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RESUMO 

 

 

O marketing digital é um instrumento gerencial que visa melhorar o desempenho das 

organizações, mediante o conhecimento das demandas de sua clientela e a promoção de serviços 

customizados. Para tanto, ele deve integrar o planejamento estratégico das organizações e ser 

explicitado na forma de um plano de marketing. Nesta perspectiva, o desenvolvimento deste 

tema teve como campo os Sistemas de Bibliotecas das Universidades Federais da Região 

Nordeste do Brasil, em número de nove, com o objetivo de identificar se esses Sistemas adotam 

o Planejamento Estratégico e, nele, o marketing digital para promover os produtos e serviços 

por meio das mídias sociais. Quanto aos procedimentos metodológicos, trata-se de uma 

pesquisa exploratório-descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa; para dar 

cumprimento a estes, realizou-se uma pesquisa documental, aplicou-se um questionário para 

coleta de dados aos diretores dos Sistemas e procedeu-se à observação direta dos respectivos 

sites e de suas páginas de Facebook. Os resultados do estudo constataram que a maioria dos 

SIBI pesquisados, apesar da ausência de atualização periódica das páginas do Facebook, usa 

essa mídia social na perspectiva do marketing digital, o que se compreende como positivo. No 

entanto, conclui-se que as respostas dos diretores, em sua maioria, conforme demonstrado na 

análise de dados, não correspondem ao que diz a literatura a respeito do plano de marketing 

dentro do planejamento estratégico, nem ao que foi observado diretamente nos sites dos SIBI e 

em suas páginas do Facebook. 

 

Palavras-chave: Sistemas de Biblioteca – Bibliotecas Universitárias. Marketing digital. 

Planejamento Estratégico. Mídia Social. 
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ABSTRACT 

 

 

Digital marketing is a management tool that aims to improve the performance of organizations, 

by knowing the demands of their clientele and promoting customized services. To do so, it must 

integrate the strategic planning of organizations and be explicit in the form of a marketing plan. 

In this perspective, the development of this theme was carried out by the Federal University 

Libraries Systems of the Northeastern Region of Brazil, in a number of nine, with the objective 

of identifying if these Systems adopt Strategic Planning and, in it, digital marketing to promote 

the products and services through social media. As for the methodological procedures, this is 

an exploratory-descriptive research, with a qualitative and quantitative approach; to comply 

with them, a documentary research was carried out, a questionnaire was applied for data 

collection to the Directors of the Systems and a direct observation was made of the respective 

sites and their Facebook pages. The results of the study found that most of the SIBI surveyed, 

despite the lack of periodic updating of Facebook pages, uses this social media in the 

perspective of digital marketing, which is understood as positive. However, it is concluded that 

the directors' answers, for the most part, as shown in the data analysis, do not correspond to 

what the literature says about the marketing plan within the strategic planning, nor to what was 

observed directly on the SIBI and its Facebook pages. 

 

Keywords: Library Systems - University Libraries. Digital marketing. Strategic planning. 

Social media. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As universidades, desde a Idade Média até os tempos atuais, tiveram sua trajetória 

caracterizada por muitos marcos revolucionários, que transformaram essas instituições em 

locais difusores do conhecimento para a educação de toda sociedade e não somente para uma 

minoria privilegiada, como os membros do clero da Igreja católica e das pessoas de maior poder 

aquisitivo. Acompanhando esse percurso e alinhada à missão e aos objetivos das universidades, 

as bibliotecas universitárias (BU), como unidades inseridas na Universidade, têm a finalidade 

de reunir e gerenciar o acervo de informação especializada e disponibilizá-lo à respectiva 

comunidade, subsidiando as atividades de ensino, pesquisa, inovação, extensão e 

administração, promovendo seus produtos e serviços, capacitação do usuário, no que tange à 

busca e acesso à informação e ao desenvolvimento da atitude científica do estudante. 

Nos últimos anos, as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) se 

inseriram cada vez mais nas atividades práticas da sociedade, além de ter desencadeado novos 

meios de comunicação, que fizeram surgir novas necessidades e novos modos de vida da 

população. Nesse contexto, desde o seu advento, a internet vem aumentando a capacidade de 

comunicação entre os bibliotecários e os usuários, além de proporcionar diversidade na oferta 

dos seus produtos e serviços, em um espaço interativo, com uma miscelânea de conteúdos e 

operações, que favorecem a aproximação e participação do usuário com a BU. 

 Nessa perspectiva, faz-se importante salientar que parte das práticas bibliotecárias 

universitárias é divulgar os serviços promovidos pela biblioteca, ainda que de modo incipiente, 

amador e, sobretudo, de forma descontinuada. No entanto, para prestar serviço eficiente à 

comunidade de usuários e garantir um funcionamento mais dinâmico e produtivo para a 

sociedade, as bibliotecas precisam praticar o marketing, aplicando-o, sistematicamente. Para 

tanto, é preciso que os bibliotecários compreendam o significado da aplicação desse processo 

gerencial e de seu impacto direto nos resultados de consulta e acesso ao acervo e aos serviços 

da biblioteca, bem como é imprescindível conhecer os conceitos, princípios, métodos e técnicas 

do marketing. 

O marketing digital apresenta-se como uma ampliação de técnicas e estratégias para 

compreensão das necessidades e a posterior satisfação dos usuários da BU, alcançada por meio 

de um ambiente inserido nas novas tecnologias de comunicação e informação, em especial a 

internet, espaço que permanece em contínuo crescimento, não somente no desktop, mas nos 

aparelhos celulares, em tablet, entre outros dispositivos tecnológicos. Assim, o marketing 

digital enfatiza sobremaneira uma comunicação multidirecional possibilitada pela Web 2.0: 
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tanto a instituição, quanto o usuário, estão inseridos neste ambiente, onde se comunicam, 

participam, produzem e compartilham conteúdos, o que corrobora um estreitamento no 

relacionamento de ambos. 

Maior sucesso ainda pode ser alcançado pela biblioteca tanto em seu funcionamento, 

quanto em seus resultados, se o plano de marketing estiver associado, desde sua concepção, ao 

planejamento estratégico dos Sistemas de Bibliotecas (SIBI) das Instituições Federais de 

Educação Superior (IFES), institucionalizados como órgão coordenador das bibliotecas 

universitárias setoriais. Esse plano de marketing funciona como um instrumento capaz de se 

antecipar à aplicação de qualquer processo gerencial, levantando as características do ambiente 

externo e da potencial clientela da biblioteca.  

Além disso, a literatura da área de Administração e Ciência da Informação (CI) aponta 

como positiva a inserção do marketing digital no planejamento estratégico, na perspectiva de 

identificar a necessidade da clientela e, especificamente no âmbito das bibliotecas 

universitárias, Gonzalez-Fernandez-Villavicencio (2012) sugere que elas incorporem planos de 

marketing aos seus planos estratégicos, a fim de melhor conhecer e atender as necessidades 

informacionais dos usuários, reforçando a ideia de que a inserção do marketing no planejamento 

estratégico intensifica a possibilidade de melhor atendimento às necessidades do usuário, pois 

proporciona a oportunidade de realização de serviços e produtos diretamente focados nos seus 

interesses. 

Ainda na perspectiva da Ciência da Informação, Santos e Lubisco (2018) trazem no 

artigo O desenvolvimento do marketing e sua aproximação com os paradigmas da ciência da 

informação um arcabouço teórico sobre os três paradigmas – físico, cognitivo e o social – 

alinhados ao marketing orientado para a produção, venda e marketing. Partindo-se do que diz 

Borko (1968) sobre a CI visar uma excelente acessibilidade e a usabilidade da informação por 

parte do usuário, compreende-se, dessa forma, que o Marketing e a Ciência da Informação 

objetivam o mesmo fim, que é a satisfação dos usuários em suas demandas e necessidades 

informacionais. 

Assim, compreende-se que o marketing digital pode aumentar a possibilidade de a 

biblioteca alcançar maior número de usuários, por meio de divulgação mais intensiva dos 

serviços que presta, como também de fidelizar essa clientela, na medida em que está sempre 

pronta para atender suas necessidades de informação, prestando-lhe serviços de qualidade.  

A motivação para escolha deste tema teve origem primeiramente numa pesquisa 

desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Ciência da Informação: Cognição, Mediação e 

Construção do Conhecimento (COGNICIC), da qual participei como bolsista do Programa 
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Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), e que constatou que as bibliotecas 

universitárias usam de modo tênue os recursos de marketing para divulgar a oferta dos seus 

produtos e serviços. No segundo momento foi quando a pesquisadora elaborou seu Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) de Biblioteconomia e Documentação, em 2013, onde verificou a 

necessidade de aprofundar mais sobre o assunto o qual teve como objeto de estudo o Sistema 

de Bibliotecas da Universidade Federal da Bahia (SIBI/UFBA). Durante o percurso da pesquisa, 

constatou-se que o SIBI/UFBA utilizava algumas mídias sociais, mas, no entanto, não as usava 

de maneira assídua para promover seus produtos e serviços, não adotava o planejamento 

estratégico e nem um plano de marketing. 

Deste modo, nesta pesquisa delineou-se o seguinte questionamento: - Se o marketing 

digital, incluído no Planejamento Estratégico do Sistema de Bibliotecas das Universidades 

Federais é capaz de promover os produtos e serviços ao usuário, fidelizando-o satisfatoriamente 

em suas demandas informacionais por meio das mídias sociais? 

Para responder este questionamento, estabeleceu-se como objetivo geral: identificar se 

os Sistemas de Bibliotecas das Universidades Federais adotam o Planejamento Estratégico e, 

nele, o marketing digital, na perspectiva de promover os produtos e serviços desses SIBI por 

meio das mídias sociais. Visando cumprir o objetivo geral, tomou-se como objetivos 

específicos: 

a) Averiguar se os Sistemas de Bibliotecas das Universidades Federais adotam o 

marketing digital no Planejamento Estratégico;  

b) Mapear as mídias sociais utilizadas pelos Sistemas de Bibliotecas, na perspectiva do 

marketing digital; 

c) Observar se há promoção de produtos e serviços dos SIBI nas mídias sociais por 

meio de ações dissociadas ao marketing digital; 

d) Perceber  o engajamento dos usuários quanto aos conteúdos postados na mídia social 

Facebook referente à promoção dos produtos e serviços do SIBI. 

No cenário dinâmico proporcionado pelas mídias sociais, redefine-se o papel do usuário 

e do bibliotecário, onde o primeiro passa a publicar, compartilhar e disseminar conteúdos na 

rede, deixando de ser apenas um observador e passa a ser também um produtor e disseminador 

de conteúdo, divulgando informações em um espaço que pode aproximá-lo ainda mais da 

biblioteca e do bibliotecário; em paralelo a isso, os bibliotecários passaram a redimensionar 

seus trabalhos com os usuários, de forma a promover, de maneira dinâmica e interativa, seus 

produtos e serviços. Inclusive é dessa perspectiva de direcionar as atividades, produtos e 

serviços às características e necessidades individuais de cada usuário que o marketing digital 
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se apresenta com a finalidade de perceber e acompanhar os hábitos dos usuários, adaptando as 

tecnologias às necessidades antecipadamente identificadas.  

Entende-se, assim, que as mídias sociais são ferramentas úteis na estratégia de condução 

do marketing digital (ver seção 3.2) e que, se bem planejado e concretizado, este proporcionará 

o aprofundamento da relação da biblioteca universitária com o público acadêmico, levando os 

bibliotecários a trabalharem de modo interativo com os usuários, passando a conhecer melhor 

seu público-alvo, podendo, assim, projetar e preparar serviços personalizados para atender às 

suas necessidades informacionais. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa consistiu, de início, em um levantamento 

bibliográfico para selecionar de literatura especializada sobre o tema; após leitura proficiente e 

a reflexão sobre os textos apresentados em diversos suportes e fontes de informação primária, 

estabeleceu-se o referencial teórico do estudo. Seguiu-se uma pesquisa documental, tomando 

como universo os Sistemas de Bibliotecas das Instituições Federais de Educação Superior, da 

Região Nordeste do Brasil, a partir de critérios previamente estabelecidos para definição da 

amostra de 9 SIBI. 

Feito isso, iniciou-se, a partir dos objetivos da pesquisa, a elaboração do primeiro 

instrumento para coleta de dados: um questionário (Apêndice A). Menciona-se que o 

instrumento foi aplicado por meio do mecanismo online Google Forms, ferramenta gratuita e 

personalizada do Google, o qual foi aplicado aos diretores(as) de cada SIBI, conforme a amostra 

selecionada. 

Salienta-se que a pesquisa foi realizada em etapas diferentes (ver detalhamento na seção 

5), onde se verificaram, a partir da observação direta, os sites dos Sistemas de Bibliotecas e as 

suas páginas de Facebook para conhecer a periodicidade das postagens dos conteúdos 

publicados, já que a assiduidade das postagens reflete se uma mídia social é engajada, ativa e 

dinâmica, além de constatar se havia promoção de produtos e serviços dos SIBI.  

Em relação aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva, com 

abordagem qualitativa e quantitativa, cujo detalhamento é apresentado no item dos 

procedimentos metodológicos. 

Quanto ao embasamento teórico desta pesquisa, foram utilizados estudos sobre 

biblioteca universitária de autores como Antônio Miranda, Burke, Cunha; Diógenes e Battles. 

Já sobre os estudos referente à marketing digital, elegeram-se alguns autores, a exemplo de 

Amaral, Kotler, Limeira, Chleba, Gonzalez-Fernandez-Villavicencio, Porto, seguido de 

referenciais teóricos sobre os usuários e o perfil do bibliotecário no contexto digital, de 
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Figueiredo, Cunha, Amaral, Dantas, Choo e Marquina-Arenas, além de diversos outros autores 

que contribuíram para a fundamentação deste estudo. 

Os resultados da pesquisa demonstraram que os gestores dos Sistemas de Bibliotecas 

têm conhecimento da importância da elaboração de um planejamento estratégico associado ao 

plano de marketing, com a disponibilização de ações de marketing digital, no entanto, por 

alguma razão, alguns ainda não adotam esses instrumentos gerenciais, executando as ações de 

marketing digital de forma não programada e sem um conhecimento específico sobre o tema e 

nem mesmo com base em diretrizes e políticas estabelecidas.  

Por outro lado, observa-se que os Sistemas de Bibliotecas e/ou seu órgão coordenador 

– as bibliotecas centrais – mesmo sem um planejamento para o desenvolvimento do marketing 

digital, realizam a publicação dos seus produtos e serviços por meio de ações dissociadas do 

marketing digital, utilizando-se, para isso, de algumas mídias sociais ou até mesmo de canais 

digitais que não são administrados por eles próprios, mas que são utilizados para auxiliar nessas 

ações. Constatou-se ainda, que apesar ausência de atualização periódica das páginas do 

Facebook, a maioria dos SIBI pesquisados usa essa mídia social na perspectiva do marketing 

digital compreendendo-se como positiva essa utilização da internet e seus diversos recursos. 

Para melhor expor a divisão deste trabalho, ele se inicia com a presente Introdução, 

como primeiro capítulo. O segundo capítulo aborda as bibliotecas universitárias sob uma 

abordagem histórica e evolutiva; o terceiro aborda o marketing digital e as mídias sociais como 

recurso de marketing digital para os SIBI, com o uso do Facebook. Já o quarto capítulo descreve 

o usuário da informação e o bibliotecário no cenário digital. O quinto e o sexto capítulos relatam 

o percurso metodológico da pesquisa, a apresentação, análise e discussão dos resultados. O 

sétimo capítulo refere-se às considerações finais. Por fim, apresentam-se as referências e o 

Apêndice.  
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2 BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS: UMA ABORDAGEM HISTÓRICA E 

EVOLUTIVA  

 

De acordo com Andery e colaboradores (2002), a Idade Média foi um período histórico 

que perdurou do século V ao século XV. Foi quando as cidades gradativamente se 

desenvolveram a partir dos burgos, cuja expansão foi acompanhada do desejo de independência. 

A respeito, Boleta (2008, p. 8) descreve o seguinte trajeto: 

 

No começo a maioria das cidades era cercada por altas muralhas, fazendo 

assim um núcleo urbano, chamado burgo. Mas com o aumento da população 

os burgos ultrapassaram os limites das muralhas. Então os habitantes dos 

burgos passaram a ser os comerciantes e artesãos, também chamados de 

burgueses. Com o progresso do comércio e do artesanato, o crescimento social 

da burguesia também se alterou. Mas, a partir do século XI, quando as cidades 

começaram a crescer e os burgueses a se destacarem, a situação mudou. As 

cidades tinham ganhado prestígio econômico e poder e, os burgueses, 

começaram a se organizar em busca de sua autonomia em relação ao feudo. 

Esse movimento de independência das cidades em relação ao feudo é chamado 

de movimento comunal. 

 

Sob a perspectiva dessa autora, o movimento comunal ao qual se refere, foi determinante 

para que as cidades se tornassem emancipadas e autônomas. Como acréscimo ao cenário 

medieval, Cunha e Diógenes (2017, p. 100) ressaltam que a Idade Média representou uma “[...] 

época em que se configuram muitas das relações sociais e de poder, e surgem os locais do 

conhecimento, especialmente o aparecimento das universidades, e, timidamente, o das 

bibliotecas universitárias.” 

As primeiras universidades europeias então surgidas estavam ligadas diretamente à 

Igreja, instituição milenar criada a partir da vida de Cristo. Destaca-se nesse período, a 

ocorrência de uma reurbanização europeia que, segundo Veiga (2007, p. 16), promoveu uma 

“[...] revitalização dos centros urbanos, a ampliação de instituições especializadas na 

transmissão do conhecimento e a necessidade de disponibilizar textos escritos compuseram o 

conjunto dinâmico de novas redes de sociabilidade em constituição.” 

Outro fato notório seria o cenário das cidades europeias, onde a população em torno dos 

feudos era composta por burgueses, banqueiros, artesãos, agricultores, mestres e estudantes. 

Trata-se de uma época de crescimento social, em que, a partir das necessidades de novas 

profissões que surgiam, criaram-se as chamadas corporações de ofício (universitates), “[...] 

denominação geral para associações juridicamente reconhecidas por todos (universi)” (VEIGA, 

2007 p. 17). As Universitas studii, criadas por alunos e seus mestres, foram as corporações que 

mais tiveram evidência por versar sobre a “[...] transmissão e aprendizagem 
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de conhecimento ‘desinteressados’, ou seja, sem aplicabilidade imediata.” (VEIGA, 

2007, p. 17-18). 

Deste modo, ressalta-se que as Universitas studii foram instituições que legitimaram as 

sete Artes Liberais, ou seja, áreas do conhecimento em que se baseavam os estudos da época, 

divididas em dois blocos: Trivium (Gramática, Dialética e Retórica) e o Quadrivium 

(Geometria, Aritmética, Astronomia e Música). No entanto, por não favorecer a vida espiritual, 

abrangendo somente fatos externos à vida cristã, o Quadrivium era considerado “mundano” 

pela Igreja, que também detinha todo o controle pedagógico das instituições. 

Naquele tempo, não existia um processo seletivo para ingressar nos cursos das áreas 

supracitadas, dessa forma, muito estudantes que as frequentavam tinham a necessidade de 

inserir-se no ambiente político e cultural da sociedade. Para tanto, Santos e Almeida Filho 

(2008, p. 112) salientam que: 

 

As primeiras universidades foram fundadas na Itália e na França, no século 

XI. Essas universidades pioneiras eram abertamente escolásticas, absorvendo 

o papel social das instituições religiosas que haviam sido sua semente. As 

proto-universidades substituíram os monastérios como principal lócus de 

produção de conhecimento para uma sociedade feudal em transição [...]. 

 

Veiga (2007, apud NUNES; CARVALHO, 2016, p. 176) classifica as universidades 

caracterizando-as de acordo com as formas de criação, conforme se explana no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Tipologia e ano de criação das primeiras universidades na Idade Média 
  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Baseado em Veiga (2007 apud NUNES; CARVALHO, 2016, p. 176). 

 

Pela presença dos escolásticos – sacerdotes vinculados ao ensino – o latim era adotado 

como a língua oficial para a estruturação dos estudos. Outra forma de influência da Igreja, no 

Tipo de formação Universidade Ano de criação 

 

Espontânea 

Oxford (Inglaterra) 

Montepellier (França) 

Bolonha (Itália) 

Paris (França) 

1096 

1220 

1088 

1170 

Formadas por 

migração 

Pádua (Itália) 

Cambrigde (Inglaterra) 

1222 

1318 

Instituídas por 

autoridades 

religiosas ou da 

nobreza 

Nápoles (Itália) 

Salamanca (Espanha) 

Valladolid (Espanha) 

Lisboa (Portugal) 

1224 

1218 

1250 

1290 

Criadas por decreto 

real 

São Domingos (América Espanhola) 

Lima (América Espanhola) 

México (América Espanhola) 

1538 

1551 

1551 
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período medieval, era a censura e o controle de acesso dos alunos a diversos manuscritos. As 

bibliotecas eram conservadoras, censurando e mesmo proibindo o acesso a alguns dos livros 

que não condiziam com a doutrina cristã. 

No que tange ao espaço físico das universidades, que praticamente não existia, os 

chamados homens do saber (VERGER, 1999) ou intelectuais da Idade Média (LE GOFF, 1995) 

ministravam as aulas em sua própria residência, em uma praça ou até mesmo nas bibliotecas 

dos mosteiros que mantinham os volumosos livros de seu acervo bibliográfico acorrentados às 

estantes ou bancadas de estudo, sempre próximos a um monge, visando a proteger-lhes de roubo 

ou restringir-lhes o acesso, sendo este provavelmente o principal motivo. Segundo Ranganathan 

(2009, p. 6):  

 

[...] não era incomum encontrar livros realmente acorrentados nas estantes. 

Eles eram equipados com molduras e argolas de bronze, presas a correntes de 

ferro, com uma das extremidades fixadas nas estantes. Os livros assim 

acorrentados não podiam se afastar das estantes além do comprimento da 

corrente. [...] É claro que tal acorrentamento propiciava mais a preservação do 

que o uso dos livros. Na verdade, as bibliotecas eram vistas, nesta época, não 

como organizações voltadas para a promoção do uso dos livros, mas para a 

sua preservação. 

 

 

Conforme se apresenta na Figura 1, no livro acorrentado na Biblioteca de Zutphen, 

século XVI, Holanda, observam-se sinais de que a censura era predominante, assim como o 

controle dos livros que se encontravam mais tendentes ao acesso interno do que ao externo, 

configurando a biblioteca como um depósito de livros e não como uma fonte difusora do 

conhecimento. 

 

Figura 1 - Livro acorrentado na Biblioteca de Zutphen, Holanda 

 
Fonte: https://www.google.com.br 
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Antes do Renascimento, as bibliotecas tinham um acervo consideravelmente pequeno, 

conforme aponta Battles (2003, p. 79), sendo “[...] difícil calcular com precisão o tamanho de 

uma biblioteca europeia típica antes do Renascimento”, pois ocorria que as maiores 

emprestavam seus livros para que os monges os copiassem, tarefa esta que demorava anos para 

que aumentassem as bibliotecas menores; ademais, sob a perspectiva de Cunha e Diógenes, 

(2017, p. 101) “[...] a Igreja controlava não só a veiculação do conhecimento, mas também a 

sua produção.” Assim, o crescimento significativo dos acervos da era medieval só ocorreu 

posteriormente com invenção da imprensa (século XV) e com a intensificação da produção do 

conhecimento científico que se iniciou no século XI. (CUNHA; DIÓGENES, 2017). 

Outro episódio que aumentou consideravelmente o número de livros nas bibliotecas foi 

o recebimento de heranças que multiplicaram o acervo. Battles (2003, p. 80-81) pontua que 

essas doações aumentaram exponencialmente o acervo da biblioteca de Sorbonne, em Paris, 

onde seu criador Robert de Sorbon, doou seus primeiros livros: “[...] de 4 até 300 volumes, 

quase dobraram o número de livros disponíveis na faculdade. Por volta de 1290, a biblioteca 

contava 1.017 livros.” Logo após, numa espécie de controle, os escolásticos se depararam com 

a necessidade de organizar e sistematizar a grande demanda de informação e, para tanto, foi 

criado o primeiro catálogo, utilizando o alfabeto para discernir sua classificação que visava uma 

hierarquia, cronologia, semelhança dos tamanhos, entre outras características, ou seja, 

desenvolveram um método classificatório com o intuito de organizar as obras, com vistas a 

encontrá-las com presteza. 

Em meio a tentativas de organizar o acervo das bibliotecas universitárias, o acesso ao 

acervo demandava certo grau de conhecimento do alfabeto para efetuar a leitura. Diante disso, 

a Universidade de Oxford, conhecida também por Bodleiana, teve o acervo de sua biblioteca 

iniciado pelo seu fundador, Richard de Bury, e logo após recebeu outra doação do Sir Thomas 

Bodley. Em meados do século XIII, a biblioteca começou a utilizar os números arábicos para 

construir seus catálogos. “[...] estudiosos de Oxford usaram os numerais arábicos pela primeira 

vez [...] pela simples razão de eles oferecerem a melhor maneira para fixar o lugar de algo” 

(BATTLES, 2003, p. 82). 

