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RESUMO 

 

Discorre sobre as novas tecnologias de informação e comunicação apontando a importância 

de as unidades de informação aproveitarem as vantagens que a Internet oferece na promoção 

de serviços, bem como na sua ampliação, a partir da mediação realizada por seu website. 

Apresenta e conceitua seis funções a serem desempenhadas por websites de bibliotecas à luz 

do pensamento de Amaral e Guimarães (2002). Tem como objetivo principal avaliar o website 

da Divisão de Bibliotecas e Documentação (DBD) da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro (PUC-Rio) tomando como base as seis funções precípuas, suas categorias e 

aspectos específicos dentro de cada uma. Analisa os dados obtidos quanto ao desempenho do 

site na aplicação satisfatória ou não dessas funções. A partir dos resultados obtidos, espera-se 

que os profissionais da informação, gestores de websites, não só da PUC-Rio, mas também de 

outras bibliotecas, possam avaliar o desempenho de seus seviços oferecidos online de modo a 

promoverem as melhorias necessárias.  

 

Palavras-chave: Websites de bibliotecas. Serviços online de bibliotecas. Gestão de websites  

de bibliotecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Talks about the new information and communication’s technologies pointing out the 

importance of the information units to reap the benefits that Internet offers on services 

promotion, as well as in your expansion, from the mediation carried out by their website. 

Presents and appraises six functions to be performed by websites libraries in the light of the 

thought of Amaral and Guimarães (2002). The main objective is to evaluate the website from 

Documentation and Libraries Division (DLD) from Pontifical University Catholic of Rio de 

Janeiro (PUC-Rio) building on the six primary functions, their categories and specific aspects 

of each one. Analyzes data from site's performance into the satisfactory application or not of 

these functions. From the results, it is expected that the information’s professionals, website 

managers, not only from PUC-Rio, but also from other libraries, can evaluate the performance 

of their online sevices offered in order to promote the necessary improvements. 
 

Keywords: Libraries’ websites. Libraries’ online services. Management libraries websites’ 

management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No decorrer dos anos, bibliotecas vêm apresentando inúmeras transformações, seja nos 

seus serviços, na sua estrutura, no ambiente físico e, consequentemente, na atuação dos 

profissionais da informação. E o principal fator que impulsionou tais mudanças foi o advento 

das novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), uma vez que o progresso das 

ferramentas tecnológicas viabilizou novas possibilidades de comunicação e disseminação da 

informação, promovendo, assim, uma nova perspectiva no que concerne ao papel das 

bibliotecas e dos bibliotecários.  

Sendo assim, o acesso universal à informação marca a progressiva presença das 

bibliotecas na rede mundial de computadores. Nessa ótica, as bibliotecas virtuais apontam 

alternativas para prover o acesso à informação de maneira global. 

Diante deste cenário, em decorrência do advento das TICs aliadas à Internet, almeja-se 

ampliar os serviços oferecidos pelas bibliotecas a fim de atender as novas necessidades dos 

usuários, diante da atual realidade tecnológica. Nessa perspectiva, observam-se impactos no 

que concerne ao uso de websites por bibliotecas preocupadas em promover as unidades de 

informação, bem como atender e dar suporte tanto aos usuários presenciais quanto aos 

usuários remotos. 

As TICs foram responsáveis por impulsionar o serviço de referência virtual e, dessa 

maneira, ao utilizar a rede por intermédio do seu website, a Biblioteca amplia seus serviços e 

produtos, possibilitando um atendimento mais eficaz no que se refere à demanda 

informacional de seus usuários, permitindo-lhes utilizar maiores recursos de pesquisa, de 

forma rápida e precisa, de qualquer computador conectado à Internet.  

Tendo em vista que a imagem da biblioteca pode ser ampliada por intermédio do seu 

website, através de serviços como catálogo online, acesso às obras, contato, horário de 

funcionamento, divulgação de eventos, dentre outros aspectos que facilite sua relação com o 

usuário, o estudo proposto justifica-se face ao interesse em observar de que maneira as 

bibliotecas estão aproveitando as vantagens que as novas tecnologias de informação e 

comunicação proporcionam aos seus serviços. Ao ampliá-los, atuam como disseminadoras da 

informação, facilitando as buscas pelos usuários remotos e atendendo de maneira mais rápida 

às suas necessidades.  

Quanto aos resultados efetivos obtidos através da utilização de websites pelas 

bibliotecas, Amaral e Guimarães (2002) salientam que é possível avaliá-los através da 

classificação de algumas funções a serem desempenhadas por websites de bibliotecas. Estas 
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podem auxiliar na organização, planejamento e manutenção, uma vez que servem de 

instrumento para os gestores avaliarem se o website está atendendo aos objetivos e metas 

traçados durante o planejamento. São elas: Função Informacional, Função Promocional, 

Função Instrucional, Função Referencial, Função de Pesquisa e Função de Comunicação. 

Quanto ao objetivo da classificação dessas funções, Amaral e Souza (2008) salientam 

que contribuem:  

[...] para o aprimoramento da infra-estrutura de informações da biblioteca, 

permitindo melhor e mais amplo aproveitamento do potencial desses websites, de 

acordo com a proposta de atuação da própria biblioteca na web no desempenho das 

funções que deseja cumprir. 

 

Sendo assim, em virtude das mudanças ocorridas nas bibliotecas, bem como em suas 

atividades, e para gerir as transformações proporcionadas pela inserção das TICs em suas 

atividades, o objeto do presente estudo é o site da Divisão de Bibliotecas e Documentação 

(DBD) da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) - unidade 

coordenadora do Sistema de Bibliotecas da PUC-Rio. Nesse portal estão contidas informações 

a respeito da própria DBD, das bibliotecas coordenadas por essa unidade, acesso ao catálogo 

online, links de redirecionamento para portais de outros repositórios e redes sociais da DBD, 

dentre outras variadas possibilidades informacionais que fazem parte do objetivo deste 

trabalho e, portanto, serão analisadas e avaliadas minuciosamente à luz das seis funções 

supracitadas com vistas a conhecer e apontar vantagens quanto ao funcionamento dos seus 

serviços, bem como avaliar de que maneira eles estão sendo disponibilizados aos usuários.  

Sendo assim, o interesse em estudar essa proposta de websites de bibliotecas com 

ênfase na importância da sua avaliação e análise através de categorias e itens específicos, se 

deu a partir da leitura acadêmica dos textos das autoras supracitadas que trabalham com esse 

objeto de estudo. Assim, ao me aprofundar no tema, conferindo-me maior propriedade no 

assunto, vislumbrei a possibilidade de, a partir dos resultados obtidos, usá-los como 

parâmetros a fim de orientar profissionais da informação que tenham interesse em buscar 

melhorias na interface do seu website de biblioteca, visando atrair e facilitar o acesso pelo 

usuário remoto.  

Para tal, este estudo tem como objetivo principal avaliar o website da Divisão de 

Bibliotecas e Documentação (DBD) da PUC-Rio em relação as suas funções precípuas.  

Como objetivos específicos, o estudo pretendeu: 

a)  Discorrer sobre as mudanças tecnológicas e suas vantagens quanto à promoção 

dos serviços das unidades de informação; 
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b) Enfatizar a importância da ampliação dos serviços e produtos oferecidos pelas 

Bibliotecas mediadas por seus websites; 

c) Apresentar e conceituar as seis funções a serem desempenhadas por websites 

de bibliotecas à luz do pensamento de Amaral e Guimarães (2002); 

d) Avaliar, no website de bibliotecas da PUC-Rio, todas as categorias e itens 

específicos, listados pelas autoras, dentro de cada função estudada; 

e) Analisar os dados obtidos quanto ao desempenho do site na aplicação 

satisfatória ou não dessas funções. 

 

Visando atender aos objetivos propostos, realizou-se, inicialmente, uma pesquisa 

bibliográfica a fim de obter embasamento teórico para o estudo. As buscas foram realizadas 

principalmente na Internet, além de consulta a materiais disponíveis em uma das unidades da 

rede de bibliotecas da Universidade Federal Fluminense (UFF), a Biblioteca Central do 

Gragoatá (BCG). Após obter embasamento teórico para o estudo, partiu-se para a pesquisa 

empírica, com a elaboração de itens a serem observados, analisados e avaliados no website da 

DBD da PUC-Rio dentro de cada uma das funções apresentadas por Amaral e Guimarães 

(2002) que são o norte deste trabalho. 

Sendo assim, este trabalho encontra-se organizado em cinco capítulos. Após a 

introdução, no segundo capítulo e com base na literatura estudada, buscou-se abordar o 

impacto das transformações ocorridas com a evolução das tecnologias digitais e de 

comunicação virtual. Essas evoluções provocaram uma mudança de perspectiva no que 

concerne à atuação das bibliotecas, que passaram a se beneficiar do novo paradigma 

tecnológico e, por intermédio de seus websites, promover seus serviços e atingir maior 

número de usuários. Ainda neste capítulo, são apresentadas as seis funções a serem 

desempenhadas por websites de bibliotecas, funções estas sugeridas pelas autoras já citadas. 

No terceiro capítulo é apresentado o objeto deste estudo: o website da DBD da PUC-Rio e 

toda a sua interface. No quarto capítulo são expostos, avaliados e analisados os dados 

levantados e observados no website estudado. No quinto e último capítulo apresentam-se as 

considerações finais do conteúdo apresentado.  

Portanto, por intermédio dos aspectos apresentados neste estudo, uma vez 

considerados, pretende-se viabilizar novos estudos que verifiquem a usabilidade dos websites 

de bibliotecas e sua influência positiva ou negativa na satisfação de seus usuários bem como 

no atendimento de suas demandas de informação. 
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2 AS UNIDADES DE INFORMAÇÃO NA ERA DIGITAL 

 

Desde a antiguidade, observa-se a evolução dos suportes de documentos registrados, 

passando pela argila, papiros, pergaminhos até chegar ao papel. Quanto ao espaço físico da 

biblioteca tradicional, caracterizada por seu caráter colecionador e conservador, vale destacar 

a delimitação do seu espaço, bem como dos seus serviços, restringidos ao seu tipo de acervo.  

Contudo, entre as últimas décadas do século XX e início do século XXI, verifica-se, 

por intermédio da Internet, a evolução das tecnologias digitais e de comunicação virtual por 

meio de computadores ligados à rede, permitindo, assim, a ampliação do acesso à informação, 

conforme salienta Amaral (2005, p. 17) ao afirmar que “o uso de novas tecnologias de 

informação e a associação do computador às tecnologias de comunicação propiciaram o 

aumento das facilidades em relação ao fluxo e acesso à informação e ao conhecimento”.  

