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Resumo 

 
Uma vez observados os problemas no atendimento ao usuário, quando das 
solicitações no serviço de comutação bibliográfica, este estudo teve como 
objetivo estabelecer metodologias de fluxo de trabalho, visando o sucesso 
nestes atendimentos. A análise teve como base a experiência de uma biblioteca 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, na aplicação de 
metodologias de verificação bibliográfica nas solicitações de documentos, feitas 
em 2005, por meio de comutação, tendo como finalidade a observação da 
eficiência das rotinas, prováveis causas de falta de êxito ou atraso no 
atendimento deste Serviço. O resultado mostrou a necessidade de estabelecer 
novas rotinas de trabalho e de uma educação contínua do usuário, com a 
finalidade de torná-lo apto no manuseio das fontes de informação. 
 
Palavras-chave 
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Resumen  
 
Una vez observados los problemas en la atención al usuario, en relación a las 
solicitudes de servicio de conmutación bibliográfica, este estudio tuvo como 
objetivo establecer metodologías de flujo de trabajo, en busca del éxito en este 
tipo de atención. El análisis tuvo como base la experiencia de una biblioteca 
de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, en la aplicación de 
metodologías de verificación bibliográfica en las solicitudes de documentos, 
realizadas en 2005, por medio de conmutación, teniendo como finalidad la 
observación de la eficiencia de las rutinas, probables causas de falta de éxito o 
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atraso en la atención de este servicio. El resultado mostró la necesidad de 
establecer nuevas rutinas de trabajo y de una educación continua del usuario, 
con la finalidad de hacerlo capaz de manejar las fuentes de información. 

 
Palabras clave 
 
Servicios de información: utilización; Servicios de información: recursos 
humanos; Sistemas de información; Servicios de biblioteca: organización & 
administración; Conmutación bibliográfica 

 
Abstract 
 
Once observed the problems in the service to the customer, when of the 
requests in the service of bibliographical commutation, this study had as 
objective establishes methodologies of work flow, seeking the success in these 
services. The analysis had as base the experience of a library of the Federal 
University of Rio Grande do Sul, Brazil, in the application of methodologies of 
bibliographical verification in the requests of documents, done in 2005, 
through commutation, tends as purpose the observation of the efficiency of the 
routines, probable causes of lack of success or delay in the answers of this 
Service. The result showed the need to establish new work routines and of a 
continuous education of the user, with the purpose of turning him capable in 
the handling of the sources of information. 
 
Keywords 
 
Information services: utilization; Information services: manpower; Information 
systems; Library services: organization & administration; Bibliographical 
commutation 
 
 
 
 
1. Introdução 
  

O trabalho desenvolvido, ou executado, pelo bibliotecário de referência, 
dificilmente é rotineiro. Praticamente todas as questões que lhes são 
colocadas, necessitam de análise ampla, tanto em relação ao usuário e suas 
reais necessidades, quanto aos prováveis caminhos a serem percorridos na 
busca de resultados. Para tanto, não lhe basta ter a reposta para a questão, 
quando da entrevista com seu usuário, mas sim saber formular a “questão 
certa” capaz de conduzí-lo às informações que contemplem o solicitado com 
exatidão. Além disso, deverá ater-se aos dados fornecidos e filtrar as 
informações realmente pertinentes e interessantes. Através da Internet, “[...] 
motores de busca atuais como o Google identificam [...] as informações 
substantivas que levarão os sistemas de busca a recuperarem páginas de 
qualquer módulo da estrutura.” (Simeão, 2006, p. 214). No entanto, a autora 
ressalta que o êxito na recuperação de conteúdos é mais ampla nas bases 
especializadas, uma vez que “[...] os pesquisadores (autores e usuários) 
procuram e recuperam conteúdos de sua própria área.” (Simeão, 2006, p. 
215). 
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Seguidamente, a resposta a uma pesquisa vem através de meios 
indiretos, ou seja: é exigido do profissional conhecimento e destreza no 
manuseio das ferramentas disponíveis. Há a necessidade de diversificar seus 
instrumentos, evitando contentar-se com somente uma ou duas bases de 
dados, procurando, em vez disso, navegar tanto pelas bases de periódicos 
científicos, quanto de teses e dissertações, catálogos coletivos, catálogos de 
bibliotecas e outras tantas das quais conseguir inteirar-se. Diferentes 
ferramentas resgatam diferentes tipos de informação, e parte da arte da 
biblioteconomia está em reconhecer o emprego adequado a cada uma delas de 
acordo com o resultado que se busca (Block, 2002). Outros autores completam 
este pensamento, quando colocam que os bibliotecários, “[...] esses 
mediadores-da-informação precisam, com máxima segurança, dominar o 
universo das fontes [de] informação disponíveis [...], para serem intérpretes de 
qualidade do sistema informacional”(Macedo & Modesto, 1999, p. 41). 