Segundo Burke (2003, p. 54), a biblioteca da Idade Média compunha uma estrutura 

chamada “geografia do conhecimento”, onde diversos estabelecimentos passaram a existir, de 

maneira que todos, de alguma forma, disseminavam conhecimento, sendo eles: “o mosteiro, a 

universidade e o hospital e, mais tarde, o laboratório, a galeria de arte, a livraria, a biblioteca, o 

anfiteatro de anatomia, o escritório e o café [...]” (BURKE, 2003, p. 57). 
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Atreladas a essa época, conforme explanado anteriormente, as bibliotecas universitárias 

sob o controle da Igreja Católica, desenvolviam somente o papel de guarda, conservação e total 

monopólio dos registros do conhecimento, mantendo restrito o acesso a esses materiais. No 

entanto, havia uma pluralidade dos saberes por parte de camponeses e donas de casa, os 

chamados leigos, os quais transmitiam seus conhecimentos de forma oral e não tinham acesso 

às universidades por serem considerados grupos à margem da sociedade; este fato mudou, 

segundo Burke (2003), com a invenção da imprensa e a alfabetização dos leigos que ocorreu 

paulatinamente com três dos principais movimentos culturais do período: “o Renascimento, a 

Revolução científica e o Iluminismo.” Esses movimentos deixaram suas contribuições para o 

desenvolvimento das universidades e suas bibliotecas, conforme se pode conferir no Quadro 2.  

 

Quadro 2 - Principais impactos dos movimentos culturais nas universidades 

  

Fonte: Burke (2003, p. 40-47). 

 

Além disso, ressaltam-se grandes mudanças com a Revolução Científica do século 

XVII, quando ocorreu uma descentralização da forma de pensar: conforme Japiassu (1981, p. 

99) “só havia ciência e verdade em Deus e para Deus”, assim, onde outrora o centro era Deus 

e a Igreja Católica e passou ser a razão. O astrônomo Galileu Galilei, marco da Revolução 

Científica, ao aperfeiçoar instrumentos técnicos, como o telescópio para melhor observar os 

fenômenos astrológicos, pela recuperação das teses de Copérnico sobre a translação terrestre e 

por seus experimentos, através dos quais rebateu diversas teorias, foi considerado um herege 

pela Inquisição, conforme se pode observar no texto que segue: 

 

[...] contestou a teoria de Aristóteles de que, quanto mais pesado um corpo, 

mais rápido ele cai. Por meio de um experimento realizado na inclinada Torre 

de Pisa, provou que, mesmo com pesos diferentes, ambos podem cair em uma 

mesma velocidade. Além de inventar importantes instrumentos, como a 

balança hidrostática e o compasso geométrico, auxiliou também no 

aperfeiçoamento de outros, como a luneta e o binóculo, que lhe permitiram 

MOVIMENTO CARACTERÍSTICAS IMPACTOS 

 

Renascimento 

Oposição ao saber convencional dos 

escolásticos que dominavam as 

universidades da Idade Média. 

 

Inovação 

Revolução 

Científica 

Incorporação de conhecimentos 

alternativos ao saber estabelecido. 

Ciência 

 

Iluminismo 

Sugeriu uma consciência crescente, em 

certos círculos, da necessidade de 

buscas para que o conhecimento fosse 

sistemático, profissional, útil e 

cooperativo. 

 

Pesquisa 
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fazer relevantes descobertas sobre o sistema solar. (FUNDAÇÃO EDITORA 

DA UNESP, 2017) 

 

Já o Iluminismo foi um movimento que defendeu o direito à vida, à liberdade e à 

propriedade do homem, assim como contribuiu para impulsionar a investigação científica, fato 

que levou gradativamente a separação entre o campo da fé (religião) e o da razão (ciência). No 

dicionário de política organizado por Norberto Bobbio, (BINETTI, 1998, p. 605-606), o 

Iluminismo: 

 

Indica um movimento de idéias que tem suas origens no século XVII [...] mas 

que se desenvolve especialmente no século XVIII, denominado por isso o 

"século das luzes". Esse movimento visa estimular a luta da razão contra a 

autoridade, isto é, a luta da "luz" contra as “trevas". O próprio iluminista se 

autodefine, indica a figura de um vivificador de idéias, de um "educador", isto 

é, daquele que em tudo se deixa guiar pelas luzes da razão e que escreve para 

se tornar útil, dar sua contribuição para o progresso intelectual, social e moral e 

debelar toda forma de tirania, seja esta intelectual, moral ou religiosa. 

 

Sob a perspectiva desse autor, o Iluminismo foi um desencadeamento histórico que 

instaurou determinadas transformações no modo de pensar, sentir e agir do ser humano, além 

de traçar como ideais a liberdade de expressão e a educação do povo, donde as universidades e 

suas bibliotecas integram esse conjunto. 

Além disso, ressalta-se que o modelo da universidade de pesquisa só se estabelece entre 

1800 e 1900, na Alemanha ‒ Universidade de Humboldt ‒, e o bem-sucedido modelo alemão 

se espalha pela Europa, chegando também aos Estados Unidos. Este modelo atrelava a pesquisa 

ao ensino, incentivava a realização de pesquisas na universidade e tomava a liberdade e 

autonomia acadêmica como princípio fundamental.  

Com o surgimento do capitalismo, no período Pós-Renascença, e em meio às agitações 

políticas, a universidade passou por constantes transformações, o que faz gerar uma grande 

necessidade de absorver uma nova conjuntura e grandes descobertas. Santos e Almeida Filho 

(2008, p. 116-117, grifo nosso) assinala dois fenômenos que ocorreram nesse período: 

 
Em primeiro lugar, houve uma impressionante explosão do mercado 

editorial, com a publicação, em todos os países europeus, de milhões de 

exemplares de livros [...] praticamente de tudo se publicava naquele momento 

em que as tipografias se mecanizaram para muito além da prensa de 

Gutenberg. No plano institucional, ressurgiu, sob nova roupagem, a instituição 

do conhecimento mais importante da história antes das universidades: as 

bibliotecas. Importantes pensadores da época defenderam que não mais se 

necessitava de um organismo especializado na formação, pois bastaria o 

domínio da leitura e o acesso às bibliotecas para que os cidadãos pudessem se 
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instruir. A biblioteca substituiria a universidade como instituição de formação 

profissional e cultural. Em segundo lugar, ocorreu enorme avanço no 

conhecimento sobre o mundo. Naturalistas, astrônomos, físicos, matemáticos, 

exploradores, novos tipos de produtores de conhecimento distintos dos 

filósofos, passaram a produzir uma massa de dados e um volume de amostras 

e espécimes tão grande que não se sabia como os catalogar e armazenar.   

 

Diante dos fatos descritos acima por Santos e Almeida Filho, faz-se importante enfatizar 

um dos marcos que mais corroborou a ampliação dos acervos das bibliotecas universitárias: a 

invenção da imprensa, ocorrida na Europa em meados do ano de 1440, pelo alemão Johann 

Gutenberg de Mainz, nascido na cidade de Mogúncia.  

Criada por Gutenberg, a prensa gráfica foi inspirada nas prensas utilizadas para 

espremer as uvas que fabricavam o vinho. A máquina foi uma das responsáveis pelo fim do 

trabalho dos copistas – monges que reproduziam e decoravam manualmente os manuscritos 

que, posteriormente, eram encadernados em ouro, prata, marfim, couro ou tecido – já que a 

prensa era capaz de produzir um material impresso mais simples chamado “brochura”, além de 

possuir um custo menor. Segundo Martins (1998, p. 156) “Foi a tomada de Mogúncia em 1462, 

que, dispersando os impressores pelos diversos países europeus, permitiu a vulgarização da 

imprensa.” Em decorrência dessa invenção, um dos impactos positivos para a sociedade foi a 

disseminação e o acesso a informação de forma mais democrática e universal. Diante disso, 

Acton (1895 apud BRIGGS; BURKE, 2006, p. 27) afirmou que: 

 

Os impressos deram a certeza de que as obras do Renascimento 

permaneceriam para sempre, de que aquilo que fora escrito seria acessível a 

todos, que a não-divulgação de conhecimentos e idéias característica da Idade 

Média jamais ocorreria de novo, nem mesmo uma idéia seria perdida. 

  

Em adição à análise do autor citado acerca da invenção da imprensa, Ortega (2004) 

enfatiza que “Esta revolução tecnológica impulsionou a produção do livro, contribuindo para 

seu barateamento e acelerando, ampliando sua distribuição. Também propiciou o rompimento 

do monopólio que a Igreja exercia sobre a produção editorial.” Ademais de neutralizar o 

monopólio da Igreja, os autores Briggs e Burke, (2006, p. 26) vislumbraram outra vantagem ao 

reproduzir o pensamento de Samuel Hartlib, um exilado do Leste europeu na Grã-Bretanha que 

apoiou diversas iniciativas de reformas sociais e culturais, que escreveu em 1641: "[...] a arte 

da impressão disseminará tanto conhecimento que as pessoas comuns, sabedoras de seus 

direitos e liberdades, não serão governadas de forma opressora".  

Nesse bojo, houve ainda quem considerasse complexa a ideia da alcunhada “explosão 

da informação”, fenômeno posterior à invenção de Gutenberg, responsável pela instauração de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vinho
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um cenário crescente e desenfreado dos acervos, com a necessidade de organização da 

informação para um acesso universal. Apresentam-se, desse modo, algumas consequências 

ocasionadas após o aumento da produção de livros nas bibliotecas universitárias: 

a) Fragmentação da informação; 

b) Inexistência de um método de organização; 

c) Aumento da produção de livros e periódicos científicos; 

d) Dificuldade na recuperação dos livros impressos; 

e) Duplicação de documentos. 

Nota-se, desse modo, que a partir do pressuposto de que o conhecimento humano está 

registrado para a sua socialização, vários estudiosos se debruçaram para resolver a grande 

problemática que estava ligada diretamente à explosão informacional, a qual ocasionou muitas 

duplicações de documentos, diminuição da recuperação relevante da informação e a ausência 

de métodos eficazes para a organização da informação, em especial os acervos das bibliotecas 

universitárias e das bibliotecas públicas que atentavam para a necessidade de fornecer um 

acesso mais abrangente e célere ao conhecimento registrado.  

Gomes e Varela (2013) descreveram a colaboração de alguns desses grandes teóricos 

que auxiliaram a consolidação da Biblioteconomia, da Documentação e da Ciência da 

Informação e que contribuíram de maneira significativa para solucionar o problema da explosão 

da informação, a saber: 

 

[...] Otlet que questionou problemas gerados pela explosão informacional, 

duplicações e limitações no tratamento da informação, com aportes da 

Biblioteconomia, Bibliografia, entre outras áreas para o acesso universal ao 

conhecimento [...] Bradford focalizou o tratamento e disseminação da 

literatura científica, criou a Lei da Dispersão nos estudos métricos sobre a 

publicação de artigos de periódicos [...] Ranganathan argumentou que [...] a 

produção contínua do conhecimento o motivaram a redimensionar o processo 

de classificação, abandonando a hierarquia rígida, propondo a Classificação 

Facetada. [...] Dahlberg desenvolveu um tesauro para a Biblioteca Nacional 

da Alemanha, investigando tipos e formas dos termos empregados para a 

descrição dos assuntos, objetivando a formulação de um tesauro geral para 

bibliotecas. [...] Lancaster concentrou-se na recuperação da informação, 

vocabulário controlado, avaliação de serviços e indexação. (GOMES; 

VARELA, 2013, p. 1332, grifo nosso) 

 

Salienta-se que, com o advento da web e da convergência de conteúdos de diversas áreas 

do conhecimento em suportes variados, foram surgindo outras pesquisas nos Estados Unidos, 

na Europa e no Brasil, que culminaram em contribuições para ajudar na administração, 

organização, tratamento, recuperação e disseminação da informação, já que “[...] aumentaram 
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as possibilidades de acesso, de guarda e de compartilhamento justamente pelo desprendimento 

da materialidade.” (ARAÚJO, 2014, p. 8) 

Diante do exposto, na próxima seção, apresentar-se-á a instauração das bibliotecas 

universitárias no Brasil em uma trajetória de grandes conquistas, transformações e superações 

em que as BU tiveram que se adaptar às mudanças advindas de documentos regulamentários e 

atos normativos. 

 

2.1 BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS: O CENÁRIO BRASILEIRO 

 

No Brasil, a instauração das bibliotecas universitárias passou por uma trajetória de 

grandes conquistas, transformações e superações em que elas tiveram que se adaptar às amplas 

mudanças ocorridas em diversos campos que as afetam diretamente, como a produção editorial, 

as tecnologias de informação e comunicação, os sistemas de gestão de biblioteca, entre outros.  

No entanto, até a consolidação de políticas públicas e legislações regulamentárias, as 

primeiras notícias de tentativas da criação de Instituições de Ensino Superior (IES) e suas 

bibliotecas se deram na década de 1549 ainda no Brasil Colônia com a chegada de diversas 

ordens religiosas, como os beneditinos, franciscanos, carmelitas e os jesuítas. Desse modo, os 

colégios formados por essas ordens foram abertos em algumas das cidades mais abastadas da 

época onde também estava centralizada a maioria dos intelectuais: Bahia, Pernambuco, 

Maranhão, Rio de Janeiro, entre outras. Identificou-se ainda, que neste período chegaram os 

primeiros livros no Brasil para a educação e concomitantemente foram criadas bibliotecas 

nesses colégios que, segundo Moraes (2006, p. 4): 

 

Só vamos conhecer instrução e possuir livros a partir da segunda metade do 

século, desde que se instala em 1549 o governo-geral em Salvador, na Bahia. 

Essa data marca, de fato, o começo da vida administrativa, econômica, 

política, militar, espiritual e social do Brasil. 

 

Acontece que, apesar dos acervos das bibliotecas dos colégios serem considerados com 

a mesma importância de livros que compunha uma universidade, muitos brasileiros eram 

enviados para a Universidade de Coimbra para fazer seus estudos superiores. De acordo com 

Moraes (2006, p. 5) “No século XVII formaram-se em Coimbra 353 brasileiros: 175 da Bahia, 

80 de Pernambuco, 69 do Rio de Janeiro, 6 de São Paulo, 1 da Paraíba e 21 de lugares incertos.” 

Ressalta-se ainda que de todas as ordens que criaram conventos com seus colégios e bibliotecas, 
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a Companhia de Jesus foi a que tinha mais representações nas capitanias e também a que mais 

contribuiu para a formação básica e nos cursos de Filosofia e Religião. 

No entanto, a Companhia de Jesus foi banida do país em 1759 pelo Marquês de Pombal 

por razões políticas e, com isso, as bibliotecas também foram dizimadas, seus livros 

acondicionados em locais insalubres, outros foram roubados ou utilizados por comerciantes 

para empacotar mercadorias ou remédios (MORAES, 2006, p. 10). Sob a perspectiva desse 

autor, as bibliotecas dos conventos resistiram até o fim do século XIII, pois a partir daí Pombal 

proibiu a criação de novos conventos e do noviciado1; tais decisões impactaram já no século 

XIX com o fim da “[...] influência dos religiosos no movimento intelectual brasileiro [quando] 

termina a hegemonia intelectual dos conventos e se organiza o pensamento livre.” (CÂNDIDO, 

1959, p. 228) 

A partir do cenário descrito anteriormente, diversas mudanças ocorreram desde a 

chegada do livro impresso até as primeiras iniciativas de formação de uma instituição voltada 

para a educação dos brasileiros. Para tanto, destacam-se alguns marcos que contribuíram de 

forma significativa para o crescimento das universidades que transcorreram e se adaptaram a 

todos os padrões tecnológicos desde a sua instalação no Brasil. A Figura 2 apresenta uma linha 

do tempo da legislação para formação das universidades brasileiras e suas bibliotecas: 

 

Figura 2 - Legislação para a constituição das universidades brasileiras 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

                                                           
1 Período de aprendizagem e de provação a que se submetem aqueles que desejam professar uma religião. 
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Com isto, não se pretende aprofundar a explanação sobre a contribuição de cada 

legislação abordada na linha do tempo, mas apresentar os impactos de cada uma na 

configuração das BU no Brasil. Para tanto, abordar-se-á logo em seguida essa trajetória que 

moldou e transformou as universidades brasileiras e suas bibliotecas.   

a) 1901 – Decreto nº 3.890, de 1º de janeiro: Aprova o Código dos Institutos Oficiais 

de Ensino Superior e Secundário, dependentes do Ministério da Justiça e Negócios 

Interiores. Cunha e Diógenes (2016, p. 101) comentam que “No início do século 

XX, quando o Brasil estava ainda em um estágio incipiente do desenvolvimento do 

ensino superior, foi elaborada a legislação sobre o funcionamento das bibliotecas 

ligadas aos Institutos de Ensino Superior.” Trata-se do primeiro documento 

legislativo que o Presidente da República do Brasil, Manuel Ferraz de Campos 

Sales, institui reportando-se às IES. No referido decreto, são abordadas diretrizes 

para a composição da gestão das IES, admissão dos professores por meio de 

concursos, além de um capítulo com 17 artigos específicos para as bibliotecas. Esses 

artigos se referem às normas de como se daria o horário de funcionamento da BU, 

quais profissionais fariam parte do quadro de funcionários e quais seriam os 

materiais que formariam o acervo. Segundo o “Art. 258. Haverá em cada 

estabelecimento uma biblioteca, destinada especialmente ao uso do corpo discente 

e dos alunos, mas que será também franqueada a todas as pessoas decentes que ali 

se apresentarem.” (BRASIL, 1901, p. 447). 

b) 1931 – Decreto n° 19.851, de 11 de abril: Dispõe que o ensino superior no Brasil 

obedecerá de preferência, ao sistema universitário, podendo ainda ser ministrado em 

institutos isolados e que a organização técnica e administrativa das universidades é 

instituída no presente decreto, regendo-se os institutos isolados pelos respectivos 

regulamentos, observados os dispositivos do seguinte Estatuto das Universidades 

Brasileiras. Neste, são incluídas diretrizes para a constituição das universidades 

brasileiras (atribuições do corpo administrativo, métodos pedagógicos, constituição 

do corpo docente e discente, assim como a vida social universitária), no entanto, em 

nenhum momento é citada a biblioteca como componente da Universidade. 

Constata-se no artigo 99 que “[...] a vida social universitária terá como organizações 

fundamentais: a) associações de classe [...] congressos universitários de 2 em 2 anos, 

extensão  universitária e museu social”. Conforme Cunha e Diógenes (2016, p. 102), 

o Decreto 19.851 “[...] instituiu o regime universitário no Brasil, as ações para a 
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criação e marcos regulatórios do Estado para a BU se deram mais tardiamente, com 

exíguos orçamentos e inexistência de políticas governamentais integradas [...].” 

c) 1968 – Lei n° 5.540, de 28 de novembro: Fixa normas de organização e 

funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá outras 

providências. Também denominada Reforma Universitária de 1968, a supracitada lei 

aponta que as universidades atuem de forma sistêmica, onde a regulamentação de 

estatutos e regimentos norteassem sua autonomia didática científica, disciplinar, 

administrativa e financeira. Sem, contudo citar a BU, a qual na prática continuava 

dissociada aos objetivos da universidade, isso porque a lei referia-se somente à 

formação de um planejamento coeso com os objetivos e missão da universidade, 

destacando a responsabilidade social voltada para o tripé: ensino, pesquisa e 

extensão, além de serem abordadas questões relativas à estrutura, ao corpo docente, 

a procedimentos de ensino. Segundo Tarapanoff, (1981, p. 18): “[...] a biblioteca 

universitária deve ser vista como parte da sociedade na qual está inserida e envolvida 

na ação nacional de desenvolvimento e preocupada com o indivíduo [...].”  

Diante dessas ideias, Lubisco (2001, p. 71) infere que o planejamento das universidades 

não era condizente com o ensino, já que este adotava metodologias defasadas em relação às 

demandas de então. Isto se confirma com o que a referida autora explana: 

 
[...] a pobreza das metodologias adotadas limitavam-no ao professor, à sala de 

aula, à apostila e ao livro-texto. Diante disso, pode-se chegar a uma segunda 

conclusão lógica: a biblioteca era inútil. Assim, sob esse ponto de vista, não 

chega a causar surpresa a omissão do tema biblioteca no texto da Lei da 

Reforma. (LUBISCO, 2001, p. 71). 

 

Mesmo sem fazer menção à biblioteca, esta era integrante da universidade e tinha um 

papel preponderante, na medida em que era o dispositivo que reunia o acervo de conhecimento 

que subsidiava as ações de ensino, pesquisa e extensão, bem como a custodia do acervo de 

conhecimento produzido pelos seus pesquisadores. Pode-se afirmar, portanto, que a biblioteca 

universitária atuava como um reflexo da universidade. Salienta-se que na mesma época, a 

relevância da biblioteca universitária pode ser avaliada, também, pela famosa frase de Gelfand 

em 1968, em obra encomendada pela UNESCO para alavancar as bibliotecas universitárias 

africanas, quando afirmou que: “As universidades serão o que são suas bibliotecas”.  

d) 1986 – Criação do Plano Nacional de Bibliotecas Universitárias (PNBU): O 

Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria da Educação Superior 

(SESU), institui a Portaria nº 288, de 24 de abril de 1986, a qual dispõe sobre o 
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regimento do Programa Nacional de Bibliotecas Universitárias. No documento, são 

dispostos os objetivos do Programa e a composição dos seus executores e suas 

atribuições. Para Lubisco (2001, p. 73), a criação do PNBU foi um “[...] movimento 

de redefinição da biblioteca universitária”, ou seja, uma política pública que visava 

sistematizar os serviços da biblioteca com definições de padrões e organização a 

partir de um planejamento. Com a finalidade de discutir sobre o novo cenário e as 

demandas das BU após o PNBU, realizou-se em 1978 na cidade de Niterói-Rio de 

Janeiro, o primeiro Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU), com 

o tema: A biblioteca universitária como suporte do ensino e da pesquisa para o 

desenvolvimento nacional. 

Segundo Cunha e Diógenes (2016, p. 106), o SNBU foi um “[...] espaço onde os 

profissionais discutiam e passaram a pressionar o governo propondo a criação de uma 

unidade no MEC para atuar como elemento de ligação entre as bibliotecas e o setor 

responsável pelas políticas públicas do setor educacional.” Além disso, ressalta-se que 

o PNBU possuía 12 diretrizes formadas por 6 áreas centrais: “Planejamento, Formação 

e desenvolvimento de coleções, Processamento técnico dos documentos, Automação de 

bibliotecas, Usuários e serviços e Atividades cooperativas” (BRASIL, 1986, p. 2-8). 

 Destaca-se, que mesmo não muito inserida nas atividades biblioteconômicas, a 

tecnologia já fazia parte desse cenário, mas não ao ponto de promover grandiosas 

mudanças nas áreas citadas pelo PNBU. No entanto, na década de 1990 com o 

surgimento da Web, esse panorama muda significativamente, o qual será explanado na 

próxima seção. Desta forma, considerado um dos marcos que ocasionou um impacto 

satisfatório nas BU de forma a sistematizar e integrar de forma harmônica todos os 

atores envolvidos (bibliotecários, docentes, discentes e pesquisadores). No entanto, por 

questões políticas, o PNBU foi extinto em 1990, pelo governo de Fernando Collor de 

Melo, porém sua semente permaneceu e sua essência tornou-se imprescindível na 

implantação e administração das BU prezando a finalidade de alcançar a simetria entre 

esta e a universidade. 

e) 1996 – Lei nº 9.394, de 20 de dezembro: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira (LDB) estabelece as diretrizes e bases da educação no âmbito nacional, 

desde o ensino básico até o ensino superior. Trata-se de uma Lei que, conforme seu 

Art. 3º “[...] disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, 

por meio do ensino, em instituições próprias, devendo vincular-se ao mundo do 

trabalho e à prática social.” (BRASIL, 1996). Destacam-se, na LDB mudanças 
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pontuais, como a ampliação de organismos na universidade, além da presença da 

tecnologia aliada à forma de ensinar e aprender, a partir da modalidade de Ensino à 

Distância (EAD) e do estabelecimento dos novos critérios de avaliação, nos quais a 

biblioteca é um dos aspectos que deve estar segundo os padrões estipulados pelo 

MEC, visando ao reconhecimento de um curso. Conforme no Art. 9º, Inciso IX, a 

União é encarregada de “[...] autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e 

avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os 

estabelecimentos do seu sistema de ensino.” Embora a Lei, estranhamente, em 

nenhum momento faça referência às bibliotecas, infere-se que, devido às 

transformações das universidades após a regulamentação da LDB, as bibliotecas, 

por seu caráter sistêmico, naturalmente foram compelidas a alterar e avançar no seu 

planejamento e na sua gestão, com o intuito de atender as novas demandas 

decorrentes das tecnologias atuais emergentes. 

