotecas universitárias sofrem 

com a falta de recursos financeiros e humanos. Os profissionais da informação 

dessas instituições se adequam às necessidades dos seus usuários, em sua maioria 

nativos digitais.  

 Os usuários nativos digitais demandam um serviço de referência rápido e 

preciso, ao toque de um clique; não mais estão dispostos a esperar para ter sua 

necessidade informacional resolvida, pois essa também muda com mais rapidez - o 

serviço de referência como arte, como descrito por Ranganathan foi reconfigurado 

pelas tecnologias na maneira como é prestado. Porém, conclui-se que os usuários 

continuam a exigir a mesma eficiência, presteza e conhecimento do profissional de 

referência que ocorre desde a época de Ranganathan. 
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3 O SERVIÇO DE REFERÊNCIA VIRTUAL POR MEIO DE CHAT NO BRASIL 

  

 Neste terceiro capítulo, um histórico sobre os estudos de Serviço de 

Referência Virtual no Brasil é descrito; em seguida, as iniciativas que atualmente 

estão em funcionamento nas bibliotecas universitárias são apresentadas em ordem 

cronológica. Primeiramente, um levantamento bibliográfico a respeito do tema foi 

realizado utilizando o sistema Parthenon da biblioteca da UNESP e os anais do 

Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU) para encontrar quais as 

instituições universitárias que estão disponibilizando o SRV por meio de chat 

atualmente no Brasil, e dessas, quais possuem literatura disponível.  

 Posteriormente, o atendente dessas instituições foi contatado com as 

finalidades de consultar a respeito de literatura disponível sobre a implantação do 

SRV naquela ou em outra biblioteca e também de experimentar o atendimento com 

relação às variáveis: tempo para iniciar o atendimento, comportamento do 

atendente, eficiência na resolução da necessidade informacional.   

 Finaliza-se o capítulo com considerações a respeito do Serviço de Referência 

Virtual por meio de chat no Brasil.  

 

3.1 HISTÓRICO 

 

 Em 2001, Márdero Arellano (2001) realizou um estudo sobre Serviços de 

Referência Virtual que descreveu as principais iniciativas inovadoras nas bibliotecas 

de universidades norte-americanas e as características de seu funcionamento. Ele 

analisou os serviços de referência virtual, seus padrões e novas tecnologias que 

modificaram a prática tradicional do balcão de referência das bibliotecas naquele 

país. 

 Já naquela época o autor encontrou que 97,3% das bibliotecas universitárias 

americanas já possuíam algum tipo de serviço de referência digital, definido como 

"mecanismo pelo qual as pessoas podem enviar perguntas e obter respostas através 

de email, chat ou formato Web" (SAUNDERS, 2001 apud MÁRDERO ARELLANO, 

2001, p. 8). 
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 Márdero Arellano (2001) ainda aponta que o serviço de referência virtual foi 

tema de muitos eventos da área e a preocupação dos pesquisadores era no sentido 

de institucionalização e criação de padrões técnicos e de qualidade, além do 

desenvolvimento de software que pudessem ser usado tanto nos serviços síncronos 

quanto assíncronos. 

 Algumas das iniciativas inovadoras para a época destacadas pelo autor  são 

os serviços de referência online que funcionam 24 horas por dia. O primeiro serviço 

como esse a funcionar no mundo foi o da North Carolina State University's Virtual 

Reference Service em 20014. O autor cita também o primeiro projeto cooperativo de 

referência entre bibliotecas universitárias - o do estado de Illinois, envolvendo 14 

bibliotecas - The Alliance Library Project5. Descreveu também a iniciativa da Cornell 

University Libraries que promovia um serviço after hours (depois do horário normal 

de funcionamento) com o uso de referência virtual ao vivo, que almejava um serviço 

24 horas, 7 dias por semana. O objetivo do programa era oferecer aos alunos um 

"serviço de referência com qualidade, de qualquer lugar onde estiverem" 

(MÁRDERO ARELLANO, 2001, p. 10). 

Em um primeiro momento percebe-se que os recursos acima citados não 

foram incorporados totalmente por ambientes de informação no Brasil, pois em 

geral, os serviços de referência oferecidos pelas bibliotecas universitárias não 

incluem o atendimento online por meio de chat nem videoconferência.  

As bibliotecas que oferecem o serviço foram incentivadas pelos próprios 

profissionais da informação dessas instituições, pois não existem diretrizes claras 

institucionais no sentido de fomentar o atendimento online, nem padronização ou 

sistematização de como implantar o serviço, treinamento de pessoal, ou um conjunto 

de regras de condutas e ética profissional em ambiente digital. 

A partir de uma busca exploratória nos sites das bibliotecas universitárias 

brasileiras foi possível constatar que no território nacional poucas delas oferecem o 

serviço de referência virtual tão comum nos EUA, Canadá e Austrália. 

                                                           
4
 Primeiramente disponível em: <www.lib.ncsu.edu/libref/>. Atualmente disponível em: 

<http://www.lib.ncsu.edu/askus>. 

5
 Primeiramente disponível em: <http://www.rsa.lib.il.us/ready/about.htm>. Atualmente disponível em: 

<http://www.alliancelibrarysystem.com/>. 

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/9BLN2S5G/www.lib.ncsu.edu/libref/
http://www.lib.ncsu.edu/askus
http://www.rsa.lib.il.us/ready/about.htm
http://www.alliancelibrarysystem.com/
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A pesquisa exploratória de Pestana, Funaro e Ramos (2010) analisou o portal 

da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Universidade de São Paulo (USP) e 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) a fim de identificar os canais de 

interatividade e disseminação da informação que suas bibliotecas oferecem.  

O estudo se justificou uma vez que Internet e as Tecnologias de Informação e 

Comunicação, juntamente com o aumento da produção de informação e da 

produção científica, transformaram a maneira como as pessoas se comunicam e 

buscam informação. Nesse contexto, o Serviço de Referência e Informação 

disponibilizado pelas bibliotecas "precisam acompanhar estas tecnologias e 

disseminar por meio delas serviços e produtos, assim como lançar canais de 

comunicação com os usuários" (PESTANA; FUNARO; RAMOS., 2010, p. 2-3). 

Analisou-se as seguintes variáveis: blog, Twitter, atendimento online, 

formulários para busca bibliográfica, solicitação de fotocópias, o fale conosco, 

tutoriais e links para as bases de dados de acesso gratuito. 

Outros serviços que não constavam na lista elaborada para análise foram 

identificados na exploração dos sites das bibliotecas da UNESP: FAQ, Críticas e 

Sugestões, Orkut, Delicious, Solicitação de ficha catalográfica, EEB, Busca 

bibliográfica solicitada por e-mail, agendamento eletrônico de treinamento em bases 

de dados e Ouvidoria. 

As bibliotecas da USP também ofereciam serviços na listados: Formulário 

para ficha catalográfica, EEB, Flickr, Pergunte à bibliotecária, Sugestão de compra 

de material bibliográfico. 

Já a UNICAMP contava, na época da pesquisa, com 6 dos serviços dos 

analisados: Twitter, Solicitação de fotocópia, Fale conosco, Tutoriais e Links. 

Os resultados do estudo revelaram que os serviços mais comuns oferecidos 

pelas 3 bibliotecas são os mesmos: Links, seguidos por Fale conosco e Solicitação 

de Fotocópia. As ferramentas possibilitadas por software de informação e 

comunicação como blog, Twitter, e atendimento online são pouco disponibilizadas, 

porém a disponibilização de outros serviços que não aqueles analisados, como por 

exemplo o Orkut e o Flickr demonstra a preocupação dos bibliotecários em se 

manterem atualizados. Vale notar que software de compartilhamento como 

Facebook e Tumblr não foram analisadas nesse estudo. 
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Atualmente existem possibilidades de interação, compartilhamento e 

disseminação de informação que poderiam ser incorporadas pelas bibliotecas estão 

disponibilizadas na Web de forma graciosa. Nesse sentido, Pestana, Funaro e 

Ramos (2010, p. 5) concordam: “Vários serviços podem ser oferecidos contando, 

apenas, com o entusiasmo dos profissionais para a constante atualização das 

informações e, pessoas online o tempo todo para o atendimento aos usuários 

remotos.” 

Para o foco do nosso estudo, o atendimento online, o seguinte resultado foi 

apresentado: 2% das bibliotecas da UNESP oferecem atendimento online, 5% das 

bibliotecas da USP oferecem esse serviço e nenhuma biblioteca da UNICAMP 

oferece atendimento online. O estudo de Pestana, Funaro e Ramos (2010) não 

incluiu atendimento online por mensagens síncronas ou por videoconferência. 

Estudos sobre o SRV realizados em outros estados brasileiros corroboram a 

escassez da disponibilidade do serviço: na Paraíba duas bibliotecas estudadas não 

oferecem SRV, embora possuam sites institucionais (NASCIMENTO JUNIOR et al., 

2010), no Rio de Janeiro a Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio) oferece o 

serviço de atendimento online aos seus usuários desde 2002 encorajada por 

iniciativas internacionais (CARVALHO; MILMAN, 2008). 

No estudo de caso de Novak (2010) bibliotecas no Rio Grande do Sul, 

Brasília, Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro responderam questões a respeito dos 

serviços de SRV oferecidos, mas somente a biblioteca do Rio de Janeiro, a PUC-Rio 

mencionada no estudo de Carvalho e Milman (2008), oferecia atendimento online. 

No estudo de Corrêa (2009), as 30 instituições de ensino superior do Brasil com 

maior número de alunos matriculados foram mapeadas e seus sites investigados: 

3% ofereciam serviço de atendimento online na época. Já no estudo de Vieira 

(2009), a biblioteca investigada de Natal, Rio Grande do Norte, possuía apenas 

serviço via telefone e correio eletrônico, não contando com SRV na época da 

pesquisa.  

No Brasil, a implementação do SRV como um todo é escassa, e 

consequentemente a literatura científica a respeito de tal tema também o é. No 

entanto, é imprescindível conhecer, entender e analisar a realidade informacional 

corrente no mundo frente às novas formas de utilização de tecnologia. 
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3.2 AS EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS DE SRV ONLINE POR MEIO DE CHAT NO BRASIL 

 

 Esta seção descreve e analisa as experiências bem sucedidas de bibliotecas 

universitárias na disponibilização do SRV online por meio de chat no Brasil. Em cada 

uma delas, o serviço foi acessado pela investigadora no papel de usuária do serviço 

para análise de satisfação do atendimento prestado pelas bibliotecas. O resultado da 

análise fundamentou-se no relatório de Connaway e Radford (2011) que determina a 

percepção de satisfação do usuário do SRV via chat baseado em três variáveis: a) 

conteúdo apropriado; b) necessidade informacional resolvida; e c) atendente 

prestativo e educado. 

 

3.2.1 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO 

 

A experiência pioneira de SRV por meio de mensagens síncronas foi a da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), que implantou o 

serviço em 2002, e teve seu relato publicado em 2008 por Carvalho e Milman 

(2008).    

De acordo com os autores, a implantação do SRV por meio de chat foi 

motivada por iniciativas bem sucedidas de bibliotecas internacionais, considerando o 

ambiente virtual como facilitador do acesso e disseminador da informação. O 

objetivo do projeto foi oferecer mais um meio de comunicação entre a biblioteca e os 

usuários.  

 No início, em 2002, o serviço era restrito aos usuários da comunidade da 

PUC-Rio como alunos, professores, funcionários e ex-alunos cadastrados na 

biblioteca. Na época, a biblioteca implantou o software PhpMyChat6 para o 

atendimento do SRV, porém permitia o atendimento em apenas uma máquina, 

sendo substituído pelo software atual, o Crafty Syntax Live Help7, em abril de 2009 

                                                           
6
 O PhpMyChat é um software pago desenhado para empresas que desejam aumentar a interação 

entre os visitantes por meio de salas de bate papo. Permite chat online, criação e administração de 
diversas salas de chat, bem como o envio de mensagens quando o sistema está offline e o 
arquivamento de mensagens, dentre outros. Disponível em: <http://www.hostnet.com.br/recursos-de-
hospedagem/phpmychat-administrador-de-salas-de-bate-papo/>. Acesso em: 08 jun. 2013. 

7
 Disponível em: <http://www.craftysyntax.com/index.php>. Acesso em: 20 dez. 2013. 

http://www.hostnet.com.br/recursos-de-hospedagem/phpmychat-administrador-de-salas-de-bate-papo/
http://www.hostnet.com.br/recursos-de-hospedagem/phpmychat-administrador-de-salas-de-bate-papo/
http://www.craftysyntax.com/index.php


46 

 

 

 

(MARANHÃO et al., 2010). De acordo com os autores, o novo programa de chat 

oferece, entre outras vantagens: 

- a possibilidade de salvar as conversas automaticamente, facilitando 
a geração de estatísticas; 
- recebimento de mensagens off-line, fora do horário de atendimento; 
- identificação do atendente através de nome e foto, possibilitando 
uma maior proximidade entre a biblioteca e o usuário; 
- possibilidade de várias conexões simultâneas, permitindo a 
distribuição do atendimento entre os funcionários; 
- possibilidade de redirecionamento de uma sessão para que outro 
operador possa continuar o atendimento. (MARANHÃO et al. 2010, 
p. 6-7). 

 Em 2010 a PUC-Rio abriu o atendimento online por meio de chat para a 

comunidade externa, possibilitando maior visibilidade e acesso aos serviços das 

Bibliotecas da instituição. 

 Para acessar o chat, o visitante deve clicar em “Fale Conosco”, localizado na 

coluna esquerda da página principal8 da Divisão de Bibliotecas e Documentação. 

 O visitante é então direcionado à página que disponibiliza as diferentes 

modalidades de contato com a biblioteca, como mostrado na Figura 6.  

Figura 6 - Página do Fale Conosco da Biblioteca PUC-Rio. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/contato.php>. Acesso em: 15 dez. 2013. 

                                                           
8
 Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. Acesso em: 15 dez. 2013. 

http://www.dbd.puc-rio.br/contato.php
http://www.dbd.puc-rio.br/
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 Clicando na opção chat, o visitante é direcionado a uma outra página, 

mostrada na Figura 7. Nessa página, o visitante deve digitar o nome e clicar em 

“Enviar” para iniciar a sessão de chat. 

 É possível deixar uma mensagem para o bibliotecário caso o atendimento por 

chat não esteja disponível escolhendo a aba "Contato Off-line".  

Figura 7 - Interface usuário visitante do atendimento por chat da PUC-Rio. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.dbd.puc-
rio.br/crafty/livehelp.php?department=1&tipoUsu=0>. Acesso em: 15 dez. 2013. 

Uma vez que o visitante digita seu nome e clica em enviar, é possível 

visualizar o nome do profissional respondente e sua foto, bem como uma mensagem 

perguntando sobre sua dúvida. O visitante, por sua vez, deve digitar sua pergunta 

em um campo simples, abaixo do balão de chat. A Figura 8 traz a interface da 

sessão de chat em andamento. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dbd.puc-rio.br/crafty/livehelp.php?department=1&tipoUsu=0
http://www.dbd.puc-rio.br/crafty/livehelp.php?department=1&tipoUsu=0
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Figura 8 - Interface da sessão de chat em andamento. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.dbd.puc-
rio.br/crafty/livehelp.php?department=1&tipoUsu=0>. Acesso em: 15 dez. 2013. 

 Quando a consulta é terminada, o visitante clica em “Sair”, e é direcionado a 

uma página que sinaliza que a sessão de chat foi encerrada, como demonstrado na 

Figura 9. Há um recurso disponibilizado pelo software Crafty Syntax Live Help nessa 

página que possibilita ao visitante receber o texto da sessão de chat por email. 

http://www.dbd.puc-rio.br/crafty/livehelp.php?department=1&tipoUsu=0
http://www.dbd.puc-rio.br/crafty/livehelp.php?department=1&tipoUsu=0
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Figura 9 - Interface posterior à sessão de chat. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.dbd.puc-
rio.br/crafty/livehelp.php?department=1&tipoUsu=0>. Acesso em: 15 dez. 2013. 

A experiência do uso do SRV por meio de chat disponibilizado pela PUC-Rio 

nesse estudo, sob a perspectiva do visitante/pesquisador, foi positiva: a resposta do 

bibliotecário ao primeiro questionamento foi imediata, sem filas ou esperas; o 

bibliotecário foi prestativo e demonstrou boa vontade em ajudar; a necessidade 

informacional foi sanada, pois o questionamento foi respondido e 3 artigos científicos 

a respeito do tema foram encaminhados ao email do visitante; o script da sessão 

também foi encaminhado por email demonstrando ética e transparência no 

atendimento. 

A Divisão de Bibliotecas e Documentação da PUC-Rio disponibiliza o link para 

chat dentro da opção “Fale Conosco”, isto é, ele não está visível na página principal 

da instituição. Consequentemente, o visitante tem que estar ciente da existência do 

serviço antes de acessá-lo, sendo que dois cliques são necessários para chegar ao 

serviço de atendimento online. Considera-se uma desvantagem para a frequência do 

serviço, pois uma vez que o atendimento online não é comum no Brasil, não se pode 

esperar que os visitantes da biblioteca pela Internet estejam familiarizados com esse 

tipo de atendimento e que portanto facilmente o encontrarão. 

 

 

http://www.dbd.puc-rio.br/crafty/livehelp.php?department=1&tipoUsu=0
http://www.dbd.puc-rio.br/crafty/livehelp.php?department=1&tipoUsu=0
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3.2.2 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO   

 

 Cronologicamente posterior à experiência da PUC-Rio, cinco bibliotecas da 

Universidade de São Paulo (USP) também passaram a oferecer o serviço em 2009. 

A Biblioteca da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) implantou o 

Serviço de Referência por meio de chat online, e nos meses subsequentes outras 

quatro bibliotecas convergiram para a experiência: a Escola de Engenharia de São 

Carlos (EESC), em setembro de 2009; o Instituto de Física de São Carlos (IFSC) e o 

Instituto de Psicologia (IP) em outubro de 2009; e a Faculdade de Odontologia (FO) 

em dezembro de 2009. A experiência dessas bibliotecas da USP foram relatadas por 

Santana et al. (2010).  

 Segundo Santana et al. (2010) a disponibilização de software de código-fonte 

aberto, gratuito e apropriado para atendimento na Internet - que já são utilizados por 

empresas privadas - deve ser mais um motivo para a biblioteca adotar o SRV por 

meio de chat. É possível customizar a interface, bem como avaliar as questões dos 

visitantes, o tempo e o script (texto) do atendimento, que seria impossível sem essa 

tecnologia. 

 De acordo com os autores, a Biblioteca da FMVZ/USP analisou diversos 

software de atendimento ou suporte online disponíveis no mercado até decidir pela 

escolha do software LiveZilla. A empresa LiveZilla, desenvolvedora do LiveZilla, foi 

fundada em junho de 2009 na Alemanha por Kevin Spaun. O software não foi 

primariamente desenhado para bibliotecas, foi criado para sites de empresas 

privadas com a finalidade de possibilitar atendimento online para seus clientes e 

para registrar os visitantes de seu site. 

 No entanto, os profissionais da informação o escolheram, com base nos 

argumentos de que além de recursos para customização, algumas das 

características do software permitem organizar vários atendentes online bem como 

recursos visuais e sonoros para alertar quando há uma resposta tanto para o 

atendente bibliotecário quanto para o usuário do SRV. "A seleção do LiveZilla se deu 

pela possibilidade de customização e por sua interface de atendimento não utilizar 

navegador Web, mas sim uma interface desktop." (SANTANA et al., 2010, p. 6).  
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 A experiência relatada por esses autores foi positiva. Os argumentos 

principais foram: 1) os Serviços de Referência (SR) tem que estar em consonância 

com a demanda dos usuários, 2) as novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) possibilitam a disponibilização do serviço, 3) os software livres e 

gratuitos são considerados de interface amigável e são amplamente disseminados 

entre a população acadêmica, 4) o atendimento tradicionalmente feito por telefone 

pode custar caro dependendo da localidade do usuário, 5) o uso do correio 

eletrônico não é síncrono, podendo não atender à necessidade do usuário com 

relação à rapidez da resposta, considerando o caráter dinâmico da necessidade de 

informação, 6) os serviços baseados nas tecnologias exigem esforços adicionais 

para a manutenção de qualidade dos serviços oferecidos resultando em ganhos 

para a comunidade (SANTANA et al., 2010).  

 Quando o visitante acessa a página da Biblioteca da FMVZ/USP, ele visualiza 

o ícone do atendimento por meio de chat logo na primeira página, como mostrado na 

Figura 10. 
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Figura 10 - Página inicial da Biblioteca da FMVZ/USP. 

 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.fmvz.usp.br/biblioteca>. Acesso em: 15 dez. 2013. 

 Clicando no ícone “Atendimento online”, o visitante é direcionado a uma outra 

página com um formulário para preencher com nome, email, empresa e a sua 

pergunta antes de iniciar a sessão de chat. A Figura 11 mostra a interface para a 

qual o usuário é direcionado quando “Atendimento online” é clicado na página da 

biblioteca. 

 

http://www.fmvz.usp.br/biblioteca
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Figura 11 - Interface usuário do chat da FMVZ/USP. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.bvs-vet.org.br/php/index.php>. Acesso em: 15 dez. 2013. 

 Uma vez que os dados do visitante e a pergunta são completados, o visitante 

clica no botão “Iniciar o chat” localizado logo abaixo do campo que indica o 

departamento para o qual o questionamento será direcionado. 

 Na experiência desse estudo, o visitante/pesquisador foi prontamente 

atendido pelo bibliotecário, o questionamento respondido e o artigo científico 

enviado por email. Porém, o histórico da sessão não foi enviado por email e o 

pesquisador/usuário foi informado que o texto da conversa nunca havia sido pedido 

antes por um visitante e uma autorização da diretora seria necessária para que o 

envio fosse realizado. Embora o histórico não tenha sido enviado, o software 

possibilita que o visitante o imprima enquanto o atendimento não for encerrado. A 

Figura 12 mostra a interface que o visitante visualiza durante o atendimento com a 

biblioteca da FMVZ/USP. 

 

 

 

 

http://www.bvs-vet.org.br/php/index.php
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Figura 12 - Interface visitante durante a sessão de chat com a FMVZ/USP. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.bvs-vet.org.br/php/index.php>. Acesso em: 15 dez. 2013. 

 No canto superior esquerdo, abaixo da caixa do atendente da biblioteca, 

algumas ferramentas são disponibilizadas pelo software, da esquerda para a direita: 

a) uma flecha verde apontado para a esquerda - voltar à página inicial do chat; b) um 

emoticon com uma cara feliz - para inserir emoticons na caixa de diálogo; c) uma 

caixa acústica - aumentar e diminuir volume; d) uma impressora - imprimir o histórico 

do atendimento; e) três barras coloridas - dar uma nota ao atendimento; f) uma 

estrela amarela - adicionar aos favoritos; g) um círculo vermelho com um "X" ao 

centro - fechar janela. 

 Quando a sessão é encerrada, uma mensagem automática pede que o 

visitante avalie o atendimento. 

 No mesmo sentido que a experiência de atendimento com a biblioteca da 

PUC-Rio, a observação com a FMVZ/USP também foi positiva: obteve-se resposta 

imediata, a bibliotecária foi prestativa e a necessidade informacional foi sanada. 

Observou-se uma vantagem para esse atendimento online em comparação com o 

da PUC-Rio: o ícone para o atendimento online está localizado na página principal 

da biblioteca, na parte central da página, em destaque. 

 

 

http://www.bvs-vet.org.br/php/index.php
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3.2.3 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

 

Outra experiência bem sucedida com o SRV por meio de chat é a implantada 

pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) no Paraná e relatada por Letrari, 

Zwaretch e Zaninelli (2012). 

 De acordo com as autoras, o chat traz a vantagem de possibilitar uma 

interação simples, direta, personalizada e uma conectividade pontual no 

atendimento às perguntas solicitadas. 

Esse método facilita a finalização do atendimento, já que por correio 
eletrônico, muitas vezes, as dúvidas não são resolvidas na primeira 
conversa, prolongando o processo e desmotivando o usuário, o que 
prejudica o atendimento (LETRARI; ZWARETCH; ZANINELLI, 2012, 
p. 5). 

 Após estudo realizado pelos bibliotecários da Biblioteca Central e os analistas 

de sistema da Assessoria de Tecnologia da Informação da UEL, o software 

escolhido foi o LiveZilla, o mesmo utilizado pelas instituições da USP, e pelas 

mesmas razões. 

 O serviço de referência online por meio de chat foi instalado em 2011, em 

quatro computadores com quatro funcionários: duas técnicas de biblioteca e duas 

bibliotecárias.  O serviço se iniciou tanto para a comunidade interna da UEL quanto 

para a comunidade externa. A divulgação do serviço se deu "na comunidade 

universitária através dos meios de comunicação disponíveis, como: Jornal Notícia, 

Rádio FM/UEL, email, Twitter, blog e na home page do Sistema de Bibliotecas da 

UEL" (LETRARI; ZWARETCH; ZANINELLI, 2012, p. 6). 

 A página inicial da biblioteca da UEL traz o atendimento online, os links para 

Twitter, blog, e outros na coluna da esquerda, como mostra a Figura 13. 
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Figura 13 - Interface da página inicial da Biblioteca da UEL. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.uel.br/bc/portal/>. Acesso em: 10 jan. 2014. 

 Clicando no link do “Atendimento online”, o usuário é direcionado a uma outra 

página que traz um formulário a ser preenchido com nome, email, empresa (trata-se 

de um software intencionado para comunicações comerciais), a questão, para qual 

departamento direcionar o atendimento e depois clicar em “Start chat” (Figura 14). O 

software utilizado pela Biblioteca Central da UEL é o mesmo das bibliotecas da USP, 

no entanto, nota-se que a customização não se deu no caso da UEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uel.br/bc/portal/
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Figura 14 - Formulário a ser preenchido pelo usuário antes de iniciar o atendimento por chat 
da Biblioteca Central da UEL. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.uel.br/bc/portal>. Acesso em: 10 jan. 2014. 