Nessa perspectiva, observa-se uma mudança no paradigma tecnológico informacional, 

salientado por Freeman (1988, apud Castells, 2005, p. 107) como:  

 

[...] um agrupamento de inovações técnicas, organizacionais e administrativas inter-

relacionadas cujas vantagens devem ser descobertas não apenas em uma nova gama 

de produtos e sistemas, mas também e sobretudo na dinâmica da estrutura dos custos 

relativos de todos os possíveis insumos para a produção. [...] A mudança 

contemporânea de paradigma pode ser vista como uma transferência de uma 

tecnologia baseada principalmente em insumos baratos de energia para uma outra 

que se baseia predominantemente em insumos baratos de informação derivados do 

avanço da tecnologia em microeletrônica e telecomunicações. 

 

Sendo assim, no que concerne aos impactos das novas tecnologias e uma vez que a 

informação faz parte das atividades humanas, pode-se inferir que esse novo ambiente 

tecnológico molda as práticas individuais e coletivas. Nesse sentido, à luz do pensamento de 

Castells (2005, p. 109), “o que distingue a configuração do novo paradigma tecnológico é sua 

capacidade de reconfiguração, um aspecto decisivo em uma sociedade caracterizada por 

constante mudança e fluidez organizacional”. 

Quanto às ferramentas tecnológicas, Castells (2005, p. 255) enfatiza que: 

 

[...] novas redes de telecomunicações; novos e poderosos computadores de mesa; 

computadores onipresentes conectados a servidores potentes; novos softwares 

adaptáveis e auto-evolutivos; novos dispositivos móveis de comunicação que 

estendem as conexões on-line para qualquer espaço a qualquer hora; novos 

trabalhadores e gerentes conectados entre si  em torno de tarefas e desempenho, 

capazes de falar a mesma língua, a língua digital. Existe uma concorrência global, 

forçando redefinições constantes de produtos, processos, mercados e insumos 

econômicos, inclusive capital e informação. 
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Diante desse cenário, a biblioteca enfrenta o desafio de se moldar e se adaptar aos 

novos modelos tecnológicos avançados atráves de uma mudança de perspectiva quanto à sua 

atuação, de forma a se beneficiar da potente ferramenta que é a Internet, com o intuito de 

disseminar não só a informação, como também seus serviços e ampliar sua visibilidade, 

considerando que os usuários da era digital buscam velocidade, comodidade e praticidade. Ou 

seja, para que a biblioteca não se torne obsoleta, é indispensável que ocorra transformações. 

Contudo, conforme enfatiza Furtado (1998, p. 6): 

 
A Internet não é nem pode ser uma biblioteca. O que as novas tecnologias 
provocaram foi [...] uma rápida expansão do universo bibliográfico. [...] Nem esse 
universo nem nenhuma entidade fornecedora de informação no seu âmbito pode, em 
caso algum, apresentar-se completamente organizado e acessível como uma 
biblioteca. [...] Muito embora a Internet não possa, visivelmente, ser uma biblioteca, 
o destino das bibliotecas na era digital está irremediavelmente ligado às grandes 
redes de informação e comunicação. Não só porque as bibliotecas tenderão 
progressivamente a participar numa futura rede global, mas também porque é 
imprescindível integrar os recursos da Internet na coleção de cada biblioteca. 

  

 Portanto, embora as bibliotecas sejam provocadas a enfrentar mudanças tecnológicas 

para aprimorar seus produtos e serviços, não significa dizer que sua missão e objetivos foram 

alterados. Biblioteca tradicional e biblioteca virtual não são concorrentes. No entanto, “desde 

a década de 60 os desenvolvimentos tecnológicos vêm em ritmo crescente moldando a 

biblioteca e os serviços de informação” (LANCASTER, 1994, p. 7). Ou seja, o que ocorre é 

que cabem às bibliotecas fornecer aos usuários informações disponíveis em formatos 

cômodos e práticos a eles, seja impresso, eletrônico ou quaisquer outros a serem criados 

conforme a demanda tecnológica de informação. Contudo, conforme esclarece Lancaster 

(1994, p.11), “[...] vale a pena observar que a maioria dos colaboradores deste volume não 

vêem os novos formatos substituindo o antigos mas, ao contrário, coexistindo lado a lado”. 

 Sendo assim, em virtude da automação dos serviços de bibliotecas e o fato de estas 

estarem conectadas às redes, há a ampliação de suas funções no que concerne à prover acesso 

aos recursos em suas variadas formas, à proporção que demandar necessidade pois, “mesmo a 

menor das bibliotecas pode ter agora seu próprio computador para circulação e outras 

atividades de controle, ou pertencer a uma rede de comunicação que ofereça esses serviços” 

(LANCASTER, 1994, p. 8). 

 Nesse contexto informacional, de bibliotecas conectadas às amplas redes online, 

observa-se a expansão e desenvolvimento de seus serviços como, por exemplo, a catalogação 

cooperativa que, conforme descreve Lancaster (1994, p. 9), “[...] fornecem catálogos 

nacionais atualizados, e que facilitam enormemente o empréstimo entre bibliotecas e outras 

atividades de distribuição de recursos”.  
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 Dessa forma, a partir de tais mudanças tecnológicas, observa-se que o modelo de 

biblioteca virtual  provê a ampliação das possibilidades de buscas, bem como da recuperação 

de informações de maneira globalizada, aliando o acesso local ao remoto pois, conforme 

afirma Lancaster (1994, p. 11), “[...] o objetivo final da nossa profissão é a criação de uma 

biblioteca virtual consistindo da soma total das informações acessíveis e à disposição em 

qualquer lugar”. Além disso, vale destacar que a grande maioria dos estudiosos da área  

concordam que “a instituição biblioteca, e mesmo o prédio da biblioteca, continuarão a 

existir, mas terão seus papéis mudados de alguma forma” (LANCASTER, 1994, p. 12). 

 Portanto, infere-se que, a fim de atender às demandas tecnológicas, sociais e culturais 

da sociedade, as unidades de informação inclinam-se a se desenvolver e aprimorar seus 

serviços e, aliados aos benefícios que o ciberespaço oferece, proporcionam maior autonomia 

por parte dos usuários quanto à busca de informação, além da interação entre eles e os 

bibliotecários sem que os aspectos tempo e espaço sejam barreiras para comunicação.  

 

 2.1 BIBLIOTECAS NA INTERNET MEDIADAS POR SEUS WEBSITES 

 

Como ponto de partida e considerando que os termos Internet e web são entendidos, 

por vezes, equivocadamente, vale ressaltar suas diferenças através de seus significados 

explicitados por Amaral e Souza (2008, p. 167): 

 
A Internet é a maior rede de comunicação, capaz de interligar uma rede de 
computadores com abrangência mundial, englobando milhares de redes menores 
baseadas em protocolos de redes. É o meio físico de comunicação. Já a web é um 
sistema de informações organizado de maneira a englobar todos os outros sistemas 
de informação disponíveis na Internet.  A web é o sistema que incorpora a Internet. 
O usuário conectado à Internet poderá navegar na web por meio de um software 
específico, denominado browser ou navegador. Ao estabelecer uma conexão com a 
Internet, o usuário passa a ter possibilidade de se comunicar com qualquer outro 
computador conectado à rede. Isto não significa que esteja realmente se 
comunicando, pois para isso é necessário utilizar um dos serviços disponíveis na 
Internet.  

 

Definidos os conceitos de ambos, pode-se inferir que navegar na Internet por 

intermédio de um website remete à ideia de novas possibilidades, uma vez que espaço e 

tempo assumem conceitos diferentes nessa nova perspectiva virtual. 

É notável que a Internet veio intensificar a necessidade de utilização de websites, esses 

que agregam conteúdo, informações e estratégias, permitindo ampliar a oferta de serviços e 

produtos de informação, atendendo às novas demandas dos usuários da era digital, bem como 

viabilizando novas aplicabilidades à comunicação, a fim de otimizar o relacionamento entre 
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instituições e seu público alvo, além de outras vantagens, conforme salientam Morigi e Pavan 

(2003/2004, p. 60), no que concerne à biblioteca na era digital: 

 

No mundo contemporâneo, as bibliotecas passaram a utilizar técnicas e processos 

automatizados e, amparadas pelo conhecimento científico, passaram a dar um 

tratamento diferente em relação ao armazenamento, registro, disseminação e 

recuperação da informação. [...] O sistema trouxe consigo vantagens como 

acessibilidade, seletividade e rapidez na disseminação da informação. 

 

Sendo assim, fazendo uso desses recursos que a Internet proporciona, a biblioteca 

pode atingir um potencial de pesquisa, que viabiliza o acesso de qualquer lugar e a qualquer 

momento, deixando, assim, de ser apenas um depósito de informação. Para tal, “é importanre 

conhecer os fundamentos básicos para saber como utilizar seus recursos de forma a aproveitar 

todo o potencial da web para melhorar essa oferta de informação pelas bibliotecas” 

(AMARAL; SOUZA, 2008, p. 168). 

Logo, por intermédio do avanço de tais tecnologias de informação e comunicação, é 

possível observar que as bibliotecas vêm ampliando suas ações através do acesso por usuários 

remotos e do serviço de referência virtual, processando e disponibilizando as informações de 

maneira mais rápida e precisa, reduzindo o tempo de busca do usuário, uma vez que esse não 

precisa se locomover até uma unidade de informação para realizar sua busca. Ou seja, “ao 

disponibilizar serviços e produtos de informação em seu website, a biblioteca se destaca em 

posição capaz de suprir necessidades de usuários remotos, com possibilidade de uso de mídias 

diferentes e serviços e produtos diferenciados [...]” (AMARAL; SOUZA, 2008, p. 168).  

Dessa maneira, Amaral (2005, p. 22) salienta que “se a Internet propicia às bibliotecas 

estarem presentes na web para continuarem a desempenhar suas funções, o website da 

biblioteca passa a ser sua forma de atuar no ciberespaço”. Ou seja, as bibliotecas devem se 

apropriar das vantagens que a web oferece, para não só manter seus serviços, mas também 

ampliá-los, por intermédio da interatividade e da interconectividade, que permitem a 

disponibilização, disseminação e acesso às informações, em conformidade com o interesse do 

seu público, além disso, permitem estabelecer uma relação entre o fornecedor do serviço e o 

usuário, por intermédio de suas opiniões e sugestões a respeito do serviço que lhe está sendo 

oferecido. Amaral e Guimarães (2002), ainda, observam que: 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Os websites de unidades de informação são capazes de desempenhar diversas 

funções, visto que podem fornecer informações institucionais, informações sobre o 

funcionamento da unidade de informação e seus recursos informacionais; instruções 

sobre como utilizar seus produtos e serviços; podem servir como portal para outras 

fontes de informação de interesse de seus públicos; podem servir como fonte de 

pesquisa, além de serem utilizados como instrumentos de promoção e de 

comunicação com os mais diversos tipos de públicos internos e externos da unidade 

de informação (AMARAL; GUIMARÃES, 2008, p. 2). 