 
Embora alguns autores alertem para os perigos de consultar 

informações depositadas livremente na Internet, ao bibliotecário é dado mais 
este instrumento de busca, pesquisa ou caminho, sendo-lhe exigido, 
entretanto, o discernimento, conhecimento e maturidade profissional para 
detectar as “armadilhas” que possam, eventualmente, surgir. A postura pró-
ativa em termos profissionais deve ser adotada em consonância com a 
evolução do conceito de informação fazendo uso das vantagens 
proporcionadas pela Tecnologia da Informação (TI), pois, “diante da 
proliferação de fontes e recursos informacionais, bem como do volume de 
informações disponibilizadas, um pensamento torna-se freqüente: o simples 
acesso à informação não é mais suficiente. Buscam-se, então, formas e 
processos que permitam filtrar toda essa informação – avaliação crítica, 
critérios de relevância, pertinência, interpretação, organização etc.” (Varela, 
2006, p. 18). 

 
A discussão em torno das publicações eletrônicas e obtenção de 

documentos, seja em formatos tradicionais tais como papel ou óptico-
magnéticos, seja através das redes de comunicação, tem sido intensa à medida 
em que cresce sua demanda e utilização efetiva. Esta, facilita aos 
pesquisadores o acesso, se não instantâneo, ao menos de forma muito mais 
ágil do que há poucos anos. Independentemente da forma como estejam sendo 
colocados ao alcance dos interessados os documentos, há uma evidente 
demonstração e percepção das facilidades relacionadas à sua obtenção. 
Entretanto, tais facilidades vêm, por vezes, acompanhadas de alguns 
problemas oriundos da deficiência da informação, passada ao responsável pela 
comutação, em relação aos elementos identificadores do documento: autoria, 
título etc. 

 
Embora o termo “verificação bibliográfica” possa ser entendido, 

também, como parte do processo de aquisição de acervo, diretamente do 
mercado editorial, neste trabalho o enfoque será dado aos serviços de 
comutação bibliográfica, quando o encaminhamento do pedido não segue uma 
metodologia prévia, não recebendo a atenção devida no que concerne a 
algumas rotinas fundamentais ao seu bom funcionamento e, 
conseqüentemente, atrasando todo um processo, resultando em ônus para o 
usuário. 

 
O termo “verificação bibliográfica” pode ser entendido, também, como 

parte do processo de aquisição de acervo, diretamente do mercado editorial. 
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Constitui-se, neste caso, de uma complexa verificação de dados das 
publicações a serem adquiridas, exigindo do profissional bibliotecário, 
conhecimento e atualização quanto a novidades (lançamentos e novas 
edições), cotação de custo e sua disponibilidade no mercado buscado-se, 
diferente da comutação, o documento original e na íntegra. Entretanto, neste 
trabalho, o enfoque será dado aos serviços de comutação bibliográfica, quando 
o encaminhamento do pedido não segue uma metodologia prévia, não 
recebendo a atenção devida no que concerne a algumas rotinas fundamentais 
ao seu bom funcionamento e, conseqüentemente, atrasando todo um 
processo, resultando em ônus para o usuário. 

 
Assim, baseado no conceito de gestão da informação, partiu-se para a 

elaboração de estratégias que permitissem, “definir processos [e] identificar 
fontes”, utilizando as novas Tecnologias de Informação como “instrumentos 
que [viessem] permitir gerir a informação em novos moldes, agilizando [seu 
fluxo ...] e tornando a sua transmissão mais eficiente” (Braga, 2000). 

 
Com este trabalho objetiva-se identificar os maiores entraves no ciclo da 

comutação relacionados à verificação bibliográfica, desde o recebimento da 
solicitação, até a entrega do documento ao usuário, tomando como base os 
pedidos recebidos, durante o ano de 2005, dos usuários da Biblioteca Setorial 
da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). Neste contexto, parte-se da questão: por que, às vezes, o usuário 
demora a ter resposta ao seu pedido e onde estão os maiores “gargalos”, da 
solicitação à entrega efetiva do documento ao interessado? 