A partir dos atos legais e normativos indicados anteriormente, que contribuíram para a 

transformação das BU no Brasil, de acordo com Cunha e Diógenes (2016, p. 115) as mudanças 

propostas pela LDB 

 

Dependem da interpretação de cada BU, persistindo a velha questão, as 

políticas de educação superior emanadas da LDB não foram acompanhadas 

de políticas públicas para o setor de BU, configurando-se [...], em leis, 

decretos, resoluções e portarias dirigidas à regulação de credenciamento e 

avaliações das IES [...] 

 

A seguir, apresenta-se o Quadro 3, com alguns atos legais e normativos que 

direcionaram as BU após as implementações do novo contexto da educação superior no Brasil.  

 

Quadro 3 - Atos normativos para a regulação de credenciamento e avaliações da IES 

ANO ATO NORMATIVO DISPOSIÇÃO DESIGNAÇÃO 

 

 

2004 

 

 

Lei nº 10.861, de 14 de abril 

Institui o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES). 

Art. 3º A avaliação das instituições 

de educação superior terá por 

objetivo identificar o seu perfil e o 

significado de sua atuação [...]VII – 

infraestrutura física, especialmente 

a de ensino e de pesquisa, 

biblioteca, recursos de informação 

e comunicação. 

 

 

2007 

 

 

 

Resolução nº 3, de 2 de 

julho 

Dispõe sobre procedimentos 

a serem adotados quanto ao 

conceito de hora-aula, 

e dá outras providências. 

Art. 2º Cabe às IES, [...] 

a definição da duração da atividade 

acadêmica ou do 

trabalho discente efetivo que 

compreenderá: II – atividades 

práticas supervisionadas, tais como 
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laboratórios e atividades em 

biblioteca [...] 

 

 

2007 

 

 

 

Portaria normativa nº 40, de 

12 de dezembro 

Institui o e-MEC, sistema 

eletrônico de fluxo de 

trabalho e gerenciamento de 

informações relativas aos 

processos de regulação, 

avaliação e supervisão da 

educação superior no 

sistema federal de educação. 

Art. 32. Após a autorização do 

curso, a instituição compromete-se 

a observar o padrão de qualidade 

[...] serão verificadas por ocasião 

do reconhecimento e das 

renovações de reconhecimento: § 

2ºA instituição manterá em página 

eletrônica própria, e 

também na biblioteca[...] 

 

 

 

2008 

 

 

Portaria n°- 1.264, de 17 de 

outubro 

Aprova o Instrumento de 

Avaliação Externa de 

Instituições de Educação 

Superior do SINAES. 

Estabelece dimensões e 

indicadores para Infraestrutura 

física, especialmente a de ensino e 

de pesquisa, biblioteca, recursos 

de informação e comunicação, 

entre outros aspectos. 

 

 

2010 

 

 

 

Resolução nº 3, de 14 de 

outubro 

Regulamenta o Art. 52 da 

Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, e dispõe 

sobre normas e 

procedimentos para 

credenciamento e 

recredenciamento de 

universidades do Sistema 

Federal de Ensino. 

 Art. 3º São condições prévias 

indispensáveis para o requerimento 

de credenciamento como 

universidade. 

Art. 5º [...] considerando-se os 

seguintes parâmetros: [...]XI - 

integração efetiva da biblioteca na 

vida acadêmica da instituição, 

atendendo às exigências dos cursos 

em funcionamento, com planos 

fundamentados de atualização; 

 

 

2017 

 

 

 

Decreto nº 9.235, de 15 de 

dezembro 

Dispõe sobre o exercício das 

funções de regulação, 

supervisão e avaliação das 

instituições de educação 

superior e dos cursos 

superiores de graduação e 

de pós-graduação no sistema 

federal de ensino. 

Art. 21.  Observada a organização 

acadêmica da instituição, o PDI 

conterá, no mínimo, os seguintes 

elementos: 

IX - infraestrutura física e 

instalações acadêmicas, que 

especificará: a) com relação à 

biblioteca: 

1. acervo bibliográfico 

físico, virtual ou ambos, incluídos 

livros, periódicos acadêmicos e 

científicos, bases de dados e 

recursos multimídia; 

2. formas de atualização e 

expansão, identificada sua 

correlação pedagógica com os 

cursos e programas previstos; e 

         3. espaço físico para estudos 

e horário de funcionamento, 

pessoal técnico-administrativo e 

serviços oferecidos; 

Fonte: Baseado em Cunha e Diógenes. (2016, p. 115-116). 

 

Ressalta-se que, Miranda, em 1978, já chamava atenção dos bibliotecários, da sociedade 

e dos governantes quando publicou o artigo Biblioteca universitária no Brasil: reflexões sobre 

a problemática, onde relatava alguns problemas enfrentados pelas bibliotecas universitárias 

brasileiras da época. De acordo com o autor, havia uma: 
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Necessidade de definição de objetivos segundo a realidade institucional, 

necessidades de desenvolvimento de uma mentalidade científica de 

planejamento de serviços e de avaliação de coleções e de formulação de uma 

política de seleção. [...] o problema da estrutura administrativa (ausência de 

padrões e critérios válidos na elaboração de organogramas e na definição de 

atribuições, responsabilidades, orçamentos e programação de atividades); de 

"processos técnicos" (excessivo apego às tarefas técnicas sem estudos sérios 

de adequação às suas próprias necessidades) e, por último, o problema de 

pessoal, (desestímulo ao aperfeiçoamento contínuo e a titulação a nível de pós-

graduação para acompanhar a própria capacitação docente nas universidades 

e responder à demanda cada vez mais sofisticada/especializada da 

comunidade universitária). (MIRANDA, 1978, p. 1). 

 

Antes, porém, Lusimar Silva Ferreira, em 1976, foi a primeira pesquisadora no Brasil a 

investigar sobre o cenário da biblioteca universitária brasileira. Lusimar apresentou sua 

dissertação intitulada Centralização e descentralização das bibliotecas universitárias 

brasileiras, onde discutiu assuntos como o papel da biblioteca universitária diante do ensino da 

pesquisa e da extensão e a centralização e a descentralização como opções de organização das 

bibliotecas universitárias e a participação dessas bibliotecas em sistemas cooperativos 

automatizados. Ainda, segundo a autora,  

 

À medida que a universidade melhora seus padrões de ensino e pesquisa, 

sente-se pressionada a dar melhores condições às bibliotecas para que 

funcionem com eficácia; e estas, por sua vez, funcionando adequadamente, 

dão melhor apoio aos programas educacionais da própria universidade. A 

retroalimentação, da qual depende não só a continuiade e qualidade dos 

serviços oferecidos, bem como a qualidade do próprio ensino. (FERREIRA, 

1976, p. 34). 

 

Nota-se, desse modo que, diante da instituição dos atos normativos supracitados, com 

vistas a estabelecer a BU nas universidades, destaca-se, que a função da universidade é a de 

atuar como um agente de reforma social2, pois ela também é um ambiente que produz e 

dissemina o conhecimento, cujo objetivo é o contínuo exercício da crítica, motivo pelo qual 

Miranda (1978, p. 8-9) pontuou  ser um momento em que a biblioteca universitária brasileira 

lutava por uma “Renovação Universitária” e: 

 

[...] pela tentativa de transformação dos métodos de ensino e aprendizagem, 

pela explosão demográfica no ingresso de discentes, pela intensificação de 

pesquisas e da extensão e, sobretudo, pela capacitação de docentes que vem 

demandando maior sofisticação e exigindo maior pertinência no atendimento 

dos serviços de informação e documentação. 

 

                                                           
2 A universidade não somente proporciona uma formação profissional, mas vai muito além quando as pessoas 

passam a se tornar formadoras de opinião.  
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Nesta perspectiva, Pimenta e Anastasiou (2002, p. 163) citaram como funções da 

universidade em consonância com a BU 

 

Criação, desenvolvimento, transmissão e crítica da ciência, da técnica e da 

cultura; preparação para o exercício de atividades profissionais que exijam a 

aplicação de conhecimentos e métodos científicos e para a criação artística; 

apoio científico e técnico ao desenvolvimento cultural, social e econômico das 

sociedades. 

 

Ainda Antônio Miranda, na apresentação do livro de Maria Carmen Romcy de Carvalho 

(1981), declara que:  

 

Uma universidade que não participa do acervo documentário e ideológico 

universal, que não tem memória e não dá, ela própria, uma contribuição ao 

avanço das ciências, das técnicas e das humanidades, poderá ser uma fábrica 

de diplomas, mas pouco influirá sobre o progresso humano e cultural, sobre a 

comunidade que deverá servir. 

 

No decorrer dos anos e aos poucos, foram criados novos mecanismos de comunicação, 

busca e recuperação da informação, dessa forma, um novo cenário despontou nas universidades 

brasileiras: o incentivo à pesquisa, no sentido de estimular os alunos a fazer descobertas e tirar 

suas próprias conclusões sobre um determinado assunto, tornando-os mais críticos e reflexivos. 

Este fato ocorre a partir da inserção de métodos de ensino dinâmicos, como exposições, 

seminários e oficinas que estimulam as habilidades cognitivas do estudante, conforme 

preconiza a Universidade Humboldt, na Alemanha. 

Na atualidade, a função da universidade brasileira compreende o ensino, a pesquisa, a 

extensão e a inovação. Neste contexto, a universidade tornou-se mais livre, ou seja, é nesses 

espaços que se formalizam os primeiros avanços do desenvolvimento do pensamento científico, 

incentivando a reflexão dos discentes, além de ser um espaço que proporciona a transmissão de 

novos saberes para a sociedade. 

A partir dessas funções, a universidade brasileira, no seu plano educacional, passa a 

preocupar-se em preparar estudantes com pensamento crítico, que busquem o bem comum e o 

desenvolvimento de uma atividade profissional responsável. A BU atual também se mostra 

como peça fundamental nesse processo, uma vez que dispõe de condições e suportes de 

informação que são a base do processo de aprendizagem e devem acompanhar a função das 

IES. Assim, verifica-se que a Instituição de Ensino Superior possui papel importante na 
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formação dos acadêmicos, contudo, o sujeito deve também participar de maneira ativa do seu 

processo formativo, com vistas à atuação no mercado de trabalho.   

Entende-se por biblioteca universitária o organismo inserido em determinada instituição 

acadêmica de ensino superior, com a finalidade de reunir e gerenciar o acervo de informação 

registrada e pô-lo à disposição da respectiva comunidade, subsidiando as atividades de ensino, 

pesquisa, inovação, extensão e administração, promovendo seus produtos e serviços, 

capacitação do usuário no que tange à busca e acesso à informação, e no desenvolvimento da 

atitude científica do estudante.  

 Segundo Antônio Miranda (1978, p.1) “[...] a biblioteca universitária é um fenômeno 

social.” E, além do apoio ao desenvolvimento do ensino, ela deve prover a cooperação e 

intercâmbio de ideias e conhecimentos científicos com outras bibliotecas e com toda a 

sociedade. Leitão (2005, p. 24) também explica que 

 

Bibliotecas não existem de forma independente da sociedade e das instituições 

às quais se vinculam. Elas acompanham as tendências que se verificam na 

vida social, em especial as relacionadas ao campo do conhecimento e da 

educação. 

 

Atuando como um subsistema da universidade, a BU opera de forma a atender um 

determinado público, com material especializado, de acordo com sua missão e finalidade, 

dentro do contexto da organização na qual está inserida. No entanto, é necessário que a 

biblioteca se molde de acordo com os novos paradigmas do processo educacional da 

universidade e “[...] utilize das novas tecnologias de modo crescente, alterando o paradigma de 

posse para o de acesso da informação” (CUNHA; DIÓGENES, 2016, p. 118). 

A biblioteca universitária, neste contexto social, precisa estar em harmonia com a 

universidade, pois, conforme Ferreira (1976, p. 34) “A medida que a universidade melhora seus 

padrões de ensino e pesquisa, sente-se pressionada a dar melhores condições às bibliotecas para 

que funcionem com eficácia.”, ou seja, ao tempo em que a universidade se renova, a biblioteca 

deve acompanhar seu ritmo, para assim suprir as necessidades informacionais de seus usuários. 

Entendida também como um lastro de conhecimento subjacente e estimulante ao ensino 

e de acesso à ciência, a biblioteca acompanha as políticas e concepções da universidade, 

mediando o processo dinâmico de aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo do sujeito, na 

direção da apreensão do conhecimento científico, havendo, assim, um imbricamento de ideias 

e ações. É importante esclarecer, no entanto, que a função da biblioteca universitária, neste 

movimento de ensinar, aprender, pesquisar, inovar e criar, transcende o apoio à sala de aula, às 
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atividades laboratoriais e extensionistas, à pesquisa de campo etc., pois que suas ações e 

serviços, otimizadas pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), permitem 

potencializar a formação do habitus de aprendizagem contínua e de internalização da atitude 

científica.  

Em adição à análise das considerações desta seção, a seguir será pontuada o advento da 

Internet, a inserção das novas tecnologias no âmbito das bibliotecas universitárias que se 

intensificaram na década de 1990, permitidas por meio do sistema de documentos em 

hipermídia Word Wide Web, ou simplesmente a Web 2.0, a qual interligada e executada na 

Internet veio possibilitar a transformação da BU em um ambiente interativo e de 

compartilhamento. 

 

2.2 A WEB 2.0: UM AMBIENTE INTERATIVO E DE COMPARTILHAMENTO  

 

Já faz algum tempo que as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) 

fazem parte das atividades práticas da sociedade, além do desencadeamento da criação de novas 

necessidades e de novos modos de vida. O surgimento da Comunicação Mediada pelo 

Computador (CMC), como o nome indica, só foi possível após a invenção do computador “[...] 

inovação imprescindível que transformou a informática em um meio de massa para a criação, 

comunicação e simulação.” (LÉVY, 1993, p. 101).  

Ressalta-se, entretanto, que outros protagonistas ajudaram a compor a harmonia entre 

as tecnologias citadas: o advento da Internet e a criação do sistema World Wide Web na década 

de 1990, destacando que ambas as concepções foram determinantes para composição de uma 

harmonia entre as tecnologias apresentadas, além de tratar-se de eventos que consequentemente 

culminaram na expansão da comunicação entre as pessoas, as quais passaram a se relacionar 

por este meio e buscaram interagir a partir de interesses e valores em comum. 

De acordo com Castells (2003, p. 8) “A Internet é um meio de comunicação que permite, 

pela primeira vez, a comunicação de muitos com muitos, num momento escolhido, em escala 

global.” Tendo em vista que toda essa comunicação ocorre no que se denomina ciberespaço, 

conceito criado por William Gibson (1984, apud LEMOS, 2004, p. 127), que entende tratar-se 

de um “[...] espaço não-físico ou territorial composto por um conjunto de redes de 

computadores através das quais todas as informações (sob as suas mais diversas formas) 

circulam.” Já Lemos (2004, p. 128) infere que o ciberespaço é “[...] um espaço sem dimensões, 

um universo de informações navegável de forma instantânea e reversível”.  
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Sem, contudo, aprofundar na história da criação da Internet, é importante salientar que 

os primeiros estudos para seu surgimento se deram em 1958, quando o Departamento de Defesa 

dos Estados Unidos da América (EUA) criou a Advanced Research Projects Agency (ARPA) 

“[...] com o objetivo de alcançar superioridade tecnológica militar em relação à União Soviética 

[...] desenvolvem a Aparnet que não passava de um pequeno programa que surgiu de um dos 

departamentos da ARPA [...]”. (CASTELLS, 2003, p. 13). Posteriormente, foram diversos os 

aprimoramentos sofridos pela Arpanet para que fosse criada uma rede global de redes de 

computadores interconectados tal como se conhece atualmente. Para ilustrar esse trajeto 

histórico, o qual foi baseado no livro de Castells (2003) A galáxia da Internet, apresenta-se o 

Quadro 4 com os principais sistemas, os quais foram aperfeiçoados levando à formação da 

Internet global. 

 

Quadro 4 – Histórico da formação da Internet global 

ANO SISTEMA HISTÓRICO/CARACTERÍSTICAS 

 

 

1962 

 

 

ARPANET 

Começou como um pequeno programa, depois passou a se 

conectar com outras redes (PRNET e a SATNET) que 

iniciou o conceito: uma rede de redes. Inseriu o Protocolo 

TCP/IP para a comunicação de uma com as outras. Em 

1983 a Arpanet tornou-se ARPA-INTERNET e foi 

dedicada a pesquisa. Em fevereiro de 1990, a Arpanet, já 

tecnologicamente obsoleta, foi retirada de operação.  

 

 

1983 

 

 

FIDONET 

Baseia-se em personal computers (PCs) e ligações por 

linhas telefônicas convencionais; foi considerada fator 

influente na configuração da Internet global. A 

FINDONET é considerada a rede de comunicação por 

computadores mais barata e mais acessível do mundo. 

 

 

 

1990 

 

 

 

INTERNET 

Criação da WWW, aplicação de compartilhamento de 

informação desenvolvida por um programador inglês, Tim 

Berners-Lee, que desenvolveu o programa Enquire que 

havia escrito em 1980. Com o apoio da Internet e se 

valendo de poder computacional descentralizado, através 

de estações de trabalho, ele definiu e implementou o 

software que permitia obter e acrescentar informação de  

para qualquer computador conectado pela Internet: HTTP, 

MTML (mais tarde chamado de URL). 

 

 

1991 

 

 

LINUX 

Primeiro sistema operacional de sucesso, baseado no 

UNIX, criado por Linus Torvalds, um estudante de 22 anos 

da Universidade de Helsinki, que o distribuiu gratuitamente 

pela Internet, pedindo aos usuários que o aperfeiçoassem e 

enviassem os resultados obtidos de volta para Net. O 

resultado dessa iniciativa foi o desenvolvimento de um 

robusto sistema operacional Linux, constantemente 

aperfeiçoado pelo trabalho de milhares de hackers e 

milhões de usuários. 

Fonte: Baseado em Castells (2003, p. 13-18). 
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Em suma, mesmo sabendo que a Arpanet partiu de um projeto de intervenção militar 

pelo Departamento de Defesa dos EUA, conforme abordado por Castells (2003, p. 22). “A 

Guerra Fria forneceu um contexto em que havia forte apoio popular e governamental para o 

investimento em ciência e tecnologia de ponta, particularmente depois que o desafio do 

programa espacial soviético, tornou-se uma ameaça à segurança nacional dos EUA.” Por outro 

lado, para se chegar num ambiente interativo e de compartilhamento que conhecemos 

atualmente, constata-se que, os centros de pesquisa universitários tiveram suas contribuições 

para a transformação da Internet, pois “Foi na zona ambígua dos espaços ricos em recursos e 

relativamente livres criados pela ARPA, as universidades, centro de estudos inovadores e 

grandes centros de pesquisa que as sementes da Internet foram cultivadas.” (CASTELLS, 2003, 

p. 24). 

Neste sentido, com o aumento contínuo do uso da Internet no mundo, desde o seu 

surgimento, pode-se observar que, cada vez mais pessoas utilizam esse meio de comunicação, 

conforme se observa na Figura 3. 

 

Figura 3 – Usuários mundiais da Internet 

                             
Fonte: Baseado em Internet World Stats (2017). 

 

Sendo assim, destaca-se que essa rede global de computadores, segundo o conceito de 

Gibson, veio permitir conexão e navegação ao usuário. No entanto, a Web 2.0 possibilitou o 

compartilhamento e a colaboração, já que ainda não era possível ter integração semântica de 

conteúdos, ou seja, as informações ainda não eram interligadas entre si, o fortalecimento desta 

tecnologia só ocorreu depois com a Web 3.03. 

                                                           
3 Ocorre por meio de padrões de formatação de dados como RDF (Resource Description Framework) que efetua 

uma busca por informações não de forma isolada, mas sim atribuindo-lhe um significado. 

1995
• 16 MILHÕES DE USUÁRIOS

2001
• 400 MILHÕES DE USUÁRIOS

2005
• 1 BILHÃO DE USUÁRIOS

2010
• 2 BILHÕES DE USUÁRIOS

2017
• 4 BILHÕES DE USUÁRIOS
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 Criado em 2004 em uma Conferência nos EUA, o conceito de Web 2.0 foi instituído 

pela empresa americana O’Reilly Media, iniciando uma nova geração de comunidades e de 

serviços na Web, onde esta deixou de ser estática e assíncrona para ser uma plataforma interativa 

e de compartilhamento de informações online. Precursor do termo, Tim O’Reilly (2005, p. 1) 

conceitua Web 2.0 como “[...] um conjunto de princípios e práticas que unem um verdadeiro 

sistema solar de sites que demonstram alguns ou todos esses princípios, a uma distância variável 

desse núcleo.” Abaixo, na Figura 4, O’Reilly, por meio de um mapa conceitual, demonstra a 

raiz da formação da Web 2.0, subdividida em três campos que se ramificam. (O’REILLY, 2005, 

p. 1, tradução nossa):  

a) Posicionamento estratégico: a Web como plataforma;  

b) Posicionamento com o usuário: você controla seus próprios dados; e,  

c) Competências essenciais: serviços e não softwares embalados (restritos), 

arquitetura de participação, escalabilidade econômica, fonte de dados remixáveis e 

transformações de dados, software acima do nível de um único dispositivo e 

aproveitamento da inteligência coletiva. 

 

Figura 4 – Mapa conceitual Web 2.0 de O’Reilly 

 

 
Fonte: O’Reilly (2005, p. 1). 
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Contudo, destaca-se que a Web 2.0 comporta-se como um ambiente onde a informação 

flui de forma multidirecional, onde todos os envolvidos (usuários) podem construir, 

compartilhar e interagir, ou seja, tudo acontece de maneira coletiva. Para tanto, Primo (2007, 

p. 1), infere que a Web 2.0 trata-se da 

 

[...] segunda geração de serviços online que se caracteriza por potencializar as 

formas de publicação, compartilhamento e organização de informações, além 

de ampliar os espaços para a interação entre os participantes do processo. A 

Web 2.0 refere-se não apenas a uma combinação de técnicas informáticas 

(serviços Web, linguagem Ajax, Web syndication, etc.), mas também a um 

determinado período tecnológico, a um conjunto de novas estratégias 

mercadológicas e a processos de comunicação mediado pelo computador.  

 

Assim, frisa-se que o fenômeno da Web 2.0 não se distancia do real, em suma, ele agrega 

por meio do virtual, fenômeno que Lemos (2004, p. 128) chama de “realidade aumentada”, 

possibilitadas pela união de milhares de nós interconectados que formam a chamada rede. 

Conforme explica Castells (2003, p. 7), 

 

A formação de redes é uma prática humana muito antiga, mas as redes 

ganharam vida nova em nosso tempo transformando-se em redes de 

informação energizadas pela Internet. [...] a introdução da informação e das 

tecnologias de comunicação baseadas no computador, e particularmente a 

Internet, permite às redes exercer sua flexibilidade e adaptabilidade [...] ao 

mesmo tempo, estas tecnologias permitem a coordenação de tarefas e a 

administração da complexidade. 

 

Marteleto vai além quando divide as redes em primárias e secundárias, onde a primeira  

 

Refere-se às relações significativas que uma ou mais pessoas estabelecem 

cotidianamente ao longo de suas vidas (relações de familiaridade, parentesco, 

vizinhança, amizade, entre outros) e que respondem ao processo de 

socialização dos indivíduos. O processo é autônomo, espontâneo e informal 

[...] Já as redes secundárias constituem-se pela atuação coletiva de grupos, 

instituições e movimentos que defendem interesses comuns. (MARTELETO, 

2009, p. 29).   
 

A distinção desses tipos de redes permitiu verificar que a Web 2.0 possibilitou que as 

pessoas estivessem em constante interação, rompendo as barreiras de espaço e tempo, mesmo 

porque, antes desta descoberta, não havia a possibilidade de compartilhamento das informações 

pelo usuário, já que estas eram consideradas não amigáveis, chamada de Web 1.0. Foi ao 
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observar o engessamento da Web 1.0 que Maness (2007, p. 45) comparou os serviços oferecidos 

pela Web 1.0 e a Web 2.0 ao confirmar que os da 2.0 “[...] permite[m] uma experiência mais 

dinâmica que os serviços 1.0, fundamentalmente estáticos e de natureza de pronto-consumo.”  

A partir disto, pesquisadores alargaram a criação de diversas tecnologias colaborativas 

com vários meios de conexão, para que pessoas de todo o mundo interagissem e 

compartilhassem conteúdos; desta forma, as comunidades virtuais se tornaram exemplo da 

ruptura de uma comunicação estática no processo evolutivo da Web, que suscitou novas 

relações sociais, culturais e interativas, onde alguns usuários poderiam ser ao mesmo tempo  

atores e expectadores.  

Mediante o cenário apresentado nesta seção sobre o advento da WWW, a seguir, 

apresentar-se-á a relação da biblioteca universitária inserida no contexto da Web 2.0, seus 

conceitos e as diferenças das versões da Biblioteca 1.0 para a Biblioteca 2.0. 