 

Sendo assim, é possível inferir que os websites atuam diretamente com a promoção da 

informação. Uma vez bem organizado, serve como uma importante ferramenta de 

disseminação e acesso à informação, podendo ser atribuída a um referencial de pesquisa.  

Contudo, com vistas a aproveitar as vantagens que a web proporciona, bem como 

ampliar a oferta de informação, é imprescindível que haja planejamento, traçado por metas e 

objetivos que contemplem usabilidade e qualidade, com o intuito de obter resultados efetivos 

e satisfatórios quanto ao desempenho de suas funções. Além disso, é de fundamental 

importância ter conhecimento quanto aos aspectos necessários à adequada utilização de tais 

recursos, com vistas à satisfação de ambas as partes envolvidas nesse processo.  

Nessa perspectiva, a partir do momento da criação e elaboração de um website, 

Amaral e Guimarães (2008), levantam as seguintes questões:  

 
Qual é o propósito do website? 

Quem são seus receptores? 

Que reação pretende-se que os receptores tenham? 

Existe aguma limitação referente à sua produção ou à sua organização? 

Como os receptores verão a publicação do website?  (AMARAL; GUIMARÃES, 

2008, p. 3) 

  

Além dessas questões iniciais, é essencial investigar quem são os usuários potenciais 

do website e quais as suas demandas informacionais. Uma vez identificado o perfil dos 

usuários e traçados os objetivos do website, torna-se viável estabelecer o tipo de informação e 

os serviços a serem disponibilizados para representar a instituição na Internet. Ainda quanto 

ao perfil dos usuários, Semeler (2013, p. 74) salienta que: 

 
O perfil de usuários de um website define-se primeiramente por meio da 

identificação de uma comunidade específica de utilizadores. Por exemplo, os 

discentes, os docentes e os técnicos que fazem uso de um acervo local e demais 

serviços de informação prestados por uma biblioteca universitária em seu ambiente 

físico. Esses usuários são potencialmente aqueles que irão utilizar o website da 

biblioteca. 
  

 Sendo assim, compreende-se que há essa necessidade de identificação das 

características relevantes desses usuários potenciais, compreendendo suas demandas 
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informacionais, conhecimentos e experiências para, assim, contribuir não só nas decisões 

quanto ao objetivo, organização e composição do conteúdo presente no website, mas também 

na escolha do design de navegação e sua identidade visual.  

Portanto, pode-se inferir que qualquer instituição poderá recorrer à web, favorecendo-

se de suas potencialidades, com vistas à disseminação da informação, bem como na prestação 

e promoção de seus serviços. No que concerne às unidades de informação, as atividades com 

websites se manifestam como uma das novas zonas de interesse por parte dos profissionais da 

informação uma vez que o desenvolvimento das novas tecnologias viabiliza a formação de 

novas práticas bibliotecárias concernentes ao tratamento e organização das informações 

digitais na web. Para tal, antes da concepção do seu website, é necessário compreender com 

clareza as funções desempenhadas pelas bibliotecas. 

 

2.2 FUNÇÕES A SEREM DESEMPENHADAS POR WEBSITES DE BIBLIOTECAS 

 

O uso dos websites em sua total potencialidade, incorporando as funcionalidades que 

podem ser propiciadas para facilitar o acesso e uso dos recursos informacionais pela 

comunidade interessada, nem sempre ocorre, até porque as funções desempenhadas 

pelos websites das bibliotecas são descritas na literatura de Biblioteconomia e 

Ciência da Informação de maneira variada (AMARAL; SOUZA, 2008, p. 170). 

 

Existem algumas abordagens de autores da literatura internacional que classificam 

funções a serem desempenhadas por sites de bibliotecas. Dentre eles, Amaral (2005, p. 23), 

destaca “Brinkley (1999); Xiao, Pixey, Cornish (1997) e Cohen e Still (1999). No entanto, 

algumas semelhanças e diferenças são percebidas entre as classificações propostas por esses 

autores”. 

Sendo assim, a partir de um diagnóstico comparativo das propostas apresentadas pelos 

autores supracitados, Amaral e Guimarães (2002) sugerem a classificação de funções
1
 a serem 

desempenhadas por websites de bibliotecas, bem como categorias e itens específicos presentes 

em cada uma das funções propostas, com o intuito de apontar o desempenho de cada uma 

delas nos websites, tendo em vista que a imagem da biblioteca pode ser ampliada através de 

serviços como catálogo online, acesso às obras, contato, horário de funcionamento, 

divulgação de eventos, dentre outros.  

                                                 
1
 A classificação das funções de Amaral e Guimarães (2002) foi testada com a realização de diversas pesquisas 

em bibliotecas universitárias, jurídicas e especializadas. 
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Nesse sentido, a classificação dessas funções pode auxiliar na organização, 

planejamento e manutenção, uma vez que servem de instrumento para os gestores avaliarem 

se o website está atendendo aos objetivos e metas traçados durante o planejamento.  

Dessa maneira, a classificação das funções bem como seus itens referentes ao 

desempenho de cada uma delas foi estabelecida pelas autoras da seguinte forma: 

 
1. Função informacional: informações sobre a biblioteca disponíveis no website, 

tais como: nome da biblioteca, nome da instituição mantenedora, seções da 

biblioteca, equipe, noticias e novidades sobre a biblioteca, eventos realizados pela 

ou na biblioteca, missão da biblioteca, e–mail geral e setorial, telefone geral e 

setorial, número do fax, endereço físico, histórico, horário de funcionamento, 

normas e regulamentos, informações sobre as instalações físicas, estatísticas, fotos 

e/ou imagens da biblioteca, relação dos produtos e serviços oferecidos; 

 

2. Função promocional: uso de ferramentas promocionais da Internet existentes no 

website (Araújo, 1999/2000), tais como: selo com o logotipo da instituição, selo com 

o logotipo da biblioteca, janelas pop up com informações sobre a biblioteca, banner, 

webcasting, animações, hot site; 

 

3. Função instrucional: instruções sobre o uso dos recursos informacionais 

oferecidos pela biblioteca na forma tradicional e online disponíveis no website, tais 

como: FAQs (perguntas mais frequentes), tutoriais sobre como usar serviços e 

produtos disponíveis no website, informações sobre como usar serviços e produtos 

oferecidos pela biblioteca no ambiente físico tradicional e instruções sobre o uso do 

website; 

 

4. Função referencial: links para outras fontes de informação disponíveis no 

website, tais como: acesso a bases de dados, links para mecanismos de busca, links 

para websites de outras bibliotecas, links para materiais de referencia (dicionários, 

enciclopédias), links para periódicos eletrônicos, links para websites de instituições; 

 

5. Função de pesquisa: serviços e produtos oferecidos online no website da 

biblioteca, tais como: catálogo da biblioteca online, lista dos periódicos assinados 

pela biblioteca, serviço de empréstimo, material bibliográfico disponível online, 

serviço de reserva, serviço de referencia online entre outros serviços online; 

 

6. Função de comunicação: mecanismos para estabelecer relacionamentos, tais 

como: formulários para cadastrar usuários, coletar opinião/satisfação pelos serviços, 

coletar sugestões e críticas, pesquisar opinião sobre o website, coletar sugestão de 

compra e link para contato com a biblioteca. (AMARAL, 2005, p. 23-24) 

 

Quanto ao objetivo da classificação dessas funções, Amaral e Souza (2008, p.170) 

salientam que contribuem “[...] para o aprimoramento da infraestrutura de informações da 

biblioteca, permitindo melhor e mais amplo aproveitamento do potencial desses websites, de 

acordo com a proposta de atuação da própria biblioteca na web no desempenho das funções 

que deseja cumprir”. 

A Tabela 1 apresenta, de forma esquematizada, a proposta de classificação feita pelas 

autoras, com a descrição das funções supracitadas, bem como os fatores indicadores de 

desempenho de cada uma das funções. 
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Tabela 1 – Descrição das funções desempenhadas por websites de bibliotecas 

 

CLASSIFICAÇÃO  

DAS FUNÇÕES 

DESCRIÇÃO  

DAS FUNÇÕES 

FATORES INDICATIVOS DA 

FUNÇÃO NO WEBSITE 

INFORMACIONAL Prover informações sobre a biblioteca. Informações sobre a biblioteca. 

PROMOCIONAL 
Utilizar o potencial da Internet para 

promover a unidade de informação. 

Uso de ferramentas promocionais da 

Internet. 
 

INSTRUCIONAL 
 

Fornecer instruções de uso. 
Instruções de uso da biblioteca  

e seus recursos informacionais. 

REFERENCIAL 
Ampliar o acesso além do acervo da 

biblioteca. 
Link para outras fontes. 

DE PESQUISA 
Tornar disponíveis todos  

os serviços e produtos. 
Serviços/produtos oferecidos online 

DE COMUNICAÇÃO 
Usar a interatividade para estabelecer 

relacionamentos. 

Uso de mecanismos para estabelecer 

relacionamento. 

 

Fonte: Criado pela autora com base na classificação de AMARAL e SOUZA (2008, p. 172). 

 

Nessa perspectiva, cabe ressaltar que há a possibilidade de um item presente em uma 

função ser também identificado em outras como, por exemplo, o desempenho da função 

promocional pode ser identificado na função informacional, no campo de fornecimento de 

informações sobre a instituição. Pode ser identificado também na função instrucional, ao 

instruir o usuário a utilizar os serviços. E ainda na função de pesquisa, quando são 

disponibilizados produtos e serviços online. Essa relação é inevitável, uma vez que “[...] todas 

essas atividades podem ser consideradas formas de promover a biblioteca e os seus recursos 

informacionais” (AMARAL, 2005, p. 25). 

Amaral e Souza (2008 apud AMARAL; GUIMARÃES 2002, p. 02) dão ênfase à 

biblioteca universitária, uma vez que essa “[...] se defronta com o grande desafio de ajustar-se 

aos padrões modernos, aprimorando suas condições de acesso à informação com o uso de 

tecnologias avançadas, tornando-se cada vez mais eletrônica, digital e virtual”. Ou seja, trata-

se de atrair os usuários por meio da viabilização de recursos que atendam à demanda 

informacional e poupem seu tempo. 
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3 AMBIENTE DE ESTUDO: WEBSITE DA DIVISÃO DE BIBLIOTECAS E 

DOCUMENTAÇÃO PUC-RIO 

 

 O presente capítulo visa proporcionar uma visão geral do site da Divisão de 

Bibliotecas e Documentação (DBD) da PUC-Rio - unidade coordenadora do Sistema de 

Bibliotecas da PUC-Rio, órgão vinculado à Vice-Reitoria Acadêmica. Nesse portal estão 

contidas informações a respeito da própria DBD, das bibliotecas coordenadas por essa 

unidade, acesso ao catálogo online, links de redirecionamento para portais de outros 

repositórios e redes sociais da DBD, entre outras possibilidades informacionais.  