 
2. Metodologia 
 
 Foram analisados os pedidos recebidos, durante o ano de 2005, dos 
usuários da Biblioteca Setorial da Faculdade de Veterinária da UFRGS de 
maneira a estabelecer e permitir a concretização de rotinas periódicas de 
verificação e correção de dados bibliográficos de documentos solicitados, 
tencionando-se o sucesso na efetivação dos pedidos.  
 
2.1 Local do estudo 
 
 A pesquisa foi realizada na própria Biblioteca da Faculdade e um breve 
histórico desse ambiente acadêmico será apresentado a seguir. 
 
2.1.1 Faculdade de Veterinária 

 
A Faculdade de Veterinária do Rio Grande do Sul originou-se a partir da 

“Lei Orgânica que regia a escola de Engenharia, diante do crescente interesse 
pelas ciências agrárias, [que] registrava em 1898 a urgente criação de ensino 
superior de Agronomia e Veterinária”(Garcia, 1987, p. 35), assim em 1899, 
surgia o curso de Agronomia. 

 
Em 1909, a partir da Lei 093 , foi instituída a taxa cujos fundos 

destinavam-se ao Instituto de Agronomia e Veterinária, então pertencente à 
Escola de Engenharia e, em 1910, a partir do Decreto nº 8.516 de 
11/01/1911, o Marechal Hermes da Fonseca, então Presidente da República, 
reconhece o Instituto de Agronomia e Veterinária como curso com identidade 
autônoma. Após várias modificações curriculares e institucionais, em 1970 o 
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Conselho Federal de Educação aprova o Estatuto que dá origem à Faculdade 
de Veterinária da UFRGS. 

 
2.1.2 Biblioteca 

 
Em 1962 o acervo de Medicina Veterinária foi retirado da Biblioteca da 

Faculdade de Agronomia e Veterinária e depositado em uma sala do Hospital 
de Clínicas Veterinárias, sob a supervisão de dois professores. Estes, no 
entanto, observando a necessidade de dar tratamento técnico ao acervo, 
recorreram à Escola de Biblioteconomia e Documentação da UFRGS. Duas 
alunas foram encaminhadas, iniciando o trabalho de processamento do acervo 
e, uma delas, mais tarde, assumiu a direção da biblioteca até sua 
aposentadoria. Após algumas mudanças de prédio, ocupando salas na 
Faculdade de Veterinária, em 1975 a Biblioteca teve seu espaço inaugurado, 
com 133m  (Keidann, 1993). Em 2003 este espaço foi dobrado em virtude de 
reformas no prédio que já ocupava. Atualmente a Biblioteca conta com uma 
equipe de sete pessoas, entre profissionais, nível médio e bolsistas, atendendo 
a uma média de 700 usuários registrados e computando, estatisticamente, em 
torno de 17.000 serviços prestados/ano em seus diversos setores. Atende 
alunos de graduação, especialização, mestrado e doutorado e corpo clínico, 
residentes e estagiários (curriculares e extra-curriculares) do Hospital de 
Clínicas Veterinárias, além da comunidade em geral. Mantém, ainda, vínculo 
estreito e ativo no auxílio à pesquisa desenvolvida na Unidade pelo seu corpo 
docente, pesquisador e discente. 

 
2.2 Temas dos documentos solicitados: pesquisas na área 

 
Cumprindo o objetivo do ensino, pesquisa e extensão, a Faculdade de 

Veterinária da UFRGS desenvolve e mantém programas e linhas de pesquisa 
em seus diversos âmbitos de atuação. Na graduação desenvolve, atualmente, 
programas de pesquisas em biologia molecular, bioquímica clínica, cirurgia 
veterinária, imunoparasitologia, embriologia e biotécnica da reprodução, 
protozoologia, reprodução animal, virologia, medicina veterinária preventiva e 
patologia veterinária (Universidade Federal do Rio Grande do Sul,  2006a). 

 
O Programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias (mestrado e 

doutorado) mantém linhas de pesquisa em bacteriologia, virologia, imunologia, 
micologia, parasitologia, patologia, sanidade avícola, farmacologia, biologia 
celular molecular, saneamento-ecologia-epidemiologia, inspeção de produtos 
de origem animal, anatomia, cirurgia e fisiologia e biotécnicas aplicadas à 
reprodução animal. Além destes, a Unidade mantém três cursos em nível de 
especialização (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2006b). 