A interface visualizada pelo usuário durante a sessão de chat no atendimento 

pela biblioteca da UEL é similar à da FMVZ/USP. A experiência de atendimento 

oferecido pela Biblioteca Central foi positiva: o atendimento foi rápido, a bibliotecária 

respondeu ao questionamento, e dessa vez, diferente da consulta com a biblioteca 

da FMVZ/USP, o histórico da sessão foi enviado por email sem que fosse 

necessário qualquer autorização. 

 

3.2.4 UNIVERSIDADE DE CAMPINAS 

 

Em 2011, a Biblioteca da Área de Engenharia e Arquitetura (BAE), integrante 

do Sistema de Bibliotecas da UNICAMP (SBU) implantou o atendimento online via 

chat. De acordo com Ferreira et al. (2012), pelo menos 8 bibliotecas do SBU 

utilizavam Facebook, blog e Twitter na época da pesquisa, no entanto a iniciativa de 

atendimento online por chat da BAE foi a primeira. 

Os autores fundamentaram a disponibilização do serviço, pois por vezes o 

"usuário precisa apenas de informação rápida, que pode ser resolvida com essa 

ferramenta, como por exemplo: como fazer uma reserva, como acessar as bases de 

http://www.uel.br/bc/portal
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dados de sua casa [...]" (FERREIRA et al., 2012, p. 2), e dessa maneira facilitar a 

informação para o usuário onde quer que esteja. Além disso, consideram que a 

biblioteca deve expandir sua atuação para além do balcão de atendimento e da 

coleção física e buscar atingir usuários potenciais da biblioteca, mesmo que 

virtualmente.  

O software escolhido em parceira com a Diretoria de Tecnologia da 

Informação e a BAE foi o Mibew Messenger, considerado ideal por três fatores: ser 

open source, ou seja, possuir código-fonte aberto, ser traduzido para o português e 

apresentar interface amigável tanto para atendentes quanto para usuários.  

O link do atendimento online se encontra na página principal da BAE, na 

coluna da direita, como mostra a Figura 15. 

Figura 15 - Página inicial da BAE/UNICAMP. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.bae.unicamp.br/portal/>. Acesso em: 10 jan. 2014. 

Clicando no link do atendimento online, o visitante é direcionado a uma 

página para completar um formulário antes que a sessão de chat se inicie. Esse 

formulário do software Mibew Messenger requisita apenas o nome do visitante, 

como mostra a Figura 16. 

 

http://www.bae.unicamp.br/portal/
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Figura 16 - Página do formulário do Mibew Messenger na BAE/UNICAMP. 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.bae.unicamp.br/portal/>. Acesso em: 10 jan. 2014. 

Preenchendo com o nome e clicando em “Iniciar chat”, o visitante é 

direcionado à página mostrada na Figura 17. Nota-se a customização possibilitada 

pelo software e realizada pela BAE. No canto superior esquerdo, os seguintes 

recursos: (A) alterar nome, (B) enviar histórico por email, (C) desligar o som, (E) 

atualizar a página. No canto superior direito, em vermelho, é possível visualizar 

quando a bibliotecária está digitando a resposta. 

http://www.bae.unicamp.br/portal/
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Figura 17 - Interface usuário durante uma sessão de chat com a BAE/UNICAMP. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.bae.unicamp.br/portal/>. Acesso em: 10 jan. 2014. 

Na experiência desse estudo, a consulta realizada à BAE foi bem sucedida, 

uma vez que o atendimento foi pronto, a bibliotecária foi muito prestativa e amigável. 

Embora a questão colocada não tenha sido respondida pela atendente, ou seja, a 

necessidade informacional não foi resolvida imediatamente, a bibliotecária 

disponibilizou o email da diretora da biblioteca para que fosse realizado o contado 

pela pesquisadora.   

 Antes de finalizar a sessão, é possível que o usuário envie o histórico da 

sessão para o seu email, preenchendo o seu endereço eletrônico na janela que se 

abre quando se clica no link “Enviar histórico” (B). Esse recurso se faz essencial 

quando o bibliotecário sugere links, emails, vídeos ou informações que precisem ser 

relidas, sob pena de serem negligenciadas. A Figura 18 mostra a caixa que se abre 

quando o usuário clica no link “Enviar histórico” (B). 

 

 

 

 

A 
B 

C 

D 

http://www.bae.unicamp.br/portal/
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Figura 18 - Interface visualizada pelo usuário para enviar histórico do chat por email. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.bae.unicamp.br/portal/>. Acesso em: 10 jan. 2014. 

Na interface administrativa, o Mibew Messenger possibilita incluir o botão de 

chat no site da biblioteca, "extrair relatórios e estatísticas por data ou por atendente, 

recuperar histórico de conversas, criar perfil para atendentes, deixar mensagens 

gravadas para facilitar e padronizar o atendimento [...]" (FERREIRA et al., 2012, p. 

7).  

Após avaliação do serviço realizado pelos autores, a implantação e 

disponibilização do SRV atingiu as expectativas dos profissionais e dos usuários do 

serviço, pois: 1) aproximou a biblioteca dos usuários, 2) conscientizou o profissional 

bibliotecário da tecnologia utilizada correntemente pelos usuários e suas demandas, 

3) estimulou o profissional bibliotecário a estar atendo às novidades, serviços e 

recursos disponibilizados pela biblioteca, 4) motivou os profissionais a oferecer 

serviços cada vez melhores. 

 

3.3 CONSIDERAÇÕES 

 

 Acredita-se que oferecer um SRV por meio de chat no Brasil em uma 

biblioteca universitária nos dias de hoje é um desafio, pois muitas vezes essas 

enfrentam dificuldades técnicas, tecnológicas, falta de recursos humanos e falta de 

http://www.bae.unicamp.br/portal/
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recursos financeiros. No entanto, analisando as iniciativas que estão em 

funcionamento, percebe-se que o serviço só traz vantagens para a biblioteca, para 

atrair não só o usuário real da biblioteca, mas também o remoto e o em potencial. O 

chat evita a demora na obtenção da informação, se comparado ao email, por 

exemplo, uma vez que o visitante tem sua necessidade informacional resolvida no 

momento da interação, e mesmo que o bibliotecário tenha que encaminhar seu 

questionamento a outra seção ou departamento, o visitante sabe que está no 

caminho certo de ter sua resposta. Sob a perspectiva dos bibliotecários, serviços 

baseados em novas tecnologias que venham a agregar novas formas de 

comunicação com a biblioteca fazem com que os bibliotecários tenham que 

desenvolver novas competências e os compelem a estarem atualizados com as 

novas tendências tecnológicas. 

 Nesse mesmo sentido, Santana et al. (2010) notaram que a oferta de serviços 

que fazem uso de tecnologia exige que os profissionais da instituição se esforcem 

para manter a qualidade, uma vez que as ferramentas necessitam de constante 

atualização, a capacitação dos profissionais precisa ser continuada, e os 

questionamentos dos usuários mantêm os profissionais atentos ao que está 

acontecendo na universidade de maneira geral, e não apenas na biblioteca e 

assuntos relacionados. 

 Além disso, dado importante relatado pela pesquisa de Maranhão et al. (2010) 

está relacionado ao aumento de uso de outros recursos oferecidos pela biblioteca, 

pois o atendente orienta o usuário a respeito de serviços antes desconhecidos por 

ele. Ainda, na avaliação realizada nos primeiros 5 meses de 2010, o número de 

atendimentos já contabilizava 89,52% do total de atendimentos realizados em 2009, 

demonstrando o crescimento da iniciativa. 

 No século 19, referência por carta não era incomum, e no início dos anos 

1920, as bibliotecárias estavam incorporando telefones ao seu trabalho. Nesse 

mesmo espírito, e de fato levantando muitas das mesmas questões e objeções, o 

mesmo aconteceu com o email e outras tecnologias disponíveis na rede no final do 

século (JANES, 2008). Os SRV no Brasil inevitavelmente evoluirão para o 

atendimento online por chat, pois há tempos as bibliotecas passaram a direcionar 
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suas ações para serem centradas no usuário ao invés de centradas na instituição e 

no acervo que abriga. 
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4 SERVIÇO DE REFERÊNCIA VIRTUAL POR VIDEOCONFERÊNCIA: ANÁLISE 

DO USO DO SOFTWARE SKYPE POR BIBLIOTECAS DE UNIVERSIDADES 

NORTE-AMERICANAS 

 

A proposta deste capítulo é apresentar e analisar como ocorreram os 

processos de implantação dos recursos tecnológicos dos Serviços de Referência 

Virtual (SRV) de bibliotecas universitárias norte-americanas que utilizaram o 

software de nome comercial Skype, as bibliotecas que implantaram esse serviço, 

aquelas que decidiram por descontinuar o uso do software e as que ainda oferecem 

o SRV por meio dele. 

Partiu-se de uma pesquisa realizada pela Southeastern Oklahoma State 

University que organizou uma lista de bibliotecas utilizando o Skype para serviços de 

referência virtual em março de 20129. A partir dessa lista, uma busca exploratória 

nos sites dessas universidades foi realizada para descobrir quais disponibilizam o 

Skype, bem como uma consulta à essas bibliotecas (por meio do serviço de 

referência online por chat) a fim de analisar as características do software utilizado. 

Finaliza-se o capítulo com os resultados dessa pesquisa, além das considerações a 

respeito do uso do Skype.  

 No início dos anos 2000, as bibliotecas norte-americanas iniciaram uma 

busca por inovações tecnológicas no sentido de levar a biblioteca até o usuário 

nativo digital - indivíduos nascidos no início dos anos oitenta, que cresceram em um 

ambiente de ubíqua conectividade - por meio de recursos que esse usuário 

acostumado à Web utiliza. Nesse contexto, a biblioteca pública, por exemplo, teve 

que se reinventar com o advento da biblioteca 2.010, principalmente com a recente 

explosão de ferramentas de comunicação disponibilizadas por softwares gratuitos e 

abertos. 

 Booth (2008) desenvolveu um projeto piloto na Ohio University iniciado em 

2007 no campus de Athens, que sozinho abriga aproximadamente 20.000 alunos. 

                                                           
9
 O autor da pesquisa não foi identificado. Disponível em: <http://libguides.se.edu/skype>. Acesso em: 

13 jan. 2014. 

10
 Biblioteca 2.0 é o termo utilizado para descrever a forma como os serviços de uma biblioteca são 

pensados e disponibilizados aos seus usuários. A Biblioteca 2.0 é centrada no usuário, encoraja a 
produção e compartilhamento de conhecimento. Traz como característica a utilização de ferramentas 
digitais para atingir seus usuários (LIBRARY 2.0, 2014). 

http://libguides.se.edu/skype
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Considerando que a biblioteca deva estar em todos os lugares, um quiosque foi 

colocado em um andar distante do balcão de referência principal da universidade. 

Esse quiosque continha um computador, câmera e microfone, e o software gratuito 

Skype instalado onde era possível visualizar a bibliotecária na tela do computador 

em tempo real. Os usuários tinham dessa maneira a possibilidade de realizar 

consultas sem necessariamente ter que ir até o balcão principal da biblioteca. 

 Um dos recursos disponibilizados gratuitamente pelo Skype e tema 

extensamente avaliado pela literatura internacional é o recurso de chat reference 

service ou serviço de referência através de bate-papo. Luo (2008) realizou um 

estudo de revisão de literatura analisando os artigos que tratam da avaliação do chat 

reference service, expôs todos os componentes e os resultados que esses artigos 

trazem. 

 Um importante aspecto do trabalho da pesquisadora Luo (2008) para esta 

pesquisa diz respeito a como os usuários percebem e usam o chat. Com relação ao 

conhecimento e preferências dos usuários, Luo (2008) reporta que os resultados 

diferem devido às diferentes populações pesquisadas. No entanto, no estudo 

realizado por Johnson (apud LUO, 2008), o serviço de chat ficou em segundo lugar 

em preferência perdendo apenas para o tradicional atendimento pessoal.  

 Outro aspecto importante relatado por Luo (2008) é com relação à avaliação 

do usuário sobre o serviço de referência e as razões pelas quais os usuários (alunos 

e professores universitários) preferem o serviço online ao invés do atendimento 

personalizado. Os usuários na sua maioria relataram: “não queria ir até a biblioteca”, 

“gosto de realizar outras tarefas enquanto espero pela resposta”, “estava com 

pressa e esperava que o serviço fosse mais rápido”, “precisava de uma resposta 

imediata” (LUO, 2008). Essas razões claramente explicam que o usuário quer 

conveniência em termos de tempo e espaço. 

 Ainda sob a perspectiva do usuário universitário, outro tema amplamente 

avaliado pela literatura é com relação à satisfação do usuário com o serviço de chat. 

Os trabalhos avaliaram a qualidade do serviço, o conhecimento do bibliotecário, a 

exatidão e o tempo da resposta, o fornecimento de referência apropriada, e o horário 

de disponibilidade do serviço. Todos os artigos compilados na revisão de Luo (2008) 
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demonstraram um alto nível de satisfação do usuário com relação ao serviço de 

chat: entre 80 e 95 %, entre 70 e 95%, entre 65 e 100%.  

 Um estudo realizado na University of Wisconsin-Madison (GERVASIO; 

STEINMANN, 2004), que possui um projeto chamado Ask a Librarian (Pergunte para 

um Bibliotecário), entrevistou bibliotecários de 6 grandes bibliotecas da Universidade 

e identificou 3 maneiras que os bibliotecários utilizam Skype: (1) Bibliotecários 

utilizaram Skype para responder correspondências de email cujas respostas seriam 

muito longas, (2) bibliotecários utilizavam Skype para se encontrar virtualmente com 

colegas de outros campi e até mesmo de outros países, (3) bibliotecários instalaram 

o software Skype em todos os computadores nos seus laboratórios para uso pessoal 

dos alunos. 

 A pesquisa na University of Wisconsin-Madison também se estendeu aos 

alunos de graduação para concluir se o Skype é uma ferramenta de referência 

virtual viável e concluiu o seguinte: (1) Tecnologicamente: sim; (2) Financeiramente: 

provavelmente, pois os custos de implantação são mínimos; (3) Socialmente: 

depende da sua biblioteca, das necessidades dos seus usuários, e da familiaridade 

dos usuários com videoconferência (GERVASIO; STEINMANN, 2004). 

 De acordo com Geeson (2011), embora o serviço de referência por meio de 

chat seja um dos serviços de referência principais nos EUA e Austrália, ele está se 

desenvolvendo muito lentamente no Reino Unido – na época que a autora escreveu 

o capítulo, de 133 instituições de educação superior listadas no site de 

universidades do Reino Unido, apenas 20 ofereciam o chat disponível no site. O 

SRV por meio chat é um serviço considerado novo no Reino Unido, mas as 

bibliotecas que oferecem o serviço listaram diversas razões para a sua implantação, 

principalmente pelos benefícios que o serviço traz para o usuário, como por 

exemplo: a rapidez na resposta, a flexibilidade de horário e distância até a biblioteca, 

o uso de um tipo de mídia com a qual os usuários estão familiarizados e usam 

diariamente, e finalmente uma alternativa para os usuários que tem dificuldade na 

comunicação verbal, ou seja, que são tímidos para se relacionar com os funcionários 

da biblioteca.  

 A literatura estrangeira também discute razões pelas quais alguns SRV foram 

interrompidos. As razões incluem problemas financeiros, baixo volume de consultas, 
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problemas com funcionários e problemas técnicos. O estudo de Radford e Kern 

(2006) reporta os problemas enfrentados por nove instituições que descontinuaram o 

atendimento online, no entanto duas dessas instituições pretendem reiniciar o 

serviço assim que estiverem financeiramente e organizacionalmente reestruturadas. 

Enquanto é possível encontrar trabalhos que avaliem instituições que já implantaram 

o serviço e decidiram pela sua descontinuidade, ou seja, existam experiências 

negativas com o atendimento online, esse serviço é um recurso que os centros de 

conhecimento e informação precisam considerar implantar sob pena de ficarem 

aquém da demanda dos usuários. 

 

4.1 SKYPE 

 

 Lançado em 2003, o Skype utiliza tecnologia Voice Over Internet Protocol 

(VoIP) e incorpora possibilidades de vídeo. O Skype usa uma conexão de Internet 

para comunicar-se com outros computadores e é compatível com sistemas 

Windows, Linux e Mac. Com relação aos recursos que o usuário do Skype precisa 

disponibilizar, no website do software11 são elencados: uma webcam, um 

computador ou dispositivo móvel com microfone e alto-falantes ou fones de ouvido 

conectados. Ainda, as informações contidas no site recomendam que o usuário 

tenha conexão com banda larga para um melhor resultado. 

 O Skype possibilita bate-papo por texto, VoIP, mensagem por SMS, bate-

papo em grupo de até 10 pessoas com outros usuários Skype (embora dependendo 

da qualidade de conexão a ligação pode não ser de boa qualidade), vídeo 

conferência, compartilhamento de arquivos e o recurso de compartilhamento de tela, 

que permite que um usuário possa visualizar a tela do outro. Ademais, o software 

possibilita opções de ligações de telefone comum tais como secretária eletrônica e 

transferência de chamada. No entanto, nem todos os recursos estão disponíveis 

sem custo. Os recursos de compartilhamento de arquivos e compartilhamento de 

tela estão disponíveis sem custo para chamadas de apenas um usuário em cada 

ponta; compartilhamento de imagens, vídeo clips e textos também são possíveis 

sem custo. Ligações para telefones celulares, telefones fixos, SMS e chamadas em 

                                                           
11

 Disponível em: <http://www.skype.com/pt-br/what-is-skype/>. Acesso em: 10 maio 2013. 

http://www.skype.com/pt-br/what-is-skype/
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grupo são pagas. O Skype incorpora uma lista de contato similar à lista de contatos 

de alguns sistemas de mensagens instantâneas, o que torna a interface mais 

amigável sob o ponto de vista da percepção do usuário, "[...] Isso ajuda os usuários 

a verem o Skype como familiar" (THOMSETT-SCOTT, 2013, p. 16, tradução nossa). 

Com relação ao bate-papo por texto, Thomsett-Scott (2013, p. 16) afirma que o 

Skype permite mensagens mais longas e detalhadas do que as disponíveis pela 

maioria dos sistemas de SMS e mensagens instantâneas. 

Isso é uma vantagem para bibliotecários que estão infelizes com o 
espaço limitados dos produtos de Mensagem Instantânea tanto para 
uma entrevista de referência quando para fornecer informações 
detalhadas a uma pergunta de referência. (THOMSETT-SCOTT, 
2013, p. 16, tradução nossa) 

 Quando o software é baixado para o computador do usuário, e uma conta 

criada, é possível começar a utilizar os serviços. É possível utilizar dois tipos de 

interface: visualização compacta e visualização padrão. Na visualização padrão, do 

lado esquerdo da tela, no canto superior, vê-se o status do usuário (A) e os ícones 

com as possibilidades de retornar a página inicial, ligar, iniciar um chat, ou adicionar 

um contato (B). Logo abaixo, encontra-se o campo buscar (C), para buscar contatos 

que também tenham Skype instalado; e abaixo desse campo visualizam-se duas 

abas: contatos (D), com a lista de contatos de outros usuários Skype e recentes (E), 

com o histórico de ações. A ligação com vídeo será visualizada no centro da tela, 

como mostrado na Figura 19. 



69 

 

 

 

Figura 19 - Imagem da interface visualização padrão do usuário do Skype. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Booth (2010) entrevistou coordenadores dos serviços Skype-a-Librarian e 

encontrou que o uso do Skype era muito modesto e dependia de constante 

divulgação, e também que os usuários do serviço de referência preferiam conversar 

via chat ao invés de por meio de voz ou vídeoconferência. 

Por outro lado, os serviços de referência por meio do Skype eram valorizados 

pelos poucos que iniciaram interações e esses frequentemente voltaram a utilizar o 

serviço posteriormente. Ainda, os participantes eram, em sua maioria, docentes e 

estudantes internacionais, e os bibliotecários entrevistados acreditavam que com o 

passar do tempo mais grupos adotariam o Skype. 

 Outra forma utilizada por bibliotecas para o software é a consulta de 

referência com hora marcada por meio do Skype, como por exemplo a biblioteca da 

Southeastern Oklahoma State University que requer ao usuário enviar um email para 

a biblioteca informando as datas e horários de disponibilidade juntamente com seu 

nome de contato no Skype, e por sua vez a biblioteca contatará o usuário para 

agendar uma data e horário em conformidade com aqueles informados pelo 

usuário12. A biblioteca da Edgewood College de Wisconsin nos Estados Unidos, 

                                                           
12

 Disponível em: <http://homepages.se.edu/library/contact-us/ask-a-librarian/>. Acesso em: 11 maio 
2013. 

A 
B 
C 

E D 

http://homepages.se.edu/library/contact-us/ask-a-librarian/
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informava o usuário sobre o uso do Skype para referência ser um projeto piloto e 

portanto ocorreria com hora marcada13 - esse serviço estava disponível até junho de 

2013, sendo desabilitado posteriormente. 

 Com relação à experiência relatada por Booth (2008) com o quiosque 

instalado na Ohio University, o bibliotecário chefe do Serviço de Referência, 

Boeninger (2010) anunciou naquele mesmo ano que o quiosque foi desativado 

devido ao baixo índice de uso do recurso e porque as questões que eles recebiam 

poderiam ser realizadas por qualquer outro sistema de mensagem instantânea. O 

autor sugere que o motivo pelo qual os usuários poderiam não querer realizar uma 

chamada de vídeo com o bibliotecário era porque os usuários são multitaskers, ou 

seja, eles se engajam em várias atividades ao mesmo tempo tais como quando 

estão ao telefone com alguém e ao mesmo tempo checam o email ou mudam o 

canal da TV enquanto ouvem o que está sendo dito ao telefone (BOENINGER, 

2010).  

 Boeninger (2010) afirma que na sua experiência com atendimento por meio 

de mensagem instantânea, os usuários por vezes demoram a responder após o 

bibliotecário enviar uma resposta ou uma mensagem. Ele não acredita que o 

consulente esteja ponderando a respeito da resposta ou mensagem, mas sim que 

esteja realizando outra tarefa, que pode variar desde checar postagens no Facebook 

a consultar um website recomendado. Boeninger menciona um artigo de Stein 

(2010), jornalista da Time Magazine, que sustenta um desinteresse das pessoas não 

só pelas ligações de vídeo do Skype, mas também pelo telefone comum, pois as 

pessoas estão enviando mais mensagens de texto ou email. Isso ocorre pois a 

necessidade de se comunicar com a pessoa na outra ponta não é imediata, e 

também porque a necessidade de resposta pode não ser imediata. Ademais, 

mensagens de texto e emails colocam o usuário em controle para quando responder 

ou conversar. 

 Por outro lado, de acordo com Boeninger (2010) o Skype é muito utilizado na 

Ohio University especialmente por estudantes estrangeiros para conversar com os 

pais, parentes e amigos no seu país de origem. Os bibliotecários universitários não 

tem esse relacionamento com os usuários, portanto uma outra hipótese levantada 

                                                           
13

 Disponível em: <http://library.edgewood.edu/ask/skype.htm>. Acesso em: 11 maio 2013. 

http://library.edgewood.edu/ask/skype.htm
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para o baixo uso do Skype para interação com bibliotecários é que os usuários 

apenas se dispõem a realizar ligações de vídeo com pessoas muito próximas e 

familiares, e podem nunca a vir se sentir confortáveis o suficiente para esse tipo de 

interação com os bibliotecários das universidades. 

 Em 30 de março de 2012, a biblioteca Henry G. Bennett Memorial Library da 

Southwest Oklahoma State University realizou uma pesquisa e publicou uma lista de 

bibliotecas universitárias que utilizavam o Skype, como mostrado na Figura 20. O 

Quadro 1 traz a tradução da lista e os resultados da pesquisa. 
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Figura 20 - Lista de bibliotecas universitárias que utilizavam o Skype para referência em 
março de 2012. 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <http://libguides.se.edu/skype>. Acesso em: 03 jan. 2014. 

 

 

http://libguides.se.edu/skype
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Quadro 1 - Bibliotecas universitárias que responderam a pesquisa da Southwest Oklahoma 
State University e os resultados. 

Bibliotecas Universitárias Resultado da Pesquisa 

1. Skype a Librarian - Ohio University 
Libraries, Athens, OH 

Oferece Serviço de Referência por meio do 
Skype 

2. Skype Reference em Madison College Oferece Serviço de Referência por meio do 
Skype 

3. University of Waterloo Library, Ontario, 
Canadá 

Oferece Serviço de Referência por meio do 
Skype.  

4. Skype a Reference Librarian no 
Central Texas College 

Oferece Serviço de Referência por meio do 
Skype via Facebook. 

5. Eastern New Mexico University, 
Portales, NM 

Oferece Serviço de Referência por meio do 
Skype 

6. Edgewood College em Madison, 
Wisconsin 

Oferece Serviço de Referência por meio do 
Skype. Usuários preenchem um formulário 
para agendar uma sessão pelo Skype. 

7. Florida State University Libraries em 
Tallahassee, FL 

Oferece Serviço de Referência por meio do 
Skype 

8. Northern Main Community College em 
Presque Isle, Maine 

Oferece Serviço de Referência por meio do 
Skype 

9. Highland Community College em 
Highland, KS 

Oferece Tutorial por meio do Skype 

10. Kingwood Library da Lone Star 
College System 

Oferece Serviço de Referência por meio do 
Skype 

11. University of North Carolina em 
Greensboro 

Oferece Serviço de Referência por meio do 
Skype 

12. Southern Baptist Teological Seminary 
Library em Louisville, KY 

Não retornou resultado. 

13. University of Ruhuna Library no Sri 
Lanka 

Não retornou resultado. 

14. Framington State University Oferece Serviço de Referência por meio do 
Skype 

15. Champlain College Library Nós oferecemos Skype como meio de contatar 
uma bibliotecária para referência. Não é muito 
usado, mas um pouco e os alunos gostam 
muito do serviço. A divulgação do serviço é 
difícil quando não estamos presentes nos 
campus estrangeiro. Nós ainda não fizemos 
isso, mas pode ser um serviço útil para nossos 
alunos à distância bem como para aqueles que 
precisam de ajuda para pesquisa.  