 Trata-se de um centro de recursos voltados à pesquisa, docência, aprendizado, bem 

como às atividades que se interligam aos programas desenvolvidos pela Universidade, com o 

objetivo de desenvolver e disponibilizar serviços e produtos para seus usuários. 

 Sua missão é viabilizar o acesso e facilitar a difusão de recursos informacionais 

contribuindo, assim, com o conhecimento, além de colaborar com os objetivos da PUC-Rio. 

 É de sua competência selecionar e gerenciar, independente do conceito orçamentário,  

os variados recursos informacionais quanto ao procedimento por meio do qual tenham sido 

adquiridos ou do suporte físico em que se encontram. 

 Conta com setores específicos, tais como: Aquisição Centralizada, Processamento 

Técnico, Circulação, Referência e Automação. 

Quanto ao acervo, atende às áreas de conhecimento dos cursos oferecidos pela 

Universidade, compreendendo assim: Artes, Educação, Filosofia, Letras, Psicologia, 

Teologia, Administração, Direito, Comunicação Social, Economia, Geografia e Meio 

Ambiente, História, Serviço Social, Relações Internacionais, Sociologia e Política, 

Arquitetura e Urbanismo, Física, Química, Matemática, Informática, Engenharia Civil, 

Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Industrial, Telecomunicações, 

Ciências dos Materiais e Metalurgia e Empreendedorismo. 

 Cabe pontuar que a referida instituição conta com o total de cinco bibliotecas: 

 

a) Biblioteca Central (BC), localizada no Ed. da Amizade, Ala Frings, 3º. andar,  reúne 

60% do acervo do Sistema de Bibliotecas no que se refere a livros, monografias, 

periódicos e documentos especiais; 

b) Biblioteca Setorial dos Centros de Ciências Sociais e Teologia e Ciências 

Humanas (BS/CCS-CTCH), localizada no Ed. da Amizade, 2º. piso da Biblioteca 

Central , tem como objetivo atender professores e alunos de pós-graduação nas áreas 
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de Administração, Direito, Economia, História, Serviço Social, Sociologia, Relações 

Internacionais, Artes, Educação, Filosofia, Letras, Psicologia e Teologia; 

c) Biblioteca Setorial do Centro Técnico Científico (BS/CTC), localizada no 7º. andar 

do Ed. Cardeal Leme, tem como objetivo atender professores e alunos de pós-

graduação nas áreas de Química, Física, Matemática, Engenharia Civil, Engenharia 

Elétrica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Mecânica e de Produção; 

d) Biblioteca Setorial de Informática Prof. Sérgio Carvalho (BS/INF), vinculada ao 

Departamento de Informática (DI) - localizada no 4º. andar do Prédio do Rio 

DataCentro, tem como principal objetivo atender a professores e alunos de pós-

graduação da área de Informática; 

e) Biblioteca Setorial do CETUC, localizada no 7º. andar do Ed. da Amizade, Ala 

Kennedy, tem como objetivo atender professores e alunos de pós-graduação na área de 

Telecomunicações. 

 

 A partir da proposta de avaliar a interface do website de bibliotecas da referida 

instituição, o primeiro passo é o contato a partir da sua Página Inicial, que apresenta as 

primeiras informações e possibilidades de navegação, conforme ilustra a Figura 1. 

 

Figura 1 - Página inicial do site da Divisão de Bibliotecas e Documentação PUC-Rio 

 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>,. 
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É importante ressaltar que as bibliotecas não possuem sites distintos, portanto, o 

acesso aos seus catálogos online é feito diretamente através do portal da DBD. Outro fator 

preponderante é que o acesso aos serviços e produtos é feito conforme o perfil do usuário 

conectado, cabendo destacar que os perfis são classificados como: Alunos (Graduação, Pós-

Graduação e Extensão), Professores, Ex-Alunos, Funcionários, Visitantes e Bibliotecas 

Externas. Além disso, no link referente a cada perfil de usuário, há uma exposição com 

informações sobre serviços e espaços que a biblioteca oferece para cada um.  

Sendo assim, os serviços, espaços e possiblidades oferecidas aos alunos de graduação 

da instituição são ilustrados na Figura 2.  

 

Figura 2 – Serviços oferecidos aos Alunos de Graduação 

 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 
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Já aos alunos de Pós-Graduação, são oferecidos os serviços e possibilidades ilustradas 

na Figura 3. 

 

Figura 3 - Serviços oferecidos aos alunos de Pós-Graduação 

 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 

 

 Os alunos de Extensão também podem usufruir dos serviços oferecidos pelas 

Bibliotecas da instituição, conforme pode-se observar na Figura 4. 
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Figura 4 - Serviços oferecidos aos alunos de Extensão 

 

 

 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 

 

Os professores da PUC-Rio também são usuários das Bibliotecas e, assim como os 

alunos, têm acesso aos diferentes serviços, ilustrados na Figura 5. 
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Figura 5 – Serviços oferecidos aos Professores 

 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 

 

Interessante destacar que os ex-alunos, ainda que não mais presentes na instituição, 

também podem ter acesso às variadas possibilidades que as bibliotecas da PUC-Rio oferecem 

aos seus usuários, mediante cumprimento de alguns requisitos, conforme ilustra a Figura 6. 
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Figura 6 - Serviços oferecidos aos Ex-Alunos 

 

 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 

 

Não só alunos, professores e ex-alunos podem ter cadastro nas bibliotecas da PUC-

Rio, mas também os funcionários da instituição e, assim, podem usufruir dos serviços que são 

oferecidos a eles, conforme podemos observar na Figura 7.  
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Figura 7 - Serviços oferecidos aos Funcionários 

 

 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 

 

Quanto aos visitantes, ainda que não façam parte da instituição, podem sem encaixar 

em duas categorias que lhes permite utilizar os serviços oferecidos durante períodos 

estipulados pelas bibliotecas, no ato do cadastro, e mediante cumprimento de alguns 

requisitos. Esses detalhes são ilustrados na Figura 8. 
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Figura 8 - Serviços oferecidos aos Visitantes 

 

 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 

 

 As bibliotecas da PUC-Rio oferecem alguns dos seus principais serviços à outras 

bibliotecas, conforme podemos ver na Figura 9. 
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Figura 9 - Serviços oferecidos à Bibliotecas Externas 

 

 
 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 

 

No que concerne à prestação dos serviços apresentados, oferecidos aos usuários 

identificados nas ilustrações acima, encontram-se links para cada um desses serviços, tais 

como empréstimos, renovação, reserva, treinamentos, visitas guiadas, serviços de cópia, ficha 

catalográfica, dentre outros, que serão analisados no capítulo que segue junto à outros 

aspectos que também serão avaliados.  
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4  ANÁLISE DAS SEIS FUNÇÕES A SEREM DESEMPENHADAS PELO WEBSITE 

DA DIVISÃO DE BIBLIOTECAS E DOCUMENTAÇÃO PUC-RIO, SEGUNDO 

AMARAL E SOUZA 

 

Tendo em vista que as bibliotecas passam a se beneficiar do novo paradigma 

tecnológico por intermédio de seus websites a fim de promover seus serviços e, dada a 

apresentação das seis funções a serem desempenhadas por websites de bibliotecas como 

parâmetro para oferecer bom desempenho aos seus usuários, segue a análise dos serviços e 

produtos oferecidos pelo website da Divisão de Bibliotecas da PUC-Rio, com base nas seis 

funções classificadas por Amaral e Guimarães (2002). 

 

4.1 FUNÇÃO INFORMACIONAL 

  

A análise das funções informacionais foi feita com base nos critérios explicitados por 

Amaral (2005), usando como complemento teórico o trabalho de Prado, Peruzzo e Ohira 

(2005). Ao observar a missão do site em proporcionar um conteúdo sintetizado e objetivo, é 

de extrema relevância ressaltar que a unidade avaliada refere-se à Divisão de Bibliotecas e 

Documentação da PUC-Rio, com breves – porém concisas – informações relativas a cada 

biblioteca. Deve-se levar igualmente em consideração a lista extensiva de itens dispostos para 

a pesquisa, visto que essa função “[...] inclui todos os aspectos de informações da instituição e 

dos seus serviços e produtos [...]” (PRADO, PERUZZO, OHIRA, 2005, p. 12). 

Baseando-se ainda no trabalho dos autores supracitados, julgou-se necessário o 

estabelecimento de categorias a serem analisadas, a fim de listar os itens a serem considerados 

dentro de cada uma delas: 

 

a) Identificação/Apresentação da Instituição: 

 Nome da Biblioteca; 

 Nome instituição mantenedora; 

 Missão;  

 Objetivo; 

 Histórico; 

 Equipe; 

 Seções da Unidade de Informação;  

 Informações sobre produtos e serviços; 
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 Informações sobre o acervo; 

 Informações sobre as instalações físicas; 

 Fotos e/ou imagens das bibliotecas. 

 

b) Acesso e Contato: 

 Endereço físico; 

 Horário de funcionamento; 

 Telefone geral e setorial; 

 E-mail geral e setorial; 

 Informações sobre o acesso presencial e/ou online. 

 

c) Outras Informações: 

 Noticias e novidades sobre a DBD e as bibliotecas; 

 Eventos realizados pelas e nas bibliotecas; 

 Treinamentos; 

 Estatísticas; 

 Data de atualização do site. 

 

A posteriori, avaliou-se cada item de acordo com o seu nível de esclarecimento 

informacional: positivo (✓) e não apresentado (-).  

A avaliação quanto aos itens referentes à identificação e apresentação da biblioteca 

pode ser conferida na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Avaliação: Identificação/Apresentação da Instituição 

 

 

IDENTIFICAÇÃO E APRESENTAÇÃO 

 

Item Avaliação 

Nome das Bibliotecas ✓

Nome instituição mantenedora ✓

Missão ✓

Objetivo ✓

Histórico -

Equipe ✓ 

Seções da Unidade de Informação ✓ 

Informações sobre produtos e serviços ✓ 

Informações sobre o acervo ✓ 

Informações sobre as instalações físicas - 

Fotos e/ou imagens das bibliotecas - 

 

Fonte: Criado pela autora. 