 
Circundam esses temas as solicitações feitas no Setor de Comutação da 

biblioteca participante do estudo. 
 

2.3 Sujeitos da pesquisa 
 
 O usuário da Biblioteca da Faculdade de Veterinária da UFRGS é, 
portanto, o pesquisador nas linhas de pesquisa citadas, professores e alunos 
da própria Faculdade e unidades acadêmicas afins, da Graduação, 
Especialização, Mestrado e Doutorado. Pesquisadores relacionados a cursos de 
pós-graduação, bem como os docentes em geral, são os principais solicitantes 
do Serviço de Comutação, especialmente.  
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2.4 Levantamento de dados 
 

Foram examinados 136 pedidos de cópias por sistemas de comutação, 
com a finalidade de observar a eficiência das rotinas e as prováveis causas dos 
insucessos na obtenção dos documentos ou atraso no atendimento dos 
pedidos. A análise englobou todas as solicitações feitas no ano de 2005, pela 
Biblioteca Setorial da Faculdade de Veterinária da UFRGS. 
 

No decorrer do ano, a cada solicitação, foi pedido o preenchimento de 
um formulário padrão, com campos específicos para os dados necessários à 
pesquisa nas bases do Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia (IBICT) – 
Catálogo Coletivo Nacional (CCN); e da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) – 
Serviço Cooperativo de Acesso a Documentos (SCAD).  

 
O serviço oferecido pelo IBICT, CCN, “permite a obtenção de cópias de 

documentos técnico-científicos disponíveis nos acervos das principais 
bibliotecas brasileiras e em serviços de informação internacionais. Entre os 
documentos acessíveis, encontram–se periódicos, teses, anais de congressos, 
relatórios técnicos e partes de documentos (Instituto Brasileiro de Informação 
em Ciência e Tecnologia, 2006) 
 

O serviço oferecido pela BIREME, denominado SCAD, tem como 
“principal objetivo [...] prover o acesso a documentos da área de ciências da 
saúde, exclusivamente para fins acadêmicos e de pesquisa, respeitando 
rigorosamente os direitos de autor” (Centro Latino-Americano e do Caribe de 
Informação em Ciências da Saúde, 2006). 

 
De posse dos formulários, observou-se falhas tanto no preenchimento 

dos campos, por parte dos usuários, como falhas na solicitação, por parte dos 
funcionários, após localização do documento. A partir dos problemas 
detectados, elaborou-se nova rotina no atendimento, de modo a otimizar o 
funcionamento do setor e agilizar a chegada desse às mãos do interessado. 
 

A partir das informações fornecidas pelos usuários, foram feitas as 
pesquisas em busca de resultados, para localização da informação e 
solicitação e obtenção do documento. Em um primeiro momento,  a prioridade 
foi dada à busca de documentos cujos dados estavam completos, efetuando os 
pedidos e finalizando-os. O passo seguinte, foi reunir os documentos com 
problemas em comum de maneira a otimizar a busca em termos de tempo. 
Para completar os dados, foram consultadas bases de dados referenciais, de 
acesso gratuito ou não,  e páginas editoriais dos periódicos e livros cujas 
partes ou capítulos foram solicitados. Encontrados os dados necessários, 
foram efetuados também estes pedidos. 
 

Para o final, optou-se por examinar os casos mais complicados e que 
demandariam mais tempo, uma vez que os dados para localização eram 
escassos, exigindo a busca em diversas bases referenciais e na Internet, em 
toda a sua amplitude, sem restrições. Esta pesquisa, uma vez que trouxe a 
necessidade de transcender os mecanismos e ferramentas de busca 
convencionais utilizados pelo profissional que auxilia o pesquisador – as bases 
científicas – mostrou a necessidade de conhecimento, por parte do 
bibliotecário, não só de mecanismos de busca alternativos na Internet, como 
também a capacidade de discernimento para operá-las e localizar a 
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informação, sem deixar-se influenciar por informações menos idôneas, 
amplamente veiculadas na Internet livre. 
 
3. Verificação Bibliográfica 

 
O termo “verificação bibliográfica” pode ser entendido, também, como 

parte do processo de aquisição de acervo, diretamente do mercado editorial. 
Constitui-se, neste caso, de uma complexa verificação de dados das 
publicações a serem adquiridas, exigindo do profissional bibliotecário, 
conhecimento e atualização quanto a novidades (lançamentos e novas 
edições), cotação de custo e sua disponibilidade no mercado buscado-se, 
diferente da comutação, o documento original e na íntegra. 