16. Southeastern Oklahoma State 
University 

Oferece Serviço de Referência por meio do 
Skype com hora marcada apenas. 

17. University of South Florida Oferece Serviço de Referência por meio do 
Skype 

18. Colorado State University Oferece Serviço de Referência por meio do 
Skype 

19. Bethany Lutheran College Oferece Serviço de Referência por meio do 
Skype 

20. Mount Saitn Mary College Oferece Serviço de Referência por meio do 
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Skype 

21. Washington State University Libraries Oferece Serviço de Referência por meio do 
Skype 

22. University of St. Thomas Oferece Serviço de Referência por meio do 
Skype 

23. Kent Library da Southeast Missouri 
State University, campus Cape 
Girardeau 

Oferece Serviço de Referência por meio do 
Skype 

Fonte: Disponível em: <http://libguides.se.edu/skype>. Acesso em: 03 jan. 2014. 

 Percebe-se, pelo quadro 1, que diversas universidades ofereciam Skype para 

atendimento online de seus usuários naquela época.  

 

4.2 SERVIÇO DE REFERÊNCIA VIRTUAL POR MEIO DO SKYPE EM 2013 

  

 Em 2013, quase todas as bibliotecas que se entusiasmaram com as 

possibilidades do Skype tinham descontinuado o serviço. Em contato com as 

bibliotecas por meio do serviço de chat que elas oferecem, algumas das bibliotecas 

que responderam ao questionamento, informaram que descontinuaram o serviço 

pois os usuários preferem o chat ao invés do vídeo, e que optaram por outro 

software específico para chat. 

 Seguindo a ordem das bibliotecas listadas na pesquisa da Southwest 

Oklahoma State University, a situação corrente das bibliotecas universitárias e o uso 

do Skype: 

1) A Ohio University traz o serviço de atendimento por chat logo na primeira 

página das bibliotecas, como mostrado na Figura 21. Decidiram por descontinuar o 

serviço com o Skype e implantaram o software proprietário LibraryH3lp14. 

 2) A Madison College continua a utilizar o Skype como canal de comunicação 

entre os usuários, além de ter implantado o software específico para o chat. 

Funcionam concomitantemente com os dois software. 

 3) A University of Waterloo utiliza o Skype concomitantemente com o software 

LibraryH3lp.  

 4) Skype a Reference Librarian at Central Texas College descontinuou o 

serviço de referência com o uso do Skype, mas mantém um software para chat 

                                                           
14

 Disponível em: <http://libraryH3lp.com/>. Acesso em: 03 jan. 2014. 

http://libguides.se.edu/skype
http://libraryh3lp.com/


75 

 

 

 

(Figura 4 do Anexo D). Clicando no ícone Ask-a-Librarian, o usuário é remetido a 

uma outra página com a opção de preencher um formulário e enviar o 

questionamento por email ou conversar com o bibliotecário em tempo real pelo 

serviço de chat. 

 5) A Eastern New Mexico University não mais utiliza o Skype para o SRV. 

Atualmente oferece o chat por meio do LibraryH3lp. Quando na página inicial da 

biblioteca, o usuário precisa clicar em Chat With a Librarian na coluna da esquerda 

para chegar à página que disponibiliza a caixa de diálogo. 

6) A Edgewood College oferece Skype com hora marcada, além do software 

de chat para mensagens instantâneas. 

 7) A Florida State University Libraries não mais utiliza o Skype, atualmente 

utilizam o Oracle Live Help On Demand, financiado pelo Tampa Bay Library 

Consortium, ou seja, todas as bibliotecas que participam do consórcio utilizam esse 

software. Clicando na caixa de diálogo, a sessão de chat se inicia em uma outra 

janela. 

 8) A Northern Main Community College disponibiliza o Skype para Serviços 

de Referência na página inicial da biblioteca. 

 9) A Highland Community College não mais disponibiliza o Skype, mas 

oferece o serviço de chat 24 horas por dia, sete dias por semana por meio do 

consórcio AskAway, que utiliza o software QuestionPoint15 desenvolvido e mantido 

pela Online Computer Library Center (OCLC).  

 10) A Kingwood  Library - Lone Star College System não disponibiliza mais o 

Skype. Ao invés dele, agora usa o PHPLive Chat. 

  11) A biblioteca da University of North Carolina em Greensboro não usa mais 

o Skype. Atualmente utilizam o software LibraryH3lp. Seu serviço de referência se 

intitula iMinerva. Digitando sua pergunta no iMinerva, o usuário será atendido pelos 

profissionais de referência e estagiários.  

 12) A Southern Baptist Theological Seminary Library16 não oferece mais o 

serviço por meio do Skype, e também não implantou nenhum outro software para 

atendimento de chat. 

                                                           
15

 Disponível em: <http://www.oclc.org/questionpoint.en.html>. Acesso em: 03 jan. 2014. 

16
 Disponível em: <http://www.swbts.edu/academics/libraries/>. Acesso em: 04 jan. 2014. 

http://www.oclc.org/questionpoint.en.html
http://www.swbts.edu/academics/libraries/
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 13) A University of Ruhuna Library não oferece mais o serviço de referência 

por meio do Skype, no entanto, existe um link para o Ask-a-Librarian. 

 14) A biblioteca da Framington State University não mais disponibiliza o 

Skype para referência. O Ask-a-librarian17 somente por telefone, email, ou 

formulário.   

 15) O Champlain College Library não mais disponibiliza Skype, mas mantém 

um software para chat. 

 16) A biblioteca da Southeastern Oklahoma State University não mais 

disponibiliza o serviço de referência por meio do Skype com hora marcada, 

atualmente por atende referência por  email ou telefone. 

 17) A biblioteca da University of South Florida não usa mais o Skype, 

atualmente estão utilizando o software de chat da Oracle. 

 18) A biblioteca da Colorado State University18 não mais disponibiliza SRV por 

Skype ou nenhum outro software para chat em tempo real. O usuário pode contatar 

a biblioteca por email ou telefone. 

 19) Bethany Lutheran College19 não mais disponibiliza Skype ou nenhum 

outro canal de comunicação em tempo real. O usuário pode contatar a biblioteca por 

email ou telefone.  

 20) A biblioteca da Mount Saint Mary College20 não disponibiliza mais Skype 

ou nenhum outro software de mensagem síncrona para comunicação online em 

tempo real. O usuário pode escolher enviar email ou ligar para a biblioteca.  

 21) A biblioteca da Washington State University não disponibiliza mais o 

Skype, mas faz parte do consórcio Ask-WA do estado de Washington para fornecer 

serviço de referência 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

 22) A biblioteca da University of St. Thomas não mais disponibiliza Skype, 

mas fornece outros canais de comunicação como ligação telefônica, tweet, 

mensagem de texto, email e visita pessoal, além de fazer parte do consórcio Ask-MN 

para serviços de referência 24/7. 

                                                           
17

 Disponível em: <http://www.framingham.edu/henry-whittemore-library/how-do-i-tutorials/ask-a-
librarian.php>. Acesso em: 03 jan. 2014. 

18
 Fonte: <http://lib.colostate.edu/help/ask-a-librarian>. Acesso em: 03 jan. 2014. 

19
 Fonte: <http://www.blc.edu/library-services>. Acesso em: 03 jan. 2014. 

20
 Disponível em: <http://library.msmc.edu/need_help/need_help.php>. Acesso em: 03 jan. 2014. 

http://www.framingham.edu/henry-whittemore-library/how-do-i-tutorials/ask-a-librarian.php
http://www.framingham.edu/henry-whittemore-library/how-do-i-tutorials/ask-a-librarian.php
http://lib.colostate.edu/help/ask-a-librarian
http://www.blc.edu/library-services
http://library.msmc.edu/need_help/need_help.php
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 23) A biblioteca da Southeast Missouri State University, campus de Cape 

Girardeau, Kent Library não mais disponibiliza o Skype, mas um outro software para 

o chat em tempo real. 

 

4.3 CONSIDERAÇÕES 

 

 Notou-se, na pesquisa realizada, que no início dos anos 2000 houve uma 

corrida das bibliotecas universitárias norte-americanas no sentido de passarem a 

oferecer um serviço de referência por meio de chat para atender a demanda dos 

usuários nativos digitais dependentes completamente da Internet e das 

possibilidades que a Web trouxe. No entanto, como ainda não havia uma 

padronização, institucionalização ou mesmo diretrizes com relação ao software, 

cada instituição pesquisou e escolheu qual software adotar.  

 A experiência da Ohio University com relação ao software Skype não foi 

diferente. Entusiasmados pelos recursos de vídeoconferência e compartilhamento 

de tela, as universidades estabelecidas com campi estrangeiros esperavam que 

seus alunos fossem utilizar o serviço de referência por meio do Skype e se engajar 

em consultas de videoconferência com os bibliotecários do seu país. Isso não 

aconteceu, e os motivos mais prováveis são aqueles relatados por Boeninger 

(2010). 

 Hoje, em 2014, a grande maioria das universidades que chegaram a 

disponibilizar o Skype para referência virtual decidiram por descontinuar o serviço 

por meio desse software, uma vez que a videoconferência foi raramente utilizada, 

não havia motivo para manter o serviço, como demonstra o Quadro 2. 
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Quadro 2 - Situação atual das universidades que implantaram Skype. 

Universidades americanas pesquisadas 
Usam 
Skype 

Usam outro 
software 

Usam Skype e 
outro software 

Não oferecem 
serviço síncrono 

1. Ohio University Libraries   ■  

2. Madison College  ■   

3. University of Waterloo Library   ■  

4. Central Texas College  ■   

5. Eastern New Mexico University  ■   

6. Edgewood College   ■  

7. Florida State University 
Libraries 

 ■   

8. Northern Main Community 
College  

■    

9. Highland Community College  ■   

10. Lone Star College System  ■   

11. University of North Carolina  ■   

12. Southern Baptist Teological 
Seminary 

   ■ 

13. University of Ruhuna Library  ■   

14. Framington State University    ■ 

15. Champlain College Library  ■   

16. Southeastern Oklahoma State 
University 

   ■ 

17. University of South Florida  ■   

18. Colorado State University    ■ 

19. Bethany Lutheran College    ■ 

20. Mount Saint Mary College    ■ 

21. Washington State University 
Libraries 

 ■   

22. University of St. Thomas  ■   

23. Southeast Missouri State 
University 

 ■   

Fonte: Elaborado pela autora. 

 A biblioteca da Madison College, que ainda disponibiliza o serviço de 

referência por meio do Skype teve experiência similar à da Ohio University. A 

expectativa era muito grande, mas não se concretizou pois os alunos não utilizaram 

as ligações de vídeo para se comunicarem com a biblioteca, eles utilizaram o chat. 

No entanto, a biblioteca mantém o Skype pois o software não tem custo, atende as 

poucas chamadas que recebem, e utilizam o Skype internamente, entre os 

bibliotecários e para fins educacionais, tal como Webinars e sessões de treinamento 

de uso de bases de dados. 
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 O SRV por meio de software de mensagem síncrona é uma realidade nas 

bibliotecas norte-americanas, e percebe-se que os trabalhos correntes na literatura 

são no sentido de avaliar e melhorar o serviço já disponibilizado. Por exemplo, a 

revisão de literatura de Luo (2008) que coloca a preferência do usuário pelo 

atendimento online em segundo lugar, perdendo apenas para o atendimento 

pessoal, além de explicitar as razões pelas quais esse usuário prefere o serviço de 

mensagem síncrona: conveniência de tempo e espaço.  

 O virtual é uma realidade nas nossas vidas e para muitos de nós permeia 

nossa existência física corriqueiramente, postar uma mensagem de feliz aniversário 

para um amigo no Facebook é tão comum quanto lhe dar um abraço (CONNAWAY; 

RADFORD, 2011). 
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5 ANÁLISE DE SOFTWARE PARA SRV VIA CHAT 

 

 Este capítulo apresenta e compara os software de chat para os quais as 

bibliotecas norte-americanas que estavam utilizando o Skype migraram, bem como 

aqueles utilizados pelas bibliotecas brasileiras atualmente.  

 Esses software são comparados com os critérios estabelecidos por Sessoms 

e Sessoms (2008), criadores do software LibraryH3lp especificamente para SRV via 

chat. Esses critérios foram estabelecidos com base na experiência relatada por Pam 

Sessoms (SESSOMS; SESSOMS, 2008) como bibliotecária de referência da 

Universidade da Carolina do Norte, campus de Chapel Hill. 

 De acordo com Sessoms e Sessoms (2008, tradução nossa), os objetivos do 

sistema criado para o LibraryH3lp foram: 

 Desenvolver uma arquitetura centralizada com uma interface web 

administrativa; 

 Fornecer flexibilidade de trafico de Mensagens Instantâneas (MI) e chats para 

múltiplos operadores bibliotecários; 

 Limitar as modificações de Protocolo (XMPP) e utilizar atualizações em forma 

de plugins (para não travar o programa principal), se possível; 

 Fornecer um sistema customizável pelo cliente administrador; 

 Colocar o design e gerenciamento de um SRV nas mãos dos administradores 

locais; 

 Permitir fácil criação e deleção de filas com designação de um ou mais 

operadores para cada fila. Por exemplo: Referência, Circulação, Serviços 

para Jovens, etc. 

 Possibilitar Mensagem Instantânea (MI) interna para comunicação entre 

bibliotecários; 

 Possibilitar a transferência de qualquer chat ou MI para outros bibliotecários 

sob o mesmo domínio administrativo; 

 Fornecer permissões hierárquicas no sistema para facilitar serviços 

colaborativos que atenda múltiplas instituições, como necessário para o 

atendimento colaborativo de bibliotecas; 
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No início dos anos 2000, as bibliotecas estavam começando a disponibilizar 

serviços de referência virtual por meio de chat para seus usuários nos Estados 

Unidos (MÁRDERO ARELLANO, 2001; SESSOMS; SESSOMS, 2008). Muitas delas 

estavam utilizando software comerciais populares entre os norte-americanos como 

Yahoo!, MSN, Google Talk e AIM (SESSOMS; SESSOMS, 2008). Os usuários 

tinham suas bibliotecas adicionados às suas listas de contatos dentro dessas redes 

existentes. Assim, a página da biblioteca não era acessada para realizar uma 

consulta, pois os usuários enviavam mensagens para o seu bibliotecário usando a 

lista de contatos daqueles softwares comerciais. 

 O software Meebo21 tornou-se popular entre as bibliotecas universitárias nos 

Estados Unidos em 2006 (SESSOMS; SESSOMS, 2008). O Meebo possibilita que 

uma caixa de diálogo (widget) seja inserida na página da instituição, ou seja, o 

usuário tem que acessar a página da biblioteca para poder entrar em contato com o 

bibliotecário. Além disso, é possível que o usuário inicie a comunicação com o 

bibliotecário atendente sem ter que preencher um formulário inicial com email e a 

questão, comum em softwares comerciais de chat.  

 Sob o ponto de vista da biblioteca, embora o Meebo trouxesse a limitação de 

atender apenas um usuário por vez, ainda assim era melhor do que administrar 

diferentes sistemas de chat comerciais. No entanto, outras desvantagens 

significativas foram apontadas por instituições americanas: o Meebo usa o software 

Flash e a implementação não é acessível para leitores de tela, dificultando o acesso 

a pessoas cegas ou com baixa visão que fazem uso desses aparelhos; os links 

enviados aos usuários não são clicáveis - embora os usuários possam copiar e 

colar, eles podem acidentalmente fechar a página que está sendo usada para o chat 

(SESSOMS; SESSOMS, 2008). 

 Em 2007, as bibliotecas da University of North Carolina - Chapel Hill e as 

participantes do projeto Night Owl22 começaram a utilizar o Pidgin4Lib, a solução 

                                                           
21

 O site da Meebo (http://www.meebo.com/) alerta que a Meebo foi adquirida pela Google em 04 de 
junho de 2012. 

22
 O Projeto Night Owl é um serviço de referência virtual piloto entre as bibliotecas das universidades 

da Carolina do Norte em Chapel Hill, North Carolina State, e Duke para usuários que desejam utilizar 
o serviço depois do horário de atendimento regular de cada biblioteca. A biblioteca da North Carolina 
State fornece referencia virtual para todos os usuários dessas universidades domingos e terças-
feiras; Duke às segundas-feiras e a University of North Carolina at Chapel Hill às quartas-feiras. 

http://www.meebo.com/
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encontrada por Eric Sessom para tentar resolver os problemas de aumento de uso 

do serviço na instituição, fornecendo suporte para operadores múltiplos e uma fila 

para cada instituição participante do projeto Night Owl. Com esse software as 

instituições puderam passar a oferecer serviços de chat em tempo real. Todas as 

instituições migraram para o Meebo para o serviço de chat durante o dia, e múltiplos 

bibliotecários podiam receber mensagens instantâneas e chats do Meebo de 

usuários sem desconectar os outros. O serviço aumentou consideravelmente, de 

acordo com Sessoms e Sessoms (2008) os atendimentos aumentaram em 300% em 

comparação como semestre anterior. 

 No entanto, o Pidgin4Lib tinha algumas falhas que precisavam ser reparadas, 

e que seriam difícil ou impossíveis dentro dessa estrutura (SESSOMS; SESSOMS, 

2008). Essa foi a motivação para o desenvolvimento do LibraryH3lp, o sistema 

utilizado correntemente pelas instituições participantes do projeto Night Owl para a 

disponibilização do SRV de dia e à noite. 

 

5.1 LIBRARYH3LP 

 

  Como o desenvolvimento do LibraryH3lp não foi financiado por nenhuma 

agência ou biblioteca, os desenvolvedores (Pam Sessoms e Eric Sessoms) 

decidiram por utilizar soluções de software de código aberto23.  Eles escolheram o 

protocolo Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP)24 baseado em 

Extensible Markup Language (XML) para o software. 

O LibraryH3lp traz as seguintes características: 

 foi desenvolvido para atender bibliotecas, 

                                                           
23

 Open Source Software (OSS) são software de computadores cujo código de fontes está disponível 
e licenciado por uma licença na qual o detentor dos direitos os cede para estudo, mudança e 
distribuição do software para qualquer pessoa e para qualquer propósito. Frequentemente são 
desenvolvidos de maneira pública e colaborativa. Disponível: 
<http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Open-source_software&oldid=613236526>. Acesso em: 20 
jun. 2014. 

24
 Esse protocolo foi originalmente nomeado Jabber, e desenvolvido pela comunidade open-source 

Jabber em 2009 para mensagens instantâneas, informação de status e manutenção de lista de 
contato. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=XMPP&oldid=612663575>. Acesso 
em: 20 jun. 2014. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Open-source_software&oldid=613236526
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=XMPP&oldid=612663575
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 as bibliotecárias responsáveis pelo Serviço de Referência Virtual registram 

uma conta de administração na página do LibraryH3lp. É possível adicionar 

múltiplos usuários e filas, por exemplo: Referência, Circulação, Serviços, etc. 

As filas aparecem online se houver pelo menos um operador designado para 

aquela fila. 

 É possível armazenar os textos das conversas no servidor do LibraryH3lp. Os 

administradores da conta podem visualizar: a fila, o protocolo, o operador, 

duração do chat, quanto tempo o usuário esperou para ser atendido, e os 

chats que ficaram sem reposta. Esses scripts podem ser deletados ou 

baixados.  

 quando um usuário inicia um contato, o chat é recebido como uma mensagem 

na lista de contatos da bibliotecária. Se mais de uma bibliotecária daquela fila 

estiver online, todas receberão a mensagem, mas apenas a que responder 

primeiro será conectada a esse usuário, as outras serão desconectadas e 

receberão uma mensagem indicando qual bibliotecária assumiu o chat.  

 é possível transferir o chat para outra fila ou bibliotecária, enviar um arquivo 

para o usuário, enviar um script por email ou visualizar chats anteriores desse 

usuário. 

Figura 21 - Interface de administração de chat visualizada pelo bibliotecário. 

 

Fonte: Sessoms e Sessoms (2008). 
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 Usuários regulares recebem um número de identificação e é possível 

visualizar os scripts de sessões anteriores.  

 As caixas de diálogo são simples de usar e fornecem uma notificação sonora 

tanto para o usuário quanto para a bibliotecária. Os links enviados aos 

usuários são clicáveis e abrem em uma nova janela ou aba.  

 O usuário pode escolher abrir uma janela para controlar o seu tamanho, pois 

geralmente as caixas de diálogo inseridas nas páginas são pequenas.  

 É possível enviar um arquivo para a bibliotecária. 

 As janelas são customizáveis e internacionalizadas. É possível mostrar o 

texto na janela na linguagem indicada como de preferência do usuário no seu 

navegador. Atualmente as traduções estão em tcheco, francês e espanhol.  

 É possível customizar a janela quando o serviço estiver offline para direcionar 

o usuário para outros serviços disponíveis. A Figura 22 mostra um exemplo 

de possível customização.  

Figura 22 - Exemplo de customização para períodos que o serviço esteja offline. 

 

Fonte: Sessoms e Sessoms (2008). 

De acordo com informação obtida por meio do website do LibrayH3lp, 

atualmente mais de 600 bibliotecas e organizações sem fins lucrativos estão 

utilizando esse software para seus serviços de chat. 
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5.2 LIVEZILLA 

  

É o software utilizado pelas bibliotecas da Universidade de São Paulo: 

Biblioteca da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ), Escola de 

Engenharia de São Carlos (EESC), o Instituto de Física de São Carlos (IFSC), o 

Instituto de Psicologia (IP) e a Faculdade de Odontologia (FO) e Biblioteca Central 

da UEL. Nesta pesquisa, buscou-se informação publicada na literatura científica 

sobre o software LiveZilla, nas bases Periódicos CAPES, Parthenon da UNESP, 

Scopus, Springer e E-prints in Library & Information Science (E-LIS) utilizando 

palavra chave LiveZilla em busca simples e não foram obtidos resultados. Na busca 

por informação científica no Google Scholar, os resultados obtidos na área foram os 

artigos de Santana et al. (2010) e Nakano e Jorente (2013). 

Em tentativa de ampliar o âmbito da busca, em maio de 2014, em contato 

realizado com o bibliotecário da Biblioteca Alden, Ohio University, conduziu-se 

pesquisa na base de dados da Library, Information & Technology Abstracts 

(LISTA)25 e no blog Library & Information Science Search Engine (LisZen)26. A busca 

também retornou sem resultados.  

 O propósito de consultar bibliotecários de universidades norte-americanas é 

conseguir sugestões de bases de dados confiáveis diferentes daquelas comumente 

pesquisadas como por exemplo Periódicos CAPES e Scopus. 

 O LiveZilla é um software de chat online para visitantes de páginas na internet 

intencionado para sites de vendas. É gratuito para habilitar apenas um operador, e 

pago a partir de dois operadores. O preço aumenta conforme o número de 

operadores, no entanto o pagamento é realizado apenas uma vez e a licença válida 

pelo tempo da compra.  

 As características do software são dividias em 4 grupos:  

a) características gerais, como base de dados MySQL, customização, editor 

de tradução, PHP API;  

b) características Help Desk/ Ticket System, como receber emails via POP ou 

IMAP, enviar e receber anexos, corretor ortográfico, indicador de tempo de 

                                                           
25

 Disponível em: <http://www.libraryresearch.com>. Acesso em: 02 maio 2014. 

26
 Disponível em: <http://liszen.com/>. Acesso em: 02 maio 2014. 

http://www.libraryresearch.com/
http://liszen.com/
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espera, alertas e notificações, sistema Ticket System que organiza os emails, 

chats e ligações em um sistema de bilhetes; e  

c) características de chat em tempo real, como encaminhamento de chat para 

outros operadores, possibilidade de deixar mensagem se o serviço estiver 

offline, formulário de feedback, transferência de arquivos, tradução 

automática, envio de email com o texto da conversa;  

d) Características de monitoramento de visitante em tempo real: envio de 

convites de chat automático (proativo), banir visitante, filtro de segurança, 

filtros de visitantes baseados no URL e website-pushes. 

 Além do LiveZilla, outro software utilizado no Brasil é o Mibew Messenger.  

 

5.3 MIBEW MESSENGER 

 

 É o software utilizado pela Biblioteca da Área de Engenharia e Arquitetura 

(BAE) da UNICAMP. A consulta na literatura com a palavra chave Mibew Messenger 

no Parthenon da UNESP retornou com um artigo publicado em croata. Esse trabalho 

(ŠTRKALEC; POLONIJO; VODOPIJEVEC, 2013) faz uma comparação entre os 

software Mibew Messenger, Zopim e o InstanteStore Live Chat. Os autores 

concluem que o Mibew Messenger é um software adequado e confiável para 

instituições que necessitam de um produto gratuito para múltiplos operadores e 

múltiplos usuários, sendo a única desvantagem relatada pelos autores, em 2013, o 

fato de a comunidade desenvolvedora do Mibew Messenger não ter realizado 

nenhuma mudança significativa nos últimos dois anos (ŠTRKALEC; POLONIJO; 

VODOPIJEVEC, 2013). 

 O Mibew Messenger é um software desenvolvido para chat que permite 

assistência um-a-um em tempo real diretamente do website da instituição. É open 

source e gratuito sob os termos da licença Apache 2.027. 

 Suas características e recursos estão divididas em 5 grupos:  

a) preço: é um software de código aberto, livre de custos;  

                                                           
27

 A Licença Apache é uma licença para software livre. Exige a Inclusão do aviso de copyright e 

disclaimer, permite o uso e distribuição do código fonte no software open source quanto no 
proprietário. 
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b) características principais: o chat ocorre em tempo real, com número 

ilimitado de operadores, usuários e chats, está em mais de 10 línguas, 

executa no servidor da instituição;  

c) o botão de chat: mostra o status online e offline, tem o recurso de deixar 

uma mensagem quando o atendente estiver offline;  

d) janela de chat: formulário prévio ao chat opcional, customização da janela, 

possibilidade de envio de chat por email, alerta sonoro e visual a cada nova 

mensagem; 

e) habilidades do operador: mensagens automáticas, rastreamento de onde 

os visitantes clicaram para chegar ao seu website, histórico de chat com 

busca, notificação de quando o visitante muda de página, administrador pode 

visualizar os chats ativos, administrador pode assumir o chat, relatórios 

estatísticos diários. 