 

Seguindo a mesma linha, a avaliação quanto aos itens referentes ao acesso e contato 

com a biblioteca pode ser conferida na Tabela 3.   

 

Tabela 3 – Avaliação: Contato e Acesso 

 

 

CONTATO E ACESSO 

 

Item Avaliação 

Endereço físico ✓

Horário de funcionamento ✓

Telefone geral e setorial ✓

E-mail geral e setorial ✓

Informações sobre o acesso presencial e/ou online ✓

 

Fonte: Criado pela autora. 
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Já a avaliação quanto aos itens referentes à outras informações relevantes da biblioteca 

pode ser conferida na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Avaliação: Outras Informações 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

Item Avaliação 

Notícias e novidades - 

Eventos - 

Treinamentos ✓

Estatísticas ✓

Data de atualização do site -

 

Fonte: Criado pela autora. 

  

Sendo assim, a partir da análise dos dados expostos, é possível afirmar que as 

informações básicas referentes tanto à DBD da PUC-Rio quanto às Bibliotecas suprem as 

expectativas informacionais dos usuários do site. Como exemplos, podemos apontar os itens 

relacionados ao acesso e às características do repositório informacional de cada biblioteca. 

Entretanto, a página deixou a desejar em informações que possibilitariam uma concepção 

mais aguçada sobre a unidade coordenadora, sobre o desenvolvimento das Bibliotecas 

atuantes na PUC-Rio, bem como sobre a disseminação das ações socioculturais desenvolvidas 

pelas bibliotecas, tal como nos itens Histórico, Notícias e Eventos que se ausentam no 

website.  

Um adendo relevante é sobre o item Instalações Físicas, que não é esclarecido pelas 

informações contidas no site, podendo ser superficialmente resolvido pelas fotos e/ou imagens 

das mesmas que também se ausentam. Acredita-se que a importância de tal informação está 

atrelada não só às condições de acesso mas, principalmente, de acessibilidade pelos 

deficientes físicos.  

Outro item que não se encontra claro no website é referente à data de atualização do 

mesmo. A única data encontrada é a de atualização das estatísticas do acervo que deveriam 

ser apresentadas todos os anos, porém, a última atualização foi feita em 2014.  
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Portanto, a fim de corroborar a presente avaliação, serão apresentadas ilustrações que 

apontam todos itens encontrados no website através de setas ou círculos que os identificam, 

quando necessário. 

Considerando que o portal abrange as cinco Bibliotecas que integram a PUC-Rio, sua 

instituição mantenedora, a Figura 10 ilustra os links que redirecionam para as informações 

básicas sobre cada uma delas, tais como: endereço, contatos e horário de funcionamento para 

conhecimento dos usuários interessados. 

 

   Figura 10 – Nome das Bibliotecas, Instituição mantenedora e Informações básicas 

 

 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 
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 A partir do link “Informações”, o usuário poderá vislumbrar informações sobre a 

própria DBD, sobre a equipe que compõe as Bibliotecas da PUC-Rio, sobre as Unidades 

Técnicas responsáveis por setores específicos dentro das bibliotecas, sobre o Pergamum que 

consiste no software utilizado para consulta ao catálogo do acervo, bem como links que 

redirecionam à redes de informações conveniadas, conforme ilustra a Figura 11. 

 

Figura 11 – Informações sobre a DBD PUC-Rio 

 

 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 
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 Quanto à Missão e Objetivos da unidade de informação, cabe enfatizar sua 

importância uma vez que apresenta sua proposta de trabalho ao usuário, a fim de de elucidar 

suas atribuições e finalidades, conforme podemos ver na Figura 12. 

 

Figura 12 – Missão, Objetivos e Informação sobre o Acervo 

 

 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 

 

 A fim de viabilizar maior praticidade ao usuário, e utilizando o potencial e as 

vantagens que a Internet oferece, o website da DBD elencou todos os seus serviços e produtos 

de forma a facilitar as buscas e acesso a esses pelo usuário, conforme ilustra a Figura 13. 
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Figura 13 – Informações sobre produtos e serviços 

 

 
 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 

 

Clicando em cada um desses links, o usuário encontrará uma definição do serviço 

prestado junto ao esclarecimento de algumas informações pertinentes para a solicitação do 

mesmo. Além disso, é possível solicitar alguns desses serviços, tais como: documento, 

informação e ficha catalográfica, através do preenchimento de um formulário online 

apresentado na Figura 14. 
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Figura 14 – Formulário para solicitação de serviços 

 

 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 

 

 O website fornece informações básicas sobre a equipe que compõe as Bibliotecas, tais 

como: nome do profissional, seu contato e o setor no qual trabalha, conforme apresentado na 

Figura 15.  

 

Figura 15 – Equipe 

 

 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 
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 São apresentados no website como os setores técnicos são divididos. Além disso, são 

detalhadas suas atribuições, contatos e endereço, para maiores esclarecimentos ao usuário 

interessado, conforme ilustra a Figura 16. 

 

Figura 16 – Seções  Técnicas 

 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 
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 Quanto ao acesso às Bibliotecas, o website dedica um espaço com informações 

detalhadas a respeito da obrigatoriedade da carteirinha da PUC ou a emitida pelas Bibliotecas, 

bem como a carteirinha provisória, dependendo da situação em que se encontre o usuário 

interno. A provisória também será usada pelos ususários externos, além de um formulário que 

serve para Bibliotecas externas que se interessem pelo empréstimo entre bibliotecas. Todas 

essas informações são apresentadas na Figura 17. 

 

Figura 17 – Informações sobre o acesso presencial 

 

 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 
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 A DBD da PUC-Rio promove alguns treinamentos, como Portal Capes, EndNote, 

dentre outros que são detalhados em seu website, conforme mostra a Figura 18. 

 

Figura 18 – Treinamentos 

 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 
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 Além de todos os aspectos informacionais acima apresentados, o website dedica um 

espaço voltado à apresentação dos dados quantitativos referentes ao acervo físico, eletrônico, 

número de usuários inscritos, total de consultas e empréstimos realizados naquele 

determinado ano, total de atendimento online, total de visitas no site e a área ocupada, 

conforme ilustra a Figura 19. 

 

Figura 19 – Estatísticas 

 

 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 

 

 Vale destacar que o website encontra-se desatualizado nessa categoria uma vez que a 

última estatística apresentada é referente ao ano de 2014. 
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Há de se considerar que, em uma perspectiva geral, a página apresentou mais pontos 

positivos do que negativos. Portanto, pode-se inferir que o website apresentou eficiência no 

cumprimento das funções informacionais. 

 

4.2 FUNÇÃO PROMOCIONAL 

 

No que concerne à função promocional a ser desenvolvida pelo site de uma biblioteca, 

considera-se o “[...] uso de ferramentas promocionais da Internet existentes no website [...]” 

(ARAÚJO, 1999/2000 apud AMARAL, 2005, p. 23). Utilizou-se a mesma metodologia 

aplicada para analisar as funções informacionais. Nesse contexto, os itens a serem observados 

são: 

 

 Selo com o logotipo da instituição; 

 Selo com o logotipo da biblioteca; 

 Janelas pop up e/ou links com informações sobre a biblioteca; 

 Banner; 

 Webcasting; 

 Animações; 

 Hot site. 

 

Em seguida, como feito na Função Informacional, a avaliação de cada item foi 

realizada de acordo com seu nível de esclarecimento informacional, sendo positivo (✓) e 

negativo (-), que pode ser conferida na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Avaliação dos itens referentes à Função Promocional do website da PUC-Rio 

 

FERRAMENTAS PROMOCIONAIS 

Item Avaliação 

Selo com o logotipo da Instituição ✓

Selo com o logotipo da Biblioteca ✓

Janelas pop up e/ou links com informações sobre a Biblioteca ✓

Banner ✓

Webcasting - 

Animações - 

Hot site - 

 

Fonte: Criado pela autora. 

 

Sendo assim, tangente aos recursos relacionados à apresentação como os itens “Selo 

com o logotipo da instituição”, “Selo com o logotipo da Biblioteca”, “Janelas pop up e/ou 

links com informações sobre a Biblioteca” e Banner, é possível afirmar que a página atendeu 

a todos os requisitos sugeridos. No entanto, quanto aos itens referentes à interatividade 

oferecida pelas ferramentas da Internet, tais como “Webcasting”, “Animações” e “Hot site”, o 

site da DBD não apresentou nenhum instrumento proposto por Amaral (2005). 

 Nessa perspectiva, de acordo com Amaral e Guimarães (2002 apud Prado, Peruzzo e 

Ohira, 2005, p. 14), é possível concluir que : 

 

As bibliotecas universitárias brasileiras ainda não utilizam a tecnologia disponível 

para a promoção por meio dos sites. Isso pode significar também desconhecimento 

do assunto. Esta situação é preocupante, uma vez que antes da presença da biblioteca 

na internet por meio dos seus sites, estudos sobre promoção indicavam que as 

atividades promocionais eram desenvolvidas de maneira insipiente e incipiente. 

 

 

 A partir dessa consideração, é essencial ressaltar a importância da busca por 

atualização dos profissionais da informação, a fim de não só tomar conhecimento dos recursos 

disponíveis para promover os serviços oferecidos pela unidade de informação, mas também 

utilizar ferramentas que proporcionem dinamismo e interatividade ao usuário no momento do 

acesso online. Assim, o website que utiliza as vantagens promocionais na Internet, pode, 

conforme salienta Guimarães, 2000: 
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[...] ajudar a biblioteca a melhorar sua imagem junto à comunidade e junto à 

respectiva organização mantenedora, divulgando ou informando aos usuários sobre a 

disponibilidade e os benefícios de seus serviços e produtos de informação, de modo 

a estimular o uso dos mesmos.  

  

No que se refere às ilustrações correspondentes aos itens presentes no site que atuam 

com a ferramenta promocional, tais como “Selo com o logotipo da Instituição”, “Selo com o 

logotipo da Biblioteca” e “Banner”, cabe destacar que já foram representados nas Figuras 10 e 

11 do item 4.1 do presente trabalho. Nessa perspectiva, é importante ressaltar, mais uma vez, 

que um ou mais itens presentes em uma função será também identificado em outras funções. 

No caso da função informacional e promocional, em ambas prevalece a categoria de 

fornecimento de informações sobre a instituição. Além delas, a função instrucional também se 

assemelha quanto a essa categoria, uma vez que instrui o usuário a utilizar os serviços, 

complementando-se também à função de pesquisa, que disponibiliza tais produtos e serviços 

online. Portanto, considerando que todas as funções trabalham com o intuito de promover as 

unidades de informação bem como seus recursos informacionais, é inevitável que os itens 

sejam pontuados em duas ou mais das funções estudadas. 