 
Trata-se da verificação dos elementos essenciais em uma referência, 

utilizando-os na intenção de recuperar o documento na íntegra. 
 

Ao mesmo tempo em que as novas ferramentas tecnológicas permitem 
desde a pesquisa, passando pela publicação, até a sua recuperação quase que 
imediata, ainda é encontrada alguma dificuldade no que concerne ao Serviço 
de Referência. Tal questão pode ser discutida colocando os fatores causadores 
das falhas ou dificuldades na obtenção, neste caso, do documento solicitado 
através de serviços  de comutação. 
 
4. Serviços de Comutação 

 
O termo “comutação bibliográfica” surgiu em 1974, a partir “da 

descrição de um processo definido e localizado para só depois ser expandido e 
definido em termos mais acadêmicos” (Miranda, 2006). 

 
Pode-se definir comutação bibliográfica como [...] a sistemática 

operacional mediante a qual, por procedimentos reprográficos de qualquer 
índole (cópias tipo xerox, microfilmes, microfichas, etc.), os usuários de uma 
biblioteca, centro de documentação ou banco de dados têm acesso ao acervo 
de outra instituição similar participante de uma mesma rede. Este processo 
interbibliotecário [é] regido por normas específicas de prestação de serviços, de 
forma regular e responsável (Miranda, 1977, p. 134). 

 
Ao receber a solicitação e partir para a busca do documento, podem ser 

percebidas as falhas oriundas da normalização, ou da impressão, das fontes 
fornecidas, prejudicando a busca e recuperação ou mesmo levando à 
informação inexata ou distinta da pretendida. Esse problema está presente, no 
Serviço de Referência, quando é abordada a “tipologia dos erros” passível de 
ocorrência nesse processo. Assim, somos remetidos diretamente às “falhas 
devidas às fontes e ao sistema e além do controle direto do 
bibliotecário”(Figueiredo, 1992, p. 78). Cabe aqui, responsabilidade por parte 
do profissional, no intuito de conferir a referência bibliográfica permitindo 
chegar à informação correta e completa. 

 
Alguns dos itens que requerem verificação bibliográfica são: uso de 

nomenclaturas diferentes pelos autores de artigos técnico-científicos; erro na 
fonte, como transcrição de dados para o resumo; uso de terminologia 
ultrapassada; transliterações diferentes para autores e títulos; falta de clareza 
por parte do autor do artigo, o que confunde o indexador; falta de entrada 
secundária para títulos; fonte não publicada; fonte não disponível; fonte não 
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atualizada; materiais não indexados da maneira requisitada; fonte de 
cobertura limitada; omissão de títulos de periódicos em citações; abreviaturas 
semelhantes e/ou confusas de títulos de periódicos; mudanças de títulos de 
periódicos (Figueiredo, 1992, p. 78-79). 

 
Quando do recebimento da solicitação, cabe ao responsável pela 

comutação a verificação de dados e questionamentos, junto ao usuário, no 
caso destes estarem incorretos ou serem insuficientes. Esta verificação visa 
abreviar o tempo de localização do documento e, conseqüentemente, do ciclo 
desde o recebimento da solicitação até sua entrega ao usuário. 

 
Não havendo a possibilidade de completar os dados imediatamente, com 

o auxílio do usuário, parte-se para a busca nas bases de dados. Como 
exemplo deste procedimento, podem-se citar problemas na localização de 
determinado artigo científico por erros na grafia do nome do autor. É possível, 
através de outros dados, como título e ano de publicação do periódico, chegar-
se ao autor correto e artigo desejado. 

 
As abreviaturas de determinados títulos pouco conhecidos, também 

caracterizam problemas cuja solução deve contar com o profissional pois, não 
raras vezes, o usuário tem em mãos um artigo que, a julgar pelo título, lhe é 
de suma importância. Tudo o que pode fornecer, ao profissional bibliotecário, 
é o autor, título do artigo e título do periódico abreviado. O recurso está nas 
bases colocadas à disposição, e de acesso livre, na Internet, para localizar 
títulos de periódicos, na íntegra, a partir da abreviatura como, por exemplo, as 
que seguem: 

- Standard Abbreviations for Scientific Journals. Disponível em: 
<http://mgd.nacse.org/useful_tools/abbrev.html>. Acesso em: 25 abr. 
2004. 
- ISI Journal Title abreviations. Disponível em: 
<http://www.efm.leeds.ac.uk/~mark/ISIabbr/A_abrvjt.html>. Acesso 
em: 25 abr. 2004. 
 