 

2.2.1 A biblioteca universitária na Web 2.0 

 

Em um período em que as tecnologias providas pelo sistema Word Wide Web ainda não 

estavam inseridas, nem aplicadas aos diferentes processos e setores da BU, Lydia de Queirós 

Sambaqui, em 1972, anunciou sua visão para as bibliotecas do futuro, onde prenunciou que 

 
Tudo indica que no ano 2000, centrais de informação funcionarão, compondo 

catálogos gerais, que estarão a serviço indiscriminadamente de todas as 

bibliotecas e centros de informações, mesmo dos mais atualizados [...] Serão 

maravilhosos os equipamentos eletrônicos utilizados para a comunicação de 

idéias e para a troca de dados e de informações. Circuitos fechados de TV e 

de telecomunicação, para contatos orais e para a transferência de textos e de 

figuras, constituir-se-ão a maravilha do mundo bibliotecário e documentário 

do amanhã. (SAMBAQUI, 1972, p. 67) 

 

Vale ressaltar, entretanto, que o prognóstico da autora antecedeu em alguns anos o 

advento da Internet, pois, desde que esta despontou em todos os setores da sociedade, em escala 

mundial, na década de 1990, as universidades e suas bibliotecas também passaram a ser adeptas 

de suas ferramentas de forma a reconfigurar e aperfeiçoar os seus processos administrativos, a 

oferta dos seus produtos, serviços e atendimento aos usuários, uma vez que “Diante das novas 

tecnologias de informação e comunicação a biblioteca se depara com a necessidade de 

reformular sua forma de prestação de serviço, e ainda expandir sua relação com o usuário” 

(ALMEIDA; SENA, 2016, p. 2).  
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Cunha (2010, p. 14) chama atenção quando explica, a partir de informações angariadas 

da Association of Research Libraries: 

 

No período de 1991-2007, segundo dados coletados pela Association of 

Research Libraries, houve uma redução de 51% no atendimento do serviço de 

referência das bibliotecas universitárias americanas e canadenses. [...] essa 

acentuada redução pode ter sido ocasionada pelo crescimento no uso da 

internet no campus e o crescente percentual de documentos disponíveis no 

formato digital. Por outro lado, a biblioteca universitária não ficou inerte e 

passou a oferecer e expandir a oferta de produtos e serviços de referência por 

meio da internet.  

   

O termo Biblioteca 2.0 foi denominado por Casey (2005) no seu blog LibraryCrunch. 

Nele, Casey questionou como as tecnologias disponíveis da Web 2.0 se adequariam à biblioteca 

e, para tanto, enumerou sete desafios que os mantenedores e bibliotecários teriam que enfrentar 

e superar para sua utilização, são eles: “crise de identidade, confusões de funções, fixação de 

metas, sobreposição de métodos bem sucedidos, implementação, falta de discernimento e 

intermináveis tentativas de consenso.” (CASEY, 2005) 

Em adição à ideia de Casey (2005), Maness (2007, p. 44-45) afirma que a Biblioteca 2.0 

deverá possuir quatro elementos essenciais para que os serviços sejam direcionados para o 

usuário do ambiente virtual, com o intuito de atender suas demandas informacionais. Na Figura 

5, pode-se visualizar a disposição desses elementos. 
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Figura 5 – Elementos essenciais para a Biblioteca 2.0 

 
                      Fonte: Baseado em Maness (2007, p. 44-45). 

 

Deste modo, salienta-se a importância de a BU se adaptar e utilizar as ferramentas da 

Web 2.0, uma vez que toda a comunidade acadêmica está cada vez mais inserida nesse 

ambiente, seja pela conectividade ou pela portabilidade que se fizeram presentes por meio dos 

aparatos tecnológicos, como os aparelhos celulares, tablets, notebooks, entre outros. Por meio 

desse conjunto, os usuários passaram a se comunicar e solicitar informações de forma 

instantânea impactando em uma comunicação em tempo real, com o rompimento de barreiras 

geográficas, por exemplo.  

Para Marcos (2009, p. 16, tradução nossa) “A filosofia 2.0 é a oportunidade de ouro de 

a biblioteca se aproximar mais dos seus usuários, para saber conhecer o que lhes interessa e de 

que necessitam e oferecer-lhes da forma que melhor se adapte a eles4.” Neste contexto, Maness 

(2007, p. 45) também define a biblioteca 2.0 como: 

 

[...] uma comunidade virtual centrada no usuário. Ela é socialmente rica, quase 

sempre um espaço eletrônico igualitário. Enquanto que o Bibliotecário 2.0 

deveria atuar como um facilitador e prover suporte, ele ou ela não é 

necessariamente o primeiro responsável pela criação do conteúdo. Os usuários 

                                                           
4 La Filosofía 2.0 es la oportunidad de oro de la biblioteca para estar más cerca de sus usuarios, conocer qué les 

interesa y qué necesitan, y ofrecerlo de la forma que mejor se adapte a ellos. 

• INOVAÇÃO: As 
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interagem e criam recursos (conteúdo) uns com os outros e com os 

bibliotecários. De várias formas, é uma realidade virtual para bibliotecas, uma 

manifestação Web da biblioteca como lugar.  

 

Assim, percebe-se que no âmbito da Web 1.0, o computador da BU era usado mais para 

armazenar informações bibliográficas, gerar índices e catálogos impressos, que poderiam ser 

consultados de forma manual. Mas com a Web 2.0, os sistemas tornaram-se bidirecional, 

oferecendo uma variedade de recursos e ferramentas, ou seja, houve uma automação dos 

serviços que veio permitir o que Sambaqui anunciou em 1972.  

Atualmente, a BU 2.0 executa seus serviços de maneira mais ágil, segura, dinâmica e 

interativa. Catalogação, indexação, classificação, criação de tesauros e vocabulários 

controlados e marketing, são exemplos de serviços que foram automatizados e que passaram a 

contribuir significativamente para o progresso das bibliotecas universitárias. Na Figura 6, de 

acordo com Maness (2007) apresenta-se uma comparação de alguns serviços oferecidos pela 

Biblioteca 1.0 e a Biblioteca 2.0, sendo que a última representa maior possibilidade de 

interação, colaboração e compartilhamento.                 

 

Figura 6 – Serviços oferecidos pela Biblioteca 1.0 e a Biblioteca 2.0               

 
                         Fonte: Baseado em Maness (2007, p. 50). 

 

Diante do que foi apresentado, vê-se que as bibliotecas universitárias, na concepção de 

González de Gómez (2011, p. 240) são, 

 

Referência por chat
Tutoriais com streaming media e bases de dados 

interativas
Blogs, wikis, alimentadores RSS

Tagging somada com esquemas controlados
Interface personalizada de rede social

Catálogo de confiabilidade e propriedade suspeita, 
páginas web, blogs, wikis, etc.

Referência por e-mail
Tutoriais textuais

Webmasters, listas de e-mails
Esquemas de classificação controlada

OPAC
Catálogo de grande confiabiabilidade impressa 

e propriedade eletrônica  

BIBLIOTECA 1.0 

BIBLIOTECA 2.0 
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[...] parte das expectativas e possibilidades da construção dos espaços comuns 

do conhecimento, aliando as potencialidades das tecnologias de informação 

com as energias reflexivas e produtivas de seus processos 

infocomunicacionais, como sua contribuição para tornar permeáveis e 

interativas as esferas públicas internas dos campos disciplinares e as esferas 

práticas e instrumentais das complexas sociedades contemporâneas. 

 

Nesse caso, o pensamento de González de Gómez (2011) evidencia que as bibliotecas 

universitárias se beneficiarão com o uso crescente da Internet e as ferramentas gratuitas da Web 

2.0, ambas atuando como facilitadores da integração entre a tecnologia de informação, usuário, 

bibliotecário e instituição mantenedora. No entanto, faz-se importante ressaltar que esta 

discussão está atrasada, já que as Bibliotecas universitárias já poderiam estar se beneficiando 

com algo que já existe e encontra-se disponível há muitos anos que são as ferramentas gratuitas 

da Web 2.0. 

Logo, é necessário apresentar o ambiente referente ao objeto desta pesquisa, os Sistemas 

Integrados de Bibliotecas (SIBI) de nove universidades federais da região Nordeste do Brasil, 

na perspectiva de que, mediados pela tecnologia Web 2.0, utilizariam o marketing digital 

incluído no Planejamento Estratégico, por meio das mídias sociais, como meio de aproximar o 

usuário da biblioteca universitária, assuntos tratados nas próximas seções. 

Ressalta-se que essas mídias sociais, dentre elas o Facebook é uma ferramenta gratuita 

que atua como espaço disseminador de informação; além de promover interatividade, pode ser 

uma forma de estreitar relações com o usuário e ao mesmo tempo trazer dinamismo para a 

instituição, além de ser capaz de levar os produtos e serviços aos usuários para assim aproximá-

los e fidelizá-los, pela satisfação de suas necessidades e demandas.  

Na seção a seguir, a partir dos seus regimentos será explanada a história e a composição 

dos SIBI das universidades federais da região Nordeste do Brasil que integram a amostra desta 

pesquisa, cujo critérios de seleção estão descritos na seção 5.2. 

 

2.3 OS SISTEMAS DE BIBLIOTECAS DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DA REGIÃO 

NORDESTE DO BRASIL 

 

Com a Reforma Universitária de 1968 e o advento da Web, que proporcionou um grande 

impacto para as BU ao diminuir com as barreiras de tempo e espaço que limitavam os trabalhos 

das bibliotecas, tais fenômenos impulsionaram as universidades e suas bibliotecas a se 

constituírem de uma forma mais sistêmica e organizada. Segundo Ferreira (1986, p. 1594), um 
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sistema significa “Disposição das partes ou dos elementos de um todo, coordenados entre si, e 

que funcionam como estrutura organizada [...].” 

 De fato, foi o que aconteceu: ao deixar de lado uma postura de biblioteca centralizadora, 

surgem os Sistemas Integrados de Bibliotecas (SIBI) com o intuito de integrar universidades e 

suas atividades que, embora comuns a todas, eram desenvolvidas por várias bibliotecas 

isoladamente. Tarapanoff (1981, p. 18, grifo nosso), preconizava que 

  

[...] a biblioteca deveria: planejar seus serviços em relação aos objetivos da 

universidade; ver as bibliotecas como um sistema, opondo-se à biblioteca 

isolada; reestruturar as atividades da biblioteca em relação às atividades da 

universidade; introduzir princípios de centralização, coordenação e 

cooperação para evitar duplicação de atividades e assegurar a racionalidade 

administrativa.   

 

Desta forma, nesta seção, apresentar-se-ão as principais características dos Sistemas de 

Bibliotecas universitários federais da região Nordeste do Brasil, a partir dos seus respectivos 

documentos regulamentador, ou seja, o Regimento Interno que dispõe da instituição do SIBI. 

Ressalta-se que esta amostra foi delineada a partir de um universo por meio de critérios 

explanados no capítulo 5 que versa sobre o percurso metodológicos desta pesquisa. A seguir, 

na Figura 7 está a representação das universidades federais da região Nordeste do Brasil. 

 

Figura 7 – Localização das universidades federais na região Nordeste do Brasil que compõem 

a amostra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                 

                   
                 Fonte: Elaboração da autora a partir da base cartográfica do IBGE. 
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Conforme exposto a seguir, apresenta-se no Quadro 5 o histórico de cada Biblioteca 

Central das Universidades federais indicadas na Figura 7, que são órgãos centrais, diretor e 

orientador das atividades do Sistema de Bibliotecas: 
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Quadro 5 – Histórico das Bibliotecas Centrais que são órgãos principais, diretor e orientador das atividades do Sistemas de Bibliotecas 
Universidade / 

Biblioteca 

Histórico Imagem 

 

 

UFAL/   

Biblioteca Central 

A biblioteca foi inaugurada em 4 de abril de 1990 e encontra-se sediada no campos A. C. 

Simões. Funciona como órgão central diretor e orientador das atividades do SIBI/UFAL, de 

acordo com o Art. 9º do regimento interno do Sistema de Bibliotecas. Sua estrutura física é 

constituída de 3 pavimentos e objetiva oferecer informações técnico-científicas, literárias e 

artísticas como suporte aos programas de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos pela 

universidade Federal de Alagoas, bem como possibilitar o acesso e a disseminação da 

informação à comunidade acadêmica. 

 

 

 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/ufaloficial/12344981665 

UFBA/Biblioteca 

Universitária 

Reitor Macedo 

Costa 

Atualmente, situada no Campus Universitário do bairro de Ondina, a biblioteca foi criada 

em 1968 e era chamada de Biblioteca Central da UFBA. Em 1983 e passa a se chamar 

Biblioteca Central Reitor Macedo Costa e ocupa seu prédio próprio em Ondina. Em 2009, 

foi institucionalizado o Sistema Universitário de Biblioteca da UFBA (SIBI/UFBA) e a 

partir daí a biblioteca passa a ser denominada Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa. 

Ela atende a toda a comunidade da UFBA e a comunidade externa para fins de consulta local 

ao seu acervo. 

 

 

 

Fonte: http://www.sibi.ufba.br/biblioteca-universitaria-reitor-macedo-

costa 

UFC/Biblioteca 

Central 

Em 1957, foi instalada a Biblioteca Central, subordinada à Reitoria, no entanto, desde 1969 

a UFC não contava com a função centralizadora que o nome sugeria. Em 1975, pretendeu-

se adotar um sistema de bibliotecas com centralização monolítica. Foi somente em 2003, 

que o Sistema de Bibliotecas passou a utilizar o Sistema Pergamum no gerenciamento das 

atividades das bibliotecas e atualmente o Sistema de Bibliotecas da UFC, coordenado pela 

Biblioteca Universitária, compreende 14 bibliotecas em Fortaleza e 5 no interior do Estado. 

 

  

Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_Minas_Gerais 
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UFMA/Biblioteca 

Central 

Foi entre 1968 a 1972, na administração do Cônego José Ribamar Carvalho, Reitor da 

UFMA, que as bases para a implantação efetiva da rede de bibliotecas se consolidaram. Até 

então, a Biblioteca Central não mantinha com as bibliotecas dos diversos cursos um vínculo 

sólido de coordenação. Em 1977, ainda na expectativa de transferência para o Campus do 

Bacanga, a Biblioteca Central chegou a funcionar em um prédio na Rua de Santaninha. No 

início de 1980, a Biblioteca Central foi transferida para o Campus do Bacanga. As 

bibliotecas setoriais, que funcionavam no Campus, tiveram seu acervo incorporado à 

Biblioteca Central e atualmente o Núcleo Integrado de Bibliotecas (NIB) conta, além da 

Biblioteca Central, com dezessete setoriais. A partir de 2004, as bibliotecas da UFMA são 

denominadas oficialmente como NIB. 

 

Fonte: https://www.bu.ufmg.br/ 

UFPB/Biblioteca 

Central 

A criação da Biblioteca Central teve início em 1961, no Regimento da UFPB, contudo, só a 

partir de 11 de agosto de 1967 que surgiram os primeiros passos para sua criação efetiva. A 

construção foi iniciada, mas não foi concluída. No final de 1976, teve início todo o processo 

de estruturação e implantação da Biblioteca Central, a partir da junção do acervo das 13 

bibliotecas setoriais. 

 

 

 

 

Fonte: http://ambienteediversidade.blogspot.com/2013/06/ufpb-
prepara-diagnostico-ambiental-da.html 

UFPE/Biblioteca 

Central 

Em 1949, o bibliotecário Edson Nery da Fonseca apresenta o plano de reforma da Biblioteca 

da Faculdade de Direito ao Reitor Joaquim Amazonas. Em 1953, institui-se na Universidade 

do Recife a Biblioteca Central e, em 1969, são estabelecidas as linhas gerais da sua nova 

estrutura, tendo em vista a centralização das coleções dos Institutos Básicos, sendo mantidas 

bibliotecas setoriais nas unidades de Ensino Profissional e de alguns órgãos suplementares. 

Na década de 1990, a Biblioteca Central e o SIB/UFPE ingressaram na era da informatização 

e, logo após, publicaram o Estatuto do Sistema de Bibliotecas, disponível no Boletim Oficial 

da UFPE, v. 26, n° 5, edição especial, de 15 março de 1991.  

Fonte: https://www.ufpe.br/sib 
UFPI/Biblioteca 

Comunitária 

Jornalista Carlos 

Castello Branco 

(Biblioteca 

Central) 

A Biblioteca Central foi instalada em janeiro de 1973, resultado da fusão dos acervos 

existentes nas Bibliotecas das Escolas Isoladas de Medicina, Odontologia, Filosofia, Direito 

e Administração, quando da implantação da Fundação Universidade Federal do Piauí, 

instituída nos termos da Lei nº. 5.528, de 12/11/1968. Em agosto de 1995, foi inaugurada a 

Biblioteca Comunitária Jornalista Carlos Castello Branco (BCCB). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.apontador.com.br/local/pi/teresina/bibliotecas 
/C417197037350T3502/biblioteca_central_ufpi.html 

https://www.ufpe.br/sib
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UFRN/Biblioteca 

Central Zila 

Mamede 

Através da Resolução nº 14/1959, em 2 de maio de 1959, cria-se o Serviço Central de 

Biblioteca. Nesta época, o papel deste Serviço Central de Biblioteca era de coordenar as 

atividades técnicas e administrativas das bibliotecas das faculdades isoladas que teve como 

responsável a bibliotecária Zila da Costa Mamede. Por meio da Resolução nº 140/74-

CONSEPE, o Guia Regulamento foi o primeiro documento com normas e padrões oficiais 

para o SISBI. Atualmente a biblioteca chamada de Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) 

é uma homenagem a bibliotecária que muito contribuiu para a idealização e organização do 

Sistema que é o órgão central executivo do SISBI.  

 

 

Fonte: http://www.sisbi.ufrn.br/ 
UFS/Biblioteca 

Central (BICEN) 

Localizada na Cidade Universitária José Aloísio de Campos, em São Cristóvão. Cria-se a 

Biblioteca Central, através da Resolução nº 11/79/CONSU que aprova o Regimento datado 

de 07 de agosto de 1979, com a finalidade de planejar e incorporar todas as bibliotecas e 

coordenar a instalação definitiva para o campus universitário no ano de 1980. A Biblioteca 

Central da UFS contava, em sua primeira etapa, com uma área construída de 5.198 m², 

dispostos em dois pavimentos, com exceção da Setorial de Medicina, hoje funcionando 

anexo ao Hospital Universitário, e da Biblioteca Comunitária, no Colégio de Aplicação. 

Além da BICEN, o Sistema é composto por 6 bibliotecas setoriais. 

 

 

 

 

Fonte: https://pt.foursquare.com/v/ufs--biblioteca-central-
bicen/4cc9888741e754815cfd5c84 

Fonte: Dados da pesquisa. 

https://sisbi.ufrn.br/bczm/documento.php?id=140082024#.VXhnYs9Viko
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Pontua-se que, que cada Biblioteca central se tornou o órgão central, coordenador das 

atividades dos Sistemas de Bibliotecas a partir da publicação da Resolução que tange o 

regimento interno desses Sistemas pois, antes estes possuíam uma administração fragmentada 

e passaram a ter uma gestão unificada, unindo a Biblioteca central e as setoriais um conjunto 

de bibliotecas integradas com a finalidade de desenvolver de forma harmoniosa suas atividades 

educacionais, operacionais, culturais, tecnológicas e científicas. Dessa forma, apresenta-se no 

Quadro 6, um resumo da criação dos Sistemas de Bibliotecas das universidades federais 

selecionadas. 

 

Quadro 6 – Criação dos Sistemas de Bibliotecas por meio do Regimento interno 

Sistemas de 

Bibliotecas 

Criação do regimento Interno 

 

 

 

 

 

SIBI/UFAL 

O Regimento interno foi instituído pela Resolução nº 45 de 1989, do Conselho 

Universitário da UFAL, em 9 de novembro de 1989. Segundo o regimento, tem 

como objetivo a “[...] integração das bibliotecas à política educacional, científica e 

administrativa da universidade, servindo de apoio aos programas de ensino, 

pesquisa e extensão, através do desenvolvimento de serviços e produtos de 

informação que atendem às exigências de relevância e rapidez.” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 1989). De acordo ainda com o 

regimento, o SIBI/UFAL é composto pelo Órgão Colegiado, uma biblioteca central 

e 12 bibliotecas setoriais. Segundo o Art. 5º do referido documento 

regulamentador, “O Órgão Colegiado tem por finalidade assessorar o SIBI/UFAL 

em assuntos de planejamento, administração e outros de natureza técnica em geral”, 

já o Art. 9º preconiza que “A Biblioteca Central, sediada no “Campus” A. C. 

Simões funcionará como órgão central diretor e orientador das atividades do 

SIBI/UFAL.” Em suas finalidades, destaca-se o “Art. 3º - O SIBI/UFAL tem as 

seguintes funções básicas: introduzir, gradativamente, processos automatizados 

nos serviços, considerando o custo benefício e os problemas de compatibilidade.” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, 1989). 
 

 

 

 

 

SIBI/UFBA 

Em 2009, foi criado o SIBI/UFBA pela Resolução nº 03/2009 do Conselho 

Universitário, na condição de Órgão Suplementar, para conduzir de forma 

coordenada o desenvolvimento das atividades fins das bibliotecas da UFBA.  No 

ano de 2010, o Sistema Universitário de Bibliotecas torna-se Órgão Estruturante 

vinculado à Reitoria, segundo o Estatuto da UFBA, no art. 32º, e o Regimento 

Interno da UFBA, no Capítulo 4 Seção II art. 32º e 33º, nos termos do Regimento 

Interno da Reitoria no art. 3º, com objetivo de articular, coordenar, promover, 

superintender e fiscalizar o funcionamento sistêmico das Bibliotecas da UFBA, a 

fim de oferecer suporte ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da criação, da 

inovação e da extensão.  Salienta-se que, em 2015, encontra-se em tramitação o 

novo Regimento Interno do SIBI/UFBA, encaminhado à Reitoria para apreciação 

e aprovação no Conselho Universitário (CONSUNI). O sistema é constituído por 

21 bibliotecas, com uma infraestrutura voltada à execução dos serviços de gestão 

dos recursos informacionais, oferece diversos serviços de suporte às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. Além da conservação e armazenagem dos acervos 

informacionais, esse Sistema presta alguns serviços direta e pessoalmente ao 

usuário e outros são colocados à disposição do público por meio eletrônico (internet 

ou consulta em bases de dados locais). 
 

 

 

O Sistema de Bibliotecas da UFC, coordenado pela Biblioteca Universitária, 

compreende 14 bibliotecas em Fortaleza e 5 no interior do Estado. De acordo com 

o Regimento da Reitoria, aprovado pela Resolução n. 16/CONSUNI, de 27 de 

setembro de 2012, no Art. 25, “À Biblioteca Universitária, órgão subordinado à 

Reitoria, compete prover a UFC de um sistema central de informação, de forma a 
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SIBI/UFC 

proporcionar serviços biblioteconômicos e documentais eficientes que possibilitem 

o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2012, p. 16). Enfatiza-se que, em 

2015, o Sistema criou as diretrizes para utilização das mídias sociais pelo sistema 

de bibliotecas da Universidade Federal, preconizando que as bibliotecas da UFC 

dispõem de autonomia na criação de um único perfil institucional em cada uma das 

redes sociais existentes. Já em 2017, o diretor da biblioteca universitária publicou 

a Portaria n. 28/2017 instituindo a uma Comissão de Eventos do Sistema de 

Bibliotecas da UFC, responsável pela promoção de atividades técnicas, científicas 

e/ou culturais visando conferir maior visibilidade ao acervo e aos serviços e 

produtos ofertados, assim como eventos visando a integração dos funcionários do 

Sistema de Bibliotecas da UFC. 

 

 

 

 

NIB/UFMA 

Instituída em 1966, a UFMA começou a criar entre 1968 a 1972 bases para a 

consolidação da implantação efetiva da rede de bibliotecas da universidade. A 

partir da Resolução n. 73/CONSUNI, de 2 de fevereiro de 2004, o Núcleo Integrado 

de Bibliotecas (NIB) é criado, abrangendo a Biblioteca Central e as bibliotecas 

setoriais. Atualmente, o NIB conta, além da Biblioteca Central, com 17 setoriais, 

localizadas no próprio campus do Bacanga, no centro de São Luís e nos municípios 

de Bacabal, Balsas, Chapadinha, Codó, Grajaú, Imperatriz, Pinheiro e São 

Bernardo. Em outubro de 2012, o NIB implantou um novo sistema de circulação 

de materiais informacionais para acesso por meio da internet. 
 

 

 

 

SIBI/UFPB 

Em 26 de maio de 2009, o CONSUNI aprovou pela Resolução nº 31/2009, o 

Regimento Interno do Sistema de Biblioteca da UFPB. Também chamado de 

Sistemoteca, o Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal da Paraíba é um 

conjunto de bibliotecas integradas sob os aspectos funcional e operacional, tendo 

por objetivo a unidade e harmonia das atividades educacionais, científicas 

tecnológicas e culturais da UFPB, voltadas para a aquisição, tratamento, 

armazenagem, recuperação e disseminação de informações (empréstimo, 

devolução e renovação de livros), para o apoio aos programas de ensino, pesquisa 

e extensão. O Art. 18 do referido Regimento dispõe que a “Biblioteca Central 

contará com o apoio administrativo dos órgãos: I. Secretaria; II. Contabilidade; III. 