 

4.3 FUNÇÃO INSTRUCIONAL 

 

No que concerne à função instrucional, as autoras enfatizam que consiste em “[...] 

instruções sobre o uso dos recursos informacionais oferecidos pela biblioteca na forma 

tradicional e online disponíveis no website [...]” (ARAÚJO, 1999/2000 apud AMARAL, 

2005, p. 24).  

Nessa perspectiva, utilizou-se a mesma metodologia aplicada para analisar as funções 

supracitadas. Nesse contexto, os itens a serem observados são:  

 

 Perguntas mais frequentes; 

 Tutoriais sobre como usar serviços e produtos disponíveis no website; 

 Informações sobre como usar serviços e produtos oferecidos pela biblioteca; 

 

Assim, conforme realizado nas avaliações anteriores, a Tabela 6 consiste na análise do 

desempenho do site quanto à sua Função Instrucional, tendo por indicação positivo (✓) e 

negativo (-). 
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Tabela 6 – Avaliação dos itens referentes à Função Instrucional do website da PUC-Rio 

 

INSTRUÇÕES SOBRE O USO DOS RECURSOS INFORMACIONAIS 

Item Avaliação 

Perguntas mais frequentes ✓

Tutoriais sobre como usar serviços e produtos disponíveis no website ✓ 

Informações sobre como usar serviços e produtos oferecidos pela biblioteca ✓ 

 

Fonte: Criado pela autora. 

 

 Conforme podemos observar na tabela apresentada, os usuários podem sanar muitas de 

suas dúvidas sem precisar entrar em contato com algum responsável envolvido com o website, 

uma vez que se faz presente a categoria “Perguntas mais frequentes” que, conforme será 

ilustrado no final da análise, é bem rica, contendo diferentes categorias a fim de elucidar 

dúvidas dos usuários remotos. 

 Dois outros itens propostos pelas autoras estudadas que atuam na ferramenta 

instrucional do website em análise são “Informações sobre como usar serviços e produtos 

oferecidos pela biblioteca” e “Tutoriais sobre como usar serviços e produtos disponíveis no 

website”. Ambos consistem em orientar o usuário quanto à utilização clara dos serviços e 

produtos disponíveis tanto nas instalações físicas das Bibliotecas quanto online, como por 

exemplo as diferentes bases de dados oferecidas online para pesquisa, bem como os diferentes 

serviços oferecidos pelas Bibliotecas como cópia, sala multimídea, rede wireless, visita 

guiada, dentre outros. 

Portanto, a fim de corroborar a presente avaliação, serão apresentadas ilustrações que 

apontam todos itens encontrados no website através de setas ou círculos que os identificam, 

quando necessário.   

Conforme já foi dito anteriormente, o website elenca uma lista de categorias a fim de 

sanar as dúvidas de seus usuários, conforme ilustra a Figura 20. Além disso, abre espaço para, 

caso não haja alguma dúvida respondida através daquela lista, o usuário entrar em contato 

pelo “Fale Conosco”, item este que será abordado mais adiante. 
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Figura 20 – Perguntas mais frequentes 
 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 

 

O website  disponibiliza links com materiais para treinamento em diferentes bases de 

dados para pesquisa, conforme ilustrado na Figura 21 que refere-se à parte da página voltada 

para os diferentes treinamentos disponíveis. 

 

Figura 21 – Tutoriais sobre como usar serviços disponíveis no website 

 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 
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 Além dos serviços e produtos oferecidos online, o website também disponibiliza 

orientações sobre como os usuários podem utilizar os serviços oferecidos nas Bibliotecas, 

como forma de orientá-los previamente  para agilizar o seu tempo. Dependendo do tipo de 

serviço, como o de cópia, por exemplo, já vem especificado em uma tabela alguns valores, 

conforme podemos ver na Figura 22. 

 

Figura 22 – Orientações sobre como utilizar o Serviço de Cópia 

 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 
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 Outro serviço que é oferecido nas Bibliotecas da PUC-Rio é o de Visitas Guiadas, que 

também recebe um espaço no website com algumas orientações sobre como solicitar esse 

serviço junto a uma das Bibliotecas, conforme ilustrado na Figura 23.  

 

Figura 23 – Orientações sobre como utilizar o serviço de Visitas Guiadas 
 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 

 

 Portanto, pode-se concluir que, a partir da análise apresentada, as funções referentes à 

ferramenta instrucional são claramentes disponibilizadas aos usuários com o intuito de 

orientá-los quanto à utilização dos serviços e produtos disponíveis tanto online quanto nas 

Bibliotecas da PUC-Rio, agilizando o tempo do usuário e apresentando, assim, eficiência 

máxima no cumprimento das funções presentes nessa categoria. 

 

4.4 FUNÇÃO REFERENCIAL 

  

No que concerne à função referencial, as autoras apontam que consiste em “[...] links 

para outras fontes de informação existentes no website [...]” (ARAÚJO, 1999/2000 apud 

AMARAL, 2005, p. 24). Nesse contexto, os itens a serem observados são:  
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 Links para bases de dados; 

 Links para mecanismos de busca; 

 Links para websites de outras bibliotecas; 

 Links para materiais de referência (tal como dicionários e enciclopédias); 

 Links para periódicos eletrônicos; 

 Links para websites de instituições. 

 

Assim, conforme realizado nas avaliações anteriores, a Tabela 7 consiste na análise do 

desempenho do site quanto a sua Função Referencial, tendo por indicação positivo (✓) e 

negativo (-). 

 

Tabela 7 – Avaliação dos itens referentes à Função Referencial do website da PUC-Rio 

 

LINKS PARA OUTRAS FONTES DE INFORMAÇÃO 

Item Avaliação 

Links para bases de dados ✓ 

Links para mecanismos de busca ✓ 

Links para websites de outras bibliotecas ✓ 

Links para materiais de referência (tal como dicionários e enciclopédias) - 

Links para periódicos eletrônicos ✓ 

Links para websites de instituições ✓ 

 

Fonte: Criado pela autora. 

 

O site da DBD da PUC-Rio disponibiliza links para outras fontes de informação 

existentes na web, oferecendo opções de busca à bibliotecas, editoras, livrarias, sites de 

pesquisa e por áreas do conhecimento. Também apresenta um link, separadamente, para o 

portal de periódicos da Capes.  

              No que confere o acesso às bibliotecas, pode-se optar pelas brasileiras ou 

estrangeiras. Para cada uma delas há uma listagem alfabética de modo a ordenar e facilitar o 

acesso à biblioteca de interesse. Para consultar as editoras e livrarias, utiliza-se o mesmo 

procedimento, além de também disponibilizar links para diversos sebos. Quanto aos sites de 
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pesquisa, oferece mecanismos para a localização de informações pela Internet, como é o caso 

do Altavista, Bing, Google acadêmico, Scirus, WebCrawler, dentre outros. Já os links por 

departamento e área do conhecimento, permitem acessar sites e bases de dados, oferecendo 

um amplo universo de opções de busca.  

Portanto, a fim de corroborar a presente avaliação, serão apresentadas ilustrações que 

apontam todos itens encontrados no website através de setas ou círculos que os identificam, 

quando necessário. 

 Quanto às bases de busca, o website oferece uma espaço para os usuários escolherem a 

área de conhecimento de sua preferência. Após selecionar a área, aparecem links para bases 

de dados e sites, tanto nacionais quanto internacionais, que contemplam a área de 

conhecimento escolhida, conforme mostra a Figura 24. 

 

Figura 24 – Links para bases de dados 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 
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Além desses links, o website também disponibiliza outros links referentes à 

mecanismos de busca e pesquisa que são utilizados para encontrar informações na Internet 

sobre o assunto de interesse do usuário, como o Google Acadêmico, por exemplo, conforme 

nos mostra a Figura 25. 

 

Figura 25 – Links para mecanismos de busca 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 

 

 Existe ainda um espaço com links que redirecionam à websites de outras bibliotecas, 

tanto nacionais quanto estrangeiras, conforme ilustra a Figura 26. 
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Figura 26 – Links para websites de outras bibliotecas  

 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 

 

Quanto ao link referente aos periódicos online, vale destacar que ao clicar em 

“Livros/Periódicos OnLine”, só tem acesso a eles aqueles que possuem cadastro na Biblioteca 

com algum dos perfis já apresentados anteriormente. Porém, na parte superior, na caixa de 

pesquisa, o usuário tem a opção de digitar o assunto de seu interesse, como por exemplo, 

Bibliotecas Universitárias. Ao clicar no link “Pesquisar”, o usuário será direcionado a uma 

página com uma lista
2
 de livros e artigos de periódicos em formato PDF que tratam do tema 

Bibliotecas Universitárias. A caixa de pesquisa é ilustrada na Figura 27. 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 A referida lista de livros e periódicos será ilustrada no item 4.5. 
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Figura 27 – Link para Periódicos Online 

 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: < http://www.dbd.puc-rio.br/>. 

 

Além dos links acima apresentados, o website também disponibiliza ao usuário uma 

gama de sites de editoras e livrarias nacionais e internacionais, conforme ilustra a Figura 28.  
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Figura 28 – Links para websites de outras instituições 

 

 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 

 

              Desta forma, a função referencial oferecida pelo site é de fácil localização e 

apresenta, de forma organizada, todas as informações necessárias a uma boa orientação dos 

usuários quanto às fontes de informação disponíveis para uso, ampliando o acesso além do 

site da biblioteca.     

 

4.5 FUNÇÃO DE PESQUISA 

 

No que concerne à função de pesquisa, as autoras apontam que consiste em “[...] 

serviços e produtos oferecidos online no website de biblioteca [...]” (ARAÚJO, 1999/2000 
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apud AMARAL, 2005, p. 24). Nesse contexto, há de se considerar que uma das características 

mais marcantes da Internet é a facilidade, conforto e economia de tempo. Sendo assim, deve-

se levar em consideração para esta análise os produtos e serviços online oferecidos. Para tal, 

seguem os aspectos e seus respectivos itens a serem observados: 

 

a) Serviços: 

 Empréstimos; 

 Renovação; 

 Reserva; 

 Referência. 

 

b) Produtos: 

 Catálogo online; 

 Lista de periódicos; 

 Material Bibliográfico online. 

 

Assim, conforme realizado nas avaliações anteriores, a Tabela 8 consiste na análise do 

desempenho do site quanto a sua Função de Pesquisa, tendo por indicação positivo (✓) e 

negativo (-). 