 A Figura 23 mostra a interface administrador com os recursos do Mibew 

Messenger. A Figura 24 mostra a interface administrador quando o chat está em 

andamento. 
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Figura 23 - Interface administrador do software Mibew Messenger. 

 

 

Fonte: <http://demo.mibew.org/operator/>. Acesso em: 21 maio 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

 

Figura 24 - Interface administrador com chat em andamento. 

 

Fonte: <http://demo.mibew.org/operator/>. Acesso em: 21 maio 2014. 

Os botões visíveis na janela do atendente possibilitam: transferir o chat para 

outro operador, ver histórico de chat, ligar e desligar o alerta sonoro, atualizar a 

página e fechar o chat. No campo “Select answer” o atendente pode escolher enviar 

mensagens automáticas previamente inseridas. 

 

5.4 CRAFTY SYNTAX 

 

 O Crafty Syntax é o software utilizado pela PUC-Rio atualmente. A busca pela 

palavra chave Crafty Syntax no Parthenon da UNESP, Periódicos CAPES, Scopus, 

Springer, E-LIS, LISTA e LisZen não retornou com artigos científicos sobre o 

software. 

 Trata-se de um produto open source e gratuito. Dentre suas características e 

recursos, encontram-se como por exemplo: permite múltiplos operadores e 

diferentes línguas, programado em PHP e MySQL, permite respostas automáticas, 

visualização do que o cliente está digitando nas sessões de chat, alerta sonoro, 
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deixar mensagem quando o atendente estiver offline,  proativo, ou seja, o chat pode 

ser iniciado pelo sistema. 

 

5.5 COMPARAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS E RECURSOS DOS SOFTWARE 

 

 Na ocasião do contato com o profissional da Biblioteca Alden da Ohio 

University, foi enviado e recomendada a leitura de um artigo que está sendo 

estudado para discussão na Biblioteca Alden, pois traz uma perspectiva inovadora 

para o Serviço de Referência Virtual por meio de chat, diferente do que está sendo 

feito atualmente nas instituições norte-americanas. Trata-se do artigo Proactive 

Reference Service (ZHANG; MAYER, 2014). 

 Esse artigo relata a experiência da Biblioteca Grasselli, da Universidade John 

Carroll em Ohio com o serviço de chat. De acordo com o relato, de fevereiro de 2010 

a junho de 2012, a biblioteca registrou um total de 24.864 transações de referência, 

das quais, 3% foi realizada por meio de referência por chat, utilizando o software 

gratuito Meebo, 9% por telefone e 88% pessoalmente. Para a biblioteca, o serviço 

de chat não estava sendo utilizado eficientemente, e acreditava-se que era por 

causa da característica passiva do software, ou seja, o serviço fica a disposição do 

usuário inserido na página da biblioteca, mas o bibliotecário de referência entra em 

atividade apenas quando o chat é acionado pelo usuário. Por isso, o serviço com o 

Meebo foi encerrado em meados de 2012. 

 Dessa maneira, a biblioteca decidiu por uma abordagem proativa para 

alcançar seus usuários. Para alcançar esse objetivo, adotou-se o software comercial 

Zopim, que oferece a característica de disparo automático de chat. Acreditava-se 

que essa característica faria com que os alunos se tornassem cientes do serviço de 

chat online oferecido pela biblioteca. 

 De acordo com os autores, o software Zopim é fácil de instalar, é web-based 

e pode ser inserido no site da biblioteca. A janela de chat fica fixa no canto inferior 

direito da tela, mesmo que o usuário acione a barra de rolagem para cima ou para 

baixo, ou mude de página, como mostra a Figura 25. 

 



91 

 

 

 

Figura 25 - Página inicial da Biblioteca Grasselli, Universidade John Carroll, Ohio. 

 

Fonte: Disponível em: <http://lib.jcu.edu/page/10000>. Acesso em: 20 jun. 2014. 

É possível estabelecer o tempo de espera até que o chat seja iniciado 

automaticamente pelo software. No caso da Biblioteca Grasselli, depois de 3 

minutos navegando na página da biblioteca, o software automaticamente abre uma 

janela oferecendo ajuda ao usuário com a seguinte mensagem: Nós podemos te 

ajudar a encontrar algo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.jcu.edu/page/10000
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Figura 26 - Interface da janela de chat proativo. 

 

Fonte: Disponível em: <http://lib.jcu.edu/page/10000>. Acesso em: 20 jun. 2014. 

 Uma vez que o usuário responder à questão iniciada automaticamente, o 

bibliotecário é alertado com a abertura de uma janela e um sinal sonoro. O 

bibliotecário então continua o diálogo como se fosse ele próprio a iniciar a conversa. 

Por meio das URLs que aparecem na tela, o bibliotecário pode visualizar o caminho 

que o usuário está tomando. Outra característica mencionada por Zhang e Mayer 

(2014) é o Chat Rescuer: quando um usuário inicia uma consulta, mas o bibliotecário 

não pode atender, depois de 3 minutos a ferramenta notifica o usuário com a 

seguinte mensagem: "Desculpe-nos por fazer você esperar. Nossos bibliotecários 

estão ocupados no momento. Nós o atenderemos assim que possível" (ZHANG; 

MAYER, 2014, p. 204, tradução nossa).  

 O serviço com o Zopim foi lançado em outubro de 2012, e por causa do 

disparo automático de chat, pouco foi feito para divulgar a disponibilidade do serviço 

de chat proativo. Nova avaliação foi realizada no final de março de 2013, e a 

porcentagem de atendimentos por chat subiu de 3% na avaliação anterior para 21%; 

as consultas por telefone caíram de 9% para 6%; e os atendimentos pessoais 

caíram de 88% para 73%. Com relação a quem iniciou a consulta por chat, elas 

foram divididas em consultas iniciadas pelo sistema Zopim, e consultas iniciadas 

http://lib.jcu.edu/page/10000
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pelo usuário. Do total de atendimentos realizados por chat, 70% foram iniciadas pelo 

sistema e 30% foram iniciadas pelo usuário. 

 Com a análise dos textos de chat, descobriu-se que tipo de perguntas são 

realizadas por meio do serviço de chat. Elas foram classificadas em 3 categorias: 

referência/pesquisa; instrucional/técnica/políticas; e outras. Descobriu-se que as 

questões iniciadas pelos usuários são, na maioria, para pedir instruções, enquanto 

que as iniciadas pelo sistema são, na maioria, relacionadas a referência e pesquisa.  

 O artigo conclui que, embora em algumas ocasiões os usuários declinaram a 

oferta de ajuda, e outros opinaram sobre a inconveniência da janela saltar na tela e 

interromper pesquisa, a experiência com Zopim é considerada pela biblioteca como 

positiva, pois acredita-se que os usuários realizarão perguntas quando forem 

abordados e portanto, a biblioteca continuará com o serviço de chat proativo por 

meio do software (ZHANG; MAYER, 2014). 

 A partir do relato da literatura levantada, as seguintes características e 

recursos foram elencados como relevantes na escolha de um software: anonimato 

do usuário, gratuidade, recursos de acessibilidade para deficientes visuais, links 

clicáveis, possibilidade de habilitar multi operadores, ter seu código aberto, 

possibilidade de gerar relatórios e dados estatísticos, envio de texto de chat para o 

usuário, alerta sonoro para mensagens, possibilidade de enviar arquivos, 

possibilidade de escolha de idioma, customização da janela, recurso de banir ou 

bloquear visitantes inconvenientes, construção de mensagens automáticas e 

proatividade. 

 O Quadro 3 demonstra quais características os software de chat usados pelas 

bibliotecas brasileiras disponibilizam. 
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Quadro 3 - Características dos software de chat. 

Recursos e Características 
Software 

LibraryH3lp LiveZilla Mibew Crafty Syntax 

Anonimato do usuário Sim Não Sim Não 

Gratuidade Não Sim Sim Sim 

Acessibilidade Sim Não Não Não 

Links clicáveis Sim Sim Sim Sim 

Multi operadores Sim Sim Sim Sim 

Código aberto Não Não Sim Sim 

Relatório de dados estatísticos Sim Não Sim Não 

Envio do texto de chat para o usuário Sim Sim Não Sim 

Alerta sonoro Sim Sim Sim Não 

Troca de arquivos Sim Sim Não Não 

Opção de linguagem Sim Sim Sim Sim 

Customização Sim Sim Sim Sim 

Banir/Bloquear visitante Sim Sim Sim Não 

Mensagens automáticas Sim Sim Sim Sim 

Chat proativo Não Sim Não Sim 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

5.6 CONSIDERAÇÕES 

 

 Esse estudo faz um levantamento dos recursos e características 

consideradas relevantes para um produto de solução de chat sob o ponto de vista da 

biblioteca e dos bibliotecários. A Figura 27 presenta um resumo dessas 

características e recursos, elaborado de acordo com o Quadro 3. 
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Figura 27 - Sumário dos recursos e características dos software analisados nesse estudo. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Embora o software LibraryH3lp tenha sido o que mais apresentou 

características e recursos positivos, ele é proprietário e pago, sendo que valor a 

pagar depende do número de alunos da universidade. Outro recurso que pode ser 

considerado importante, e que esse software ainda não tem, é o recurso de 

proatividade. Em comunicação informal28 com o autor Zhang, após o encerramento 

do Meebo, o LibraryH3lp foi comparado ao Zopim e esse foi o escolhido por ter esse 

recurso. Por outro lado, se a instituição percebe que o preenchimento de formulário 

com dados do usuário antes do início do chat é um fator que pode desmotivar o 

usuário a dar início ao chat, o LibraryH3lp garante total anonimato, tanto pelo 

usuário quanto pelo bibliotecário. 

 Considerando que as bibliotecas universitárias brasileiras podem ter outras 

prioridades do que investir em um software para atendimento por chat, e que existe 

a disponibilidade de outros software confiáveis gratuitamente na rede, pode-se 

concluir que o LibraryH3lp é inviável para a realidade da biblioteca universitária 

brasileira. 

 O LiveZilla é um produto proprietário, e portanto seu código não é aberto. Ele 

é gratuito na versão para um operador, o que pode ser uma desvantagem para uma 

                                                           
28

 A comunicação informal foi realizada por email. Ver Anexo B. 
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instituição que espera um grande tráfego no atendimento; o Mibew Messenger e o 

Crafty Syntax são de código aberto, gratuitos e permitem múltiplos operadores.  

 Se a instituição não espera grande tráfico de atendimentos e gostaria de 

implantar o serviço de referência por chat proativo, o LiveZilla possui esse recurso. 

Quanto o Crafty Syntax, ele possui o recurso de proatividade, e embora o usuário 

não fique anônimo, o formulário requisita apenas o nome.  

 Lancaster (1994), em seu artigo Ameaça ou oportunidade? O futuro dos 

serviços de biblioteca à luz das inovações tecnológicas criticou a posição dos 

bibliotecários naquela época, com relação à tecnologia: 

Esta implicação - que as capacidades tecnológicas é que 
determinam as características da instituição, ao invés da instituição 
adotar ou adaptar tecnologias para cumprir seus objetivos e metas - 
parece, hoje, muito dominante na profissão do bibliotecário (p. 8). 

 

 No entanto, Lancaster sabiamente concluiu que, embora a tecnologia tenha 

colocado novas ferramentas dentro da biblioteca, elas nem sempre são usadas 

sabiamente, pois os bibliotecários confiam demais nas tecnologias para resolver os 

problemas de informação. Quando, na verdade, inteligência artificial nenhuma pode 

substituir o talento e intelecto de um bom bibliotecário na busca e acesso à 

informação.  

 Nesse contexto, este estudo recomenda que cada instituição, por meio de 

seus bibliotecários, decida sobre suas necessidades e o perfil de seus usuários, e 

assim defina quais as características o software apropriado deve ter. Dessa maneira, 

o software ideal para a biblioteca poderá ser aquele com mais características 

positivas, de acordo com esse estudo, ou não. 
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6 IMPLANTAÇÃO DE UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA VIRTUAL VIA CHAT 

 

 Este capítulo pretende direcionar bibliotecas na implementação do Serviço de 

Referência Virtual a partir das Diretrizes para Implementação e Manutenção de 

Serviço de Referência Virtual da Reference and User Services Association 

(RUSA)29, do relato da experiência da biblioteca da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ/USP), e observação 

participante na Biblioteca Central da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Em 

especial, descrevem-se os fatores a serem considerados pela instituição para a 

implementação do SRV. 

 

6.1 IMPLANTAÇÃO DE UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA VIRTUAL 

 

 O manual da RUSA explicita que sua intenção é no sentido de auxiliar as 

instituições na implementação e manutenção dos serviços de referência virtual para 

direcionar apenas, sem estabelecer regras a serem seguidas, pois as diferenças 

entre as instituições ditarão o nível de adesão às diretrizes.  

 Algumas orientações se referem à fase anterior à implementação do serviço, 

ou seja, à fase de preparação para o SRV e traz um panorama geral de como o 

serviço deve funcionar: primeiramente, há que se considerar que os SRV integrarão 

os serviços de referência tradicionais, devem ser tratados como um compromisso a 

longo prazo à comunidade; não devem ser considerados serviços especializados ou 

à margem dos outros serviços, nem mesmo quando em fase inicial ou fase piloto. 

Eles devem ser integrados de forma a se tornarem uma parte natural dos serviços 

de referência da instituição.  

 Com relação aos recursos, recomenda-se fazer previsões que possam 

garantir o fornecimento dos SRV a longo prazo; planejar os custos para iniciar o 

                                                           
29

 A Reference and User Association Services (RUSA), uma divisão da American Library Association 
(ALA), tem por responsabilidade encorajar excelência em serviços e materiais para bibliotecas, 
fornecimento de serviços de referência e informação, desenvolvimento de coleções, aconselhamento 
a leitores e compartilhamento de recursos para todo e qualquer tipo de biblioteca. Disponível em: 
<http://www.ala.org/rusa/sites/ala.org.rusa/files/content/resources/guidelines/virtual-reference-se.pdf>. 
Acesso em: 11 abr. 2014. 

http://www.ala.org/rusa/sites/ala.org.rusa/files/content/resources/guidelines/virtual-reference-se.pdf
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serviço, como por exemplo o custo do software, treinamento de pessoal, e pessoal 

de apoio. Também se aconselha contabilizar os custos para a divulgação do serviço.  

 Relativamente ao software, orienta-se considerar a compatibilidade do 

sistema, bem como as limitações que os custos do software podem trazer no 

momento da escolha. Assim, o envolvimento de técnicos em computação pode ser 

crucial neste momento para a implementação e manutenção da infraestrutura 

necessária para o serviço.  

 Além disso, sugere-se incrementar o acervo da biblioteca digital, pois uma 

maior disponibilidade de material melhora as possibilidades de realização de um 

bom trabalho por parte do bibliotecário de referência. 

 Finalmente, indica-se incentivar a avaliação do serviço de forma regular, 

porém de maneira a reconhecer que a referência virtual traz características únicas 

que diferem da referência tradicional.  

 A seguir, as orientações do manual seguem para a fase de prestação do 

serviço: inicialmente recomenda-se definir os usuários do serviço, estabelecer as 

políticas de uso, políticas de comportamento e divulgar o website da instituição e/ou 

os lugares onde os usuários podem acessar o serviço.  

 Em seguida, para estabelecer os parâmetros do serviço: que tipos de 

questões serão ou não respondidas, tais como questões de tarefas escolares não 

serão respondidas, sugere-se estabelecer os horários de funcionamento do SRV e 

quais as alternativas de serviço assíncrono para quando aquele estiver fora de 

funcionamento, e o tempo de resposta para as questões. 

 Com relação ao pessoal trabalhando com SRV, aconselha-se levar em conta 

as habilidades, interesses e disponibilidade das pessoas envolvidas. É importante 

que o bibliotecário tenha as mesmas habilidades interpessoais necessárias para 

outras formas de referência, além de habilidades para comunicação online.  

 A próxima sessão do manual de interesse para esse estudo traz informações 

sobre a organização do serviço: orienta-se considerar o SRV como uma extensão 

dos serviços de referência já existentes (pessoalmente, por telefone e por email), 

bem como considerar o espaço, mobiliário, conectividade, hardware e software 

necessários para realização do serviço; como e quando se dará a atualização 

desses recursos para que a eficácia do serviço seja mantida. Indica-se planejar a 
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infraestrutura levando em consideração as capacidades e deficiências dos usuários: 

se o software escolhido trará possibilidades de recursos para usuários com 

deficiências visuais, auditivas; planejar os recursos financeiros para a 

implementação e manutenção do serviço; desenvolver uma estratégia de divulgação 

do serviço para as populações/comunidades alvo do serviço. Por fim, o manual da 

RUSA recomenda avaliação e melhora do serviço: avaliar a efetividade e eficiência 

do serviço regularmente por meio de informações dos funcionários e usuários com o 

objetivo de alcançar um serviço de alta qualidade.  

 As Diretrizes para Implementação e Manutenção de Serviço de Referência 

Virtual da RUSA foram aprovados e publicados em 2010, mesmo ano do relato do 

processo de implantação do SRV por meio de chat na biblioteca da FMVZ/USP. 

 Santana et al. (2010) descreveram o planejamento do processo de 

implantação do SRV por chat, como se deu a escolha do software, bem como uma 

avaliação do serviço no período de agosto de 2009 a junho de 2010. 

 Com relação ao planejamento, foi relatado que desde 2005, a FMVZ/USP 

utiliza a técnica de gestão de qualidade Planejamento - Desenvolvimento - 

Checagem - Ação Corretiva (PDCA) para planejar seus serviços.  "Essa técnica 

permite criar um planejamento que vise à melhoria de um serviço, estabelecendo-se 

metas e objetivos, além de prazos para a execução de cada ação" (SANTANA et al., 

2010, p. 6). As ações a serem tomadas foram planejadas, de acordo com o PDCA, 

da seguinte forma: 

Ação 01- Análise de ferramentas para desenvolvimento do sistema 
de atendimento online - prazo até: 28/07/2009; Ação 02 - Instalação 
e customização do sistema de atendimento online - até: 06/08/2009; 
Ação 03 - Validação do sistema de atendimento online - até: 
07/08/2009; Ação 04 - Divulgação do sistema de atendimento online 
nos meios de comunicação da FMVZ/USP - até: 10/08/2009; e Ação 
05 - Divulgação do sistema de atendimento online para os 
bibliotecários da USP - até: 11/08/2009. (SANTANA et al., 2010, p. 6) 

 Para a Ação 01, a equipe da Biblioteca da FMVZ/USP considerou os 

seguintes requisitos como essenciais: o software deveria "ser gratuito (freeware), ser 

de fácil instalação, gerenciamento e manuseio; e ser adaptável/customizável" 

(SANTANA et al., 2010, p. 6). Desse modo, foi realizada busca por software livres na 
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base SourceForge30, bem como na Internet, em geral. Como resultado, 8 sistemas 

foram pré-selecionados: 

 A.R. Live Support31: sistema customizável, utiliza tecnologia PHP, interface 

web, mas de acordo com Santana et al. (2010), o sistema é limitado em 

recursos; 

 Crafty Syntax Live Help32: sistema customizável, utiliza PHP e interface web. 

É o sistema utilizado pela PUC-Rio atualmente; 

 HelpCenter Live!33: sistema open-source, colaborativo de chat, customizável 

com interface web; 

 LiveZilla34: sistema PHP, customizável, interface web para usuário e interface 

desktop para o atendente. Instalação facilitada pelo sistema automático; 

 Mibew Messenger/Open Web Messenger35: customizável, interface web 

amigável, utiliza tecnologia PHP; 

 phpFreeChat36: interface customizável, utiliza PHP; 

 Shine Live Help37; 

 WebberChat38: é uma ferramenta de chat para suporte técnico, de vendas 

baseado e desenvolvido em Java, Ajax e base de dado relacional como 

MySQL, é customizável.  

 O software escolhido pela equipe foi o LiveZilla. O sistema possibilita a 

criação e edição de mensagens padrão, referentes às dúvidas mais comuns. 

 Com a escolha do software, a Ação 02 se iniciou: instalação do sistema em 

um servidor Linux com PHP e banco de dados MySQL. Depois, seguiu-se a 

customização do sistema.  

                                                           
30

 Disponível em: <http://sourceforge.net/>. Acesso em: 15 abr. 2014. 

31
 Disponível em: <http://www.arlivesupport.com/>. Acesso em: 10 abr. 2014. 

32
 Disponível em: <http://www.craftysyntax.com/>. Acesso em: 15 abr. 2014. 

33
 Disponível em: <http://www.helpcenterlive.com/>. Acesso em: 11 abr. 2014. 

34
 Disponível em: <http://www.livezilla.net/home/en/>. Acesso em: 11 abr. 2014. 

35
 Disponível em: <http://mibew.org/>. Acesso em: 11 abr. 2014. 
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criação das contas dos atendentes, níveis de privilégios, mudança da 
interface visual do usuário (interface web) e criação das respostas 
padrão de atendimento. Estas respostas foram criadas com base nas 
demandas identificadas pelas mensagens de correio eletrônico e 
pela experiência dos profissionais responsáveis pelo atendimento ao 
usuário na biblioteca. (SANTANA et al., 2010, p. 8) 

 Na Ação 03, o sistema foi validado pelos funcionários responsáveis. Para a 

validação, um questionário contendo 11 perguntas fechadas de Sim e Não foi 

respondido. O sistema foi avaliado como positivo por todos os funcionários, obtendo 

Sim em todas as respostas. As ações 04 e 05, que previam a divulgação do 

atendimento na própria faculdade (ação 04) e para as outras bibliotecas da USP 

(ação 05), foram executadas em seguida. 

 No ano seguinte, em setembro de 2011, baseado na boa experiência das 

bibliotecas da USP e da PUC-Rio, a UEL implantou o SRV por meio de chat na 

Biblioteca Central.  

 Os dados do processo de implantação do SRV por meio de chat da UEL 

foram coletados em observação participante39. As informações foram organizadas 

em cinco fatores a serem considerados e pensados pela equipe da instituição no 

momento de implantação do SRV por meio de chat. 

 De acordo com a equipe da Biblioteca Central da UEL, o primeiro fator a ser 

considerado na implementação do SRV é o profissional da informação: os 

bibliotecários de referência devem entender a necessidade da implantação do 

serviço no sentido de acompanhar a demanda do usuário que hoje conta com os 

serviços disponibilizados por meio da Internet. Dessa forma agrega-se mais valor 

aos serviços oferecidos pela biblioteca. É um equívoco acreditar que o serviço por 

chat sobrecarregará os bibliotecários ou bibliotecas às vezes com poucos 

profissionais. A experiência desse estudo encontrou que os atendimentos por chat 

levam cerca de 5 a 10 minutos, enquanto que um atendimento no balcão pode se 

prolongar por muito mais tempo. 

 Em seguida, como segundo fator, deve-se considerar a escolha do software: 

atualmente existem diversos software disponíveis gratuitamente no mercado, porém 

é necessário que o escolhido atenda às necessidades da biblioteca quanto à 

                                                           
39

 A observação participantes na Universidade Estadual de Londrina foi aprovada pelo Comitê de 

Ética da UNESP, Campus de Marília, sob o número 2013/636. 
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compatibilidade com o sistema da universidade, quanto ao número de usuários e ao 

número de bibliotecários que estarão trabalhando no atendimento. Com relação ao 

software gratuito de nome comercial Skype: embora tenha uma interface amigável e 

seja familiar para os usuários, pode não ser uma boa escolha dependendo do 

número de usuários da biblioteca, pois ele demanda que a biblioteca aceite o 

usuário em uma lista de contatos, e essa lista pode ficar impraticável se o número de 

usuários da universidade e da comunidade for muito grande. 

 Quando a Biblioteca Central da UEL decidiu pela implantação do SRV por 

meio de chat, motivada primeiramente pelo desempenho dos seus profissionais 

atualizados com as tendências internacionais de acompanhar o dinamismo e 

interatividade que as novas tecnologias de comunicação e informação propiciam, 

tinha-se em mente que o software deveria ser gratuito e de interface amigável. 

 A instituição inicialmente considerou utilizar o MSN da Microsoft, e de fato 

chegou a instalar o software para pré-testes. Porém, uma série de pontos foram 

avaliados como negativos: 

 o MSN requer a adição do usuário em uma lista de contatos e isso foi 

avaliado como um ponto negativo, pois essa lista pode ficar enorme 

dependendo do número de usuários e atendimentos;  

 um segundo ponto foi percebido no pré-teste realizado com o MSN nos cinco 

computadores e os bibliotecários de referência ligados ao mesmo tempo (a 

UEL conta com cinco bibliotecários de referência na Biblioteca Central): o 

desempenho foi insatisfatório pois um computador impossibilitou o serviço do 

outro; 

 um terceiro ponto avaliado como negativo foi a fragmentação do histórico 

gerado pelo MSN: estar armazenado em diferentes computadores dificultaria 

as posteriores avaliações e estatísticas do serviço.   

 Durante o pré-teste com o software LiveZilla, as seguintes características 

foram observados como positivas: 

 a interface é bem simples e amigável tanto para o usuário quando para o 

administrador, no caso os bibliotecários. A questão colocada pelo usuário na 

caixa “Your question” é imediatamente direcionada para o Bibliotecário de 

Referência. Essa ação constitui toda a complexidade do processo. Quando a 
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pergunta chega ao computador que está configurado como servidor, esse a 

direciona aos 5 atendentes. 

 Na interface do administrador, os roteiros de conversas entre o bibliotecário e 

o usuário (scripts) nas consultas ficam registradas, bem como os IPs 

(Protocolos de Identificação) dos computadores dos usuários. Nesse 

processo, fica explicitado, por exemplo, se o usuário é da UEL ou visitante.  

 o Livezilla também deixa registrado quem realizou o atendimento e caso o 

serviço esteja offline, é possível que o usuário deixe uma mensagem.  