Gestão em Tecnologia de Informação; IV. Gestão em Marketing 

Bibliotecário/Informação.” (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 2009, 

p. 7). 

 

 

SIBI/UFPE 

Em 15 de março de 1991, em uma edição especial do boletim oficial da UFPE, foi 

publicado o Estatuto do Sistema de Bibliotecas, que tem por finalidade disciplinar 

o funcionamento do Sistema de Bibliotecas da UFPE. O Sistema foi criado com o 

objetivo de difundir informação, democratizar o conhecimento acadêmico e apoiar 

as atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFPE e tem como órgão 

coordenador a Biblioteca Central, cuja função é coordenar e supervisionar as 

atividades técnicas do SIB. O Sistema é formado pela Biblioteca Central que é o 

órgão coordenador e mais 13 unidades localizadas nos Centros Acadêmicos e no 

Colégio de Aplicação. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, 

1991). Atualmente o Regimento da Biblioteca central encontra-se em processo de 

atualização. 
 

 

SIBI/UFPI 

O SIBI/UFPI foi instituído pela Resolução do Conselho Universitário nº 26/1993 e 

em agosto de 1995, foi inaugurada a Biblioteca Comunitária Jornalista Carlos 

Castello Branco (BCCB), órgão subordinado à Reitoria e que atualmente coordena 

nove Bibliotecas Setoriais do Sistema de Bibliotecas da UFPI. Possui a função de 

atuar na promoção do acesso à informação e dar suporte às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão no âmbito da Universidade, contribuindo para o 

desenvolvimento cultural, econômico e social do Estado do Piauí. 
 

 

SISBI/UFRN 

O SISBI/UFRN foi regulamentado em 5 de abril de 2013, através da Resolução nº 

004/2013-CONSUNI, e atende a todas as categorias de usuários da UFRN (alunos 

do ensino fundamental, médio, técnico, graduação, pós-graduação, professores e 

funcionários) e está aberto à consulta para toda a comunidade externa. O 

SISBI/UFRN é constituído pela Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) e por 21 

bibliotecas setoriais, sendo que, a Biblioteca Central Zila Mamede é a responsável 
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pela coordenação, planejamento e fiscalização das atividades técnicas das unidades 

de informação que fazem parte do SISBI/UFRN 

 

 

 

SIBI/UFS 

Com a finalidade de planejar e incorporar todas as bibliotecas e coordenar a 

instalação definitiva para o campus universitário, cria-se em 1980 a Biblioteca 

Central, através da Resolução nº 11/79/CONSU, que aprova o Regimento datado 

de 7 de agosto de 1979. Em 26 de setembro de 2014, por meio da Resolução n. 

49/2014/CONSU, foi aprovado o Regimento Interno do Sistema de Bibliotecas da 

UFS, que destaca no seu Art. 1º “A Biblioteca Central (BICEN), órgão suplementar 

vinculado diretamente à Vice-Reitoria, é órgão diretor do Sistema de Bibliotecas 

da Universidade Federal de Sergipe (SIBI/UFS).” (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SERGIPE, 2014, p. 2). Além da Biblioteca central, o Sistema é composto por 

6 bibliotecas setoriais. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

É possível observar, portanto, que as bibliotecas universitárias da região Nordeste, desde 

a sua origem, passaram por diversos momentos representativos, os quais marcaram o avanço 

da sua transformação, no que tange ao seu objetivo de mediar o processo de ensino-

aprendizagem, difundir as informações produzidas ou não pela universidade para, desta forma 

democratizar o conhecimento acadêmico entre toda a sociedade, além de apoiar as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão no seu processo contínuo de transformação, a partir da presença 

e inserção das mais diversas tecnologias.  

No capítulo a seguir, apresentar-se-á o marketing digital como estratégia de promoção 

dos produtos e serviços das bibliotecas universitárias. 
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3 MARKETING DIGITAL 

 

Antes mesmo de iniciar a discussão acerca do marketing digital, salienta-se a 

importância de explanar sobre o marketing a partir da sua gênese. Sabe-se que, marketing é 

uma “[...] expressão anglo-saxônica que deriva do latim mercare que definia o ato de 

comercializar produtos na antiga Roma” (COBRA, 2002, p. 28). Partindo-se, da tradução do 

termo em inglês, Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017, p. 33) enfatizam que: 

 

[...] a palavra marketing deveria ser escrita como market-ing (em inglês, 

market significa “mercado” e ing é a terminação do gerúndio, que indica ação, 

o que ressaltaria o sentido de “mercado em ação”). Isso nos lembraria sempre 

de que o marketing consiste em lidar com um mercado em constante mudança 

e que, para entender o marketing de ponta, deveríamos entender como o 

mercado vem evoluindo nos últimos anos. 

 

Essa evolução de que falam os autores parte da essência de conhecer um pouco sobre a 

trajetória do marketing, cujo surgimento foi essencialmente mercadológico, nascendo das 

empresas norte americanas em meados dos anos de 1950. Foi nesse período que se percebeu a 

limitação da ação do mercado no conceito de vendas, ou seja, o foco dos empresários era apenas 

no produto e nas vendas; no entanto, com a alta produção e as vendas ameaçadas, eles passaram 

a reconhecer a necessidade de investir na tarefa de alcançar as necessidades e a satisfação de 

seus clientes com o intuito de esvaziar seus estoques. 

Nessa perspectiva, Kotler (1978, p. 61) afirma que “[...] sob o conceito de marketing, o 

cliente está no topo do organograma organizacional.” E, ainda, trata-se de uma “[...] realização, 

por parte da organização, das atividades de análise de planejamento, de implementação e de 

controle, a fim de atingir seus objetivos de troca com seus mercados-alvo.” (KOTLER, 1978, p 

14). A partir do exposto, as organizações passaram a direcionar-se para os clientes com a 

intenção de entender o indivíduo, suas particularidades e necessidades para só a partir daí 

conduzir a distribuição dos seus produtos e/ou serviços. Segundo Kotler (1978, p. 60), as 

organizações “[...] começaram a ver seus clientes como pessoas reais que estavam tentando 

satisfazer necessidades reais.” 

Além disso, de acordo com Cobra (2002), o marketing passou por diversas 

transformações, as quais a literatura divide-as em quatro eras: 1) era da produção; 2) era das 

vendas; 3) era do marketing; e 4) a era do marketing digital, conforme é apresentado na Figura 

8. Todos esses momentos marcaram uma trajetória em que as organizações abandonaram o 

enfoque no produto e passaram a tratar o cliente como soberano. 
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Figura 8 – As quatro eras do marketing 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir de Kotler (1978) e Cobra (2002). 

 

A Figura 8 explana a trajetória evolutiva do marketing, o que corrobora com a 

declaração de Kotler (1998, p. 26) de que “[...] as empresas substituíram todos os espelhos por 

janelas, deixando de olhar para dentro e aprendendo a olhar, analisar, sentir, de forma 

organizada e disciplinada, o mercado.” Alinhado a este contexto, e, em virtude do surgimento 

e desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação e informação, da globalização, da 

sociedade da informação e da Web 2.0, foi possível às empresas e organizações que não visavam 

lucro se ajustarem e modificarem suas práticas de marketing, fato que “[...] favoreceu o 

surgimento de produtos e serviços até então desconhecidos e inimagináveis.” (CHAIM, 2007, 

p. 97).  

Embora com várias denominações atreladas a esse novo processo do marketing e com 

base na literatura especializada, neste trabalho, optou-se por utilizar a terminologia marketing 

digital aludindo ao contexto do marketing inserido nas novas tecnologias. A escolha se pauta 

também em Amaral (2004, p. 51) quando ressalta que  

 

[...] a realização das atividades de marketing no ciberespaço é também 

conhecida como cibermarketing, marketing no ciberespaço, marketing on-

line, marketing na Internet, marketing digital, marketing na Web, 

webmarketing, marketing eletrônico e assim por diante, de acordo com o 

entendimento ou a conveniência de cada autor. 

 

 No entendimento de Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017, p. 12), acerca do processo de 

execução de atividades designadas a satisfazer as necessidades das pessoas por meio do uso do 

marketing associado à Internet e às tecnologias digitais, os autores ressaltam que, 

 

ERA DA PRODUÇÃO

• Até meados de 
1925, Não havia 
preocupação 
com a venda, e 
marketing não 
existia, uma vez 
que praticamente 
tudo que se 
produzia era 
vendido.

ERA DAS VENDAS

• Entre 1925 e o 
início dos anos 
de1950, a 
preocupação 
era com o 
escoamento dos 
excedentes de 
produção.

ERA DO MARKETING

• Após a Segunda 
Guerra Mundial,  
a concorrência 
surgiu e o 
consumidor 
virou o foco. 
Era preciso 
entender os 
hábitos de 
compra . Neste 
momento  a 
televisão era 
mais um canal 
de 
comunicação.

ERA DO MARKETING 
DIGITAL

• A Internet e o 
comércio 
eletrônico estão 
mudando os 
hábitos de 
comunicação e 
consumo da 
sociedade. 
Consome-se 
praticamente de 
tudo através do 
computador.
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[...] a convergência tecnológica acabará levando à convergência entre o 

marketing digital e o marketing tradicional. Em um mundo altamente 

tecnológico, as pessoas anseiam por um envolvimento profundo. Quanto mais 

sociais somos, mais queremos coisas feitas sob medida para nós [...] os 

produtos tornam-se mais personalizados e os serviços, mais pessoais. 

 

Nesse sentido, constata-se que o marketing digital não é uma reinvenção do marketing 

tradicional, mas, sim, uma ampliação de técnicas e estratégias para compreensão das 

necessidades e a posterior satisfação de clientes, alcançada por meio de um ambiente inserido 

nas novas tecnologias de comunicação e informação, em especial a internet, espaço em contínuo 

crescimento, que ampliou o uso do computador, dos aparelhos celulares, do tablet, entre outros 

dispositivos tecnológicos.  

Mediante o exposto, o marketing digital enfatiza sobremaneira uma comunicação 

multidirecional possibilitada pela Web 2.0: tanto a organização, quanto o cliente, estão inseridos 

no ciberespaço, onde se comunicam, participam, produzem e compartilham conteúdos, o que 

corrobora um estreitamento no relacionamento de ambos. Matta (2007, p. 121) entende que “A 

internet é uma rede versátil. [...] Não há dúvidas da importância desse veículo como facilitador 

do trabalho de divulgação de informações e como ferramenta para implementação de ações de 

marketing.” No entanto, Vassos (1997, p. xxvi) contrapõe essa afirmativa quando destaca que, 

  

[...] a internet nada tem a ver com o marketing (ou mercado) de massa. Ela é 

sobre pessoas, indivíduos com aspirações, necessidades, desejos e base 

cultural únicos. A internet não é um meio de venda; é um meio de 

comunicação, de educação e de suporte. É um lugar onde se deve buscar 

encontrar pessoas, ajudá-las, educá-las e construir relacionamentos. 

 

Por outro lado, as pessoas passaram a ficar cada vez mais conectadas por meio da 

internet. De acordo com Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017, p. 34), “A conectividade é 

possivelmente o mais importante agente de mudança na história do marketing. [...] Ela diminui 

de forma significativa os custos de interação entre empresas funcionários, parceiros de canal, 

clientes e outras partes envolvidas.” Como exemplo, o autor cita empresas que desestruturaram 

outras já consagradas,  

 

A Amazon desestabilizou as livrarias físicas e, mais tarde, a indústria editorial. 

Da mesma forma, a Netflix abalou as locadoras de vídeo físicas e, ao lado de 

sites como Hulu, bagunçou os serviços de TV por satélite e a cabo. O mesmo 

se deu com o Spotify e a Apple Music, que mudaram o modo como a 

distribuição de música passou a funcionar. (KOTLER, KARTAJAYA E 

SETIAWAN, 2017, p. 35). 
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Isto confirma que grandes empresas passaram a investir em inovação com vistas a 

adaptar-se ao novo mercado emergente das TICS que também culminou no alargamento da 

conectividade, mediante uma variedade de ferramentas e dispositivos. A comunicação entre as 

empresas e seus clientes, em um cenário onde barreiras geográficas foram rompidas, o que 

permitiu maior flexibilidade entre os atores envolvidos. Para tanto, segundo Kotler, Kartajaya 

e Setiawan (2017, p. 37-38), “[...] em um mundo cada vez mais caracterizado pela alta 

tecnologia, a interação de envolvimento profundo está se tornando a nova diferenciação.”  

Diante o exposto, faz-se importante salientar as sete forças do marketing digital ditadas 

por Chleba (2000, p. 19-22):  

a) Interatividade: Permite a transferência bidirecional de dados e a percepção, por 

parte dos clientes dos serviços on-line, que este será visto como um diferencial entre 

as organizações; 

b) Personalização: Promover um atendimento em massa, personalizado e de 

qualidade, com baixo custo operacional; 

c) Globalização: Com a Internet, é possível interligar as pessoas do mundo inteiro, 

permitindo que o cliente esteja em qualquer lugar e obtenha informações atualizadas 

sobre seus produtos e serviços;  

d) Integração: O relacionamento será cada vez mais integrado, visto a característica 

da transferência de dados via Internet; 

e) Aproximação: A relação do consumidor e do produtor é facilitada pela 

possibilidade de maior divulgação dos produtos e serviços por meio das tecnologias 

multimídias (imagem, vídeo, audiovisuais, entre outros); 

f) Convergência: A possibilidade da representação de imagens, vídeos, som e texto 

em um único equipamento eletrônico. O exemplo da transformação do computador 

e da televisão em um único eletrodoméstico: a TV interativa; outro exemplo seria o 

Smartphone, celular com tecnologias avançadas e que inclui programas executados 

em um sistema operacional equivalente ao dos computadores; 

g) Democratização da Informação: Disponibilização da informação em grandes 

volumes, com celeridade de atualização e distribuição de custo baixo. 

Após esses esclarecimentos e com a finalidade de elucidar características e princípios 

do marketing digital, apresentar-se-ão alguns conceitos referentes a ele, o qual, em relação ao 

marketing tradicional, tem a mesma essência, transformando-se, todavia, em seus processos, 

técnicas e ferramentas. De acordo com Amaral (2004, p. 51) o marketing digital, “[...] trata-se 

do aproveitamento dos novos recursos de divulgação, promoção, publicidade e prestação de 
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serviços facilitados e viabilizados pelo advento da tecnologia de comunicação de dados via 

Internet.” 

É importante, porém, salientar e revelar as ideias equivocadas por parte de algumas 

pessoas que limitam o marketing digital ou o marketing tradicional apenas como atividades de 

propaganda ou de promoção. Conforme afirma Kotler (1998, p. 13), “[...] o público vê 

marketing como uso (ou abuso) vigoroso e, às vezes, intruso da propaganda e da venda.” E 

ainda acreditam que o marketing parte do princípio de “[...] fazer com que compradores 

indispostos comprem bens não desejados.” (KOTLER, 1998, p. 13). O autor, todavia, reforça 

que, 

 

[...] marketing não pode ser o mesmo que vender, porque começa muito antes 

de ter o produto. [...] que a tarefa de marketing é descobrir necessidades não 

atendidas e fornecer soluções satisfatórias. Quando o marketing é bem 

sucedido, as pessoas gostam do novo produto, a novidade corre de boca em 

boca e pouco esforço de venda se faz necessário. 

 

 Devido a sua origem mercadológica, diretores e coordenadores de instituições que não 

visam lucro acreditavam que o marketing não poderia ser utilizado em espaços como 

bibliotecas, arquivos, centro de documentação, hospitais, museus, entre outros. Este tema 

supõe, nesse sentido que, 

 

Os administradores das organizações que não visam a lucro – reitores de 

universidades, administradores de hospitais, funcionários públicos, diretores 

de museus, líderes religiosos [...] estão ficando cada vez mais conscientizados 

da relevância potencial da disciplina de marketing para resolver seus 

problemas. Entretanto, abordam o marketing com algum ceticismo, porque 

tem a imagem de que ele é apenas um instrumento de uso dos negócios 

comerciais [...]. (KOTLER, 1978, p. 21). 

 

Acontece que este entendimento do uso do marketing somente para uso das empresas 

que visam lucro foi desmitificado com o passar dos anos e, especificamente, em 1978, quando 

Philip Kotler publica o livro Marketing para organizações que não visam o lucro, onde afirma 

que “O marketing também pode ser visualizado como um processo social em que as 

necessidades materiais de uma sociedade são identificadas, expandidas e servidas por um 

conjunto de instituições.” (KOTLER, 1978, p. 21). 

 Coadunando com o autor, Churchill e Peter (2000, p. 304) explanam que “[...] enquanto 

a principal meta do marketing para uma empresa é trazer lucros, o marketing em organizações 

sem fins lucrativos é direcionado para outros objetivos, como incentivar o uso dos serviços da 

organização”. Em acordo com essa afirmativa, esta pesquisa parte da premissa, na área de 
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bibliotecas ‒ e, aqui, a biblioteca universitária ‒, que o foco é o seu usuário real e potencial, a 

ser respectivamente acolhido ou estimulado para o uso de seus serviços e produtos. Ele espera 

que essa unidade de informação o atenda de forma eficiente, fato que lhe incutirá um sentimento 

de satisfação e o tornará um usuário fidelizado por meio dos produtos e serviços que a biblioteca 

tem para oferecer.  

Neste sentido, o uso do marketing, por intermédio de ferramentas estratégicas 

disponíveis no ciberespaço, poderá se tornar um grande aliado dos SIBI das Universidades 

Federais, na divulgação dos seus produtos e serviços, além de contribuir com novos significados 

para a sua imagem perante a comunidade acadêmica. Em suma, corroborando as afirmações de 

Kotler (1978; 1998; 2017), Amaral (2004, p. 61-62) enfatiza que 

 

O marketing é considerado um instrumento gerencial da unidade de 

informação, vista como um “negócio”, assim como qualquer outro, de 

qualquer natureza. Sua adoção é recomendada, enfatizando a importância do 

usuário como cliente consumidor de informação e a adequação da oferta de 

produtos e serviços de informação aos interesses e às necessidades desses 

usuários. 

 

De forma a contribuir com os autores citado, Neves (2018), ao publicar o livro 

Marketing digital para instituições educacionais: e sem fins lucrativos, traz à tona algumas 

discussões, entre elas, a respeito de as unidades de informação que produzem vários produtos 

e serviços informacionais para a sociedade estarem introduzidas no ambiente digital e 

interativo, proporcionado pelas novas tecnologias. A autora infere ainda que existe também a 

possibilidade de “[...] criar e gerenciar a presença digital das unidades de informação e 

instituições de ensino [e isto] tem se tornando imprescindível no âmbito do trabalho do 

profissional educador” (NEVES, 2018, p. 283). Para tanto, a autora infere que, 

O marketing digital para educação é compreendido como uma importante 

estratégia para as instituições educacionais potencializarem a atração de 

personas (usuários, professores alunos, gestores), a divulgação de forma 

exponencial de seus produtos e serviços educacionais e como recurso capaz 

de proporcionar ao profissional da área educacional as estratégias necessárias 

para desenvolver a presença digital nas mídias sociais. (NEVES, 2018, p. 266) 

 

Assim, de acordo com a literatura apresentada no decorrer das seções desta pesquisa, 

salienta-se que o primeiro passo para o desenvolvimento da gestão de uma organização – e as 

bibliotecas não fogem à regra – é a elaboração de um planejamento, tendo-o como a primeira 

etapa dos quatro processos administrativos planejamento, organização, direção e controle (ver 

subseção 3.1.1).  
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Deste modo, pretende-se na próxima seção esclarecer sobre a importância de o 

marketing digital estar inserido na biblioteca universitária e, assim, estar contemplado no 

planejamento estratégico dos sistemas de bibliotecas federais, objeto deste estudo, como 

recurso para o alcance dos objetivos dessas unidades de informação. 

 

3.1 O MARKETING DIGITAL NA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 

 

O marketing é considerado um instrumento gerencial que visa melhorar o desempenho 

das organizações, mediante o conhecimento das demandas de sua clientela e a oferta de serviços 

customizados. Deste modo, a utilização do marketing, na biblioteca universitária pode permitir 

a criação, o desenvolvimento, a promoção e a disseminação dos produtos e serviços de 

informação, a serem consumidos e utilizados pelos usuários, cuja aplicação pode ser 

considerada um meio de aumentar a produtividade das unidades de informação, modificando 

suas atividades tradicionais e contribuindo para o desenvolvimento de estratégias de mudança 

de sua imagem. 

Segundo Ottoni (1995, p. 1), o marketing em unidade de informação pode ser entendido 

como “[...] uma filosofia de gestão administrativa na qual todos os esforços convergem em 

promover com a máxima eficiência possível, a satisfação de quem precisa e de quem utiliza os 

produtos e serviços de informação como ato de intercâmbio de bens e satisfação de 

necessidades.” 

Diante disso, a Internet, atuando como um novo canal de disseminação dessas 

informações, opera como fonte potencializadora na disseminação da informação, efetivando-se 

como um poderoso instrumento de implementação de ações para a promoção de produtos e 

serviços da BU. Constata-se que, a partir dessa evolução, as bibliotecas universitárias vêm 

substituindo uma postura passiva, passando a identificar, observar e atrair seus usuários. 

Sendo assim, é possível identificar que a tecnologia teve influência também na 

transformação das ações do marketing na BU, ao mesmo tempo, alterou o modo como a BU 

seleciona, apreende, preserva, processa, armazena, organiza e dissemina a informação para seus 

usuários. Por sua vez, Sanches (2013, p. 20) infere que,  

 
A sociedade de informação colocou novos desafios às bibliotecas e aos seus 

profissionais: a revolução da produção documental e os novos tipos de 

documentos, introduzidos com o desenvolvimento tecnológico, vieram alterar 

o conceito de biblioteca tradicional e dar lugar a serviços mais dinâmicos e 

consentâneos com as necessidades dos utilizadores. 
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Em paralelo à inserção da BU no ambiente da Web 2.0, alguns bibliotecários passaram 

a redimensionar seus trabalhos com os usuários, de forma a promover, de maneira dinâmica e 

interativa, seus produtos e serviços. Inclusive é desta perspectiva de direcionar as atividades, 

produtos e serviços às características e necessidades individuais de cada usuário, que o 

marketing digital se apresenta com a finalidade de perceber e acompanhar os hábitos dos 

usuários e para isso o estudo de usuário é uma ferramenta que identifica as necessidades dos 

usuários de forma antecipada para então utilizar as tecnologias.  

Nesse sentido, são vários os instrumentos e estratégias de marketing que a BU poderá 

optar para alcançar a satisfação dos seus usuários e o alargamento da comunicação interativa e 

dinâmica e um desses instrumentos é o composto de marketing, pois faz-se necessário que a 

BU mapeie o caminho que a informação percorre até chegar ao usuário. Segundo Kotler (1998), 

o composto de marketing, também denominado mix de marketing, é classificado como a teoria 

dos 4Ps, que significam: Produto, Preço, Praça e Promoção. Trata-se de um instrumento já 

utilizado por várias organizações que não visam lucro e que alguns anos depois foi acrescido 

dos elementos Processos e Pessoas. (KOTLER, 1998). O autor define ainda cada um dos 4P, a 

saber, 

 
a) Produto: oferta tangível da empresa para o mercado, que inclui qualidade, 

design, características, marca e embalagem; 

b) Preço: a quantidade de dinheiro que os consumidores pagam pelo produto; 

c) Praça ou distribuição: as várias atividades assumidas pela empresa para 

tornar o produto acessível e disponível aos consumidores-alvos; 

d) Promoção: inclui todas as atividades desempenhadas pela empresa para 

comunicar e promover seus produtos ao mercado-alvo. (KOTLER, 1998, p. 

98). 

 

Com o intuito de ilustrar como os quatro P podem ser aplicados em uma biblioteca 

universitária, segue o Quadro 6, com os elementos do composto de marketing (4P) e os 

comentários de Matta (2007), nos quais a autora acrescentou exemplos deste composto 

inseridos na biblioteca universitária, sobretudo porque, de acordo com Matta (2007, p. 125), 

“[...] os conceitos devem ser adequados à realidade individual de cada organização. ”  
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Quadro 7 – Elementos do Mix de marketing na perspectiva das bibliotecas universitárias 

ELEMENTOS DO 

COMPOSTO DE 

MARKETING (4P) 

 COMENTÁRIOS EXEMPLOS INSERIDOS NA 

BIBLIOTECA 

UNIVERSITÁRIA 

 

Produto 

É tudo que é oferecido em um mercado 

consumidor para consumo e/ou 

satisfação de uma necessidade. Pode ser 

material ou não, mas deve atender a 

uma demanda. 

Periódicos, livros, E-books, espaços 

para eventos (auditório), hall para 

exposições, espaço para jogos 

(xadrez, damas etc.), computadores, 

tablet, bolsas sustentáveis para 

carregar os materiais emprestados, 

entre outros. 

 

Preço 

O preço nas organizações sem fins 

lucrativos existe e não deve ser 

desprezado. No entanto, é preciso 

descobrir o menor preço possível para o 

consumidor e que possa garantir a 

sustentabilidade da organização. 