 

Tabela 8 – Avaliação dos itens referentes à Função de Pesquisa do website da PUC-Rio 

SERVIÇOS PRODUTOS 

Item Avaliação Item Avaliação 

Empréstimo ✓ Catálogo ✓ 

Renovação ✓ Lista de Periódicos ✓ 

Reserva ✓ Material Bibliográfico online ✓ 

Referência ✓
  

 

Fonte: Criado pela autora. 

 

Como podemos observar, o site da DBD possui serviços de empréstimo, renovação e 

reserva online. Para ter acesso aos serviços disponíveis, os usuários precisam se cadastrar nas 
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categorias que se inserem, tais como: aluno, ex-aluno, funcionário, professor e visitante pois, 

cada uma delas tem suas regras definidas conforme apresentado no capítulo anterior.  

Também encontram-se disponíveis no site periódicos do Portal da Capes assinados 

pela biblioteca, sendo possível ser pesquisados em várias bases de dados simultâneas e 

localizar periódicos e e-books por título ou área do conhecimento, base de dados para consulta 

agrupadas por tipo de departamento pela ordem alfabética e centro acadêmico e materiais 

bibliográficos online.  

Portanto, a fim de corroborar a presente avaliação, serão apresentadas ilustrações que 

apontam todos itens encontrados no website através de setas ou círculos que os identificam.  

O primeiro serviço oferecido nas Bibliotecas que é disponibilizado no website refere-

se ao Empréstimo. Conforme ilustra a Figura 29, podemos observar algumas informações 

importantes a respeito da utilização desse serviço, como proceder, quem pode utilizá-lo, bem 

como suas modalidades que se dividem em Empréstimo Domicilair, Empréstimo Especial e 

Empréstimo entre Bibliotecas. Clicando em cada um deles, o usuário terá maior 

esclarecimento sobre cada modalidade.  

 

Figura 29 – Serviço de Empréstimo 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 
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 Além do serviço de empréstimo, o website também disponibiliza ao seu usuário o 

serviço de reserva, apontando as diretrizes necessárias para o seu procedimento e solicitação, 

conforme ilustra a Figura 30. 

 

Figura 30 – Serviço de Reserva 

 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 

  

 O website oferece ainda o serviço de renovação, que pode ser realizado tanto 

fisicamente quanto pela Internet, desde que seja seguida as orientações necessárias para tal, 

conforme ilustra a Figura 31. 

  

Figura 31 – Serviço de Renovação 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 



62 

 

 O usuário tem a opção de consultar termos referentes ao tema da sua pesquisa na parte 

do “Catálogo”, ilustrado na Figura 32, a partir do preenchimento de alguns campos sugeridos, 

a fim de recuperar com precisão as obras que possuam informações relevantes ao seu tema de 

pesquisa. 

 

Figura 32 – Catálogo 

 

 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-

rio.br/pergamum/biblioteca/index.php> 

 

Quanto à lista de periódicos, o usuário pesquisa o tema de interesse, como por 

exemplo, Bibliotecas Públicas. Ao clicar no link “Pesquisar”, o usuário será direcionado a 

uma página com uma lista de livros e artigos de periódicos em formato PDF que tratam do 

tema Bibliotecas Públicas, conforme ilustra a Figura 33. 
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Figura 33 – Lista de Periódicos 

 

 
 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: 

<http://pucrio.summon.serialssolutions.com/search?s.q=Bibliotecas&spellcheck=true&x=0&y=0#!/search?ho=t

&l=br-PT&q=Bibliotecas%20P%C3%BAblicas>. 

 

Portando, podemos concluir que através das observações feitas no site, as funções de 

pesquisa são bem expostas de forma a atender as necessidades dos usuários, proporcionando a 

maximização do uso da biblioteca e seus serviços, facilitando e poupando a vida dos usuários, 

além de implementar o acesso e a disseminação da informação. 

 

4.6  FUNÇÃO DE COMUNICAÇÃO 

 

No que concerne à função de comunicação, as autoras enfatizam que consiste em “[...] 

mecanismos para estabelecer relacionamentos [...]” (ARAÚJO, 1999/2000 apud AMARAL, 

2005, p. 24). Ou seja, utilizar a ferramenta de comunicação a fim de expressar  interesse pelo 

diálogo com seu público pois, conforme salientam Amaral e Guimarães (2008): 
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O relacionamento que a unidade de informação deseja manter com seus públicos 

será o reflexo do processo de comunicação utilizado no ambiente físico da prestação 

de serviços da unidade de informaçâo ou no seu website, que é a representação da 

sua identidade como órgão prestador de serviços na web.  

 

Nesse contexto de utilização do potencial da ferramenta de comunicação no website, 

os itens a serem observados são:  

  

 Cadastro de Usuários; 

 Opinião / Satisfação dos Serviços / Sugestões – Críticas; 

 Link de Contato com a Biblioteca; 

 Pesquisar Opnião Sobre o Site; 

 Coleta de Sugestão de Compra 

 

Assim, conforme realizado nas avaliações anteriores, a Tabela 9 consiste na análise do 

desempenho do site quanto a sua Função de Comunicação, tendo por indicação positivo (✓) e 

negativo (-). 

 

Tabela 9 – Avaliação dos itens referentes à Função de Comunicação do website da PUC-Rio 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Item Avaliação 

Cadastro de Usuários - 

Opinião / Satisfação dos Serviços / Sugestões - Críticas - 

Link de Contato com a Biblioteca ✓ 

Pesquisar Opinião Sobre o Site - 

Coleta de Sugestão de Compra - 

 

Fonte: Criado pela autora. 

 

A criação do site pode ser visto como uma grande ferramenta para viabilizar o 

relacionamento entre os usuários e a biblioteca. Esse relacionamento se iniciaria com o 

Cadastramento do Usuário, que esta biblioteca disponibiliza em distintas classificações por 

tipo de usuário como já foi visto. Se o usuário for aluno, professor ou funcionário, terá 

isenção de taxas quanto ao acesso aos serviços da biblioteca. Se for ex-aluno, terá que se 
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identificar na Biblioteca Central com uma carteirinha de associado à instituição selecionando 

um plano de seu interesse seguido de taxação. Porém, esse serviço de cadastramento só é feito 

presencialmente, de modo que ainda não há a opção de facilidade para o usuário realizar pelo 

website da DBD. 

Quanto ao link de contato, o site disponibiliza o item “Fale Conosco” em sua página 

inicial, onde o usuário pode se comunicar por chat no Atendimento online ou Contato off-line. 

No atendimento online, existe um horário de funcionamento das operadoras, tendo como 

segunda opção o Contato off-line, que propõe ao usuário deixar seu e-mail para resposta de 

sua dúvida. Os telefones e e-mails das bibliotecas também são disponibilizados em diferentes 

links do site. Os emails de toda equipe encontram-se no item “Informações - Equipe”, 

conforme apresentado anteriormente, presente na sua página inicial, garantindo, assim, a 

comunicação de todos os funcionários em diferentes seções. 

A Versão Mobile é uma versão desenvolvida para promover a aproximação entre os 

usuários e a biblioteca. Funciona como aplicativo para celulares com acesso à Internet, 

falicitando a comunicação e o relacionamento. Em sua página inicial, logo será solicitada suas 

informações de cadastro para usufruir de seus serviços. Sendo assim, o usuário pode 

visualizar suas reservas (disponíveis ou não), e renovação do prazo dos livros já emprestados. 

Portanto, a fim de corroborar a presente avaliação, serão apresentadas ilustrações que 

apontam todos itens encontrados no website através de setas ou círculos que os identificam, 

quando necessário.  

O website disponibiliza algumas possibilidades de comunicação entre o usuário e a 

equipe. No link “Fale Conosco”, o usuário encontra alguns contatos que já foram apresentados 

também em outras páginas do website, como telefones, e-mails e o chat, conforme ilustra a 

Figura 34. 
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Figura 34 – Fale Conosco 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 

 

 Além disso, existe um link em que o usuário clica e é direcionado para uma caixa de e-

mail, conforme ilustra a Figura 35. 

 

Figura 35 – Contato via E-mail 

 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 
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No link “Chat”, o usuário tem a possibilidade de se comunicar por intermédio do 

atendimento online, ilustrado na Figura 36, caso alguém da equipe, que é identificado pelo 

nome e foto, esteja disponível naquele momento para atendê-lo. 

 

Figura 36 – Atendimento Online 
 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 

  

 No caso de não ter ninguém da equipe online para atender o usuário naquele momento, 

ele tem a opção de deixar uma mensagem com seu enereço eletrônico e a informação que 

deseja esclarecer, para ser respondida quando possível por alguém da equipe quando este 

estiver online. Sendo assim, podemos observar o contato off-line na Figura 37. 

 

Figura 37 – Contato Off-Line 
 

 

Fonte: Site da Divisão de Bibliotecas PUC-Rio. Disponível em: <http://www.dbd.puc-rio.br/>. 
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Portanto, a partir do que foi exposto, podemos inferir que a função de comunicação 

presente no website analisado segue uma forte tendência voltada à comunicaão de uma única 

via, devido a falta de espaço para os usuários opinarem e deixarem suas sugestões quanto ao 

desempenho referente aos serviços e produtos oferecidos pelas bibliotecas. Quanto a isso, 

Cunha (2000) enfatiza que: 

 

O processo de comunicação por meio do website para o relacionamento com os 

diversos públicos deve oferecer todas as facilidades possíveis. Deve ser em duas 

vias e permitir a comunicação tanto da unidade de informação em direção aos seus 

públicos, como desses públicos para a unidade de informação. Somente assim 

poderá ser promovido o equilíbrio entre os interesses da organização e dos seus 

públicos. No caso das bibliotecas, esse processo poderá ajudar a alcançar um maior 

número de usuários, em menor tempo e com a possibilidade de custos razoáveis.  
 

Nessa perspectiva, como consequência dessa comunicação de forma assimétrica, 

observado no website da DBD da PUC-Rio, as bibliotecas podem compromoter sua 

credibilidade como prestadoras de serviços de informação na Internet uma vez que não 

acompanham as mudanças exigidas no cenário tecnológico em que estão inseridas. 

 

4.7 DESEMPENHO DO WEBSITE 

 

A partir da apresentação e análise das seis funções a serem desempenhadas por 

websites de bibliotecas e a fim de expor essa análise de cada função de uma forma geral, foi 

calculado o desempenho do website no que concerne à aplicação de suas funções diante dos 

itens listados e sugeridos pelas autoras, resultando, assim, nos seguintes dados finais: 

 

 Função de Pesquisa: 100% 

 Função Instrucional: 100% 

 Função Referencial: 83% 

 Função Informacional: 71% 

 Função Promocional: 57% 

 Função de Comunicação: 20% 

 

MÉDIA FINAL DO DESEMPENHO DO SITE: 71,83% 

 

Os resultados estão dispostos no Gráfico 1 para uma melhor visualização do 

desempenho final dentro de cada função analisada. 
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Gráfico 1 – Desempenho do website da PUC-Rio 

 

 

Fonte: Criado pela autora. 