 Com base nos resultados do pré-teste, a Biblioteca Central decidiu pela 

implantação definitiva do software LiveZilla conjuntamente com a Assessoria de 

Tecnologia de Informação da Universidade, que aprovou esse software por ser 

compatível com o sistema da UEL.  

 O terceiro fator a ser considerado na implementação do SRV rege sobre a 

decisão da centralização ou descentralização do serviço: na experiência da UEL, foi 

decidido que em um primeiro momento, a Biblioteca Central realizaria todos os 

atendimentos, porém a descentralização para incluir as bibliotecas setoriais não 

seria descartada, dependendo dos questionamentos dos usuários e volume de 

consultas. 

 O quarto fator a ser considerado, de acordo com os profissionais da Biblioteca 

Central é relativo a realização de testes e treinamento de pessoal: uma vez que o 

software foi escolhido, é importante que testes sejam realizados com os usuários e 

uma padronização do atendimento seja concordada. Informar na página da 

biblioteca que o serviço está em fase de testes e encorajar os usuários a deixarem 

sugestões ou reclamações no final do atendimento pode ser uma boa prática. Com 

relação à padronização do serviço, ele deve se focar na linguagem e no 

comportamento do profissional da informação, uma vez que a interface 

administrativa do software, assim como a interface do usuário deva ser simples e 

amigável e portanto não consuma muito tempo e esforço. 

 A respeito da linguagem utilizada pelos bibliotecários no atendimento virtual, 

foram encontradas duas posições:  

 os bibliotecários de referência da UEL concordaram que a linguagem deve ser 

formal, evitando gírias e contrações, por exemplo "vc" não deve ser usado 
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como substituto de "você". Também concordaram que o usuário de chat não 

deve, em hipótese alguma, ser confundido com um colega com quem o 

profissional interage por chat, ou seja, o usuário de Referência por chat deve 

ser tratado da mesma forma que o usuário de balcão. As práticas de 

referência presenciais são repetidas virtualmente. A mesma posição foi 

adotada pelas bibliotecas da USP: 

Os atendentes foram capacitados no uso da ferramenta e foram 
criadas mensagens padronizadas para o atendimento, permitindo 
maior agilidade e qualidade nas respostas aos usuários, evitando 
erros de digitação e uso de termos coloquiais. (SANTANA et al., 
2010, p. 8, grifo nosso) 

 para as bibliotecas nos Estados Unidos a orientação da RUSA, é no sentido 

de ser informal, amigável e polido para motivar uma aproximação com um 

usuário (BEST..., 2013). 

 Uma questão levantada pelos bibliotecários da Biblioteca Central da UEL que 

deveria ser discutida pela comunidade científica, é com relação a orientação para os 

profissionais da informação no momento da interação com os usuários no ambiente 

digital. A literatura existente é desatualizada e não dispõe sobre o perfil do 

profissional, suas qualidades pessoais, e como deve ser seu comportamento 

durante o atendimento virtual. Essa deficiência foi percebida pelos profissionais da 

Biblioteca Central da UEL, pois o serviço ainda não está padronizado ou 

institucionalizado no Brasil. 

 Fora do Brasil, a RUSA e outras organizações institucionalizaram e 

padronizaram sugestões para um melhor desempenho do profissional da informação 

com a publicação das Guidelines for Behavioral Performance of Reference and 

Information Service Providers (Diretrizes para o Desempenho Comportamental do 

Fornecedor de Serviços de Informação e Referência) revista e aprovada em 200440.  

 As diretrizes levam em consideração que em todas as formas de referência 

(tanto presencialmente no balcão quanto virtualmente, por chat online, e-mail ou 

telefone, etc. quando as tradicionais informações visuais e não verbais são 

inexistentes) o sucesso da consulta de referência não é somente medido pela 

                                                           
40

 Disponível em: <http://www.ala.org/rusa/resources/guidelines/guidelinesbehavioral>. Acesso em: 08 
jun. 2013. 

http://www.ala.org/rusa/resources/guidelines/guidelinesbehavioral
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precisão da informação fornecida, mas pelo impacto positivo ou negativo que o 

profissional causa no usuário. 

 As cinco áreas cobertas por essas diretrizes compreendem: a maneira de 

abordar um usuário, como demonstrar interesse na sua necessidade informacional, 

como saber ouvir e questionar o usuário de forma a entender exatamente o seu 

objetivo, o processo de busca pela informação, e finalmente o acompanhamento do 

atendimento.  

 Nesse mesmo contexto, as autoras Connaway e Radford (2011) 

apresentaram em 2011 o relatório final do projeto “Buscando Sincronia: Avaliando o 

serviço de referencia virtual a partir das perspectivas dos usuários, não-usuários e 

bibliotecários”, financiado pelo Instituto de Museu e Serviços de Biblioteca da 

Rutgers, State University of New Jersey e OCLC. A pesquisa consistiu em quatro 

fases de coleta de dados e análises, de outubro de 2005 a março de 2008, e teve 

como objetivo principal disponibilizar recomendações baseadas em uma pesquisa 

que melhore de forma geral o SRV fornecido por profissionais da informação. 

 O primeiro achado de Connaway e Radford (2011) é no sentido de que o "R" 

no SRV deve se transformar em "R" de Relacionamento, a fim de ser um serviço 

bem sucedido. As autoras afirmam que para que as pessoas aceitem e promovam o 

papel dos serviços informacionais virtuais da biblioteca nas suas vidas, o "R" tem 

que ser também de relacionamento, pois a comunicação interpessoal é vital para 

satisfação e sucesso tanto para o usuário quanto para a bibliotecária: 

O "R" na referência virtual tem que mudar se as bibliotecas quiserem 
ser bem sucedidas em promover a referência por meio de chats, 
telefonemas, e-mails, mensagens de textos, dispositivos móveis ou 
outros objetos tecnológicos ainda não imaginados. (CONNAWAY; 
RADFORD, 2011, p. 2, tradução nossa) 

Sabe-se que a melhor forma de se cativar um usuário de referência por uma 

vida é durante a entrevista pessoal, portanto, a sugestão de Connaway e Radford 

(2011) é que os bibliotecários apresentem o SRV quando o usuário estiver presente 

na biblioteca. Sem uma introdução explícita ao SRV, muitos usuários não trarão a 

confiança e apreço que eles sentem pelos bibliotecários para uma experiência 

online. 
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 Outro achado da pesquisa foi que o desenvolvimento de relacionamento está 

ligado a cortesia, logo é recomendado não ignorar pequenos "gestos" quando se 

trata de conversas virtuais, até mesmo um "obrigado" ou "por favor aguarde", que 

pode ser gerada automaticamente, é significativo. Manter um serviço profissional, e 

ao mesmo tempo amigável constrói um bom relacionamento e evita situações 

difíceis. 

 O quinto a ser pensado pela equipe da instituição é sobre a divulgação do 

serviço de atendimento por chat: de acordo com o relatório de Connaway e Radford 

(2011), a divulgação do serviço deve se dar nos momentos presenciais, ou seja, nos 

momentos de atendimento pessoal e nos treinamentos. As autoras também 

enfatizam que a divulgação em forma de cartazes e banners deve estar no ambiente 

da biblioteca, e que deve se dar de forma contínua - não se deve presumir que o 

usuário lembrará de utilizar o chat quando necessitar de informação se ele não 

estiver familiarizado com o serviço. Assim como as empresas de marketing 

procuram impregnar a imagem da marca, a biblioteca deve reforçar a existência do 

serviço para que quando o usuário pense na biblioteca, o chat venha a sua mente. 

 A Biblioteca Central da UEL realizou no momento da implantação do serviço, 

e ainda realiza periódica e continuamente, divulgação do SRV nos treinamentos 

para alunos e profissionais, bem como notas no Facebook, Jornal da UEL, e lista de 

discussões.  

 O sexto e último fator, ou avaliação do serviço: de acordo com as Diretrizes 

para Implementação e Manutenção de Serviços de Referência Virtual da RUSA, a 

avaliação da eficiência e eficácia do SRV deve se realizar regularmente por 

feedback dos funcionários e dos usuários a fim de oferecer um serviço de qualidade. 

Deve compreender diferentes métodos, tais como a análise de estatística de uso, 

sugestões e reclamações de usuários e revisões de roteiros de entrevistas (scritps). 

A primeira avaliação realizada pela UEL relatada em 2012 verificou as questões 

mais solicitadas e as dúvidas dos usuários (LETRARI; ZWARETCH; ZANINELLI, 

2012).  

 A partir do registro de scripts (textos registrados no LiveZilla), foi possível 

analisar que tipo de perguntas os usuários fazem à bibliotecária por meio do chat. 

Uma vez que a utilização não foi muito grande na época daquela avaliação, as 
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bibliotecárias geraram relatórios de análise dessas perguntas manualmente. Nessa 

primeira avaliação, a maioria dos questionamentos referia-se a empréstimos e 

renovações de livros; embora exista o tutorial que responde a essas questões, os 

usuários parecem necessitar da reafirmação do bibliotecário. Na época da coleta de 

dados, nova avaliação estava sendo planejada pela equipe da Biblioteca Central.  

 

6.2 CONSIDERAÇÕES 

 

O SRV por meio de chat está sedimentado nos EUA - com uma busca 

exploratória na Internet por sites de bibliotecas de universidades é possível afirmar 

que o serviço está implantado em muitas delas; o SRV também se encontra 

padronizado e institucionalizado pelas organizações americanas representativas da 

comunidade da informação, como a Reference and User Services Association 

(RUSA) e a American Library Association (ALA). 

No Brasil sua implantação conta com algumas universidades, e de acordo 

com essas, o SRV é um serviço que traz benefícios à comunidade e coloca a 

Biblioteca em consonância com as demandas tecnológicas de informação e 

comunicação. 

Oferecer um serviço de referência virtual por Chat em uma biblioteca 
universitária é um desafio, mas que vale a pena o empenho e o 
investimento, principalmente pelas vantagens que apresentam, tanto 
para o usuário como para a biblioteca, como a imediatez da resposta, 
evitando a demora de informação para o usuário e atendimento na 
hora de sua necessidade (LETRARI; ZWARETCH; ZANINELLI, 2012, 
p. 7). 

 Na experiência da observação participante na UEL, por exemplo, os 

bibliotecários relataram acreditar que a disponibilização do serviço é válida 

principalmente quando o atendimento é realizado a ex-alunos da universidade que 

se encontram em outras cidades; ou alunos de pós-graduação que utilizam o serviço 

estando na sua cidade de origem sem terem que realizar uma ligação à longa 

distância. Em ambos os casos, os usuários têm sua necessidade informacional 

resolvida por um bibliotecário que está à disposição na biblioteca. Percebe-se que 

dessa maneira o SRV aproximou os usuários da biblioteca e possibilitou uma 
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interação de qualidade com o bibliotecário, livre do custo de uma ligação telefônica 

ou o tempo de espera de um e-mail.   

 Embora a preferência dos usuários da Biblioteca Central da UEL ainda seja 

em utilizar o e-mail e o telefone para contatar a biblioteca, acredita-se que com o 

tempo os usuários mais familiarizados com a disponibilização do serviço e, portanto, 

a sua conveniência, utilizarão o chat com mais frequência.  

 Em consonância, na pesquisa de Connaway e Radford (2011), quando se 

perguntou aos usuários como os bibliotecários poderiam convencer os não-usuários 

a utilizar um serviço de referência por chat, o único fator citado foi a percepção da 

conveniência do serviço. 

 Com relação ao atendimento presencial diferir do atendimento em ambiência 

digital, o relatório de Connaway e Radford (2011) menciona que como algumas 

percepções facilmente captadas no relacionamento pessoal estão ausentes no 

relacionamento virtual, torna-se vital que o profissional da informação realize 

questionamentos de referência para esclarecer exatamente qual o objetivo do 

usuário para se obter um resultado satisfatório.  

 De forma geral, o relatório das autoras americanas conclui que para 

disponibilizar um serviço de qualidade, há poucos fatores que tendem a tornar 

qualquer consulta de referência virtual bem sucedida: precisão nas respostas, 

postura positiva por parte do bibliotecário e boas habilidades de comunicação. Além 

desses fatores, é importante que o profissional da informação seja agradável, 

otimista, e esclareça o usuário sobre o que o bibliotecário pode fazer por ele, ao 

invés daquilo que não pode. 

 Embora a biblioteca da FMVZ/USP e a Biblioteca Central da UEL não tenham 

se orientado pelo Manual de Diretrizes da RUSA, fazendo uma comparação com o 

que se sugere para as bibliotecas nos Estados Unidos pode-se concluir que as 

instituições brasileiras, seguindo seus próprios critérios e método, cobriram todas as 

áreas indicadas pelas diretrizes da RUSA do início ao fim da implementação. 

Certamente a excelência do método garantiu o sucesso da implementação e 

garantirá a manutenção do serviço a longo prazo. 
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7 RECOMENDAÇÕES PARA A PRÁTICA DO SERVIÇO DE REFERÊNCIA 

VIRTUAL VIA CHAT 

 

Neste capítulo, realizou-se a tradução41 do Manual de Boas Práticas para o 

QuestionPoint 24/7 (BEST..., 2013) e da parte relativa ao atendimento por chat do 

Manual de Políticas e Procedimentos da Cooperativa de Referência 24/7 (24/7 

REFERENCE..., 2014) desenvolvido pela OCLC. A intenção dessa tradução é no 

sentido de nortear bibliotecas brasileiras a criarem seu próprio manual de boas 

práticas ou reformular a página de políticas internas da sua biblioteca. 

O uso de um guia para padronizar atendimento não só garante boa qualidade 

no atendimento, como pode elevar a satisfação do usuário com relação ao serviço 

de chat. No estudo de Kwon e Gregory (2007), por exemplo, os autores constataram 

que os usuários perceberam o serviço como mais satisfatório quando os 

bibliotecários seguiram o comportamento sugerido pelo manual da RUSA. Os 

comportamentos relatados como forte indicadores de satisfação de usuário foram: 

ouvir o usuário cordialmente e receptivamente, buscar fontes de informação com ou 

para o usuário, fornecer as fontes de informação, perguntar ao usuário se a questão 

foi respondida completamente, e dizer ao usuário para retornar ao serviço quando 

precisarem de mais assistência.  

 

7.1 INTRODUÇÃO 

  

Considerando que as interações em ambiente digital tem características 

inerentes mais complexas que as interações pessoais, que por sua vez estão 

convergidas com informações visuais e verbais, advertindo os interlocutores sobre 

seus sentimentos, apatia e satisfação, o QuestionPoint 24/7 desenvolveu um guia de 

boas práticas, e um guia de políticas e procedimentos para SRV para nortear 

bibliotecários que realizam o atendimento via chat. 

 O Serviço de Referência QuestionPoint 24/7 é um serviço de referência virtual 

desenvolvido conjuntamente pela Library of Congress, o Metropolitan Cooperative 

Library Service, e o Online Computer Library Center (OCLC). 

                                                           
41

 A tradução foi autorizada pela equipe responsável da OCLC. Ver Anexo C. 



110 

 

 

 

 O OCLC é uma organização sem fins lucrativos que fornece serviços de 

catalogação, referência, compartilhamento e preservação de recursos para 41.000 

bibliotecas em 82 países e territórios. O OCLC foi fundada em 1967 para melhorar o 

acesso à informação no mundo e reduzir os custos de informação. Também conduz 

pesquisas para desenvolver tecnologias (LAMOLINARA, 2002 apud NAKANO; 

JORENTE, 2013b). 

 Em 2000, a Biblioteca do Congresso e o OCLC assinaram o acordo que 

criava uma cooperativa para desenvolver o protótipo de um novo serviço de 

referência baseado em um projeto piloto chamado Serviço de Referência Digital 

Colaborativa. Em 2000, esse projeto contava com a participação da Biblioteca do 

Congresso e 16 bibliotecas parceiras. Em 21 de maio de 2002 a Biblioteca do 

Congresso anunciou o lançamento do serviço QuestionPoint 24/7, para o dia 3 de 

junho do mesmo ano. Foi anunciado também que o software permitiria aos 

bibliotecários de referência o compartilhamento de recursos e especialidades entre 

si e com seus usuários de forma nunca realizada anteriormente. Na descrição do 

artigo, afirmou-se que o QuestionPoint 24/7 redefiniria o papel da biblioteca e do 

bibliotecário, uma vez que permite a colaboração mundial de bibliotecários 

trabalhando em conjunto com novos públicos de uma forma inédita. O serviço foi 

construído de forma colaborativa por e para bibliotecários, facilitado, administrado e 

mantido pela Biblioteca do Congresso e OCLC zelando pelos interesses de 

bibliotecas (LAMOLINARA, 2002 apud NAKANO; JORENTE, 2013b). 

 Entende-se que a padronização por meio de um guia como o do 

QuestionPoint 24/7 traz benefícios para as bibliotecas no sentido de que essa tenha 

um atendimento de qualidade a todo momento; de que pode-se evitar 

constrangimentos em situações difíceis; de que traz segurança para o atendente 

sobre como agir em determinadas situações.  

 No Brasil, ainda não existe institucionalização ou padronização desse serviço, 

logo, este capítulo traduz, com a permissão concedida pela OCLC (Anexo B), o 

manual disponibilizado graciosamente no site do QuestionPoint 24/7 (BEST..., 

2013). Esta tradução tem o intuito de contribuir com uma reflexão para implantação 

de um manual no Brasil. Entende-se, entretanto, que a versão da QuestionPoint 24/7 

não seja totalmente adequada à realidade cultural brasileira. Tal adequação exigiria 
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futuras pesquisas de usuários e comportamento informacional voltadas para a 

cultura brasileira e portanto não farão parte desse estudo. 

 

7.2 MANUAL DE BOAS PRÁTICAS – QUESTIONPOINT 24/742 

 

Atendendo um usuário 

Os Usuários devem ser atendidos o mais rapidamente possível. Se houver 

mais de um usuário esperando, atenda aquele que está esperando há mais tempo. 

 

Cumprimentando o usuário 

Envie um cumprimento pessoal, identifique-se e demonstre boa vontade em 

ajudar. A saudação inicial é a sua primeira interação com o usuário, por isso tenha 

certeza de ser acolhedora. Identificar-se com um nome e usar o nome do usuário na 

saudação é uma boa maneira de se envolver com o usuário. Certifique-se de indicar 

na saudação inicial que você está pronto para ajudar, pois o usuário pode ficar 

confuso quando recebido por um bibliotecário de outra localidade. Você pode preferir 

usar uma frase pronta para o cumprimento, porém não se esqueça que deve ser 

curta e amigável! 

Exemplos: 

 "Oi, eu sou o Rob e vou atendê-lo hoje. Eu estou lendo sua pergunta agora..." 

OU 

 Depois de dizer "Olá, [o nome do usuário]": "Eu sou Wren de Michigan. Estou 

ajudando os bibliotecários da sua região respondendo perguntas para eles. 

Estou lendo o que você escreveu para que eu possa ajudá-lo..." 

OU 

 "Oi, [nome do usuário], meu nome é Nancy, bibliotecária da Universidade de 

Washington, é um prazer poder ajudar!" 

OU 

                                                           
42

 Note-se que o manual leva em conta o software desenvolvido pela instituição, e o fato de ter sido 
intencionado para a Cooperativa do QuestionPoint 24/7, assim, pode ocorre do texto fazer referência 
à questões relativas ao software e à cooperativa. 
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Considere combinar sua saudação com a primeira questão da entrevista de 

referência. Exemplo: a usuária Jane pergunta sobre a localização de um livro. O 

bibliotecário combina o cumprimento com a pergunta de entrevista de referência: "Oi 

Jane, meu nome é Erin. Você está procurando por algum título em particular?" 

Com o pedido por mais informação sobre a questão do usuário, o bibliotecário 

está demonstrando boa disposição em ajudar. 

 

Entrevista de Referência/Seleção dos Recursos 

 Realize uma entrevista de referência adequada para compreender a questão 

e a necessidade informacional do usuário. Esclareça a questão do usuário 

antes de iniciar a busca. 

 Escolha recursos no nível apropriado para a pesquisa do usuário. No geral, as 

bases de dados são preferíveis ao Google ou outras fontes da web quando 

estiver auxiliando alunos com projetos de pesquisa. 

 Use a página de políticas da biblioteca para encontrar informação usando os 

recursos da biblioteca (incluindo bases de dados, catálogo online da 

biblioteca e guias). 

 Avalie os recursos com relação à autoridade, objetividade e atualidade; 

compartilhe com o usuário. 

 Responda às questões com precisão. 

 

Preste assistência de modo profissional 

 Forneça o contexto e a instrução para o usuário ao invés de apenas 

compartilhar os recursos ou simplesmente enviar páginas da web. Oriente o 

suficiente para que o usuário possa recriar a busca, se necessário (inclua os 

links, quais o usuário deve clicar, bem como a rota de busca). Apenas passar 

os links pode não ser o suficiente, pois algumas URLs são dinâmicas, tal 

como os resultados de busca de catálogo, e os links que aparecem na sessão 

de transcrições podem se tornar inativos. 

 Recomende termos de busca apropriados e cabeçalhos, quando recomendar 

o uso de operadores booleanos. Dê exemplos de construções de busca 

usando busca simples e avançada com os operadores booleanos. 
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NÃO RECOMENDADO: 

 Usuário: Preciso encontrar livros sobre a história de empresários negros em 

Nova Iorque. 

 Bibliotecário: Você deve procurar no catálogo com palavras-chave como: 

negro, empresário, empreendedores, Nova Iorque, afro-americanos, história.  

 

RECOMENDADO: 

 Usuário: Preciso encontrar livros sobre a história de empresários negros em 

Nova Iorque. 

 Bibliotecário: Você pode procurar no catálogo digitando assim (exatamente 

como eu):  

 Bibliotecário: afro-americanos e empresa* e Nova Iorque  

 Bibliotecário: ou substituir empresa* com a palavra empreendedor*  

 

Ajude o usuário a avaliar as fontes para a relevância do tópico. Peça retorno 

das informações dos recursos enviados. 

 

Habilidades Interpessoais 

 Crie uma atmosfera amigável  

 Digite com frequência para que o usuário não fique longos períodos sem 

resposta (não mais que 3 minutos devem se passar sem que o bibliotecário 

envie uma mensagem para cada usuário que esteja em consulta, mesmo que 

seja um simples "Eu ainda estou trabalhando na sua questão", ou "Ainda 

estou buscando"). 

 Demonstre interesse na questão do usuário por meio de expressões digitadas 

e escolha de palavras.  

 Use expressões positivas ("Nós podemos..." ao invés de "Nós não podemos, 

não iremos…"). 

 Use expressões apropriadas. 

 Cole/digite pequenos trechos de informação; evite colar/digitar longos blocos 

de texto na caixa de diálogo. 
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 Esteja certo de enviar mensagens corretas aos usuários certos quando estiver 

atendendo múltiplos usuários. 

 

Concluindo uma sessão 

 Antes de finalizar a consulta, pergunte ao usuário se a questão foi respondida 

(Era essa a sua pergunta?) ou se alguma informação adicional é necessária.  

 Se a questão não puder ser respondida de maneira satisfatória durante a 

sessão, marque a sessão para Acompanhamento pela Biblioteca do Usuário 

(veja Códigos de Marcação)  

 Antes de marcar Acompanhamento pela Biblioteca do Usuário, verifique o 

endereço de email do usuário e o prazo da resposta, pois pode levar alguns 

dias até que o usuário tenha uma resposta da biblioteca.  

 Se o usuário indicar que nenhuma outra informação é necessária, envie o 

texto de despedida indicado pela biblioteca. Se não houver um texto de 

despedida institucional, agradeça o usuário por usar o serviço e encoraje-o a 

voltar a usar o serviço.   

 

Códigos de Marcação 

É importante usar um Código de Marcação para finalizar a sessão. Se 

nenhum código for selecionado, então, como padrão, a sessão deve ser marcada 

como Respondida.  

Use os Códigos da seguinte maneira:   

 Respondida: nenhuma informação adicional é necessária 

 Acompanhamento pela Biblioteca do Usuário: use esse código quando a 

biblioteca tiver que retornar uma resposta ao usuário 

 Acompanhamento por Mim: somente use esse código se você (o bibliotecário 

de chat) tem informação que responderá completamente a questão. Quando 

utilizar esse código, você se responsabiliza pelo acompanhamento. Certifique-

se de enviar a resposta por meio do software do QuestionPoint ou anote que 

o acompanhamento foi realizado. Bibliotecários do consórcio devem usar o 

Código Acompanhamento pela Biblioteca do Usuário, ao invés do 
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Acompanhamento por Mim quando em consulta com usuários de outras 

regiões.  

 Ligação Perdida: use esse código se o usuário não responder e não tiver um 

endereço de email. Se o usuário tiver informado endereço de email, marque 

como Acompanhamento pela Biblioteca do Usuário.  

 

7.3 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS DA COOPERATIVA DE REFERÊNCIA 24/7 

 

 Esta seção traz a tradução das Políticas e Procedimentos da Cooperativa de 

Referência 24/7 no que diz respeito ao atendimento online via chat. O manual está 

dividido em seções, assim a tradução se inicia no tópico 4.1.  

 

4.1 Diretrizes Gerais para Chat 

Boas habilidades comunicativas são essenciais na referência virtual, 

principalmente porque muitas informações comunicacionais geralmente disponíveis 

pessoalmente ou por telefone (contato visual, tom de voz, informações visuais sobre 

a idade do usuário ou nível de compreensão) estão ausentes no ambiente digital. 

Assim como na referência tradicional, é importante que o bibliotecário seja acessível 

aos usuários, receba bem o visitante e o deixe confortável. Essas diretrizes gerais 

tem o objetivo de facilitar uma boa comunicação entre bibliotecários e seus usuários 

no Serviço de Referência Virtual.  

 

4.1.1 Atendendo um usuário 

Os usuários devem ser atendidos o mais rápido possível. Se houver mais de 

um usuário esperando, atenda aquele que está esperando há mais tempo. 