Multa por atraso na devolução do 

material emprestado ou reposição de 

um material informacional que 

tenha sido extraviado. 

 

Praça (distribuição) 

A distribuição eficiente é um fator que 

influi na produtividade da organização 

e na qualidade dos serviços prestados 

por ela. 

Local onde a BU está instalada 

fisicamente, site e mídias sociais da 

BU, mala direta, sinalização. 

 

 

Promoção 

A promoção deve existir, mas com a 

preocupação dos custos de promoção 

não serem tão altos, gerando um 

aumento nos preços dos produtos e 

serviços oferecidos pela organização, 

ao ponto de reduzir seu consumo pelos 

consumidores, o que, normalmente, 

diminuiria o lucro gerado pela 

organização. 

Utilizar meios de comunicações 

físicos (banners, folders, 

marcadores de texto, faixas, 

adesivos) e virtuais (mídias sociais, 

podcast, SMS, tutoriais em 

audiovisuais, storytelling), 

concursos, exposições. 

Fonte: Elaboração da autora a partir de Matta (2007, p. 125). 

Entretanto, devido às transformações tecnológicas, os modelos que visam descrever o 

caminho que a informação percorre até chegar ao usuário sofreram diversas modificações. 

Diante do atual cenário da Web 2.0, Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) apresentam uma 

alteração do modelo AIDA que se refere a Atenção, Interesse, Desejo e Ação, para o modelo 

dos quatro A (Assimilação, Atitude, Ação e Ação nova); este, por sua vez, , também se 

transformou em cinco A (Assimilação, Atração, Arguição, Ação e Apologia), sendo que, este 

último é uma proposta inovadora apresentada por Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017, p. 79), 

com o argumento de que “Atualmente, na era da conectividade, o processo direto e pessoal 

semelhante a um funil dos quatro “As” precisa ser atualizado. Um novo caminho do consumidor 

deve ser definido para acomodar mudanças moldadas pela conectividade.” A seguir, a Figura 9 

ilustra o caminho do consumidor na adaptação dos cinco A. 
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 Figura 9 – Mapeamento do caminho do consumidor ao longo dos cinco As 

Fonte: Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017, p. 84) 

 

Conforme aborda Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017, p. 86), “[...] os cinco As é um 

instrumento flexível aplicável a todos os setores”; sua adaptação às BU é possível partindo-se 

do pressuposto de que as ferramentas da Web 2.0, a exemplo das mídias sociais, são vistas pelo 

setor gerencial como um pilar estratégico, representando interação social de indivíduos com 

objetivos, valores, ideias e interesses em comum. Assim, elas surgem exatamente dessa 

necessidade do ser humano em compartilhar com o outro um interesse, um ideal, uma 

preferência, entre outros. Com o intuito de explanar sobre os cinco A utilizados na BU, 

comentam-se suas características: 

a) Assimilação: Primeiro passo do caminho do usuário. Esse é o momento em que ele 

irá tomar ciência do produto ou serviço oferecido pela BU, seja por influência de 

um amigo que já teve a experiência de uso ou por uma campanha de publicidade 

elaborada pela biblioteca; 

b) Atração: Ocorre quase que de maneira instantânea à assimilação. O usuário, após a 

assimilação, inicia o processamento das mensagens obtidas na assimilação e com 

isso, é atraído a conhecer os produtos e serviços oferecidos;  
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c) Arguição: Com o intuito de obter mais informações sobre os produtos e serviços 

oferecidos, o usuário procura ampliar o conhecimento acerca das ofertas da BU e, 

para tanto, efetua pesquisas no site, efetua perguntas aos amigos, entra em contato 

com o bibliotecário para tirar dúvidas etc... 

d) Ação: Após acreditar e ser convencido pelos canais de comunicação 

complementares (os citados: sites, amigos, bibliotecário) os quais sanaram suas 

dúvidas, o usuário passa a usar os produtos e serviços. Caso nesta etapa seja 

detectado algum problema, o bibliotecário de referência ou a equipe da BU deverão 

estar atentos para saná-lo, de acordo com o plano de marketing. 

e) Apologia: De acordo com o Dicionário Online de Português, apologia quer dizer 

“Texto, ou discurso, utilizado para defender, explicar ou elogiar” (SANTOS; 

NEVES; CABRAL, 2009), assim, tido como o ápice do caminho do usuário 

conectado, este é o momento que ele, após o uso do produto ou serviço da BU, 

poderá desenvolver o efeito satisfatório posterior ao seu atendimento,  indicando e 

compartilhando os produtos e serviços entre seus amigos, tanto no mundo digital 

(on-line) quanto no físico (off-line). 

Desta forma, o encadeamento dos estágios anteriores, até chegar à última etapa do 

caminho, em que o usuário indica os produtos e serviços da BU a outro usuário, ao tempo que 

também compartilha em suas mídias sociais esses serviços, observa-se que a satisfação desse 

usuário, ao divulgar para outros usuários conectados sua experiência e contentamento, 

proporcionará a disseminação da informação, assim como ele passará a corroborar junto a BU 

no alcance de outros usuários e na fortificação do marketing da BU. A partir do exposto, na 

Figura 10, ilustra-se o caminho dos usuários da BU na perspectiva dos cinco A. 

 

Figura 10 – Caminho do usuário da BU ao longo dos cinco As 

 
Fonte: Elaboração da autora, a partir de Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017, p. 78-84). 

Assimilação
Eu conheço

Atração 
Eu gosto      

Arguição   
Eu acredito

Ação
Vou usar

Apologia 
Vou indicar e 
compartilhar
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Neste sentido, sugere-se que as BU orientadas pelo marketing digital ao determinar qual 

ferramenta é a mais adequada para destacar as atividades consideradas importantes para a 

execução do plano de marketing, atestem que o instrumento selecionado permita traçar o 

comportamento dos seus usuários, visando delinear esta trajetória da forma mais fiel possível.   

Vê-se, portanto, que se as ações de marketing digital nas bibliotecas universitárias forem 

realizadas de forma esporádica ou sem um planejamento, dificilmente estas consigam alcançar 

um resultado satisfatório. Compreende-se, dessa forma e se faz pertinente, que o planejamento 

estratégico dos Sistemas de Bibliotecas das universidades federais esteja alinhado, de forma a 

contemplar o plano de marketing, com vistas a aprimorar a dinâmica da biblioteca e a 

comunicação e interação com o usuário.  

 

3.1.1 O planejamento estratégico em convergência com o plano de marketing  

 

De acordo com a abordagem clássica para estratégia, o termo começou a ser utilizado 

por homens como Felipe e Alexandre em suas estratégias diplomático-militares ao planejarem 

a eliminação do controle das cidades-estados gregas sob a Macedônia e também o domínio do 

norte da Grécia, por volta de 300 a.C. (MINTZBERG; QUINN, 2001, p. 22,).  Já na perspectiva 

da Administração, segundo Mintzberg e Quinn (2001, p. 20, grifo dos autores)  

 

Estratégia é o padrão ou plano que integra as principais metas, políticas e 

sequências de ações de uma organização em um todo coerente. Uma estratégia 

bem formulada ajuda a ordenar e alocar os recursos de uma organização para 

uma postura singular e viável, com base em suas competências e deficiências 

internas relativas, mudanças no ambiente antecipadas e providências 

contingentes realizadas por oponentes inteligentes. 

 

No entanto, mesmo ao tratar do termo estratégia de duas abordagens distintas (militar e 

administrativa), ambas possuem a mesma essência que, de acordo com Mintzberg e Quinn 

(2001, p. 20), é “[...] construir uma postura que seja tão forte (e potencialmente flexível) de 

maneira seletiva que a organização possa alcançar suas metas, apesar de maneiras imprevisíveis 

que as forças externas possam, na realidade, interagir quando a ocasião chegar”. Destaca-se, 

que na década de 1970, após muitos estudos e publicação de diversos artigos científicos na 

literatura da Administração sobre o planejamento estratégico, houve um crescimento 

exponencial de empresas que queriam adotar este novo recurso, o qual foi apresentado de forma 

operacional com orientações para elaboração dos seus estágios que deveriam ser adequados de 

acordo com o perfil de cada empresa. (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2010). 
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Ocorre que o planejamento estratégico é um recurso utilizado nas instituições com a 

finalidade de tomada de decisões acertadas e antecipadas, mesmo com todas as adversidades 

que possam surgir tanto no ambiente interno, quanto externo. Para tanto, é necessário, com base 

na missão organizacional, estabelecer objetivos e metas, de forma a viabilizar o planejamento 

de forma estratégica, isto é, considerando tanto o ambiente interno, quanto externo, de modo a 

compreender as transformações e variáveis que possam interferir na qualidade dos serviços 

prestados em uma unidade de informação. Segundo Barbalho e Beraquet (1995, p. 9), “[...] o 

planejamento estratégico busca o todo, o externo e o interno à organização, tudo que possa 

interferir, contribuir, afetar, facilitar, dificultar etc., deve ser observado e conhecido da 

organização. Através do planejamento estratégico, isso é possível”  

Desde a década de 1960, empresas dos EUA e da Europa utilizam o planejamento 

estratégico, entretanto, no Brasil, somente na década de 1970 que as empresas norte-americanas 

e europeias trouxeram essa ferramenta gerencial para cá, com intuito de melhorar a qualidade 

e a competitividade das organizações. No que se refere a organizações sem fins lucrativos, neste 

estudo representadas pela biblioteca universitária, foi na década de 1980 que elas começaram a 

adotá-lo (BARBALHO; BERAQUET, 1995). As autoras destacam, também, a importância de 

a unidade de informação diferenciar o planejamento tradicional do planejamento estratégico. 

Assim, elas evidenciam que,  

 

[...] enquanto o primeiro está essencialmente voltado para a própria 

organização e elabora suas análises em bases retrospectivas e quantitativas, o 

planejamento estratégico baseia-se na análise externa do ambiente 

organizacional, utilizando dados quantitativos e qualitativos de longo prazo à 

frente, resultando em uma postura pró-ativa de seus dirigentes. Busca-se, 

dessa forma, antever o futuro, trazendo-o para o presente e indagando-se o que 

deve a organização estar fazendo hoje a fim de melhor preparar-se para as 

incertezas e turbulências previsíveis que poderão afetar suas atividades. 

 

Diante do exposto, pode-se afirmar que o planejamento estratégico é um processo 

contínuo, com um papel fundamental para a sustentabilidade da instituição, atuando como 

alicerce para seu desenvolvimento. Ainda no contexto das unidades de informação, Maciel e 

Mendonça (2006, p. 44, grifo nosso) também enfatizam a importância do planejamento 

estratégico, 

 

Planejar unidades de informação seguindo estes preceitos, implica, 

primeiramente, em caracterizar a ambiência relativa à unidade de informação 

que se pretende implantar ou avaliar. Isso inclui a análise do seu contexto 

externo, que abriga e justifica a existência da biblioteca, e do seu contexto 
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interno (quando ela já existe): esquema de organização adotado, recursos que 

a compõem, qualidade dos serviços e produtos etc. 

 

Além disso, ressalta-se que, para efetuar a análise do ambiente interno e externo, se faz 

necessário utilizar algum modelo de apoio à gestão, a exemplo da análise SWOT, que se trata 

de uma sigla em inglês que significa Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), 

Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). Para o uso da análise externa, Spudeit e 

Führ (2011, p. 44, grifo nosso) destacam que,  

 

Numa unidade de informação, a análise externa envolve verificar como os 

clientes, a tecnologia, os parceiros e os fornecedores podem se transformar 

em ameaças ou oportunidades. Somente após a análise destas forças que 

estão fora do seu controle a unidade de informação consegue planejar como 

eliminar ou neutralizar se forem ameaças e consegue verificar tendências que 

a unidade de informação pode tirar proveito e alavancar as oportunidades.  

 

Ressalta-se que, com as TIC, houve um redimensionamento na oferta dos produtos e 

serviços das bibliotecas universitárias que integram os SIBI, modificando seus fluxos de 

trabalho, com a incorporação das ferramentas da Web 2.0, incluindo as atividades de marketing 

digital, onde os SIBI podem adotar o planejamento estratégico como princípio, visando elaborar 

e executar o plano marketing, o qual englobará o desenvolvimento de estratégias para execução 

do marketing digital e, ainda, possibilitará medir e avaliar os resultados de maneira continuada 

para o alcance de sua eficácia, ou seja, corroborando diretamente um atendimento satisfatório 

das necessidades informacionais dos usuários. (GONZÁLEZ-FERNÁNDEZ-

VILLAVICENCIO, 2012). 

Deste modo, o planejamento estratégico irá subsidiar o plano de marketing com 

informações da realidade concreta, fornecendo a possibilidade de maior acerto na escolha das 

estratégias de ação e na tomada de decisão. Assim, o planejamento estratégico dos SIBI pode 

projetar serviços de informação mais adequados e com mais qualidade, para atender mais 

eficientemente seu usuário que, devido às mudanças tecnológicas, está cada vez mais conectado 

em rede. 

Para Almeida (2005, p. 2), “[...] o planejamento é o oposto da improvisação”, nele 

devem constar ações necessárias para conseguir alcançar todos os objetivos. De fato, o 

planejamento é a primeira função administrativa de uma instituição, seja ela com ou sem fins 

lucrativos, isto porque ele orienta todo o processo administrativo que se completa com as 

funções de organização, direção ou execução e controle, esta onde se encontra a avaliação; no 

planejamento estratégico estão explícitos o negócio da organização, sua missão e objetivos, 
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além das estratégias para alcançar esses objetivos. Faz sentido, portanto, que o plano de 

marketing digital, como estratégia de divulgação, esteja contemplado no planejamento 

estratégico do SIBI. 

Cabe frisar que o bibliotecário necessita conhecer ferramentas e técnicas de marketing, 

para melhor aplicá-las à sua unidade e tornar o negócio da biblioteca um diferencial 

competitivo, na medida em que essas técnicas ajudam a elucidar as necessidades de informação 

do usuário e que o uso das ferramentas da Web 2.0 favorecem a interação entre o usuário e o 

bibliotecário 

Paralelo a isso, as características e especificações dos produtos e serviços no 

planejamento estratégico dos SIBI das universidades federais são decididas a partir das 

necessidades do ambiente interno e do ambiente externo, sendo o setor funcional de marketing 

responsável por pesquisar informações sobre ameaças e oportunidades no mercado, pesquisar 

clientes, fornecedores e concorrentes, além de outros componentes do ambiente externo à 

instituição, observando sempre os resultados que se almeja alcançar e, nesta perspectiva, o 

bibliotecário deve determinar, antecipadamente, “[...] o que, por que, como, quem deve fazer, 

o quanto custa, quando e onde deve ser feito.” (MACIEL; MENDONÇA, 2006, p. 44).  

Salienta-se, portanto, que se faz indispensável a elaboração do plano de marketing, 

como instrumento que visa permitir que a instituição consiga atingir seus objetivos delineados 

previamente e que este plano seja integrado ao planejamento estratégico. Para Amaral (1996, 

p. 5), no planejamento, “Certamente serão reveladas as deficiências no desempenho, as falhas 

de rotina, as políticas obsoletas, surgindo conflitos inesperados. Isto, porque a mudança é difícil 

e encontra resistência para derrubar hábitos consolidados.” Desta forma, Amaral (1996, p. 5) 

elenca algumas medidas que podem minimizar essa resistência, a saber, 

 

- solicitar ajuda de especialistas que possuam o perfil indicado para elaborar 

o diagnóstico da situação, avaliando como se deve agir para implantar o 

marketing; 

- envolver as pessoas-chave da instituição no processo dessa mudança; 

- compreender em que direção os esforços precisam ser empreendidos; 

- visualizar, antecipadamente, a reação das pessoas às mudanças com a 

estimativa desse comportamento de resistência, procurando-se saber como 

elas reagiriam em relação à mudança a ser proposta; 

- notificar as pessoas envolvidas no processo sobre os fatos, as necessidades, 

os objetivos e prováveis efeitos da mudança.  
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Por estes aspectos, Amaral (2001, p. 72) adverte sobre a importância da convergência 

do planejamento estratégico e do plano de marketing para solucionar as necessidades dos 

usuários, ao afirmar que  

 

A razão para a incorporação do planejamento no processo de marketing 

fundamenta-se na necessidade de tomada de decisão. Planejamento e 

marketing, em conjunto, permitem trabalhar dentro de um esquema 

organizado que oferece forte e adequada estrutura como suporte a variadas 

decisões e implementação de atividades. 

 

Neves (2018, p. 299) contribui com a discussão, ao salientar que, 

 

As unidades de informação (bibliotecas, centros e sistemas de informação e 

documentação), apesar de serem organizações sociais e sem fins lucrativos, 

prestam serviços tangíveis e intangíveis para a sociedade, por meio de 

operações que requerem também a definição e aplicação de estratégias e 

planejamentos. 

 

Ainda nesse contexto, González-Fernández-Villavicencio (2015, p. 24, tradução nossa) 

afirma que “O plano de marketing tem que estar integrado e contribuir com os objetivos do 

planejamento estratégico e com a participação e responsabilidade de todos os funcionários.” Na 

mesma linha de pensamento, Araújo, Pinho Neto e Freire (2016, p. 10), também entendem que 

o plano de marketing favorece o desempenho da organização e permite que este ajuste seus 

produtos e serviços às necessidades informacionais dos usuários, 

 

É imprescindível que se tenha estabelecido uma definição de programas e 

ações para atingir as metas previamente definidas na fase do planejamento. 

Nessa perspectiva, a aplicação das técnicas de marketing pode desempenhar, 

nas bibliotecas, um aproveitamento mais eficaz dos recursos que ela dispõe, 

já que tais técnicas buscarão compreender as necessidades de cada usuário, o 

que, consequentemente, provocará um aumento significativo na procura pelos 

produtos e serviços de informação das bibliotecas, que a partir da 

implementação das ações de marketing se tornarão mais conhecidos e 

disseminados.  

 

Para elaborar o plano de marketing, é necessário apresentar algumas etapas a serem 

seguidas pelo SIBI, com a finalidade de contribuir diretamente com a missão, as metas e os 

objetivos da instituição e da biblioteca junto a sua comunidade acadêmica. Para tanto, 

apresentam-se na Figura 11, as etapas para a realização de um plano de marketing. 
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Figura 11 – Etapas para elaboração de um plano de marketing  

 
                          Fonte: Elaboração da autora. 

 

Conforme exposto na Figura 11, seguem abaixo as etapas elencadas com uma sucinta 

descrição para a construção do plano de marketing: 

a) Diagnóstico do cenário atual da biblioteca: momento de efetuar o 

levantamento de todas as informações referente ao ambiente interno e externo à 

biblioteca. Nesse período, todos os fatores considerados importantes devem ser 

observados e coletados com precisão, alguns deles, segundo o Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais (SEBRAE/MG, 2013, 

p. 3), são os “Fatores Econômicos, Fatores Sócio-culturais, Fatores 

Políticos/legais, Concorrência e os fatores internos.” Para essa etapa, pode-se 

utilizar o modelo da análise SWOT para verificar as oportunidades e ameaças, 

forças e fraquezas da Biblioteca; 

b) Identificação das necessidades dos usuários: Para essa etapa, deverá ser 

realizado o estudo de usuário, pois identificá-los e descobrir quais são suas 

necessidades informacionais comporta em saber como atender suas expectativas 

de forma prévia; 

c) Traçar os objetivos, metas e prazos: os objetivos e as metas são itens que 

impactam diretamente nos resultados a serem alcançados, por isso eles devem 

ser claros e atrelados à missão da universidade. Salienta-se que a definição se o 

Plano será de curto ou de longo prazo (apresentado em meses) precisa levar em 

conta as ações de marketing a serem realizadas na biblioteca; 

Diagnosticar o 
cenário atual da 

biblioteca

Identificar as 
necessidades dos 
usuários (reais e 

potenciais) 

Traçar os objetivos, 
os prazos e as metas 
a serem alcançadas 

Definir as 
ferramentas e 
estratégias de 

marketing 

Executar as 
estratégias de 

marketing
Monitorar

Avaliar Atualizar
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d) Definição das ferramentas e estratégias de marketing: trata-se de uma 

tomada de decisão, que elencará quais estratégias de marketing serão utilizadas 

para atingir os objetivos estabelecidos no Plano, por exemplo, a aplicação do 

Composto de Marketing. Após a definição da estratégia, torna-se mais simples 

a escolha das ferramentas, se serão digitais ou não. No caso de serem ferramentas 

digitais, por exemplo, a apresentação e as ações deverão estar explanadas em 

detalhes no Plano (qual a mídia social e seu alinhamento para o alcance dos 

objetivos, qual a periodicidade de publicações e seus formatos, qual o tipo de 

linguagem, entre outros)  

e) Execução das estratégias de marketing: Nesta etapa, serão colocadas em 

prática todas as ações definidas no Plano de marketing, ou seja, trata-se do 

momento de executar as estratégias de marketing por meio das ferramentas 

estabelecidas com a finalidade de assegurar que os objetivos sejam realizados e 

as metas alcançadas. Outro fator relevante para o sucesso do Plano é o 

engajamento dos colaboradores da biblioteca em prol desse resultado. Ainda de 

acordo com o SEBRAE/MG (2013, p. 27), “Para implementar a estratégia de 

marketing é preciso traçar um Plano de Ação composto dos seguintes itens: 

AÇÕES (O QUÊ), PERÍODO (QUANDO) COMO, RESPONSÁVEL 

(QUEM), CUSTO ESTIMADO (QUANTO).” 

f) Monitoramento: Visa acompanhar todo o processo da implementação do Plano 

de marketing com vistas a verificar se todas as ações executadas estão ou não 

ocorrendo de acordo com o planejado. No caso do monitoramento das ações 

realizadas nas mídias sociais digitais, podem-se utilizar softwares de 

monitoramento, a exemplo do Social Metrix, E Life Monitor ou por meio de 

planilhas em Excel (PRADO, 2015). 

Avaliação: Esta etapa é contínua à implementação do Plano, ou seja, efetuada 

antes, durante e depois da sua execução. É o momento também que busca o 

equilíbrio entre os resultados previstos e os que foram alcançados. Evidencia-se 

que este item atua como forma corretiva e preventiva, compreendendo ajustes 

ou atualizações, caso precise. 

g) Atualização: Esta etapa parte da perspectiva de que todo o planejamento é 

dinâmico e flexível, assim, caso seja detectada alguma incongruência em uma 

das etapas, o documento deve ser atualizado para que atue da maneira mais 

eficaz possível.  
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A partir do exposto, nota-se que os Sistemas de Bibliotecas Universitárias precisam estar 

apoiados em um forte planejamento estratégico, assim como em um plano de marketing e 

estes precisam ser desenvolvidos por uma equipe composta pelo bibliotecário do setor de 

referência e mais alguns colaboradores de outros setores da BU, pois a falta dessa equipe sugere 

que as ações de marketing acabe sendo elaboradas de maneira improvisada. Salienta-se que o 

marketing digital será contemplado no plano pertinente, ou seja, o bibliotecário poderá efetuar 

o marketing tradicional na BU, nos seus diversos suportes físicos, assim como também 

desenvolver o marketing digital por meio dos diversos recursos disponíveis no meio virtual. 

Tanto o planejamento estratégico, como o plano de marketing, são documentos de 

grande relevância para o desenvolvimento do processo administrativo, por isso destaca-se que 

é necessário monitorá-los, avaliá-los e atualizá-los ˗˗ este último procedimento se fará somente 

no caso da detecção de ruídos, anormalidades, ou seja, para uma necessidade de 

aperfeiçoamento ˗˗ uma vez que fatores como satisfação dos usuários no atendimento às suas 

necessidades de informação, qualidade nos produtos e serviços oferecidos e um gerenciamento 

eficiente, são elementos fundamentais para o sucesso em longo prazo da BU. 

Nesse sentido, Araújo, Pinho Neto e Freire (2016, p. 10) enfatizam a confluência entre 

as ações de marketing e o planejamento estratégico quando afirmam que,  

 

[...] se torna fundamental que a biblioteca promova ações de marketing como 

parte integrante de um planejamento estratégico voltado para estimular e 

desenvolver novas técnicas e métodos de relacionamento. A inclusão da 

internet com esse objetivo pode eliminar inúmeras barreiras relacionadas ao 

custo, distribuição e conquista dos usuários.  

 

É importante, portanto, destacar que a utilização de alguns recursos da Web 2.0, como 

os blogs, chats, fóruns e as mídias sociais extrapolam a barreira do espaço geográfico, 

comunicam em tempo real e divulgam de forma célere os produtos e serviços disponibilizados 

pelos SIBI. Observa-se também que esses recursos tecnológicos tendem a ampliar o 

crescimento da biblioteca e o relacionamento com o usuário, o qual a cada dia se encontra mais 

conectado, compartilhando conteúdos, atuando não apenas como receptor, mas também como 

produtor. E é a partir dessas conjecturas que, na próxima seção, abordar-se-á sobre as mídias 

sociais, com um destaque para o Facebook, utilizada como um recurso de marketing digital 

para os SIBI. 
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3.2 AS MÍDIAS SOCIAIS COMO RECURSO DE MARKETING DIGITAL PARA OS SIBI: 

O USO DO FACEBOOK  

 

Com pesquisas na área da Sociologia, especificamente na segunda metade do século 

XX, as teorias das redes na sociedade visavam “[...] explicar o comportamento dos indivíduos 

através das redes em que eles se inserem e explicar a estruturação das redes a partir da análise 

das interações entre os indivíduos e das suas motivações”. (PORTUGAL, 2007, p. 10). 