 

Portanto, pode-se inferir que a interface do portal é bastante amigável, com baixos 

índices de links corrompidos, o que reafirma a eficiência da usabilidade do site. As 

informações contidas são de caráter sintético e objetivo, facilitando o acesso às mesmas. 

Entretanto, o perfil conciso do portal dá preferência ao não uso de recursos interativos, como 

animações e vídeos, o que agrega uma característica estática, em detrimento de maior 

dinamismo que o site poderia conter. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise revelou que o website da DBD da PUC-Rio atende a todos os requisitos 

essenciais para o atendimento das demandas informacionais dos seus usuários, esses que 

utilizam o recurso da Internet para o acesso remoto. 

De acordo com os dados coletados, houve um completo aproveitamento dos recursos 

ligados à função de pesquisa, no que concerne aos campos de busca no catálogo online, os 

links para acesso aos periódicos eletrônicos e o redirecionamento para o acesso em outras 

bases de dados proporcionam não só melhores condições para a prestação dos serviços de 

referência oferecidos, como também precisão na recuperação das informações demandadas. 

Esse fator pode ser observado no ótimo desempenho dos itens que contemplam a função 

referencial, que apresentou alto nível de satisfação, segundo o estudo realizado. 

Em relação à função informacional, podemos considerar que, apesar da ausência de 

alguns elementos relevantes para uma melhor percepção da DBD da PUC-Rio, o site 

apresentou, no geral, aproveitamento positivo dos itens que oferecem as informações 

fundamentais que definem o perfil informacional das unidades supracitadas. 

No que concerne à função instrucional, a análise constata a concisão das informações 

que auxiliam a navegação pelo portal, o que não tira o mérito da clareza e da objetividade das 

instruções apresentadas, principalmente pelo link “dúvidas frequentes” e da possibilidade do 

esclarecimento pelos canais de atendimento online.  

Referente à função de comunicação, a disposição de diversos canais de relacionamento 

com o usuário, tais como o chat e as redes sociais, são pontos favoráveis do website da DBD 

da PUC-Rio. Entretanto, o portal carece de ferramentas que tornem possíveis a avaliação 

pelos usuários dos serviços prestados e a sugestão de aquisições que podem ser feitas pelas 

unidades de informação, por exemplo, imprescindíveis para o melhoramento das funções 

relacionadas ao atendimento e à satisfação das demandas informacionais. Essa tendência 

limitada de atuação concernente à ferramenta de comunicação com seu público deve ser 

observada pelos profissionais da informação a fim de ser corrigida com o intuito de garantir 

que as unidades de informação sobrevivam como organizadoras responsáveis por difundir 

conhecimento e informação. 

A função promocional também poderia ter sido melhor aproveitada com uso de 

ferramentas interativas que a web oferece, como streaming, hot sites e animações. Vale 

reafirmar que a aplicação desses recursos proporciona ao usuário não só maior dinamização, 
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mas também possibilita o uso de informações em outros suportes que utilizam linguagens não 

verbais, tornando a navegação pelo portal menos monótona.   

Procurou-se calcular também o desempenho do site em aplicar essas funções, com a 

finalidade de expor uma análise mais clara dos dados levantados. Foi preciso uma avaliação 

do desempenho de cada função em atender os itens listados, para que assim fosse possível se 

chegar aos dados finais. 

O site da DBD da PUC-Rio apresentou, portanto, resultado positivo no que tange às 

funções estudadas, que auxiliam o site quanto à usabilidade e ao cumprimento da missão e do 

objetivo das unidades de informação: atendimento das demandas informacionais, com 

precisão, agilidade e praticidade.  

Sendo assim, a análise ora proposta nos elucida quanto à importância dos websites das 

bibliotecas, bem como as possibilidades extensas de aplicação dos recursos oferecidos pela 

Internet, a fim de maximizar o desempenho, bem como promover os serviços das unidades de 

informação, aliados à era digital e às novas demandas da sociedade tecnológica. 

Portanto, vale pontuar que, atualmente, o bibliotecário, além de possuir a capacidade 

de promover e intermediar a interação dos usuários com as ferramentas de busca virtuais, 

também deve avaliar se as interfaces destas são de fácil uso, com o objetivo de propor 

mudanças necessárias, sempre em busca da satisfação do usuário e da eficiência e eficácia do 

sistema.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

REFERÊNCIAS 

 

AMARAL, Sueli Angélica do; SOUZA, Katyusha Madureira Loures de. Funções 

desempenhadas pelos websites de bibliotecas jurídicas governamentais brasileiras. 

Investigación Bibliotecológica, México, v. 22, n. 46, dic. 2008. Disponível em: 

<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-358X2008000300008>. 

Acesso em: 10 de outubro de 2015.  

 

AMARAL, Sueli Angélica do; GUIMARÃES, Tatiara Paranhos. Websites de unidades de 

informação como ferramentas de comunicação com seus públicos. Revista Eletrônica de 

Biblioteconomia e Ciência da Informação, v.13, n. 26, 2008. 

 

AMARAL, Sueli Angélica do. WEB SITES: uso de tecnologias no cumprimento das funções 

da biblioteca. Informação & Sociedade., João Pessoa, v. 15, n. 2, p. 15-40, jul./dez. 2005. 

 

AMARAL, Sueli Angélica do; GUIMARÃES, Tatiara Paranhos. Funções desempenhadas 

pelos sites das bibliotecas universitárias do Distrito Federal. In: CONGRESSO BRASILEIRO 

DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 20, 

Fortaleza, 20 2. Anais eletrônicos. Fortaleza : UFC, 2002. 1 CD-ROM 

 

BOHMERWALD, Paula. Uma proposta metodológica para avaliação de bibliotecas digitais: 

usabilidade e comportamento de busca por informação na Biblioteca Digital da PUC-Minas. 

Ciência e Informação, Brasília, v. 34, n. 1, p.95-103, jan./abr. 2005. 

 

COELHO, Clara Duarte. O novo perfil do profissional bibliotecário diante das transformações 

sociais e tecnologias. In: ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE 

BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO, GESTÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 

33, 2010, João Pessoa. Anais... João Pessoa: UFPB, 2010. 

 

 

CUNHA, Murilo bastos da. Constuindo o futuro: a biblioteca universitária brasileira em 2010. 

Ciência da Informação, v. 29, n. 1, p. 71-89, jan./anr. 2000. 

 

DIAS, Cláudia. Usabilidade na Web: criando portais mais acessíveis. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Alta Books, 2007. 

 

CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. vol.1. Trad. Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 8 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005. 

 

FURTADO, José Afonso. Bibliotecas na era digital. Revista de Biblioteconomia de 

Brasília, v. 22, n.1, p. 3- 17, 1998. 



73 

 

LANCASTER, F. W. Ameaça ou oportunidade? O futuro dos serviços de biblioteca à luz das 

inovações tecnológicas. Revista da Escola de Biblioteconomia UFMG, v. 23, n. 1, p. 7 – 27, 

jan./ jun., 1994. Disponível em: <http://www.unifai.edu.br/upload/aula/LANCASTER%20-

%20Amea%C3%A7a%20ou%20Oportunidade....pdf>. Acesso em: 12 de março de 2016. 

 

MARCONDES, Carlos H. Tecnologias da informação e impacto na formação do profissional 

da informação. Transinformação, Campinas, v. 11, n. 3, p. 189-193, set./dez. 1999. 

 

MARCHIORI, Patrícia Zeni. “Ciberteca” ou biblioteca virtual: uma perspectiva de 

gerenciamento de recursos de informação. Ciência da Informação, Brasília, v. 26, n. 2, p. 1- 

10, maio/ago. 1997. 

 

MORIGI, Valdir José; PAVAN, Cleusa. Entre o “tradicional” e o “virtual”: o uso das 

tecnologias de informação e comunicação e as mudanças nas bibliotecas universitárias. 

Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina, v. 8/9, p. 54 – 69, 2003/2004.  

 

NASCIMENTO, José Antonio Machado de; AMARAL, Sueli Angélica do. Avaliação de 

usabilidade na Internet. Brasília: Thesaurus, 2010. 

 

PEREIRA, Fernanda. Avaliação de usabilidade em bibliotecas digitais: um estudo de caso. 

2011. 121 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Universidade Federal de 

Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011. 

 

PRADO, Noêmia Schoffen; PERUZZO, Tarcila; OHIRA, Maria Lourdes Blatt. Análise dos 

sites das bibliotecas universitárias do estado de santa Catarina: funções e usabilidade. Revista 

ACB, Santa Catarina, v. 10, n. 1, p. 76 - 106, jan./dez. 2005. Disponível em: 

<http://revista.acbsc.org.br/racb/article/view/416>. Acesso em: 24 de janeiro de 2016. 

 

ROCHA, Heloísa Vieira; BARANAUSKAS, Maria Cecília Calani. Design e avaliação de 

interfaces humano-computador. Campinas: UNICAMP, 2003. 

 

SEMELER, Alexandre Ribas. Concepção de interfaces para websites de bibliotecas 

universitárias: projeto, elaboração, e gestão de informação em meio digital. Revista Digital 

de Biblioteconomia e Ciência da Informação., Campinas, v. 11, n. 1, p. 72 - 82, jan./abr. 

2013. Disponível em: 

<http://www.sbu.unicamp.br/seer/ojs/index.php/rbci/article/view/539/pdf>. Acesso em: 25 de 

janeiro de 2016. 

 

SILVA, Helena Pereira da; ABREU, Aline França de. Considerações sobre o bibliotecário 

frente às tecnologias de informação. Revista ACB, Santa Catarina, Florianópolis, v. 4, n. 4, 

p.98-110, 1999. 



74 

 

SILVIA, Patrícia Maria. O comportamento dos usuários de bibliotecas em sistemas de 

informação. TransInformação, Campinas, v. 20, n. 3, p. 255-263, set./dez., 2008.  

 

TAMMARO, Anna Maria; SALARELLI Alberto. A biblioteca digital. Brasília: Briquet de 

Lemos/Livros, 2008. 

 

 

TEIXEIRA, Cenidalva M. de S.; MARINHO, Raimunda Ramos. O ensino das tecnologias de 

informação na formação profissional do bibliotecário. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE 

BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 14., 2006, Salvador. Anais..., Salvador, BA: UFBA, 

SIBI, 2006. 

 