Fique atento às filas de atendimento que você está monitorando. Durante os 

períodos mais ocupados, tente não se demorar muito com um único usuário. Sob 

certas circustâncias, um segundo usuário pode ser atendido simultaneamente - ver 

Múltiplos Usuários (seção 4.1.3). 

 

4.1.2 Cumprimentando um usuário 
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Assim que estiver em atendimento, envie um cumprimento pessoal, se 

identificando e demonstrando boa vontade em ajudar.  

Dica de boas práticas: identifique o nome da biblioteca ou grupo que você faz 

parte para estabelecer as expectativas do usuário. (Veja os exemplos de como 

cumprimentar o usuário no Guia de Boas Práticas) 

 

4.1.3 Múltiplos Usuários 

Se você já está em consulta com um usuário e um outro está aguardando, 

atenda o segundo usuário se você estiver confortável e proficiente em lidar com 

mais de um usuário, de forma que o serviço fornecido para qualquer um deles não 

seja atrapalhado pelo atendimento ao segundo. 

Alguns exemplos em que você pode atender um segundo usuário: o segundo 

usuário é um usuário conhecido; você está quase terminando a primeira consulta e 

pode lidar com um segundo usuário; o primeiro usuário está revisando a informação 

que você enviou e não precisa da sua atenção imediatamente. 

Se você decidir atender um segundo usuário:  

 Informe os usuários que você os atenderá o mais rápido possível enviando 

um cumprimento. Agradeça pela espera, se for o caso. 

 Após enviar um cumprimento, inicie a entrevista de referência com o segundo 

usuário (esclareça a questão, pergunte sobre buscas anteriores, etc.). 

Entreviste o segundo usuário o quanto for necessário, isso lhe dará tempo 

para terminar a primeira consulta e o segundo usuário permanecerá 

envolvido. A informação adicional também ajudará você a refinar a busca e 

fornecerá informação necessária para refinar a sua busca e de outro 

bibliotecário que fizer o Acompanhamento (se for necessário).  

 Obtenha ou verifique o endereço de email do usuário o mais rápido possível, 

caso Acompanhamento for necessário. 

 Não dê uma estimativa de quanto tempo você precisa para trabalhar em uma 

questão, a não ser que o usuário pergunte. Uma sessão típica dura 

aproximadamente 15 minutos. Se for provável que não conseguirá atender 

um segundo usuário em 5 minutos, tente transferir a sessão para um outro 

bibliotecário (veja sessão 5.3, Transferindo Sessões) 
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 Se você estiver atendendo 2 sessões simultâneas, esteja certo de enviar 

mensagens e URLs para o usuário correto. 

 

4.1.4 Diretrizes Gerais de Atendimento 

Quebre longas respostas em blocos menores (não mais que 70 palavras por 

bloco) - isso evita longas pausas e o usuário pode começar a ler suas respostas 

enquanto você está terminando de escrever. Por outro lado, tente não quebrar seu 

chat em unidades muito pequenas pois pode confundir ou frustrar o usuário. Uma 

boa regra é enviar uma ou duas sentenças por vez. 

Se você vai ter que checar fontes impressas ou levar um tempo com a 

questão, é uma boa ideia passar ao usuário um recurso para ele checar ou oferecer 

a opção de acompanhamento por email.   

 

4.1.5 Aproximação 

Comunique-se de maneira receptiva, cordial e encorajadora. Demonstre 

interesse na questão informacional do usuário, pois isso gera um alto nível de 

satisfação entre usuários. 

Digite da maneira que você fala, de uma maneira conversacional. Esclareça 

terminologias confusas e evite gírias. Use terminologia que seja compreensível para 

o usuário. 

Use ortografia, gramática e acentuação corretamente. Nunca digite em letras 

maiúsculas - isso tem o efeito de gritar para o usuário. 

Use o nome do usuário e faça perguntas quando apropriado. 

Demonstre cortesia profissional e respeito quando estiver respondendo às 

questões. Mantenha a objetividade e não faça juízo de valor sobre o assunto ou a 

natureza da questão durante o atendimento.  

Evite respostas sim /não. Respostas muito curtas podem ser interpretadas 

como frias e malcriadas, da mesma forma que ocorre na interação pessoal.  

 

4.2 Entrevista de Referência 

A entrevista de referência é crucial para o sucesso do atendimento. O 

bibliotecário deve ser efetivo na identificação das necessidades informacionais do 
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usuário e deve fazê-lo de maneira que mantenha o usuário confortável. Atendentes 

com habilidades para ouvir e questionar são necessárias para uma interação 

positiva.  

 

4.2.1. Esclarecendo o pedido do usuário 

Faça perguntas abertas.  

Quando o usuário fizer perguntas gerais, você precisa descobrir 

especificamente o que ele está buscando. A maneira mais efetiva e eficiente é iniciar 

com perguntas abertas - ao contrário de perguntas cujas respostas são sim/não. O 

ponto básico é se lembrar que você quer que os usuários expliquem o que desejam 

com as próprias palavras. Você deve evitar colocar palavras na boca do usuário.   

Exemplos: 

 Que tipo de informação sobre ____ você está procurando? 

 Você poderia me dizer mais sobre ___? 

 Tem alguma coisa específica sobre ____ que você gostaria de saber? 

 O que você gostaria de saber sobre ____? 

 Você poderia me dar um exemplo? 

Não presuma, logo no início, que você sabe sobre o que se está falando ou 

que você sabe a resposta. 

Faça pelo menos uma pergunta para demonstrar ao usuário que a 

comunicação se dá em duas vias. Isso também assegurará que a questão foi 

entendida. Use as mensagens prontas de Entrevista de Referência no ícone Scripts 

(Falas) para orientação. 

Esclareça qualquer terminologia confusa e evite gírias.  

Verifique a questão ANTES de realizar qualquer busca. Parafraseie a questão 

e peça ao usuário para confirmar se é o que ele está procurando.   

Descubra as buscas que o usuário já realizou.  

Principalmente no ambiente virtual, é melhor não desperdiçar tempo 

refazendo uma busca fácil se o usuário já o fez. Mas não presuma que uma fonte 

padrão pode ser eliminada só porque o usuário já a consultou - a experiência 

profissional do bibliotecário pode ser necessária para encontrar a informação na 
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fonte. Além disso, descobrir o que o usuário já buscou (se é que o fez) dá ao 

bibliotecário um entendimento do nível da questão.  

Descubra o quanto você puder sobre porque o usuário precisa dessa 

informação. Por exemplo, se é por interesse geral ou se é para um relatório escolar. 

A resposta do usuário influenciará no tipo de recurso que você vai ter que fornecer.  

 

4.3 Práticas de Referência 

Como bibliotecários profissionais, nós fornecemos informação de qualidade 

que atende a determinados critérios. Uma vez que o usuário está nos contatando 

remotamente, tente enviar o máximo de material possível durante a sessão, usando 

links de endereços web. 

 

4.3.1 Fontes 

1. Use fontes disponíveis na biblioteca do usuário quando apropriado. 

Quando estiver buscando informações gerais sobre um tópico, as 

informações sobre os recursos da biblioteca (tais como guias produzidos pela 

biblioteca ou bases de dados proprietárias da biblioteca) devem ser as fontes 

preferidas para auxiliar os usuários. Essa informação pode ser localizada na página 

da biblioteca. Geralmente o usuário já fez uma busca na Internet usando um motor 

de busca. Se os recursos da biblioteca não conseguirem responder a questão, então 

consulte fontes gerais na web. Siga as orientações na sessão 4.3.2 abaixo para 

avaliar os recursos encontrados por meio de uma busca na web. Motores de busca 

como o Google são excelentes para encontrar informação, mas tenha certeza de 

utilizá-los da maneira mais efetiva. 

 

2. Bases de Dados Proprietárias 

Use as bases de dados da biblioteca do usuário para responder a questão. 

Encaminhe a política da página da biblioteca para acessar as bases de dados da 

biblioteca.  

 

3. Fontes Impressas 
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Se não houver fonte online para responder a questão, mas a resposta pode 

ser encontrada em uma fonte impressa, então: 

 Encaminhe o usuário a um livro localizado na biblioteca dele, se você sabe 

que a resposta pode ser encontrada nessa fonte impressa. 

 Trate a questão como Acompanhamento (veja Sessão 5) 

 

4.3.2 Qualidade dos Recursos 

 Certifique-se que os sites que você recomendar preenchem 5 critérios: 

 Precisão 

 Autoridade  

 Objetividade 

 Atualidade 

 Cobertura  

Sempre cite a fonte de informação enviada ao usuário se a fonte não for 

aparente na base de dados online ou página da web. Se você tem conhecimento 

especializado sobre o tópico e responder a questão baseado na sua especialidade, 

então cite você mesmo como a fonte. 

Se você não conseguir localizar uma resposta de autoridade para a questão 

em tempo hábil, então encaminhe a questão para Acompanhamento (veja Sessão 

5). 

Páginas com informação médica, legal e de consumidor podem ser enviadas 

a usuários, mas os bibliotecários devem ter o cuidado de informar que a Biblioteca 

não pode se responsabilizar pela veracidade da informação contida nessas páginas. 

De fato, o embargo sobre a veracidade dos sites da Web se aplica a todos os sites 

que o bibliotecário sugerir. 

 

4.3.3 Estratégias de Busca e Competência Informacional 

Construa uma estratégia de busca completa e competente. Selecione termos 

de busca que estejam mais relacionados ao pedido. Verifique a ortografia e outros 

possíveis erros. Identifique fontes apropriadas às necessidades do usuário.  
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Quando estiver buscando por algo, explique quais fontes você está 

consultando e quais termos está usando para a busca na base de dados. Uma 

interação de referência efetiva deve incluir o usuário! 

Quando oferecer informação que possa responder a questão, peça retorno do 

usuário (isto é, essa informação foi útil para você?). Trabalhe com o usuário para 

estreitar ou ampliar a busca quando muito pouco ou mais que o suficiente for 

encontrado.  

 

4.4 Finalizando uma consulta 

Pergunte ao usuário se as questões foram completamente respondidas ou se 

algo mais é necessário. 

Se o usuário indicar que mais informação é necessária, encaminhe a questão 

apropriadamente (de volta a biblioteca local ou para um especialista, de acordo com 

as orientações de Acompanhamento). 

Sugira que o usuário visite ou ligue para a biblioteca quando for o caso.  

 

4.4.1 Término de turno 

Se você ainda estiver atendendo um usuário e o seu turno chegar ao fim: 

 Se possível, fique online com o usuário o suficiente para terminar a consulta. 

 Ofereça Acompanhamento ao usuário. Mensagem sugerida: "A consulta está 

levando mais tempo que o esperado, eu posso enviar sua questão para 

pesquisa e retornaremos por email?" 

 Peça a algum dos colegas que estão chegando para o próximo turno se eles 

podem aceitar a transferência. Envie uma mensagem ao novo bibliotecário 

primeiro, antes de realizar a transferência. Se nenhum bibliotecário da 

Cooperativa43 estiver online, transfira para a fila "Após Expediente" (veja 

seção 5.3, "Transferência de Sessões"). Informe o usuário que você está 

transferindo a consulta para outro bibliotecário. 

                                                           
43

 Esse manual foi intencionado para as bibliotecas americanas participantes da Cooperativa 
QuestionPoint 24/7, assim, por vezes a Cooperativa é mencionada no texto. 
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As opções listadas acima devem possibilitar que você deixe a consulta 

educadamente. Se nenhuma das opções acima funcionar e você tiver que deixar a 

consulta, deixe uma mensagem como por exemplo: 

 "Eu preciso informar que terei que finalizar a consulta em alguns minutos, mas 

não se preocupe, nós temos algumas opções! Eu posso tentar transferir você 

para outro bibliotecário online agora... eu posso retornar por email... ou se 

você achar que já é o suficiente, mas precisará de ajuda mais tarde, você 

pode entrar e pedir auxílio novamente. O que você prefere fazer?" 

Sempre informe o usuário antes de transferir para um outro bibliotecário ou 

finalizar a consulta. 

 

4.4.2 Quando o usuário não responde 

Quando um usuário não responde às mensagens de chat, o usuário pode ter 

tido problemas técnicos, pode estar navegando em outra janela ou pode estar longe 

do computador. 

Para assegurar que o usuário tenha tempo suficiente para a consulta, siga 

esses procedimentos antes de finalizar uma chamada: 

 Faça uma pergunta direta sobre a situação do usuário e informe-o sobre a 

intenção de finalizar a ligação. Por exemplo, o seguinte texto pode ser usado 

quando o usuário já forneceu um endereço de email: "Você ainda está aí? Eu 

não recebi sua resposta, então estou achando que você não está mais 

comigo. Se você não responder logo, eu terei que finalizar esse atendimento 

e um outro bibliotecário continuará a ajudar você por email." 

 O bibliotecário pode finalizar a chamada depois de receber uma mensagem 

gerada pelo sistema44 sobre a situação do usuário: 

1. A mensagem "Usuário não conectado" é mostrada depois de 4 minutos se: 

a) o usuário foi acidentalmente desconectado devido a problemas técnicos, 

b) o usuário estiver navegando em outra janela, 

c) o usuário fechou a janela.  

                                                           
44

 Essa mensagem é gerada automaticamente pelo software desenvolvido pelo QuestionPoint 24/7 
para informar sobre o status do usuário. 
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2. Uma mensagem "Usuário finalizou a consulta" é imediatamente mostrada após o 

usuário finalizar a chamada corretamente clicando no botão "Finalizar Chamada". 

Se o usuário continuar não responsivo e a mensagem gerada pelo sistema 

não aparecer, o bibliotecário pode finalizar a chamada 5 minutos depois de fazer 

uma pergunta direta sobre o status do usuário. 

Se o usuário tiver deixado um endereço de email, o Código Acompanhamento 

pela Biblioteca do Usuário pode ser usado para que os bibliotecários locais possam 

continuar a ajudar o usuário. 

 

4.5 Tipos de Usuários 

 

4.5.1 Usuários mal-educados 

Os bibliotecários devem fornecer assistência de referência profissional para 

aqueles que a buscam. No entanto, comportamento mal-educado e ofensivo por 

parte do usuário não pode ser tolerado.  

Aqui estão orientações gerais para lidar com os vários tipos de 

comportamento de usuário: respostas pirracentas, impacientes, mal-

educadas/obscenas e abusivas, com exemplos mostrando respostas recomendadas 

aos bibliotecários: 

Orientações:  

 Cumprimento: estabeleça respeito mútuo e amigável 

 Entrevista de Referência: descubra a intenção (o usuário tem uma questão 

em que podemos ajudar?) 

 Estabeleça as expectativas: pode levar um tempo para encontrar uma boa 

resposta 

 Estabeleça os limites: nós não toleramos linguagem abusiva ou ameaças 

 Use expressões positivas, ao invés de negativas ("Eu gostaria que você não 

usasse esse tipo de linguagem se nós formos continuar", ao invés de " nós 

não toleramos esse tipo de linguagem"). 

 

I. Brincalhões/Gozadores 
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Esses usuários podem ser jovens tentando irritar o bibliotecário.   

Os bibliotecários devem: esclarecer, difundir e/ou focar a conversa. 

Orientações: 

 Use a entrevista de referência para determinar se o usuário tem uma questão 

ou se está apenas brincando. 

 Use de humor quando apropriado. 

 Volte a conversa para a transação de referência 

 Se o usuário fizer perguntas pessoais, seja amigável a acessível, mas não se 

sinta obrigado a responder além do que a cortesia profissional requer. 

 

Exemplo 1: 

 Usuário:iiijjejeeeeeeeeeeeeeeeeeee jjjjjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

 Bibliotecário: Me informe se você tem uma pergunta.  

 

Exemplo 2: 

 Usuário: todas as bibliotecárias são quentes? 

 Bibliotecária: só se elas não tiverem ar condicionado  

 

Exemplo 3: 

 Usuário: Qual é seu nome? 

 Bibliotecária: Meu nome é Jane. Você estava dizendo que já procurou no 

Google - quais palavras você usou na busca? 

 

Exemplo 4: 

 Usuário: Eu quero sair com você. 

 Bibliotecária: Esse é um serviço de referência. Vamos tentar focar nos 

artigos.  

 

II. Impaciente 

Se eles estão para perder um prazo de trabalho ou para terem que sair de um 

computador público por causa do horário, os usuários podem ficar impacientes. 

Os bibliotecários devem então explicar as expectativas. 
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Orientações: 

 Envolva o usuário no processo de busca, 

 Digite com frequência, 

 Ofereça opções: 

o Se o usuário não tiver tempo para que você faça a busca, ofereça o 

Acompanhamento por email e/ou um número de telefone para que o 

usuário ligue (principalmente para questões colocadas durante o 

horário normal de atendimento) 

o Transfira se um outro bibliotecário estiver disponível, principalmente se 

você precisar finalizar a sessão por causa do final do turno ou 

problemas técnicos que impeçam você de terminar a consulta.  

 

Exemplo 5: 

 Usuário: Rápido! 

 Bibliotecário: Ainda vou demorar um pouco. Se você não puder esperar, eu 

posso pegar seu endereço de email e alguém entrará em contato mais tarde. 

 

III. Comportamento malcriado/linguagem obscena     

Obscenidade não pode ser aceita de forma alguma, e os bibliotecários devem 

estabelecer os limites. 

Orientações: 

 Primeiro, avise o usuário que o comportamento é inaceitável e que a sessão 

será terminada se o comportamento perdurar. Se o usuário continuar com o 

mau comportamento, então desconecte.  

 

Exemplo 6:  

 Usuário: Rápido com essa mer**!  

 Bibliotecário: Por favor, não use esse tipo de linguagem. Eu ainda vou 

demorar um pouco. Se você não puder esperar, eu posso pegar seu email e 

algum bibliotecário retorna para você mais tarde.  

 Usuário: Vai se f*****! 
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 Bibliotecário: Eu vou desconectar. Por favor, somente entre em contato 

novamente quando você estiver disposto a ser educado. 

 

Exemplo 7: 

 Usuário: Eu quero te dar um beijo.  

 Bibliotecária: Esse é um serviço de biblioteca. Vamos tentar nos focar em 

encontrar aqueles artigos sobre saúde.  

 Usuário: Vamos nos focar nos seus lábios! 

 Bibliotecária: Eu vou desconectar. Por favor, retorne quando você estiver 

disposto a ser educado. 

  

IV. Abuso/Ataques Pessoais 

Usuários que são verbalmente abusivos ou atacam pessoalmente o 

bibliotecário não devem ser tolerados.  

Os bibliotecários devem estabelecer os limites. 

Orientações:  

 Se o usuário fizer comentários depreciativos diretamente ao bibliotecário de 

referência:  

o Avise / Dê uma chance para continuar, 

o Finalize a sessão se o comportamento continuar 

o Use os textos prontos da biblioteca ou tenha os seus próprios 

preparados, 

o Não se envolva no comportamento do usuário, 

o Não fique na defensiva ou brigue com o usuário, 

o Não use a tática "ignore e continue a ajudar". 

 Siga a política do usuário malcriado quando você se confrontar com um 

usuário de mal comportamento. Não seja tolerante na sua definição do que 

seja malcriado - você não tem que tolerar comentários depreciativos ou 

obscenidade simplesmente porque você "já viu pior" antes.  

 

Exemplo 8:  

 Usuário: Você é muito burro! 
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 Bibliotecário: [use o nome do usuário, se fornecido], nós temos uma política 

de respeito e tolerância mútua, e esse tipo de linguagem é inaceitável. Você 

gostaria de prosseguir sem o uso desse tipo de linguagem? 

 Usuário: Eu não acredito! Você é realmente burra!  

 Bibliotecário: Eu vou desconectar. Por favor, entre em contato novamente 

somente quando estiver disposto a ser educado.  

 

4.5.1.1 Política de Respeito Mútuo 

Nós tratamos nossos os usuários com respeito e esperamos o mesmo deles 

em contrapartida. Comportamento inaceitável inclui, mas não se limita ao seguinte:  

 Usar linguagem ofensiva ou obscena ou linguagem de natureza sexista ou 

racista.   

 Transmitir mensagens que assediam ou ameaçam os bibliotecários. 

 Ameaçar de morte ou lesão corporal.  

 Deliberadamente desperdiçar tempo e esforço dos bibliotecários de forma que 

impeça outro usuário legítimo de utilizar o serviço.  

 

4.5.2 Ajuda para fazer o dever de casa 

É apropriado auxiliar alunos com recursos que os auxiliem com seu dever de 

casa, sem fazer a tarefa por eles (os mesmos princípios que se aplicam à referência 

tradicional). Muitos bibliotecários deixaram mensagens prontas especificamente para 

auxiliar o dever de casa que contém informação sobre os serviços disponíveis na 

sua biblioteca.  Confira a política da biblioteca sobre "Assistência para Tarefa de 

Casa/Tutoria" para ver quais serviços de tarefa de casa (tal como Tutor.com45) a 

biblioteca oferece. Os campos "Guias de Pesquisa" e "Dever de casa" nas páginas 

de política da biblioteca pode também conter links para recursos que podem ajudar 

com tarefas de casa ou questões de pesquisa para fazer em casa.  

Se o aluno for malcriado ou fizer perguntas sem sentido, siga as orientações 

de "Usuário Malcriado" descrito acima. 

                                                           
45

 Tutor.com é uma empresa privada que presta serviços de aulas particulares online com um custo 
mensal, dependendo do número de horas contratadas. Disponível em: <http://www.tutor.com/>. 
Acesso em: 15 mar. 2014. 

http://www.tutor.com/
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4.5.2.1  Consultas de alunos da mesma sala de aula 

Ocasionalmente, grupos de alunos da mesma sala de aula podem, 

individualmente, entrar em uma fila de atendimento. Isso pode ou não ser por 

orientação do professor. Se você suspeitar que múltiplos alunos da mesma sala de 

aula estão buscando ajuda simultaneamente, siga os seguintes passos: 

 Atenda os alunos o mais prontamente possível. Em muitos casos, quando os 

alunos não são atendidos rapidamente, eles podem acessar o serviço várias 

vezes, causando tráfego no sistema.  

 Se você suspeitar que um usuário faz parte desse grupo, você pode verificar 

fazendo perguntas de referência como: "essa pergunta é para um trabalho 

escolar?"  

 Verifique as mensagens prontas da biblioteca do usuário para ver se eles tem 

um texto pronto para esses casos.  

 Se a biblioteca do usuário não tem um texto para essas visitas por alunos da 

mesma classe, você pode usar um texto similar: "Parece que muitas pessoas 

da sua classe entraram no sistema ao mesmo tempo. Eu estou auxiliando 

outros alunos nesse momento. Você pode esperar e eu atenderei você o mais 

rápido possível, ou se preferir, você pode acessar o serviço novamente mais 

tarde. Nós estamos disponíveis, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 

dias por ano. 

 Certifique-se de oferecer o serviço de Acompanhamento por email como uma 

opção para o aluno. Se o aluno concordar, peça o email do aluno e marque a 

sessão com o código Acompanhamento.  

 

4.5.3 Usuários Suicidas e Usuários em Crise 

Pode acontecer de você atender um usuário que ameaça se suicidar ou 

aponta uma ameaça, como por exemplo: "Eu vou me matar"; "Meu namorado me 

bate"; "Há uma bomba no armário dos alunos", etc. Enquanto essas ligações podem 

ser uma brincadeira, é importante tratar tais alegações com seriedade até que se 

consiga evidências do contrário. Siga esses passos quando você achar que o 

usuário pode estar em crise: 
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 Inicie uma conversa de referência. Pode levar um tempo até ter certeza do 

que exatamente o usuário necessita. Uma ou duas perguntas de 

esclarecimento determinarão se a ligação é de natureza pessoal ou não. Às 

vezes, o que parece ser uma ligação de crise é na verdade uma tarefa 

escolar - uma boa entrevista de referência vai determinar o caso. 

 Se a ligação for pessoal, faça perguntas abertas do tipo "Como você gostaria 

que eu te ajudasse?" Isso dará uma ideia da expectativa do usuário e 

permitirá que você comece a enviar informação que pode ser útil. Por 

exemplo, se ele disser que quer apenas conversar, você pode responder com 

serviços especializados nessa área (veja sugestões abaixo). Faça perguntas 

profissionais, e não perguntas pessoais.  

 Bibliotecários não são conselheiros e não estão treinados para lidar com 

questões de saúde mental, mas nós não podemos nos abster completamente 

se alguém está em apuros. Como em todas as situações, o bibliotecário deve 

ser amigável, solidário e acessível. Exemplos de bons textos para serem 

usados: "Talvez eu tenha os recursos para ajudá-lo"; "Eu fico triste em ouvir 

você"; "Eu quero ajudá-lo"; "Vamos trabalhar juntos para descobrir uma 

saída"; "Eu vou me esforçar para conseguir a informação que você precisa"; 

"Isso deve ser muito duro. Como eu posso ajudar?"; "Eu fiquei contente que 

você ligou para mim hoje". 

 Não dê conselhos, apenas recursos. Sempre encaminhe um usuário em crise 

a um serviço apropriado, que tenha equipe de profissionais ou voluntários 

treinados para atender esse tipo de situação. O bibliotecário não deve dar 

conselhos. Exemplos de bons encaminhamentos são IMAlive46, uma rede de 

atendimento online para atender pessoas em crise que usa mensagens 

instantâneas; 1-800-SUICIDE (784-2433), que é dedicado a prevenção, 

intervenção e tratamento de suicídio; e o serviço nacional de atendimento que 

opera 24 horas por dia, 7 dias por semana para atender Violência Doméstica/ 

Abuso Infantil/Abuso Sexual: 1-800-799-SAFE. 

                                                           
46

 O serviço oferecido pelo IMAlive por meio de chat pode atender qualquer pessoa no mundo, porém 
há limitações da língua, uma vez que os voluntários são dos Estados Unidos e Canadá. Disponível 
em: <https://www.imalive.org>. Acesso em: 21 jun. 2014. 

https://www.imalive.org/
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 O bibliotecário não está obrigado a ligar 911 ou avisar as autoridades locais. 

Sempre marque como Acompanhamento pela Biblioteca do Usuário para que 

o bibliotecário possa acompanhar como necessário.  