5. Resultados e Discussão 
 
No total, os pedidos distribuíram-se conforme a Tabela 1, onde 10 

pedidos, embora atendidos, foram repassados, prejudicando a urgência da 
obtenção do documento pelo solicitante. 

 
 

Tabela 1 – Estatística dos resultados obtidos na solicitação de documentos 
Solicitações 
atendidas 

imediatamente 

Solicitações 
repassadas 

Solicitações 
canceladas 

TOTAL  
de Solicitações 

feitas 
109 10 17 136 

Fonte: Dados da própria pesquisa. 
 

 
As falhas encontradas nos dados encaminhados pelos usuários, através 

do formulário em questão, localizaram-se, principalmente, na transcrição de 
dados incompletos ou ilegíveis. Em sua grande maioria, os títulos dos 
periódicos foram fornecidos abreviados e em se tratando, muitos deles, de 
publicações estrangeiras, houve a necessidade da localização do título na 
íntegra, posto que, nem sempre a abreviatura coincide com aquela colocada à 
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disposição de seus usuários nos campos de pesquisa das bases utilizadas 
para fins de comutação. Pode-se acrescentar, ainda, a interpretação do 
usuário, que adiciona ou retira palavras do título. 

 
A partir dos dados da Tabela 1, passou-se ao cálculo médio de tempo de 

atendimento dos pedidos. Do total, 63 solicitações foram entregues com dados 
incompletos ou com erros, conforme discriminados na Tabela 2, sendo que em 
alguns casos, uma mesma solicitação apresentou erros múltiplos, exigindo da 
equipe de profissionais pesquisa no intuito de completá-los ou corrigi-los. A 
demanda média de tempo no processamento destes pedidos, devido aos 
problemas encontrados, foi de aproximadamente dois dias por pedido, uma 
vez que exigiram a consulta em bases de dados e o exame minucioso da 
referência de maneira a certificar-se de sua exatidão. 

 
 

Tabela 2 – Problemas incidentais nos formulários entregues para a busca e 
recuperação de documentos 

Problemas Números 
absolutos 

%  

Ausência de páginas 12 9,6 
Ausência do número do fascículo 44 35,2 
Ano, volume ou fascículo não coincidem na 
descrição da coleção 

4 3,2 

Título abreviado 58 46,4 
Publicação contendo tanto número de ISBN como 
ISSN 

1 0,8 

Ausência de autor(es) 6 4,8 
Total 125 100 

Fonte: Dados da própria pesquisa. 
 

 
Analisados os entraves decorrentes dos enganos e omissões nas 

solicitações encaminhadas pelos usuários, o passo seguinte foi detectar as 
inconsistências nas solicitações processadas. Iniciou-se a investigação 
tencionando determinar os motivos causadores dos repasses e/ou 
cancelamentos dos documentos. 

 
Dos 17 pedidos cancelados pelas instituições às quais fez-se a 

solicitação, foram detectados erros cometidos desde a pesquisa para localizar o 
documento nos bancos de dados, até o momento da solicitação propriamente 
dita. Os principais problemas foram: solicitação para somente uma instituição, 
inviabilizando o repasse da solicitação; déficit de atenção quando do exame 
das descrições das coleções, solicitando o documento para instituições que 
possuíam falhas na coleção justamente no fascículo pretendido e, também 
neste caso, atendo-se a somente uma instituição ou não examinando, 
diretamente, o catálogo da instituição que possui a coleção no intuito de 
verificar  possibilidade de recebimento da publicação antes do procedimento 
de  atualização no catálogo coletivo; quando do surgimento da dúvida em 
relação à inconsistência da informação (número não coincidente com o ano na 
descrição da coleção), não repassar o problema ao bibliotecário responsável 
para exame da situação e localização da publicação. 