Seguindo essa linha de discussão, destaca-se que o termo “rede social” nessa mesma época, 

permitia identificar e analisar as interações entre os indivíduos, um grupo ou uma sociedade 

que, ao se comunicar, configuravam estruturas sociais.  

Com o aparecimento da CMC e da Internet, as então designadas novas tecnologias 

começaram a fazer parte das ações cotidianas da sociedade, permitindo a criação de valores e a 

construção de uma comunicação mais interativa no ambiente virtual. Essa conjuntura social, 

chamada por Castells (2016) de sociedade em rede, está inserida nesse ambiente onde os 

usuários advêm de um processo de desenvolvimento social a partir de interesses em comum. 

Segundo Garton, Haythornthwaite e Wellman, (1997, p. 1 apud. RECUERO, 2009, p. 15) 

“Quando uma rede de computadores conecta uma rede de pessoas e organizações, é uma rede 

social.” 

A partir disso, entende-se que as redes sociais são formadas por uma espécie de “nós” e 

“laços” e, neste contexto, os nós podem representar um grupo ou um indivíduo (atores), já os 

laços representam o fluxo das relações que ocorrem entre os nós, ou seja, uma rede social ocorre 

por meio de um conjunto de pessoas que se conectam às mídias sociais para relacionar-se e 

compartilhar, desenvolvendo uma socialização no ambiente virtual. (RECUERO, 2009). 

Mediante o exposto, cabe ressaltar que a mídia sempre foi utilizada pela sociedade como 

um meio de comunicação de massa e, a princípio, antes da Internet, ela era unidirecional, a 

exemplo da televisão, do rádio, do jornal, outdoor, entre outros. No contexto das mídias 

associadas às novas tecnologias no espaço on-line, as mídias também passaram a atuar de forma 

multidirecional. Silverstone (2002, p. 17) enfatizou essa transição, ao citar que,  

 

A mídia está mudando, já mudou radicalmente.  O século XX viu o telefone, 

o cinema, o rádio, a televisão se tornarem objetos de consumo de massa, mas 

também instrumentos essenciais para a vida cotidiana. Enfrentamos agora o 

fantasma de mais uma intensificação da cultura midiática pelo crescimento 

global da Internet e pela promessa (alguns diriam ameaça) de um mundo 

interativo em que tudo e todos podem ser acessados, instantaneamente. 
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Silverstone na citação anterior, além de pontuar sobre as transformações das mídias, 

indica também uma preocupação com os efeitos que as relações sociais das pessoas, por meio 

dessa nova conjuntura tecnológica e social, podem causar e, para tanto em entrevista ao Blog 

Comunic@nte de Carlos Scomazzon, Silverstone sugere que a mídia seja examinada como um 

processo e,  

 

[...] como uma coisa em curso e uma coisa feita, e uma coisa em curso e feita 

em todos os níveis, onde quer que as pessoas se congreguem no espaço real 

ou virtual, onde se comunicam, onde procuram persuadir, informar, entreter, 

educar, onde procuram, de múltiplas maneiras e com graus de sucesso 

variáveis, se conectar umas com as outras. (SCOMAZZON, 2008) 

 

Com diversas possibilidades de conexão entre as pessoas, verifica-se que as mídias 

inseridas no ambiente virtual, a exemplo das mídias sociais, também são empregadas por 

pessoas e/ou grupos mal intencionadas, visando manipular alguma informação ou desencadear 

alguma ação para prejudicar outrem ou até mesmo uma instituição, como ocorreu de forma 

expressiva no processo eleitoral no Brasil para a presidente da República, em outubro de 2018. 

As chamadas Fake News significam informações falsas ou distorcidas divulgadas por meio das 

mídias sociais para milhares de brasileiros, com o intuito de manipular seu modo de pensar e a 

sua opinião. Em entrevista para o El País, o filósofo Pablo Ortellado disse que uma matéria 

Fake News é aquela que "aparenta ter sido feita a partir de uma apuração, porém ela é falsa não 

por erro de apuração, mas de maneira maliciosa [...] e que é muito difícil definir o que são 

notícias falsas em meio ao volume de notícias nas redes” (AVEDAÑO; BETIM, 2018). 

 No entanto, profissionais especializados vêm se debruçando na criação de softwares de 

segurança e privacidade para combater esse tipo de atitude.  

Todavia, ocorrência como a citada anteriormente não obscurece o potencial que tem as 

mídias sociais, pois elas têm como principal característica aproximar as pessoas, proporcionar 

interação, onde alguns contribuem, criam e compartilham, formando laços sociais que podem 

ser realizados de maneira off-line ou on-line. Outro fator relevante a destacar é que as mídias 

sociais podem ser usadas como recurso de marketing digital; os autores Rocha Neto, Barreto e 

Souza (2015, p.15) consideram que “O uso do marketing nas mídias sociais tem como 

característica entender e conhecer o consumidor do produto ou serviço que se está oferecendo.” 

Pontua-se, que este cenário já é possível devido a semântica umas das principais estruturas da 

Web 3.0  que permite buscas mais relevantes de acordo com a pesquisa do usuário. 
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 Faz-se importante também ressaltar, neste trabalho, que os termos redes sociais e mídias 

sociais diferem em suas características e conceitos, já que foi observado durante as pesquisas 

para este referencial teórico que alguns autores tratam esses termos como se fossem sinônimos, 

o que acaba confundindo. Acontece que Telles (2010, p. 17-18) explica essa distinção dos 

termos as quais se adotam para efeito deste estudo: 

 

Várias pessoas confundem os termos redes sociais e mídias sociais, muitas 

vezes usando-os de forma indistinta. Eles não significam a mesma coisa. O 

primeiro é uma categoria do último. Sites de relacionamento ou redes sociais 

são ambientes cujo foco é reunir pessoas, os chamados membros, que, uma 

vez inscritos, podem expor seu perfil com dados como fotos pessoais, textos, 

mensagens e vídeos, além de interagir com outros membros, criando listas de 

amigos e comunidades. 
  

Ainda sobre redes sociais e mídias sociais, Batista (2011, p. 61, grifo nosso) esclarece 

que, 

Redes sociais: são representações estabelecidas na internet das relações e 

interações entre indivíduos de um grupo.  

Mídias sociais: são ambientes disponibilizados na internet que permitem aos 

indivíduos compartilhar opiniões, ideias, experiências e perspectivas com os 

outros indivíduos. Essas mídias podem permitir tanto a construção das redes 

sociais como a construção de comunidades virtuais. 

 

Deste modo, compreende-se que o Facebook é uma mídia social, isto é, trata-se de um 

recurso cujo ambiente permite relações de amizades, conversas e compartilhamento, formando 

uma rede social. Sendo assim, o uso do marketing aliado às mídias sociais permite que esses 

espaços se tornem promissores para a divulgação dos produtos e serviços das BU dos SIBI, 

além de ter diversas possibilidades de prover interação para conhecer as necessidades 

informacionais dos usuários. 

Salienta-se que, existem diversas mídias sociais gratuitas que são utilizadas pela 

sociedade, como, por exemplo, o Instagram5, YouTube, Twitter, Google+, entre outras, mas na 

gênese desta pesquisa, iniciada em 2016, a mídia social selecionada como recurso para 

aplicação do marketing digital na BU foi o Facebook, por ser uma das primeiras mídias sociais 

a ser criada em esfera mundial – outubro de 2003 -  e por ser uma das maiores e mais usadas 

                                                           
5 Destaca-se que, desde 2012, o Facebook adquiriu o Instagram, sendo que estas duas mídias sociais podem ser 

vinculadas, caso o usuário prefira, podendo assim postar o mesmo conteúdo nas duas mídias em tempo real. Uma 

pesquisa realizada pela Social Media Trends 2018, em julho de 2018, apontou um crescimento de usuários 

brasileiros inscritos no Instagram apontou que para 47,1% dos respondentes o Instagram seria a sua mídia social 

preferida e Facebook ocupou o segundo lugar, com 29,6% de preferência. (COSTA, 2018). 
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mídias sociais do mundo. Estas afirmações confirmam-se a partir dos dados de tráfego 

levantados pela Alexa & SimilarWeb, em janeiro de 2018, onde pode-se observar que a nova 

edição do mapa mundial das redes sociais, exposto na Figura 12, mostra “[...] o Facebook como 

a principal mídia social em 152 dos 167 países analisados (91% do planeta). ” (COSENZA, 

2018, tradução nossa). 

 

Figura 12 - Mapa mundial das redes sociais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cosenza (2018). 

 

Diante do exposto, no que diz respeito ao uso do Facebook como recurso de marketing 

digital, na próxima subseção, descrever-se-á sobre algumas potencialidades desta mídia social 

interativa que favorece a aproximação e participação do usuário com a BU. 

 

3.2.1 O Facebook como recurso de marketing digital na biblioteca universitária 

 

Conforme apresentado na Figura 12, o Facebook é uma das mídias sociais mais utilizada 

do mundo. Desde a sua criação em 2003 e seu lançamento em 2004, por Mark Zuckerberg, 

Dustin Moskovitz, Chris Hughes e Eduardo Saverin, quatro estudantes da Universidade de 

Harvard, o Facebook a princípio foi instituído para os próprios estudantes de Harvard que 

faziam postagens de suas informações pessoais e acadêmicas, das suas preferências musicais e 

literárias, entre outros. Sobre a origem do Facebook Rocha Neto, Barreto e Souza (2015, p.16), 

assinalam que,  
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A ideia inicial era focar em alunos que estavam saindo do secundário (High 

School, nos Estados Unidos) e aqueles que estavam entrando no ensino 

superior. O objetivo era criar uma rede de contatos em um período crucial da 

vida de um jovem acadêmico: o momento em que este sai da escola e vai para 

a universidade, o que, nos Estados Unidos, geralmente significa uma mudança 

de cidade e um novo contexto de relações sociais. 
 

Depreende-se, desta forma, que a mídia social era uma maneira dos alunos se 

relacionarem e compartilharem os acontecimentos que ocorriam na universidade e também fora 

do ambiente acadêmico, em suas vidas pessoais. O crescimento de pessoas inscritas no 

Facebook, dentro de Harvard e de outras universidades e escolas, foi ocorrendo de forma 

contínua e acelerada, evento que fez com que os criadores, em 2006, permitissem que pessoas 

que não pertenciam às universidades se inscrevessem na mídia social, alargando assim cada vez 

mais o número de usuários aderentes. Além disso, o Facebook passou por diversas adequações, 

prevendo cada vez mais proporcionar recursos de interatividade e segurança.  

Outro fator que contribuiu significativamente para a popularização dessa mídia social 

foi a adesão, em 2007, das diversas organizações que possuíam negócio com diferentes portes 

que passaram a se associar aos recursos do Facebook para promover seus produtos e serviços 

por meio do marketing e da publicidade, assim como também relacionar-se de maneira mais 

próxima com seu cliente, inserindo-se em seu cotidiano, e assim passando a conhecê-lo em suas 

preferências, ao tempo que estreitavam a comunicação.  

Identificou-se ainda, em meados de 2015, que houve uma descoberta pelos 

administradores do Facebook de que perfis de alguns milhões de usuários foram acessados por 

meio de um aplicativo chamado Kogan, uma espécie de teste psicológico da empresa 

Cambridge Analytica, a qual inclusive foi banida do Facebook. Este foi um episódio que 

demonstrou falhas em relação à privacidade dos usuários, fato que repercutiu em cancelamento 

de milhares de contas na mídia social. Ao identificar essa falha na segurança dos dados de seus 

usuários, Mark Zuckerberg, juntamente com o apoio de outros profissionais da área de 

tecnologia, como o cofundador do WhatsApp, Brian Acton, procuraram meios de aperfeiçoar 

ainda mais os mecanismos de segurança do Facebook. 

Entretanto, mesmo com a identificação do ocorrido acima e de ser uma mídia social que 

existe há 14 anos, o número de usuários ativos permanece em contínuo crescimento, chegando 

à marca de 2 bilhões de usuários inscritos em 2017, conforme apresentado na Figura 13.  
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Figura 13 - Números de usuários do Facebook no decorrer dos anos 

 

                         Fonte: Constine (2017). 

 

Em relação a outras mídias sociais, como Youtube, Instagram, Twitter, Whatsapp, 

Snapchat, Facebook Menssenger e Wechat, acessadas por meio dos dispositivos móveis, como 

os aparelhos celulares ou os tablets, o Facebook continua acima dessas mídias sociais quando 

o assunto é quantidade de usuários inscritos no mundo. A Figura 14 também destaca em milhões 

o número de adeptos no mundo em cada mídia social citada.  

 

                    Figura 14 - Números de usuários das mídias sociais móbile 

                      
                            Fonte: Constine (2017). 

 

Diante desse cenário crescente de pessoas que acessam as mídias sociais por meio dos 

dispositivos móveis, no que se refere ao âmbito brasileiro, cumpre destacar uma investigação 

denominada Pesquisa brasileira de mídia 2016, publicada em junho de 2017, desenvolvida pela 

Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM), da Presidência da República. A pesquisa 

tem a finalidade de apresentar informações sobre os hábitos da população brasileira de assistir 

televisão, ouvir rádio, acessar internet, ler jornal e revista. Para tanto, a apuração dos dados 
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ocorreu por meio de 15.050 entrevistas domiciliares distribuídas em 740 municípios das 27 

unidades da Federação. Um dos destaques em relação a esta apuração foi que, 

 

[...] confirmam a importância do uso da internet como recurso para obter 

informação. Quase a metade dos entrevistados (49%) mencionou em primeiro 

ou em segundo lugar a rede mundial de computadores como meio para ‘se 

informar mais sobre o que acontece no Brasil’. [...] 91% dos respondentes 

afirmaram em primeiro ou segundo lugar que acessam a internet pelo celular; 

65% declararam entrar na rede pelo computador, (BRASIL, 2016, p. 48-49) 
 

Depreende-se, assim, que a portabilidade representada pelos dispositivos móveis, como 

aparelhos celulares, tablets, nootbooks, entre outros, também se mostra um ponto significativo 

na pesquisa da SECOM, pois comprova que as pessoas estão mais conectadas ao ambiente 

virtual para se comunicar e solicitar informações de forma instantânea. De acordo com 

divulgação do Facebook, os números referentes ao último trimestre de 2015 das pessoas no 

Brasil conectadas no Facebook móbile,   

 

Diariamente são 1,04 bilhão de pessoas conectadas à rede, sendo que, destas, 

934 milhões realizam essa conexão também via mobile (através de celulares 

ou tablets) – das quais 823 milhões estão no Facebook exclusivamente no 

mobile. No Brasil, são 89 milhões de usuários móveis ativos mensais no 

Facebook – quase 90%. (GUIA-SE, 2016). 

 

Em relação ao acesso às mídias sociais pelo aparelho celular, especificamente, o 

Facebook, Telles (2010, p. 79) expõe que, “Usuários do Facebook móbile demonstram o dobro 

de engajamento do que aqueles que utilizam pelo computador (o dobro de visualizações de 

páginas, interações entre outros).” Pelos aspectos aqui evidenciados, salienta-se que o uso pelas 

BU das mídias sociais, a exemplo do Facebook como um recurso de promoção do marketing 

digital, pode vir a permitir a interação dos usuários em momentos sincronizados, pois estes a 

cada dia procuram facilidades para acessar e buscar a informação. Sob esta ótica, Araújo, Pinho 

Neto e Freire (2016, p. 9) mencionam que, 

 

A finalidade do marketing no cenário virtual da Internet é adaptar a própria 

Internet com os meios e ações tradicionais de marketing do contexto físico, no 

intuito de favorecer relacionamentos duradouros com o usuário, tendo em 

vista a facilidade de interação propiciada pela internet por meio de canais 

como Facebook, twitter, blog, e-mail, fóruns de discussão, entre outras 

ferramentas. [...] Na contemporaneidade, a interação com os usuários por meio 

das mídias sociais é imprescindível devendo se constituir num processo 

contínuo[...]. 
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Sobre a sua estrutura, o Facebook oferece uma diferença quanto às funcionalidades para 

inscrição de uma conta pessoal e uma instituição; em relação à primeira, o recomendado é criar 

um perfil onde a pessoa pode possuir no máximo 5 mil amigos; já quanto à segunda, o ideal é 

criar uma página que propicia um número ilimitado de pessoas que podem seguir a página, 

também chamada de fan page. Segundo Porto (2014, p. 39), “As páginas no Facebook são 

indicadas para empresas, organizações, artistas ou marcas, que desejam utilizar o Facebook 

como uma ferramenta de Marketing. Por serem direcionadas para fins comerciais, elas possuem 

recursos e funcionalidades específicas para tal [...]”, conforme explica Porto (2014), para se 

construir uma página no Facebook, ela propõe seguir quatro etapas formadoras de um ciclo 

conforme a Figura 15.  

 

                                                     Figura 15 - Ciclo do Facebook Marketing 

Fonte: Porto (2014, p. 59) 

 

Este ciclo não é estático e pode ser moldado de acordo com as atualizações que o 

Facebook oferece; além disso, a autora ressalta que todas as estratégias a serem traçadas na 

criação, publicação de conteúdos e na utilização das ferramentas que a mídia oferece, são 

indispensáveis para inserir no plano de marketing, pois, para Porto (2014, p. 23), “[...] o 

Facebook deve ser encarado como uma engrenagem em suas estratégias [...] sua empresa ou 

negócio precisa de um plano de Marketing. Não há a possibilidade de ter sucesso duradouro no 

Facebook sem um planejamento de Marketing, atendimento, logística, recursos humanos, [...].” 

A seguir, no Quadro 8, apresentam-se as descrições das etapas do ciclo do Facebook Marketing, 

segundo Porto (2014).  

 

 

 

Construir

Engajar

Amplificar

Mensurar
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 Quadro 8 – Descrições do ciclo do Facebook Marketing 
Etapas Descrição 

 

Construir 

A construção de uma página deve ser pautada nos 

objetivos e precisa ter uma presença efetiva. Ponto 

inicial do ciclo, a criação da fan page será o local onde 

todas as ações serão realizadas.  

Engajar O engajamento se dá com as estratégias de conteúdo 

que proporcionarão visibilidade e credibilidade da 

página. 

Amplificar Devem ser oferecido ao usuário recursos para ampliar 

a comunicação, isto é, propagar as informações para 

as redes dos amigos. 

Mensurar Saber se suas ações estão gerando o resultado 

esperado; desta forma identificar as falhas e os acertos 

de todas as etapas. 

Fonte: Elaboração da autora a partir de Porto (2014, p. 60). 

 

Destaca-se que, antes de seguir este ciclo, o bibliotecário administrador da página do 

Facebook do SIBI precisa identificar as preferências e necessidades informacionais dos 

usuários reais e potenciais para, de forma prévia, elencar quais tipos de conteúdo e quais 

recursos mais adequados deve utilizar. Essas preferências podem ser conhecidas a partir de 

estudo de usuário ou outra forma de coletar, a exemplo de grupo focal, observação direta ou 

indireta, entrevistas, entre outros.  

Assim, conforme apresentado neste capítulo, as mídias sociais, como recurso de 

marketing digital, são uma realidade proporcionada pelas novas tecnologias e as BU, ao 

planejar de forma estratégica o modo como estas tecnologias podem ser usadas, poderão obter 

um auxílio no relacionamento e aproximação do seu usuário.  

Sendo assim, no próximo capítulo, será apresentada uma discussão referente ao usuário 

da informação e o bibliotecário, diante desse novo cenário de integração das tecnologias digitais 

na BU. 
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4 O USUÁRIO DA INFORMAÇÃO E O BIBLIOTECÁRIO EM NOVOS CENÁRIOS 

 

As discussões trazidas nos capítulos anteriores desta pesquisa abordaram as 

transformações das bibliotecas universitárias ocorridas com o advento da TDIC, principalmente 

com a Web 2.0 que intensificou ainda mais a possibilidade de acesso às informações disponíveis 

na esfera mundial. Essas mudanças proporcionaram uma reconfiguração do usuário - novos 

agentes sociais - na contemporaneidade na busca da informação que muitas vezes surge de uma 

necessidade emergente ou de uma demanda informacional, conforme se pode observar na 

opinião que segue: “[...] o consumo de informação é o resultado de uma necessidade de 

informação.” (SOPER; OSBORNE; ZWEIZIG, 1990, p. 2).  

Corroborando estes aspectos, Rozados e Piffer (2009, p. 170) esclarecem que isso “[...] 

pode ser observado nas unidades de informação, onde as TIC e a quantidade cada vez maior de 

informações disponíveis mudam hábitos e comportamentos de busca e uso da informação e do 

conhecimento de seus usuários. ” 

E é a partir dessa perspectiva que faz-se importante apresentar alguns conceitos e 

reflexões acerca dos usuários e dos bibliotecários nesse cenário, onde as novas tecnologias 

digitais trazem mudanças significativas. Primeiramente, apresenta-se a relevância de o 

bibliotecário desenvolver um estudo de usuário, tendo-o como uma ferramenta gerencial que 

contribui para compor o planejamento estratégico dos SIBI e para auxiliar nas tomadas de 

decisões, no que tange à oferta dos seus produtos e serviços de informação no meio digital ou 

físico; também se aplica  para conhecer a relação do usuário com a informação e como estes se 

comportam diante das novas tecnologias digitais na busca e no compartilhamento da 

informação, para satisfazer suas necessidades e demandas informacionais. De acordo com Line 

(1974, p. 87 apud CUNHA; AMARAL; DANTAS, 2015, p. 3-4): 

 

Necessidade é o que o indivíduo deve ter para desenvolver o seu trabalho e 

suas pesquisas, para o seu crescimento pessoal e lazer etc [...] é inseparável 

dos valores da sociedade [...] a demanda é o que o indivíduo pede; mais 

precisamente um pedido para um item de informação que o individuo acredita 

desejar [...] A demanda é parcialmente dependente da expectativa, que, por 

sua vez, depende parcialmente da provisão de uma biblioteca ou dos serviços 

de informação para satisfazê-la. 

 

Diante do exposto, percebe-se que a demanda de informação é um conjunto de 

necessidade de informação. Por isso, parte-se do pressuposto de que o usuário que precisa de 

uma informação irá pedi-la ao bibliotecário, que pode traçar uma estratégia de busca, a partir 
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dos modelos teóricos existentes, com foco no comportamento do usuário rastreando tudo o que 

este usuário está fazendo na rede para, a partir daí, definir um padrão de comportamento e 

oferecer o produto/serviço que ele vai querer, visando, assim, suprir a sua necessidade 

informacional deste; ou o próprio usuário poderá buscar essa informação de forma autônoma 

por meio das tecnologias no ciberespaço, partindo-se do que preconizam Le Coadic (2004) e 

Choo (2006) sobre a necessidade informacional ser dinâmica, já que a cada nova informação 

assimilada gera-se outra. Quanto a esse aspecto, vale ressaltar que esse usuário, por sua vez, 

quando apresenta uma necessidade de informação tende a buscá-la com o intuito de ser 

satisfeito, entretanto, a mesma informação pode ser percebida, interpretada ou aproveitada de 

várias maneiras segundo cada usuário, uma vez que suas satisfações também serão particulares.  

Na literatura sobre o termo ‘comportamento’, que na língua inglesa significa behavior 

e se refere a uma teoria (o behaviorismo) estudada de forma imersiva pela Psicologia, mas 

também é pesquisada na perspectiva da Ciência da Informação (CI), referindo-se a uma ciência 

interdisciplinar de acordo com vários teóricos da área, como Borko (1968), Saracevic (1996) e 

Araújo e colaboradores (2007). Segundo Borko (1968, p. 1), CI é a ciência “que investiga as 

propriedades e o comportamento informacional, as forças que governam os fluxos de 

informação, e os significados do processamento da informação, visando à acessibilidade e a 

usabilidade ótima.”,  

Ainda na perspectiva da Ciência da Informação, Santos e Lubisco (2018) pontuam uma 

transformação nos três paradigmas – físico, cognitivo e o social – alinhados ao marketing 

orientado para a produção, para venda e a orientação para o social,  

 
Nitidamente, o paradigma físico exprime a visão interna e unilateral 

vivenciada pelo estágio inicial do Marketing e da Ciência da informação, 

alinhada ao momento histórico, econômico e ao desenvolvimento da teoria 

vigente à época. Na prática, significa dizer que essa visão ignorava a opinião 

do usuário por não discutir, nem procurar resolver os seus reais anseios. [...] 