 

4.5.4 Usuários que retornam ao serviço persistentemente 

Os usuários são encorajados a retornarem ao serviço, uma vez que isso 

indica a satisfação do cliente. No entanto, alguns usuários retornam ao serviço 

repetidas vezes com as mesmas perguntas, ou perguntas similares, apesar de 

receberem a resposta do bibliotecário em atendimentos anteriores. Esses usuários 

não são mal educados, mas sua persistência desperdiça o tempo dos funcionários, 

que por sua vez poderiam estar auxiliando outros usuários, além de se tornarem 

uma frustração para os bibliotecários. 

A melhor maneira de lidar com usuários em série que não são mal educados 

é seguir as mesmas orientações de qualquer usuário até certo ponto. Tente 

determinar precisamente o que o usuário está buscando, por meio de uma entrevista 

de referência. 

Se o usuário se tornar mal educado, siga a política de Usuário Malcriado 

(seção 4.5.1). Se o usuário fizer perguntas sem sentido, esclareça: "Esse é um 

serviço de referência de biblioteca. Você tem uma pergunta?" Se as perguntas sem 

sentido continuarem, diga ao usuário que você não pode ajudá-lo e desconecte. 

Se o usuário pedir aconselhamento fora do escopo do serviço (orientação 

médica, orientação legal, questões de relacionamento, ligações de crise, etc.) 

forneça um encaminhamento apropriado. Veja a seção 4.5.3 para orientação a 

respeito de ligações de crise.  

Se o usuário persistir em ser mal educado, sem sentido ou pedir conselhos 

mesmo após você ter fornecido encaminhamento, então afirme que você já forneceu 

a informação que você pode, e depois desconecte. Adicione uma Observação que 

esse foi um usuário de repetição (para alertar a biblioteca do usuário). 

Em casos extremos, os usuários que usam o serviço fazendo as mesmas 

perguntas ou perguntas similares estão abusando do serviço. Para que o abuso se 

constitua, o mesmo usuário (baseado no endereço de email ou endereço de IP) 

deve fazer a mesma pergunta ou pergunta similar em várias ocasiões, resultando 
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em um número significativo de consultas recebidas pelos bibliotecários de referência 

por chat. Quando o bibliotecário, usando julgamento profissional acreditar que o 

usuário está deliberadamente desperdiçando o esforço ou tempo de forma a impedir 

que usuários legítimos utilizem o serviço, então o bibliotecário deve seguir os 

seguintes passos: 

 Atenda o usuário. Não deixe o usuário esperando na fila, pois isso pode fazer 

com o que ele entre múltiplas vezes no serviço. 

 Faça perguntas para esclarecer a questão para determinar se o usuário 

parece estar seguindo um padrão de uso excessivo injustificado. Por 

exemplo: "O que estava faltando nos recursos que eu passei anteriormente a 

você?" 

 Se o usuário está simplesmente fazendo as mesmas perguntas de antes e 

não tem uma informação que pode esclarecer a situação, então envie essa 

mensagem: "Eu sinto muito, mas não consigo encontrar nada mais com os 

recursos que tenho em mãos, mas eu vou encaminhar sua questão para 

futura revisão. Você poderia verificar seu endereço de email?" Depois marque 

com o código Acompanhamento. 

 Se a pessoa retorna com a mesma questão, envie essa mensagem: "Eu já 

encaminhei sua questão para revisão e não há nada mais para adicionar 

nesse momento. Obrigado por utilizar o serviço." Coloque uma observação no 

atendimento: usuário recorrente. 

 Se o usuário está impactando seu serviço, envie um email ao supervisor da 

Cooperativa, inclua o número de identificação do atendimento, e/ou 

comunique por meio da lista do servidor da cooperativa para ver se outros 

estão experimentando questões similares. Se positivo, baseado no número de 

perguntas do usuário, é uma boa indicação de abuso. 

 

4.6 Privacidade do usuário 

 Os usuários do QuestionPoint recebem uma Declaração de Privacidade da 

OCLC que estabelece: "Qualquer informação pessoal coletada é divulgada apenas 

na medida necessária para satisfazer o seu pedido por informação" (Veja 

http://www.questionpoint.org/ordering/pdfs/patronterms.pdf). Além disso, os 

http://www.questionpoint.org/ordering/pdfs/patronterms.pdf
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bibliotecários da Cooperativa devem aderir aos padrões de conduta profissional com 

relação à privacidade do usuário (Veja Ética da ALA 

http://www.ala.org/ala/oif/statementspols/codeofethics/codeethics.htm). 

As informações pessoais identificáveis de um usuário devem ser mantidas 

confidenciais a todo momento, exceto: 

 quando requerido por lei ou políticas da biblioteca (isso se refere às políticas 

da biblioteca do usuário e às leis do estado daquela biblioteca),  

 quando necessário para responder uma pergunta, 

 quando necessário para avaliar o serviço. 

Informação pessoal identificável é qualquer informação que possa identificar 

um usuário no todo ou em parte, incluindo nome, endereço de email, endereço de 

IP, localização física, código da biblioteca e outra informação que possa ser 

registrada quando o usuário entra no sistema ou durante o chat ou conversa por 

email. 

NOTA: Os bibliotecários podem pedir para o usuário o seu Código de 

Biblioteca e senha durante uma sessão de chat se isso auxiliar no fornecimento de 

um bom serviço ao usuário.  

 

5 Acompanhamento/Encaminhamento 

O bibliotecário é responsável por determinar se o usuário está satisfeito com 

os resultados de cada busca, e é também responsável por encaminhar o usuário 

para outras fontes, mesmo quando aquelas fontes não estão disponíveis na 

biblioteca local. As questões que não são prontamente respondidas com recursos de 

qualidade durante sessões online devem ser marcadas para Acompanhamento. 

 

5.1 Pergunte sobre o prazo do usuário 

Informe o usuário que um bibliotecário responderá via email. Pergunte ao 

usuário quando a informação será necessária. Confirme o email do usuário (para 

que o bibliotecário local possa continuar a ajudar o usuário). 

 

5.2 Acompanhamento 

http://www.ala.org/ala/oif/statementspols/codeofethics/codeethics.htm
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Questões que não podem ser completamente respondidas durante uma 

sessão online devem ser respondidas por um bibliotecário na biblioteca do usuário. 

Isso inclui questões com relação a materiais específicos daquela biblioteca ou da 

alçada da biblioteca, como por exemplo história local, ou questões relacionadas ao 

registro de circulação do usuário. 

Se a página de políticas da biblioteca ou website não responde a questão, ou 

se o usuário tem uma questão sobre seu registro pessoal da biblioteca, dê ao 

usuário uma escolha como: "Nós podemos responder por email, mas se você 

preferir uma resposta imediata, eu posso te passar um número de telefone". 

Se o usuário quiser ligar, forneça a informação de contato do departamento 

de circulação da biblioteca local dele (usando a informação da página de políticas da 

biblioteca). Marque a questão como "Respondida". 

Se o usuário pedir Acompanhamento por email, verifique o endereço de email 

do usuário e marque a questão como "Acompanhamento pela Biblioteca do 

Usuário". 

Todas as sessões geradas pelos usuários de uma biblioteca aparecem na 

Lista de Questões daquela biblioteca. Os bibliotecários de cada biblioteca são 

responsáveis pelo acompanhamento das questões dos seus usuários. Um 

bibliotecário na biblioteca do usuário (não o bibliotecário de chat) determina se 

responde à questão localmente ou se encaminha a um especialista disponível para 

aquela biblioteca ou grupo de bibliotecas.   

 

5.3 Transferência de Atendimento 

Em circunstâncias limitadas, um bibliotecário pode transferir um atendimento 

de chat para um outro bibliotecário online. Para transferir, siga esses passos: 

1. Clique na aba de Bibliotecários no Monitor de Chat para procurar o 

bibliotecário do local do usuário que já está ocupado com um atendimento 

(isto é, se for um usuário da Califórnia, procure por um bibliotecário da 

Califórnia). 

2. Se não houver um bibliotecário local, então procure um outro bibliotecário 

que: 

a) não esteja ocupado (tem 0 atendimentos ativos) e 
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b) esteja atendendo pela Cooperativa (mais do que 6 filas) e 

c) esteja atendendo o mesmo tipo de biblioteca (somente envie usuários de 

biblioteca públicas para membros públicos da Cooperativa, e somente envie 

usuários acadêmicos para membros acadêmicos da Cooperativa). 

Dica: quando tiver que decidir se transfere um atendimento para um 

bibliotecário particular, verifique quando tempo aquele bibliotecário está no 

atendimento. Se o seu turno estiver para acabar, provavelmente o turno do outro 

bibliotecário está para acabar também. Se um bibliotecário está apenas no 

atendimento por alguns minutos, é uma boa indicação que o turno acabou de 

começar, e assim é um bom candidato para transferência.  

TODOS os critérios abaixo devem ser preenchidos antes de transferir para 

um outro membro da Cooperativa: 

1. Antes de iniciar uma transferência para um outro bibliotecário, verifique a 

aba Bibliotecários no monitor de chat para selecionar o bibliotecário que 

preenche os critérios acima. Uma vez que você tiver escolhido o bibliotecário, 

clique no botão Transferir no Monitor de Chat. A lista de bibliotecários online 

aparecerá. Clique no bibliotecário que preenche os critérios acima. Você 

poderá enviar uma mensagem para um bibliotecário "alvo". Pergunte ao 

bibliotecário se você pode transferir o usuário. 

2. Se o bibliotecário concordar, clique em Transferir no monitor de chat 

novamente para iniciar o processo de transferência. 

3. Se o bibliotecário não concordar ou não responder: 

 tente um outro bibliotecário da Cooperativa; ou 

 transfira o usuário para a fila "Após horário de atendimento";ou 

 diga ao usuário que um bibliotecário responderá por email, e marque a 

sessão com Acompanhamento pela Biblioteca do Usuário. 

 4. Para transferir para "Após horário de atendimento", faça o seguinte: 

 clique em Transferir, 

 clique na aba Filas 

 selecione "Após horário de atendimento", depois transfira. 
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 Não transfira para atendimento após horário a não ser que você já tenha 

tentado transferir para um bibliotecário do local do usuário ou para um 

bibliotecário da Cooperativa. 

 

6 Qualidade e Avaliação 

 

6.1 Revisão dos Textos de Atendimento e Respostas das Pesquisas de Usuário 

Para manter o mais alto padrão de qualidade, cada biblioteca participante é 

responsável por revisar tanto os textos dos atendimentos quanto as respostas das 

pesquisas de participantes regularmente, pelo menos uma vez por semana, ou até 

mesmo mais frequentemente. 

Cada biblioteca deve designar pelo menos um supervisor 24/7 para esse 

propósito. 

Se um texto demonstra que essas Políticas não foram seguidas, ou se há 

qualquer outra questão no texto, então o atendimento deve ser encaminhado para a 

Equipe de Qualidade para ações futuras. Elogios ao bibliotecário de chat por um 

bom serviço pode também ser enviado à Qualidade, para que o bom trabalho seja 

encorajado. Para enviar um atendimento para Qualidade, o supervisor da biblioteca 

deve realizar um destes dois passos: 

 a partir de Pedir Relatórios, clique no botão "Enviar para Controle de 

Qualidade" quando visualizar o texto, ou 

 a partir da Lista de Questões, abra a visualização completa do atendimento. 

Usando "Encaminhar para" selecione Assunto para Especialista da lista. Uma 

lista de assuntos para especialistas aparecerá, selecione Qualidade. Você 

então visualizará uma caixa para inserir as razões do encaminhamento. 

Quando estiver finalizado, clique no botão Encaminhar e será encaminhado 

para a Equipe de Qualidade. 

Os funcionários do controle de qualidade então encaminharão a questão para 

o supervisor do bibliotecário em questão. Inclua uma breve nota sobre porque o 

encaminhamento está sendo realizado, juntamente com seu nome e endereço de 

email. 
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6.2 Feedback de Usuários: Queixas 

Encaminhe todas as queixas de usuário para a Equipe de Qualidade, como 

descrito acima. Inclua uma breve nota e seu nome e endereço de email quando 

realizar o encaminhamento. 

 

7 Administração 

 

7.1 Contato da Cooperativa 24/7  

Todas as bibliotecas ou grupo de bibliotecas que participarem da Cooperativa 

devem identificar pelo menos um supervisor para ser o contato entre a biblioteca e a 

Cooperativa. O supervisor será o contato para agendamento, controle de qualidade 

e outras questões relativas à Cooperativa. 

 

7.2 Os funcionários do serviço 

Na medida do possível, cada biblioteca membro da Cooperativa contratará 

um bibliotecário que esteja apto na utilização do software e que possa fornecer 

serviço de referência de excelente qualidade.  

Os bibliotecários atendendo o serviço devem assegurar que seus 

computadores e navegador atendam os padrões especificados no guia de 

configurações do Sistema Operacional e Navegador disponível em: 

<http://www.questionpoint.org/support/documentation/gettingstarted/chatsetup.pdf>. 

Os supervisores devem assegurar que os funcionários estejam bem 

treinados, que os procedimentos de referência sejam seguidos (como estabelecidos 

neste documento de políticas e que no documento Boas Práticas), e que o horário 

dos funcionários da Cooperativa sejam mantidos. Quando os bibliotecários 

estiverem cobrindo horários da Cooperativa, o atendimento às sessões de chat 

devem ser prioridade. Os bibliotecários não devem atender o balcão ou telefone 

simultaneamente durante a cobertura da Cooperativa. Se o horário da cobertura da 

Cooperativa for perdido por qualquer biblioteca, a biblioteca deve primeiro encontrar 

um substituto dentro do seu grupo. Se nenhum substituto puder ser encontrado, a 

biblioteca deve compensar as horas de acordo com os horários Cobertura Adicional 

http://wiki.questionpoint.org/http:/www.questionpoint.org/support/documentation/gettingstarted/chatsetup.pdf
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Necessária para o 24/7: 

<http://questionpoint.pbwiki.com/247+Additional+Coverage+Needed>. 

 

7.3 Recursos disponíveis para a Cooperativa 

Cada biblioteca membro deve ser responsável por assegurar que a 

Cooperativa tenha informação adequada disponível sobre a biblioteca para facilitar 

no fornecimento de serviço de referência para a comunidade dessa biblioteca. Isso 

inclui manter uma página de políticas atualizada e desenvolver mensagens de texto 

para auxiliar os bibliotecários da Cooperativa para responder questões dos clientes 

dos membros.  

 

7.4 Nomes de tela dos Bibliotecários 

O nome de tela do bibliotecário identifica o bibliotecário, e assim a 

comunicação com o usuário com quem eles estão conversando. O nome de tela 

deve conter um nome pessoal (não necessariamente o nome real) para que o 

usuário saiba que ele está conversando com um indivíduo real (uma pessoa e não 

um sistema automatizado). O nome de tela deve também conter uma afiliação 

razoavelmente compreensível para que o usuário esteja ciente que o bibliotecário 

não é o seu bibliotecário local. Abreviações devem ser evitadas uma vez que podem 

ser inteligíveis para o usuário e causar confusão.  

Os nomes de tela de bibliotecas acadêmicas devem conter uma indicação 

que o bibliotecário é de uma instituição acadêmica (veja os exemplos abaixo). 

Alternativamente, uma afiliação acadêmica do bibliotecário pode ser fornecido no 

cumprimento. 

Exemplos: 

Nomes de Tela de Biblioteca Pública Nomes de Tela de Biblioteca Acadêmica 

Andover MA, Bibliotecária Jane Acme College, Stephen 

Andover, BP, Jane Stephen da Acme College 

 

 O texto disponível na página do QuestionPoint 247 se encerra com os 

exemplos acima, e dessa maneira também a tradução.  

 

7.4 CONSIDERAÇÕES 

http://questionpoint.pbwiki.com/247+Additional+Coverage+Needed
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 O primeiro ponto a ser discutido é no tocante a informalidade da linguagem 

utilizada tanto no Manual de Boas Práticas do QuestionPoint 24/7 quanto no Manual 

de Políticas e Procedimentos da Cooperativa de Referência 24/7. Percebe-se que, 

embora os manuais tenham sido intencionado para os profissionais da informação 

que trabalham com SRV, eles devem ser informais para alcançar todas as pessoas 

que possam vir a lê-lo, independentemente de serem estudiosos da informação ou 

não, uma vez que está disponível na Internet. 

Outro ponto é com relação à abrangência dos assuntos cobertos pelo manual. 

Os assuntos cobrem uma gama vasta de situações nas quais o bibliotecário pode 

precisar de orientação. Nota-se, porém, que talvez um manual para bibliotecários 

brasileiros não necessite de tantos tópicos devido ao perfil das pessoas que 

acessam uma página de biblioteca e se utilizam do SRV. Assim, conclui-se que um 

estudo posterior para a adequação desses manuais para a realidade brasileira deve 

ser realizado levando-se em conta o contexto cultural brasileiro, envolvendo estudos 

de usuário e comportamento informacional.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A Ciência da Informação, enquanto ciência transdisciplinar que estuda os 

processos de fluxo de informação, eventos mediados entre a geração de informação 

e o recebimento dessa informação pela entidade receptora, preocupa-se com cada 

etapa ou evento relacionado dentro dessa mediação, seja ela humana ou por meio 

de tecnologias. Dessa maneira, o projeto de pesquisa apresentado ao Programa de 

Pós Graduação em Ciência da Informação da UNESP, para Linha de Informação e 

Tecnologia teve como objetivo analisar o software Skype como ferramenta para 

implantação de SRV por bibliotecas brasileiras, uma vez que esse software não 

demanda altas habilidades computacionais por parte dos usuários ou custo para a 

instituição ou treinamento de pessoal.  

 Contudo, a experiência de bibliotecas norte-americanas que utilizaram o 

software não foi bem sucedida, por uma série de razões discutidas no decorrer do 

estudo. Com o tempo, grande parte daquelas bibliotecas adotaram o  software 

proprietário LibraryH3lp, intencionado para o SRV em bibliotecas, enquanto que no 

Brasil, as experiências de algumas poucas bibliotecas de universidades decidiram 

por software gratuitos disponíveis na rede intencionados para aumentar vendas de 

empresas privadas.  

 Assim, o objetivo do projeto, que se focava na análise do software Skype foi 

ampliado para incluir os software utilizados pelas bibliotecas norte-americanas e 

pelas bibliotecas de universidades brasileiras. Também, como objetivo geral, propôs-

se organizar uma proposta para nortear as bibliotecas que estejam considerando 

implantar o SRV. Portanto, é viável para a realidade da biblioteca brasileira o uso de 

SRV por meio de chat?  

 Com relação à viabilidade do SRV por meio de chat para a biblioteca 

brasileira, esse estudo concluiu que as instituições brasileiras, a fim de manter-se 

em consonância com a realidade digital que o país passa - como o Marco Civil da 

Internet; empresas privadas disponibilizando diversos canais de comunicação para 

atingir uma gama variada de clientes - devem sim implantar SRV por meio de chat: é 

viável o uso de software para esse serviço, pois as iniciativas de bibliotecas de 
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universidades brasileiras são bem sucedidas e esperam aumento no número de 

atendimentos.   

 Ademais, embora essa investigação tenha sido realizada em um contexto de 

biblioteca universitária, pode ser estendida para outros centros de informação, como 

arquivos e museus. Uma vez que a Lei de Acesso à Informação e os incentivos à 

transparência pública estão se impregnando na sociedade contemporânea, os 

ambientes digitais de convergência de serviços e atendimento serão também uma 

realidade possível para os arquivos e museus. Como exemplo, destaca-se os atuais 

esforços do Arquivo Público de São Paulo para mudar o seu perfil de característica 

custodial e preparar professores da rede pública para a utilização dos documentos aí 

preservados no ensino da História no ensino fundamental e médio. 

 Partindo do pressuposto que o acesso à rede estará ao alcance do usuário, 

dado ao número crescente de aparelhos móveis entre a população. Acredita-se que 

a utilização de um recurso para SRV por meio de chat aproxima o usuário do centro 

de informação; uma vez que este não precisa se deslocar fisicamente ao local onde 

o serviço se encontra, especialmente no caso dos arquivos, pois uma informação 

necessária poderia ser atendida à distância, a informação se desloca ao indivíduo, 

provocando situações e instigando saberes.  

 Quanto à especificidade da escolha do software, o estudo discorreu sobre 

aquele que está em uso atualmente; porém, nada impede que as instituições, 

dependendo de suas necessidades, façam escolhas dentro de suas políticas. Ainda 

relacionado à escolha do software e o que se deseja focar, uma das etapas mais 

importantes da implantação do serviço é a avaliação. Software comerciais 

intencionados para uso pessoal como o Skype não permitem gerar relatórios e 

construir estatísticas com relação aos atendimentos. Também, por atender apenas 

um usuário por vez, se a instituição espera um fluxo razoável de atendimentos, o 

software se torna inapropriado.  

 Quando em conversa informal com a bibliotecária da Madison College, que 

continua com o Skype, perguntou-se porque eles continuavam com o serviço 

quando todos os outros descontinuaram e a resposta foi: "Por que não?" Concluiu-se 

que o fluxo de atendimento nessa instituição é baixo, permitindo a continuidade do 

uso. 
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 O que esse estudo pretendeu foi nortear com relação às características 

disponíveis e o que se pode conseguir sem ter que investir muito, pois a situação de 

muitas das instituições é de restrição a investimentos financeiros e a folha de 

pagamento. Por outro lado, ainda na questão financeira, acredita-se que não se 

pode falar em custo-benefício do serviço, pois o SRV só tende a agregar. A ideia 

que o SRV pode trazer mais carga de trabalho para as bibliotecas (arquivos ou 

museus) é errônea, pois trata-se apenas de mais um canal de comunicação, como o 

telefone ou email, e não sobrecarrega os funcionários a partir da criação de novos 

hábitos. Tem-se sim a demanda de se familiarizar com os recursos tecnológicos 

trazido pelo software e portanto pelo aparato tecnológico que é o computador, mas 

pode-se ver como um benefício para o próprio funcionário, para a instituição, e para 

a comunidade, pois leva os funcionários a se manterem atualizados. 

 Quanto à divulgação do serviço, a sugestão de Connaway e Radford (2011) é 

que os bibliotecários apresentem o SRV quando o usuário estiver presente na 

biblioteca. Na experiência da UEL, a divulgação é feita quando as bibliotecárias vão 

nas salas de aula informar os alunos sobre a biblioteca e realizar treinamento da 

base de dados; além disso, no website da biblioteca e no jornal da UEL. Já na 

experiência de SRV proativo, relatado por Zhang e Mayer (2014) com o uso do 

software Zopim, os autores revelaram que não foi preciso realizar extensa 

divulgação do serviço pois o próprio software se mostra. 

 Com relação à entrevista de referência, porque muitas dicas como linguagem 

corporal, entonação, tom de voz não estão presentes, os bibliotecários devem ter 

especial atenção para não pressuporem que já sabem o que o usuário necessita, 

pois tal atitude pode levar a uma resposta errada e deixar de atender à necessidade 

informacional do usuário. 

 Sob o ponto de vista da biblioteca, um serviço é considerado bem sucedido 

quando os usuários estão satisfeitos e utilizando o serviço. De acordo com a 

investigação, a satisfação do usuário com o serviço está relacionada à ter seu 

questionamento respondido, atitude positiva do bibliotecário e boas habilidades de 

comunicação. 

 Sob o ponto de vista do usuário, esse tem sua necessidade informacional 

respondida de pronto, ou pelo menos a resposta da instituição em tempo real. A 
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partir da própria experiência com a pesquisa, entende-se que muitas vezes, se uma 

questão não é atendida no momento em que surge, ela simplesmente se esvai, 

muda, passando então para outra necessidade.  

 O usuário fica satisfeito com o serviço quando consegue estabelecer um 

contato com o bibliotecário que não seja indiferente ou que sinta estar incomodando. 

Ou seja, o bibliotecário deve ser amigável e prestativo. A habilidade interpessoal é 

vital tanto para o usuário quanto para a biblioteca - pequenos detalhes como digitar: 

"por favor, aguarde, só um momento", fazem grande diferença. Dessa maneira, 

deve-se considerar o perfil do funcionário que vai trabalhar com SRV. As mesmas 

características que tem-se pessoalmente, face a face com o usuário, são carregadas 

para o ambiente digital. Em suma, algumas pessoas simplesmente não tem as 

habilidade para atender outras pessoas no balcão e portanto não atenderão as 

pessoas no ambiente digital de maneira cordial. Concluiu-se que o SRV, acima de 

tudo, é percebido pelo usuário como conveniente, pois pode-se precisar de ajuda do 

bibliotecário quando não se pode ir à biblioteca, por disabilidade temporária ou 

permanente ou simplesmente por estar em curso de outra atividade impeditiva. 

 Portanto, para a Ciência da Informação estudar os processos que envolvem o 

SRV e o seu poder de mediação da informação para produção de conhecimento é 

primordial na ampliação dos meios e estratégias de disseminação e 

compartilhamento da informação, principalmente aqueles dos meios digitais, pois 

esses são emancipadores das restrições de lugar e tempo. Foi nesse cenário que se 

justificou o presente trabalho.    
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ANEXO A – PERSONAL RELATIONS BETWEEN LIBRARIANS AND READERS 
 

"PERSONAL RELATIONS BETWEEN LIBRARIANS AND READERS"47 
BY SAMUEL S. GREEN, WORCESTER FREE PUBLIC LIBRARY 

 

[p. 74] When scholars and persons of high social position come to a library, they 

have confidence enough, in regard to the cordiality of their reception, to make known 

their wishes without timidity or reserve. 

 Modest men in the humbler walks of life, and well-trained boys and girls, need 

encouragement before they become ready to say freely what they want. 

 A hearty reception by a sympathizing friend, and the recognition of someone 

at hand who will listen to inquiries, even although he may consider them unimportant, 

make it easy for such persons to ask questions, and put them at once on home 

footing. 