 
A Tabela 3 descreve e demonstra as inconsistências em números. 
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Tabela 3 – Pedidos repassados e cancelados – problemas e inconsistências 
Nº de 

pedidos 
Causas Conseqüências 

repassados: 
10 

- Análise incorreta da descrição da 
coleção 

Atraso no recebimento do 
documento variando de 2 a 
27 dias – ônus para o 
usuário. 

cancelados: 
17 

- Análise incorreta da descrição da 
coleção 

- Solicitação para somente uma 
instituição 

Cancelamento do pedido –  
ônus para o usuário. 
 

Fonte: Dados da própria pesquisa. 
 
 
Dentre as solicitações atendidas já pela primeira instituição a receber o 

pedido, chegou-se a um percentual de 84%, ou seja, 16% dos pedidos foram 
repassados ou não atendidos. Destes, entretanto, após um exame mais 
detalhado, 25% foram localizados em outras instituições, ou seja, houve falha 
quando do pedido – foi preenchida somente uma opção – causando ônus ao 
usuário. 

 
De posse desses resultados, verificou-se a necessidade do 

estabelecimento de rotinas para o encaminhamento das solicitações. 
Entretanto, em um primeiro momento, sentiu-se a necessidade de dar um 
treinamento mais detalhado aos envolvidos, passando-lhes as diretrizes 
estabelecidas, bem como esclarecer possíveis dúvidas. É válido ressaltar, 
também, que a partir desta análise, o bibliotecário responsável pela 
coordenação da comutação tornou possível a avaliação de seu próprio 
desempenho, também aqui, detectando falhas e, conseqüentemente, 
estabelecendo novas rotinas ao seu trabalho, de maneira a otimizar o seu 
tempo, e da equipe com que conta, em prol de todos: instituição, equipe e 
usuários. 

 
6. Considerações Finais 

 
A avaliação sistemática dos trabalhos desenvolvidos e serviços 

oferecidos pela biblioteca, é de suma importância para que se detectem os 
problemas pré-existentes ou que possam surgir nas rotinas da biblioteca. 
Além disso, esta avaliação possibilita que os entraves inerentes a qualquer 
atividade que se desenvolva, não se criem ou venham a se agravar, inclusive, 
exigindo a criatividade da equipe na implementação de novas rotinas e 
serviços de acordo com as necessidades dos usuários. De posse desses 
resultados, os bibliotecários  podem dedicar-se à educação continuada, sua e 
da sua equipe, verificando e determinando quais, dos recursos disponíveis, 
adaptam-se aos trabalhos desenvolvidos e podem trazer vantagens às 
atividades por eles desenvolvidas.  

 
Nesse âmbito, os recursos tecnológicos vêm auxiliar o profissional 

bibliotecário, para a verificação bibliográfica, por meio de ferramentas como as 
bases de dados. Entretanto, traz consigo a exigência de que o profissional 
atuante na área tenha discernimento e capacidade analítica para utilização 
dos meios de busca e domínio das técnicas computacionais, de modo a 
alcançar os resultados pretendidos pelos usuários, transmitindo segurança e 
conhecimento, bem como oferecendo respostas precisas ao que lhe é 
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solicitado, sejam elas resultados ou explicações pela falta de êxito na sua 
busca.  

 
A participação efetiva do bibliotecário coordenador do setor nos 

serviços, assim como o profundo conhecimento das rotinas, são fundamentais 
para evitar ou sanar falhas no andamento e atendimento das solicitações. 
Além disso, a  comunicação e interação com a equipe permite a avaliação 
constante do desenvolvimento dos serviços a que se propõe, proporcionando 
um ambiente voltado a discussões, sugestões, avaliação e implementação de 
novas atividades ou estabelecimento de rotinas que objetivem a otimização no 
cumprimento das tarefas e atendimento ao usuário, inclusive subsidiando a 
elaboração de  recomendações técnicas e estratégicas. Além disso, esta análise 
permite o planejamento de programas de treinamento dirigidos aos usuários, 
tendo em vista atingir níveis de desempenho, cada vez melhores, em conjunto 
com estes. 

 
Considerando ser o setor de referência aquele que atua de forma mais 

estreita no que se relaciona ao usuário, muitas vezes proporcionando um 
contato direto, conclui-se, neste contexto, a importância da eficiência na 
prestação dos serviços, apresentando resultados e respeitando prazos. Assim, 
angaria-se, para a instituição e a equipe, o respeito e a consideração por parte 
do pesquisador/usuário, proporcionando a essa o prazer de trabalhar como 
mediadora da informação, fazendo parte efetiva da engrenagem que move a 
sociedade da informação. 
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