 Persons who use a popular library for purposes of investigation generally need 

a great deal of assistance. A few illustrations will produce a vivid realization of the 

correctness of this statement. Here, for instance, is a wall-painter who has a room to 

ornament. He wishes to assist his imagination, and comes to the library to look at 

specimens of decorative painting. It does not serve the purpose of such a man to 

send him to the catalogues of the library and bid him select the books he desires. 

You must make the selection yourself, get the works he needs, and hand them to 

him. You have several to select from. Shall you give him Jones's "Grammar of 

Ornament" or Racinet's " L'Ornement Polychrome "? Certainly, if he wishes merely 

suggestion and inspiration, and to look only at details of ornamentation. These works 

contain examples of the best ornamentation in vogue in different ages and countries, 

and show the workman who aims at perfection what he has to attain to. Generally 

speaking, however, the work represented in these books is too elaborate for common 

use, is hard to execute, and would cost more than a householder is willing to spend 

in ornamenting a room. 

 The painter wishes also to see details in combination, and to judge of colors 

and figures in juxtaposition by looking upon [p. 75] the representation of a whole wall 

                                                           
47

 Disponível em: <http://polaris.gseis.ucla.edu/jrichardson/DIS220/personal.htm>. Acesso em: 16 jan. 
2014. 
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or room. His want is met best by giving him volumes of some such approved works 

as "Architektonisches Skizzenbuch" or the "Journal-Manuel de Peintures." 

 An artisan has the legs of a table to carve. His imagination is momentarily 

barren, and he desires assistance. You do not ask him what book he would like to 

see, but get him Liénard's " Spécimens de la Decoration et de l'Ornementation," 

Talbert's "Gothic Forms," Ungewitter's " Gothische Möbel,'' or pictorial 

representations of such specimens of the work of Eastlake and Morris as you can lay 

your hands on. 

 A marble-worker calls for an engraving of a lion in some specified posture; a 

wood-carver wishes to see a representation of an eagle. You take the time that is 

necessary to hunt up whatever these men desire to see. 

 A member of a society of Englishmen wishes to find a particular representation 

of the contest between St. George and the Dragon. You request an assistant to look 

through the tables of contents of the London Art journal, and by this means very likely 

find what is wanted.  

 A school-girl has heard that the number of feet in a yard-measure was 

determined by the length of some king's arm. She asks for the name of the king. 

Catalogues fail to show where the information is to be found. It at once occurs to the 

librarian, however, that answers to such questions can usually be had by reference to 

Notes and Queries. He sends for the indexes of this periodical, and finds the 

information desired. In handing the needed volume to the inquirer, be takes a minute 

to caution her that there are many stories and traditions which it will not do to accept 

as facts without careful examination of the evidence adduced in their corroboration. 

The librarian utters a similar timely word of caution when asked about other historical 

stories of doubtful credibility, when called upon, for instance, to give an account of 

Captain Smith and Pocahontas, or of the Blue Laws of Connecticut. 

 A school-boy calls for a history of the Suez Canal. You see at once, probably 

that what he needs is a brief account, and refer him to some recently-issued 

encyclopaedia. At the same time you show him how to use dictionaries and 

encyclopaedias, and tell him he can often find answers to questions himself by works 

of this kind, but invite him to you whenever he encounters snags or fails to get the 

information sought after. 
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 Another school-girl wishes to see a description of the ceremony of the 

Marriage of the Adriatic. If the librarian remembers in what book such a description 

may be found, he has the book brought. Otherwise he sends for a dozen volumes 

about Venice, and teaches the inquirer how to find the desired account by the use of 

indexes and tables of contents Very likely she will give up the search without finding 

it. Then you take hold to aid her, and show her how to use books and obtain 

information when wanted. 

 A citizen is building a house which he wishes to protect against injury from 

lightning. He is subjected to the customary visits of the vendors of lightning-rods, and 

becomes somewhat confused by the conflicting statements of these practical men, or 

is impressed by the conviction that some of these worthies display great ignorance of 

the scientific grounds upon which their opinions rest. He is crowded by business, but 

still glad to spend a single hour in a library, if in that length of time he can become 

acquainted with the views of some of the best writers on the applications of 

electricity, and so enable himself to proceed understandingly to the work in hand. In 

such a case, of course, the librarian must get the books which contain the desired in- 

[p. 76] formation, and hand them to the reader open at the proper pages. 

 Another business man wishes for certain statistics of trade, manufactures, and 

inventions. He has no time to spare in collecting the books he desires. He does not 

know how to get hold of them so well as a librarian does. He states his wants, and 

the librarian sends to the secretaries of organizations having the interests of different 

manufactures in keeping, to get the latest published statistics relating to silk or wool 

manufactures, or the production of iron and steel and other commodities. The 

inquirer is also furnished with the volumes containing the record of the census, and 

with other publications of the bureaus of our government, and is supplied with such 

compendiums as the "Statesman's Year Book," "Timbs' Wonderful Inventions," and 

the volume containing the papers recently printed in Harper's Magazine which treat of 

the progress of the United States during the last one hundred years in mechanics, 

commerce, and manufactures. 

 Men who consult the reports of the Commissioner of Patents in order to see 

the specifications and drawings of different patented articles, may frequently be 

greatly aided by a word from the librarian. Almost all investigators are glad to have 



151 

 

 

 

their labors shortened by availing themselves of assistance. The librarian knows, for 

instance, just what indexes of patents have been published, when the reports ceased 

coming in the old form, what drawings have been issued by the Office at Washington, 

and wherein the incompleteness of a set of reports lies, and how its deficiencies may 

be supplied. 

 A young man has just become a member of a debating society, and is called 

upon to discuss such questions as the advisableness of taxing church property; the 

comparative value of the systems of prohibition and license in the treatment of the 

vice of intemperance; and the wisdom of placing the management of railroads in the 

hands of the State, or of continuing the use of the Bible in the opening exercises of 

the public schools. Such a person is kept from discouragement in his early attempts 

to get at information, if he can avail himself of the aid of some one who stands by to 

show him where to find the legislative reports, pamphlets, and editorials which 

contain discussions of these questions. The assistance he receives gives him 

confidence to pursue further investigations. The librarian, too, in his intercourse with 

him, reminds him that in order to become a successful debater he must always 

consider both sides of a question, and weigh the arguments of opponents. 

 A small boy wishes to see a description of the eggs of different New England 

birds. The librarian knows of some good work with colored illustrations to give him. 

 A somewhat older boy wants to know how to build a boat, and is furnished 

with book, magazine article, or papers which contain the necessary directions. 

Some inquirer his heard that there was a day in the last century during a large portion 

of which the obscuration of the sun was so great that it is known in tradition as the 

Dark Day. He wishes to know the date of this day, and to find a description of it. 

Perhaps it puzzles the librarian to tell where to look for the desired description. He 

begins a search, however, and in half an hour or so unearths the account from some 

town history-say that of Newbury, Newburyport, and West Newbury, by Coffin. 

 A curious woman asked me a few months since to give her a book which 

would show what the "scollop" is. This, you will remember, is an article of food which 

appears in considerable quantities in our markets. It was only after an hour's [p. 77] 

search that I found out from Verrill and Smith's "Invertebrate Animals of Vineyard 
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Sound and Adjacent Waters, etc.," that it is the " central muscle which closes the 

valves" of a certain shell. 

 A reservoir dam gives way. Citizens become suspicious that too little care is 

taking in making the repairs. You drop a line to the chairman of the proper committee 

of the city government to say that you have just received Humber's " Water Supply of 

Towns" from London. He calls for the work, and takes it home to study. 

 An unlearned student wishes to know something about the families of 

languages or the recent explanations of the origin of mythology. You pick out for him 

some simple hand-book on the subject. 

" Is it true," inquires a young lady, that the little bust we see so often, and which is 

generally called 'Clyte,' should be called "Clytie'?" The librarian answers  "Yes." 

 " Isn't the sentence, 'God tempers the wind to the shorn lamb,' in the Bible?" 

asks another. The librarian answers " No," and refers for further information to 

Bartlett's " Familiar Quotations." 

 One inquirer has to be told which is the best atlas to use in looking for places 

in Servia; another, which will give most accurately, and with greatest minuteness, the 

situation of the rivers and battlefields mentioned in current accounts of Indian 

hostilities. 

 A citizen is about to emigrate, and desires a late description of the State and 

town to which he intends to move. 

 A board of trade is discussing the question of the advisableness of introducing 

the metric system of weights and measures into common use. Members call upon 

librarians to furnish the best treatises on the subject. 

 A young man about to make the voyage to India for his health, asks you to 

give him a list of books to read while on ship-board. Another person wishes it similar 

list for use in a summer vacation. 

 The librarian is often consulted about courses of reading, and his judgment in 

regard to what are the best epitomes of the histories of different countries, and of 

different branches of knowledge, is frequently sought for. 

 When an inquirer has satisfied himself that a book recommended will suit hint, 

he often wishes to buy it, and the librarian tells him its cost and where it can be 

procured. 
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 A student in a technical school wishes aid in selecting the subject of a thesis, 

and in gathering materials to use in preparing it. A school-boy asks for hints and 

information to use in writing a composition. 

 A librarian is frequently asked to give information in regard to things and 

processes which he knows nothing about. Perhaps he is called upon to produce a 

description of an object the name of which is unknown to him. I remember slyly 

consulting a dictionary to find out what a "cam" is, and again for the definition of "link-

valve motion." 

 But having acquired a definite notion of the object concerning which 

information is desired, the habit of mental classification, which a librarian acquires so 

readily, comes to his aid. He sees at once in what department of knowledge the 

description sought for way be found, and brings to the inquirer authoritative treatises 

in this department 

 Enough illustrations have been given to show that readers in popular libraries 

need a great deal of assistance. CAM has been taken to select principally such as 

show that this is particularly needed by persons unused to handling books or 

conducting investigations. In the can of such persons, as well as with scholars, it is 

practicable to refer applicants for in- [p. 78] formation which you cannot supply, to 

libraries in larger cities in the neighborhood of your own library, or to other institutions 

in your own town. Business men go to commercial centres so often that they can 

occasionally consult larger libraries than those accessible at home. 

 It would be easy to show that scholars, as well as unlearned persons, receive 

much aid in pursuing their studies from an accomplished librarian, although he has 

not the knowledge of a specialist. It would make this paper too long, however, to 

illustrate this part of the subject. 

 There are obvious limits to the assistance which a librarian can undertake to 

render. Common-sense will dictate them. Thus no librarian would take the 

responsibility of recommending books to give directions for the treatment of disease. 

Nor would he give legal advice nor undertake to instruct applicants in regard to the 

practical manipulations of the workshop or laboratory. 

 I have not been unmindful, in what has been said, of the great value of the 

assistance rendered readers by certain catalogues which have been issued lately. 
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There is little danger of appreciating too highly such work as that for which we are 

indebted to Mr. Noyes, Mr. Cutter, and Mr. Winsor and his able assistants I need not 

remind you, however, that many persons who use a library have to be instructed in 

regard to the use of catalogues, and need practice before they can use them to the 

best advantage. Entries are overlooked.  Discrimination is lacking for separating 

good books from those of little merit, and books adapted to the capacity and 

particular needs of the user from those which are unsuited to his requirements. It 

frequently happens, also, that readers do not know under what general subject to 

look for a minute piece of information. Lately constructed catalogues are so made as 

to facilitate immensely the researches not only of scholars, but of the general 

unlearned reader. When the admirable notes found in some of the catalogues of the 

Boston Public Library, and in the catalogue of the library at Quincy, Massachusetts, 

shall have been increased in numbers and made to include information in regard to 

the literature of all branches of knowledge, they will, particularly if kept up to date, be 

found of inestimable service by the general reader and inexperienced student. But 

the time is distant when the whole field of knowledge can be covered by these notes; 

and even when it shall be occupied, much personal assistance will still be needed by 

readers in popular libraries. 

 Of course, too, it will always be necessary for a librarian to extend to readers 

the hospitalities of his institution. 

 Among the good results which attend personal intercourse on the part of the 

librarian with users of popular libraries, the following may be mentioned. 

 First. If you gain the respect and confidence of readers, and they find you easy 

to get at and pleasant to talk with, great opportunities arc afforded of stimulating the 

love of study and of directing investigators to the best sources of information. 

 Second. You find out what books the actual users of the library need, and your 

judgment improves in regard to the kind of books it is best to add to it. You see what 

subjects the constituency of the institution are interested in, and what is the degree of 

simplicity they require in the presentation of knowledge. 

 Third. One of the best means of making a library popular is to mingle freely 

with its users, and help them in every way. When this policy is pursued for a series of 

years in any town, a very large portion of the citizens receive answers to questions, 
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and the conviction spreads [p. 79] through the community that the library is an 

institution of such beneficent influences that it can not be dispensed with. 

 Fourth, and last. The collections of books which make up the contents of the 

circulating departments of our libraries have been provided for the use of persons of 

differing degrees of refinement and moral susceptibility, and for those who occupy 

mental planes of various altitudes. 

 Now, the policy advocated of freedom of intercourse between librarian and 

readers, when adopted in the conduct of these departments, does much to give 

efficiency to the efforts of the officers to get readers to take out wholesome books 

and such works as are adapted to their capacity and the grade of enlightenment to 

which they belong. It is a common practice, as we all know, for users of a library to 

ask the librarian or his assistants to select stories for them. I would have great use 

made of this disposition. Place in the circulating department one of the most 

accomplished persons in the corps of your assistants--some cultivated woman, for 

instance, who heartily enjoys works of the imagination, but whose taste is educated. 

She must be a person of pleasant manners, and -while of proper dignity, ready to 

unbend, and of social disposition. It is well if there is a vein of philanthropy in her 

composition. Instruct this assistant to consult with every person who asks for help in 

selecting books. This should not be her whole work; for work of this kind is best done 

when it has the appearance of being performed incidentally. Let the assistant, then, 

have some regular work, but such employment as she can at once lay aside when 

her aid is asked for in picking out books to read. I am confident that in some such 

way as this a great influence can be exerted in the direction of causing good books to 

be used. 

 The person placed in charge of this work must have tact, and be careful not to 

attempt too much. If an applicant would cease to consult her unless she gives him a 

sensational novel, I would have her give him such a book. Only let her aim at 

providing every person who applies for aid with the best book he is willing to read. 

 Personal intercourse and relations between librarian and readers are useful in 

all libraries. It seems to me that in popular libraries they are indispensable. Six years 

ago I was a member of the Board of Directors of the Free Public Library of the city of 

Worcester, Massachusetts. At that time I noticed that its reference department was 
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hardly used at 4 and was fast becoming an unpopular institution. During the last five 

or six years, by the adoption of the means recommended in this paper, a large use of 

this department has grown up, and it has come to be highly appreciated in the 

community. 

 It is because an interesting experience- in the Worcester Library has led me to 

place a high value upon personal intercourse between librarian and readers that I 

have ventured to call your attention to the subject in the paper I am now reading. 

 Certain mental qualities are requisite or desirable in library officers who mingle 

with readers. Prominent among these is a courteous disposition which will disclose 

itself in agreeable manners. Sympathy, cheerfulness, and patience are needful. 

Enthusiasm is as productive of good results here as elsewhere. 

A librarian should be as unwilling to allow an inquirer to leave the library with his 

question unanswered as a shop-keeper is to have a customer go out of his store 

without making a purchase. 

 Receive investigators with something of the cordiality displayed by an old-time 

[p. 80] inn-keeper. Hold on to them until they have obtained the information they are 

seeking, and show a persistency in supplying their wants similar to that manifested 

by a successful clerk in effecting a sale. 

 It is important to have a democratic spirit in dealing with readers in popular 

libraries. The librarian is not, of course, to overlook the neglect of deference which is 

due him, or to countenance in any way the error which prevails to a considerable 

extent in this country, that because artificial distinctions of rank have been abolished 

here, there need be no recognition of the real differences among men in respect to 

taste, intellect, and character. But he runs little risk in placing readers on a footing of 

equality with himself. The superiority of his culture will always enable him to secure 

the respectful treatment which belongs to him when confronted by impudence or 

conceit. 

 What is needed in the librarian is a ready sympathy with rational curiosity, by 

whomsoever manifested, and a feeling of pleasure in brightening any glimmerings of 

desire that manifest themselves in lowly people to grow in culture or become better 

informed in regard to the scientific principles which underlie the processes of their 

daily occupations. 
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 In personal intercourse with readers, there are certain mental tendencies 

which should be restrained. Idle curiosity is one of them. Many scholars prefer to 

pursue their studies privately, and are annoyed if they think they are observed. 

 Respect reticence. If you approach a reader with the purpose of aiding him, 

and find him unwilling to admit you to his confidence, regard his wishes and allow 

him to make investigations by himself. 

Be careful not to make inquirers dependent. Give them as much assistance as they 

need, but try at the same time to teach them to rely upon themselves and become 

independent. 

 Avoid scrupulously the propagation of any particular set of views in politics, 

art, history, philosophy, or theology. "Tros Tyriusque mihi nullo discrimine agetur" are 

words which Virgil puts into the mouth of Queen Dido. The North American Review 

has adopted them as its motto. The promise they contain is one that should be kept 

by the librarian also. 

 The librarian who uses his position to make proselytes prostitutes his calling. 

State the mental tendencies and the characteristics of disputants, but do not become 

their advocates. 

 If a reader, ask you for your own views regarding some matter about which 

there is controversy, give them to him if you choose. Decline to give them if you 

choose. Remind him, however, in either case, that if he wishes to have an opinion of 

his own, he must study the subject in its different aspects and form one for himself. 

Say gently to immature persons that they can not expect to have opinions upon 

profound controverted questions, and that they must wait until they grow in 

knowledge, and until their reasoning powers develop, before their views on such 

matters will be of value. 

Avoid religiously the practice of cramming the minds of young inquirers with one-

sided views in regard to questions in dispute. 

 In the largest libraries it will be found impossible for the superintendent to deal 

personally with many of the readers. If, however, of such a temperament that he 

takes pleasure in associating with the users of the library, he can, by only giving a 

few minutes in a day to the work, do a great deal to make visitors and students feel 

that an air of hospitality pervades the institution. Most of the inter- [p. 81] course in 
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such libraries must be between readers and accomplished or specially informed 

assistants. 

 In many of the smaller libraries the officers can not find time to mingle freely 

with readers. Perhaps, in some such cases, it may be practicable for librarians to 

avail themselves of gratuitous assistance by public-spirited and educated residents. I 

should think there are, for instance, many cultivated and philanthropic women in the 

country whose services can be availed of to do work of the kind recommended. The 

boards of trustees and directors which manage public libraries may be relied on to 

appreciate this kind of work, and are always inclined to further its performance by 

allowing time to the librarian in which to do it. 

 The more freely a librarian mingles with readers, and the greater the amount 

of assistance he renders them, the more intense does the conviction of citizens, also, 

become, that the library is a useful institution, and the more willing do they grow to 

grant money in larger and larger sums to be used in buying books and employing 

additional assistants. 

 In conclusion, I wish to say that there are few pleasures comparable to that of 

associating continually with curious and vigorous young minds, and of aiding them in 

realizing their ideals. 
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ANEXO B – COMUNICAÇÃO INFORMAL POR EMAIL COM JIE ZHANG 

 

 

Zhang, Jie  
 

17 de mai (Há 5 dias) 
 

 
 

 

para mim   

 
 

inglês 
português 
    
Traduzir mensagem 

Desativar para: inglês 

Dear Ms. Nakano, 
 
After the free chat software Meebo was gone, we compared LibraryH3lp and Zopim. The former 
is just like Meebo, but the latter has the tigger initiation function. Since our chat reference was 
not heavily used by our students when we had Meebo, we decided to go with a more 
aggressive product, so we chose Zopim. 
 
Our stats indicate that most of our students would not ask questions even though they did 
have questions and saw the chat widget. However, if we offered to  help, they would ask real 
reference questions.  
 
Regards, 
 

Jie 
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ANEXO C – PERMISSÃO CONCEDIDA PELA OCLC 

 

OCLC Customer Support  

 

15 de jan (11 dias atrás) 

 

 
 

 

para mim   

 
 

inglês 
português 
    
Traduzir mensagem 

Desativar para: inglês 

Dear Natalia, 
 
Yes your request to translate the best practice into Portuguese was accepted.  When you are 
done with your translation, we would appreciate it if you can send us a copy of your 
translation. 
 
 
 
 
Sincerely, 
Violita 
 
Violita, M.Sc 
Senior Support Analyst 
Customer Support Department 
OCLC Inc. 
email: support@oclc.org 
phone: 800-848-5800 
 
This message was generated within the Relationship Management System (RMS.)   Please use 
"Reply" from this message to communicate your responses; this will retain the Service 
Request number in the subject line and enable RMS to handle your message correctly. 
 
OCLC Customer Support Department (CSD) is available Monday through Friday, 7:00 a.m. - 
9:00 p.m., Eastern Time.  It is our goal to respond to email support requests within 24 hours 
Mon-Fri. 

 

Natalia Nakano natinakano@gmail.com  

 

15 de jan (11 dias atrás) 

 

 
 

 

para OCLC   

 
 

Dear Violita, 
 
Thank you so much for the good news! Of course, I'll send a copy of the translation for you! 
 
I need a formal document that authorizes my translation to Portuguese so I can attach to my 
dissertation. I would like to inform, once again, that this is not for commercial purposes, only 

mailto:support@oclc.org
tel:800-848-5800
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for academic purposes, but as there is no copyright information in the webpage, I understand I 
need authorization from OCLC. 
 
Best regards, 
 
Natalia Nakano 

OCLC Customer Support  

 

16 de jan (10 dias atrás) 
 

 
 

 

para mim   

 
 

inglês 
português 
    
Traduzir mensagem 

Desativar para: inglês 

Dear Natalia, 
 
Our Product Team does not understand what you mean by a formal document. 
 
OCLC QuestionPoint Product Team is authorizing you with permission to translate into 
Portuguese the 24/7 Best Practices and the part related to Reference Interview in the 24/7 
Reference Cooperative Policies and Procedures to use in your dissertation. 
 
 

 
Sincerely, 
Violita 
 
Violita, M.Sc 
Senior Support Analyst 
Customer Support Department 
OCLC Inc. 
email: support@oclc.org 
phone: 800-848-5800 
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ANEXO D – INTERFACE DOS SITES DAS BIBLIOTECAS NORTE-AMERICANAS ANALISADAS 

  
 Este anexo traz a interface dos sites das bibliotecas norte-americanas 

analisadas neste estudo demonstrando a localização do serviço de referência 

síncrono dentro da página. 

Figura 1 – Página principal da biblioteca da Ohio University. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.library.ohiou.edu/>. Acesso: 03 jan. 2013. 

 

Figura 2 – Página inicial da biblioteca da Madison College. 

 

Fonte: Disponível em: <http://library.madisoncollege.edu/>. Acesso: 03 jan. 2014. 

 

http://www.library.ohiou.edu/
http://library.madisoncollege.edu/
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Figura 3 – Página inicial da biblioteca da University of Waterloo. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.lib.uwaterloo.ca/asklib/>. Acesso em: 03 jan. 2014. 

 

Figura 4 – Página inicial da biblioteca da Central Texas College. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.ctcd.edu/library/pg-lib.htm>. Acesso em: 03 jan. 2014. 

 

 

 

 
 
 

http://www.lib.uwaterloo.ca/asklib/
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Figura 5 – Página do Chat With a Librarian da Eastern New Mexico University.  

 

Fonte: Disponível em: <http://www.enmu.edu/academics/library/distance-ed/chat.shtml>. 

Acesso em: 04 jan. 2014. 

 

Figura 6 – Página inicial da biblioteca da Edgewood College. 

 

Fonte: Disponível em: <http://library.edgewood.edu/>. Acesso em: 04 jan. 2014. 

 

 

 

 

 

http://www.enmu.edu/academics/library/distance-ed/chat.shtml
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Figura 7 – Página inicial da Florida State University Libraries. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.lib.fsu.edu/>. Acesso em: 04 jan. 2014. 

 

Figura 8 – Página inicial da biblioteca da Northern Main Community College. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.nmcc.edu/pages/library.php>. Acesso em: 04 jan. 2014. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.fsu.edu/
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Figura 9 – Página inicial da biblioteca da Highland Community College. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.highland.edu/library/>. Acesso em: 04 jan. 2014. 

 

Figura 10 – Página inicial da biblioteca da Lone Star College System. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.lonestar.edu/library/>. Acesso em: 04 jan. 2014. 

 

 

 

 

 

 

http://www.highland.edu/library/
http://www.lonestar.edu/library/
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Figura 11 – Página inicial da biblioteca da University of North Carolina em Greensboro. 

 

Fonte: Disponível em: <https://library.uncg.edu/info/ask_us.aspx>. Acesso em: 04 jan. 2014. 

 

Figura 12 – Página inicial da University of Ruhuna Library. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.lib.ruh.ac.lk/web1/>. Acesso em: 04 jan. 2014. 

 

 

 

 

 

 

https://library.uncg.edu/info/ask_us.aspx
http://www.lib.ruh.ac.lk/web1/
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Figura 13 – Página inicial da Champlain College Library. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.champlain.edu/academics/library>. Acesso em: 04 jan. 

2014. 

 

Figura 15 – Imagem de uma consulta de chat com a bibliotecária da University of South 

Florida utilizando o software Oracle. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.lib.usf.edu/>. Acesso em: 04 jan. 2014. 

 

 

 

 

http://www.champlain.edu/academics/library
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169 

 

 

 

Figura 16 – Página inicial da biblioteca da Washington State University. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.wsulibs.wsu.edu/ask>. Acesso em: 04 jan. 2014. 

 

Figura 17 – Página do Ask a Librarian da biblioteca da University of St. Thomas. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.stthomas.edu/libraries/ask/>. Acesso em: 04 jan. 2014.  

 

 

 

 

 

http://www.wsulibs.wsu.edu/ask
http://www.stthomas.edu/libraries/ask/
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Figura 18 – Página inicial da Kent Library, Southeast Missouri State University, campus de 

Cape Girardeau. 

 

Fonte: Disponível em: <http://library.semo.edu/>. Acesso em: 04 jan. 2014. 

 

 

http://library.semo.edu/