[No paradigma cognitivo] O interesse de ambas as áreas [Marketing e CI] 

ainda não era compreender o cliente, de modo ajustar os serviços a ele. [...] o 

interesse maior não residia em criar produtos específicos para os usuários, mas 

em compreender como ele pensa, deixando à margem questões das suas 

práticas sociais. Sob a luz do paradigma social, a necessidade da comunidade 

é que tem de determinar quais serviços o bibliotecário deverá oferecer para o 

público. Por conseguinte, um dado registrado num sistema de informação deve 

ser fruto do conhecimento e do interesse prévio do usuário, por meio de sua 

participação ativa, entrelaçada no tecido social que o sustenta. (SANTOS; 

LUBISCO, 2018, p. 384-390, grifo nosso) 

 

Diante disso, faz-se oportuno trazer para discussão que o olhar para o usuário, segundo 

a esteira da CI, foi emergindo ao longo dos anos, perpassando também pelos três paradigmas 
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que compõe a CI, conforme apontado pelas as autoras acima. Sob esta ótica, Tanus (2014, p. 

145-146) aponta em seu artigo Enlace entre os estudos de usuários e os paradigmas da ciência 

da informação: de usuários a sujeitos pós-modernos, um paralelo do estudo de usuários entre 

os três paradigmas elencados por Capurro (2003) – físico, cognitivo e social – e as três 

abordagens – tradicional, alternativa e sociocultural – traçadas por Ferreira (1995), Figueiredo 

(1994), Araújo (2012, 2013), Gandra e Sirihal Duarte (2013) e Cardoso (1994). Para tanto, 

apresenta-se na Figura 16 a representação das reflexões desses autores.  
 

 

Figura 16 – As abordagens dos estudos de usuário nos paradigmas da CI 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir de Tanus (2014, p. 145-146) 

 

Neste sentido, observa-se que, na atualidade, com a sociedade globalizada, em que os 

usuários conectados às tecnologias digitais acessam, interagem, constroem e interpretam as 

informações em tempo real, torna-se importante realizar estudos de usuários para que as 

bibliotecas universitárias possam se ajustar a esse cenário para melhor atender as necessidades 

dos seus usuários. 

Assim, na esteira de Amaral (2014), Amaral e Brito, (2016), Figueiredo (1979;1994), 

Choo (2006), a próxima seção será dedicada ao usuário, que cada vez mais vem buscando 

informações na Web 2.0; ao estudo de usuário, como ferramenta contributiva para coleta de 

dados para compor o planejamento estratégico; e ao plano de Marketing e por fim será discutido 

o perfil do bibliotecário no contexto digital das bibliotecas universitárias. 

 

 

 



89 

 

4.1 O ESTUDO DE USUÁRIO COMO APORTE PARA O PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO  

 

Surgido no Brasil em meados do século XX, com o intuito de conhecer e identificar as 

ações, as demandas, os hábitos e necessidades informacionais dos usuários, os estudos de 

usuários, segundo Figueiredo (1979, p. 79), “São investigações que se fazem para se saber o 

que os indivíduos precisam, em matéria de informação, ou então, para saber se as necessidades 

de informação, por parte dos usuários de um centro de informação estão sendo satisfeitas de 

maneira adequada.” Anos após, a autora complementa que o estudo de usuário tem a finalidade 

de “[...] coleta sistemática de dados concernentes ao sistema, suas atividades, operações, 

pessoal, uso e usuários em um dado momento ou em um período de tempo”. (FIGUEIREDO, 

1994, p. 23). 

Ainda na esfera da Ciência da Informação, a pesquisadora Sueli Angélica do Amaral 

apresentou um conceito para estudo de usuário em uma Conferencia intitulada Mercadotecnia 

y estudios de usuarios para identificar y satisfacer las necesidades de información, do IX 

Seminario de Investigación sobre Usuarios de la Información, realizada pelas Universidad 

Nacional Autónoma de México e a Universidad Autónoma de Chiapas. Segundo Amaral 

(2014), o estudo de usuário é, 

 

Um campo do conhecimento que, no âmbito da Biblioteconomia e da Ciência 

da Informação, a partir da aplicação de diferentes métodos e técnicas de 

pesquisa, possibilita a análise dos fenômenos sociais e humanos relacionados 

com os diversos aspectos e características da relação do usuário com a 

informação em suas ações, comportamentos e práticas informativas.  

 

Os aspectos e características da relação do usuário com a informação de que fala a 

autora, com o avanço da tecnologia e das telecomunicações, transformou a maneira como os 

bibliotecários trabalham com os novos instrumentos tecnológicos e seus conteúdos 

informacionais, assim como mudou o modo como os usuários  que podem ser potenciais ou 

reais - passaram a produzir, consumir e compartilhar informações, havendo assim mudanças 

significativas que não podem ser desconsideradas. Para explicar a distinção desses usuários, 

segundo o Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia, de Cunha e Cavalcante (2008, p. 

372-373),   

 

[...] usuário potencial (potential user) pessoa, grupo ou entidade cujas 

atividades vinculam-se, direta ou indiretamente, ao atendimento da missão e 

dos objetivos estratégicos da organização ou comunidade na qual está inserida 

a unidade de informação e podem vir a ser utilizadores dos serviços e produtos 
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dessa unidade; [...] usuário real (real user) usuário com o qual a unidade de 

informação já estabeleceu contato por meio de seus produtos e/ou serviços 

informacionais; usuário ativo; contrário de usuário potencial. 

 

Reiterando de forma breve, os usuários potenciais são aqueles que podem vir a utilizar 

os serviços oferecidos pela biblioteca e os usuários reais são aqueles que já utilizam esses 

serviços, no entanto, a partir da aplicação de um estudo de usuário, os denominados usuários 

potenciais podem passar a ser usuários reais, tendo em vista que o estudo de usuários visa 

identificar as demandas e necessidades informacionais de cada um desses, conforme destacado 

por Dias e Pires (2004, p. 10), ao citar que o estudo de usuários é "[...] uma investigação que 

objetiva identificar, e caracterizar, os interesses, as necessidades e os hábitos de uso de 

informação de usuários reais e/ou potenciais de um sistema de informação". 

Sob esta ótica, Cronin (1981, apud CUNHA; AMARAL; DANTAS, 2015, p. 23), 

destaca que, 

Os usuários de serviços de informação podem receber informações que eles 

não sabiam que existiam e que todo serviço de informação deveria ser capaz 

de fornecer a este usuário. A provisão de informação não é um serviço passivo. 

O profissional da informação é treinado para desempenhar o importante papel 

de catalisador, para estimular o conhecimento do usuário e assegurar o uso 

ideal das fontes de informação. 

 

 Partindo para o cenário das bibliotecas universitárias integrantes de um SIBI, as quais 

adotam o planejamento estratégico e, atrelado a ele, um plano de marketing, faz-se necessário 

também desenvolver um estudo de usuário com vistas a investigar quais são seus usuários 

potenciais e os seus usuários reais, suas demandas e necessidades informacionais tanto no 

cenário físico quanto no virtual. No entanto, como acréscimo, há que considerar os não usuários 

que também são atores importantes nesse cenário. Figueiredo (1999, p. 19) definiu o não 

usuário como “[...] uma pessoa que não utilizou o serviço durante o período de um ano”. 

Mesmo com a constatação da existência do não usuário, faz-se relevante mencionar que 

a era digital possibilitada pela popularização e busca de democratização da Internet na 

sociedade brasileira (a ser discutida mais abaixo), começou a partir do ano 2000 onde nasceram 

os indivíduos chamados nativos digitais, embora muitas pessoas já se encontravam conectados 

à rede, assim como a Web 2.0 já se encontrava solidificada, época alcunhada de Geração 

Internet (TAPSCOTT, 2010), Geração Next (MARTINS; MOSER, 2012) ou Geração Z 

(CUNHA; AMARAL; DANTAS, 2015), muitas pessoas ainda não  adotavam as novas 

tecnologias disponibilizadas nas BU. 
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Apresenta-se, por outro lado, a existência daquelas pessoas que fazem parte das 

gerações anteriores às supracitadas, são elas: Geração X, referente aos nascidos na década de 

1960-1970, e a Geração Y, aos nascidos entre os anos de 1980-1999. Em relação a essas 

pessoas, salienta-se que algumas não dispõem de muita desenvoltura com as novas tecnologias 

e, ainda, há aquelas que não têm acesso a Internet e são consideradas excluídas digitalmente.  

Quanto às pessoas inseridas no contexto da exclusão digital, os dados podem ser 

constatadas na pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que aponta as 

desigualdades entre as regiões Norte/Nordeste e Sul/Sudeste do Brasil, “No Sudeste, encontra-

se o maior porcentual de domicílios com computador (59%), seguido pelas regiões Sul (57%) 

e Centro-Oeste (48%). As regiões Norte e Nordeste apresentam os menores, com cerca de um 

terço dos domicílios com computador (33% e 37%, respectivamente). (ROCKMANN, 2016). 

Corroborando a pesquisa do IBGE, o estudo do Banco Mundial em 2016, publicado no 

Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 2016: dividendos digitais, apesar de colocar o 

Brasil em quinto lugar em quantitativo de usuários de Internet, atrás da China, dos Estados 

Unidos, da Índia e do Japão, confirma que 98 milhões de pessoas não têm acesso à Internet, 

episódio chamado de hiato digital. O estudo ainda identifica que os domicílios dos países em 

desenvolvimento têm mais acesso à telefonia celular do que à eletricidade ou ao saneamento 

tratado, conforme indicado na Figura 17. 

 

Figura 17– A transformação digital em ação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco Mundial (2016, p. 6). 
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Diante do exposto e da perspectiva de as pessoas passarem a ter um acesso significativo 

a Internet (que ainda não é o ideal, de acordo com as pesquisas apresentadas acima), há que 

considerar que a Grande Rede acarretou uma explosão na produção e consumo da informação 

em escala mundial, o que promoveu uma inclusão das pessoas a serviços que antes não podiam 

ser obtidos, devido às barreiras geográficas, entre outros aspectos.  

Salienta-se que, a partir deste cenário de exclusão digital, o índice dos incluídos 

digitalmente continua crescendo a cada dia, o que revela um novo perfil de usuário das 

bibliotecas, os quais estão cada vez mais conectados, buscando e compartilhando conteúdos no 

ciberespaço. Faz-se relevante inferir que o estudo de usuários da informação teve abrangência 

significativa entre as décadas de 1960 e 1980, dentro do paradigma denominado cognitivista 

behaviorista, já que este se referia ao estudo do processo do comportamento do usuário.  Por 

este foco, ele também é entendido como uma ferramenta de gestão para o delineamento do 

planejamento estratégico, assim como das ações de marketing. 

E com vistas a traçar uma linha cronológica do desenvolvimento literário sobre os 

estudos de usuários a partir das demandas sociais de cada década, desde seu nascimento, 

apresentam-se na Figura 18 alguns destaques abordados por Cunha, Amaral e Dantas (2015, p. 

69-71). 

 

Figura 18 – Cronologia do desenvolvimento literário sobre os estudos de usuários 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir de Cunha, Amaral e Dantas, (2015, p. 69-71). 
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Além disso, por outro lado, a evolução das pesquisas e a literatura da Ciência da 

Informação sobre os estudos de usuários possibilitou o desenvolvimento de diversos modelos 

teóricos, com foco no comportamento do usuário, com a finalidade de identificar o caminho 

que ele traça na busca da informação para suprir suas necessidades informacionais e de 

subsidiar o planejamento estratégico e as ações de marketing. Choo (2003), por exemplo, 

delineou o seguinte caminho para o gerenciamento da informação,  

 

a) a identificação das necessidades de informação; b) a aquisição da 

informação; c) a organização e armazenamento da informação; d) o 

desenvolvimento de produtos e serviços de informação; e) a distribuição da 

informação; f) o uso da informação. 

 

Dessa forma, na citação acima sobre os componentes – desenvolvimento de produtos e 

serviços de informação e a distribuição da informação – destaca-se que é nesses dois momentos 

que as ações de marketing e os canais de comunicação entram em ação para a disponibilidade 

da informação, com o intuito de satisfazer as necessidades informacionais dos usuários, já que, 

conforme abordado no capítulo anterior, o uso de ferramentas digitais como as mídias sociais 

podem proporcionar a promoção dos produtos e serviços da BU. 

Neste aspecto, Araújo, Pinho Neto e Freire (2016, p. 9) pontuam que, “Partindo do 

princípio de que o objetivo da BU é atender às necessidades informacionais dos usuários, é 

indispensável estabelecer essa interatividade e também manter excelentes relações com estes, 

oferecendo-lhes produtos e serviços de uma forma dinâmica e inovadora.” Para isso, ao final 

da elaboração de um estudo de usuário, este servirá para o bibliotecário gestor como um 

documento que subsidiará a identificação dos interesses e das necessidades dos seus usuários 

reais e potenciais. 

Concluída a apresentação da fundamentação teórica, a qual pretendeu alicerçar esta 

pesquisa, no próximo capítulo, apresenta-se o percurso metodológico adotado para o 

desenvolvimento e alcance dos resultados desta pesquisa. 
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5 DO PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Uma pesquisa científica pode advir de diversos motivos, seja a partir de uma curiosidade 

ou até mesmo de uma inquietação. Assim, a realização de uma pesquisa por meio de dados ou 

de estudo bibliográfico, permite entrelaçar pensamentos de teóricos com suas mais diversas 

reflexões filosóficas, podendo vir a proporcionar transformação e ampliação de conhecimentos 

previamente estabelecidos e desta forma contribuir para um desenvolvimento da ciência. 

Sob esta ótica, o percurso metodológico de uma pesquisa científica corresponde a um 

trajeto sistemático, que segundo Gil (1999, p. 44), tem o objetivo de “[...] descobrir respostas 

para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos." Marconi e Lakatos (2007, 

p. 83) complementam o referido autor ao inferirem que método é “[...] o conjunto das atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo - 

conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do cientista.” Depreende-se assim, que o pesquisador, ao traçar seu 

método de pesquisa e escolher o instrumento para levantar os dados e posteriormente analisá-

los e interpretá-los, estará colaborando para a construção de novas narrativas para o 

desenvolvimento científico, que permanece em constante metamorfose. 

Partindo para a motivação da realização desta pesquisa, salienta-se que primeiramente 

esta se originou quando a pesquisadora como acadêmica do curso de Biblioteconomia e 

Documentação da UFBA, participou como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC), no projeto desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Ciência da 

Informação: Cognição, Mediação e Construção do Conhecimento (COGNICIC). O referido 

projeto objetivou evidenciar se as bibliotecas universitárias promoviam ações de competência 

informacional como parte de suas atividades de capacitação do usuário. Como consequência, 

inferiu-se que as bibliotecas universitárias usam de modo tênue os recursos de marketing para 

divulgar a oferta dos seus produtos e serviços.   

De modo geral, ficou evidenciada a inexistência de um programa de marketing e mesmo 

a aplicação eventual de serviços de marketing para a divulgação dos serviços das bibliotecas 

pesquisadas e os resultados foram reunidos no artigo Aportes da cognição na construção dos 

processos de organização, recuperação e uso da informação, pelo grupo de pesquisa 

supracitado, no XVII Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU). 

No segundo momento foi quando a pesquisadora elaborou seu Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) de Biblioteconomia e Documentação em 2013, onde verificou-se a necessidade 

de aprofundar mais sobre o assunto o qual teve como objeto de estudo o Sistema de Bibliotecas 
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da Universidade Federal da Bahia (SIBI/UFBA). Durante o percurso da pesquisa, constatou-se 

que o SIBI/UFBA utilizava algumas mídias sociais, mas, no entanto, não as usava de maneira 

assídua para promover seus produtos e serviços, não possuía um planejamento estratégico e 

nem um plano de marketing. 

Por algum tempo, surgiu a inquietação da necessidade de aprofundar os estudos sobre o 

marketing digital como estratégia de promoção para bibliotecas universitárias em outras 

instituições do Brasil, visto que, a literatura acerca do tema ainda é pouca.  

 

5.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA E OS OBJETIVOS 

 

O delineamento da pesquisa é uma etapa importante para tecer de forma sistematizada 

todo o planejamento para o desenvolvimento do estudo que inclui desde a exposição do método, 

a definição do universo e dos critérios para a seleção da amostra, até a seleção  da bibliografia 

e do instrumento de pesquisa e dos procedimentos para coleta de dados. 

Acontece que toda pesquisa parte de uma inquietação do pesquisador a qual é 

representada pela formulação de um problema e sua delimitação.  Tão importante como os 

demais procedimentos a serem adotados, Bachelard (1996, p. 18-19) enfatiza que 

primeiramente é necessário saber formular problemas, já que para o espírito científico todo 

conhecimento é resposta para uma pregunta. Tudo é construído e não formulado de maneira 

instintiva. Tem que haver o questionamento. A pergunta irá suscitar um problema cuja resposta 

levará o sujeito a efetuar esforços para respondê-la e adquirir conhecimento. Assim se este 

sujeito simplesmente opinar não ocorrerá a ciência. Corroborando o autor, Lopes (1996, p. 265) 

considera que “É preciso que formulemos devidamente as perguntas a serem respondidas, os 

problemas a serem investigados, pois os obstáculos epistemológicos se imiscuem justamente 

no conhecimento não formulado”. 

Deste modo, nesta pesquisa delineou-se o seguinte questionamento: - Se o marketing 

digital, incluído no Planejamento Estratégico do Sistema de Bibliotecas das Universidades 

Federais, é capaz de promover os produtos e serviços ao usuário, fidelizando-o 

satisfatoriamente em suas demandas informacionais por meio das mídias sociais? 

Para responder a questão acima, estabeleceu-se como objetivo geral identificar se os 

SIBI adotam o Planejamento Estratégico e, nele, o marketing digital, na perspectiva de 

promover os produtos e serviços desses Sistemas de Bibliotecas das Universidades Federais por 

meio das mídias sociais. Na perspectiva de cumprir o objetivo geral, tomou-se como objetivos 

específicos: 
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a) Averiguar se os Sistemas de Bibliotecas das Universidades Federais adotam o 

marketing digital no Planejamento Estratégico; 

b) Mapear as mídias sociais utilizadas pelos Sistemas de Bibliotecas, na perspectiva do 

marketing digital; 

c) Observar se há promoção de produtos e serviços dos SIBI nas mídias sociais por 

meio de ações dissociadas ao marketing digital; 

d) Perceber o engajamento dos usuários quanto aos conteúdos postados na mídia social 

Facebook referente à promoção dos produtos e serviços do SIBI, 

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva. Segundo Gil 

(2016, p. 27-28), a pesquisa descritiva “[...] têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno [...]”, visto que, nesta pesquisa, as 

promoções de produtos e serviços dos SIBI na mídia social selecionada foram descritas a fim 

de relacioná-las a ações de marketing digital. Já sobre o caráter exploratório, o autor aponta que 

é uma pesquisa que “[...] têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos e que [...] esse tipo 

de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado [...]” (GIL, 

2016, p. 27). Assim, vale enfatizar que em relação à conjuntura teórica sobre marketing digital 

em bibliotecas universitárias ainda há insuficiência de conhecimento reunido e sistematizado 

sobre o tema.  

Quanto à abordagem, considera-se que esta pesquisa é quantitativa, no entanto, esta não 

deixa de ser também qualitativa, onde segundo Rodrigues a pesquisa qualitativa (2007), 

 
[...]é a pesquisa que – predominantemente – pondera, sopesa, analisa e 

interpreta dados relativos à natureza dos fenômenos [...] já a quantitativa se 

apoia predominantemente em dados estatísticos [...] no entanto o fator 

quantidade não exclui o fator qualidade. (RODRIGUES, 2007, p. 34-38). 

 

Apesar de o fator quantitativo ser o mais predominante nesta pesquisa ela também é 

qualitativa pois os números são significativos e passíveis de interpretações, o que possibilitou 

efetuar inferências a partir deles. Ainda, quanto ao método, paralelamente ao levantamento 

bibliográfico para tecer o embasamento teórico, realizou-se uma pesquisa documental, para 

levantamento das informações oficiais acerca dos Sistemas de Bibliotecas selecionados. 

Segundo Gil (2016, p. 51), “[...] a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam 

ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos 

da pesquisa.” 
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Para efeito do levantamento bibliográfico, incluíram-se diversos suportes e fontes de 

informações primárias, como livros, artigos em periódicos impressos e disponíveis na internet, 

anais de eventos, entre outros, pois a leitura proficiente e a reflexão sobre os textos selecionados 

contribuíram para o estabelecimento do referencial teórico do estudo, etapa básica para o 

aprofundamento do conhecimento sobre diversos ângulos do assunto em pauta e para o 

desenvolvimento da pesquisa.  

Para Manzo (1971, p. 32 apud MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 183), a bibliografia 

pertinente "[...] oferece meios para definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, 

como também explorar novas áreas onde os problemas não se cristalizaram suficientemente 

[...]." Apesar de imergir na literatura sobre um determinado assunto já abordado por outros 

autores, Marconi e Lakatos (2007, p. 183) afirmam que “[...] a pesquisa bibliográfica não é 

mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um 

tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras. ” 

 

5.2 O UNIVERSO E OS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

O universo da pesquisa compreende os Sistemas de Bibliotecas das Instituições Federais 

de Educação Superior do Brasil (IFES), institucionalizados como órgão coordenador, não sendo 

incluídas, portanto, as universidades estaduais e as particulares. Desta forma, para determinar 

uma amostragem por etapas, para definir quais seriam os Sistemas de Bibliotecas das 

universidades brasileiras que participariam desta pesquisa, já que as universidades se encontram 

distribuídas pelo país, foram estabelecidos os seguintes critérios: 

a) Integrar a região Nordeste do Brasil; 

b) Ser universidade pública da esfera federal; 

c) Estar situada na capital; e, 

d) Dispor de um Sistema de Bibliotecas estabelecido, por ato oficial, em estatuto ou 

regimento. 

Assim, levantaram-se, no site do Ministério da Educação e Comunicação (MEC), nos 

nove estados da região Nordeste do Brasil uma população formada por 19 Instituições de 

Educação Superior, conforme revela o Quadro que segue.  

 

 

 

 



98 

 

Quadro 9 – Instituição de Educação Superior da Região Nordeste do Brasil 

ESTADO IES 

Alagoas  Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 

 

Bahia 

 Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

 Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) 

 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) 

 Universidade Federal do Sul da Bahia (UFESBA) 

 Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) 

 

Ceará 

 Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) 

 Universidade Federal do Cariri (UFCA) 

 Universidade Federal do Ceará (UFC) 

Maranhão  Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 

Paraíba  Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

 Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 

 

Pernambuco 

 Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) 

 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

 Fundação Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (UNIVASF) 

Piauí  Universidade Federal do Piauí (UFPI) 

Rio Grande do Norte   Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA) 

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) 

Sergipe  Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

Fonte: Brasil (2017). 

 

Todavia, as alíneas “c” e “d” dos critérios constituídos, possibilitou traçar uma amostra 

total de nove Sistemas de Bibliotecas de Universidades Federais na Região Nordeste do Brasil, 

cujos históricos e características estão detalhadas na seção 2.3.  

A seguir, no Quadro 10, apresentam-se os SIBI selecionados, por ordem alfabética das 

unidades federadas onde estão sediados. 
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Quadro 10 – Os Sistemas de Bibliotecas das Universidades Federais pesquisadas 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS ESTADO ANO DE 

CRIAÇÃO  

SITE 

 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE ALAGOAS 

(SIBI/UFAL) 

 

ALAGOAS 

 

1989 

 

Fonte:  

www.sibi.ufal.br/ 

 

SISTEMA UNIVERSITÁRIO 

DE BIBLIOTECAS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DA BAHIA (SIBI/UFBA) 

 

BAHIA 

 

2009 

 

Fonte: www.sibi.ufba.br/ 

 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ 

(SIBI/UFC) 

 

CEARÁ 

 

2012 

Fonte:  
www.biblioteca.ufc.br/ 

 

NÚCLEO INTEGRADO DE 

BIBLIOTECAS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO MARANHÃO 

(NIB/UFMA) 

 

 

MARANHÃO 

 

2004 

 

Fonte: 

https://portais.ufma.br/PortalUnida
de/nib/ 

 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

DA UIVERSIDADE FEDERAL 

DA PARAÍBA (SIBI/UFPB) 

 

PARAÍBA 

 

2009 

Fonte: 

http://www.biblioteca.ufpb.br/ 

 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

DA UIVERSIDADE FEDERAL 

DE PERNAMBUCO 

(SIB/UFPE) 

 

PERNAMBUCO 

 

1991 

 

 

 

 

Fonte:  
https://www.ufpe.br/sib 

http://www.biblioteca.ufc.br/
http://www.biblioteca.ufc.br/
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SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PIAÚI 

(SIBI/UFPI) 

 

PIAUÍ 

 

1993 

Fonte: https://ufpi.br/biblioteca 

 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE (SISBI/UFRN) 

 

RIO GRANDE DO 

NORTE 

 

2013 

 

 
Fonte: 
www.sisbi.ufrn.br/ 

 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SERGIPE 

(SIBI/UFS) 

 

SERGIPE 

 

2014 

Fonte: 

http://bibliotecas.ufs.br/pagina/152 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A decisão por identificar a adoção do planejamento estratégico e, nele, o marketing 

digital nos SIBI das universidades federais brasileiras se formalizou por entender que se estas 

ações administrativas forem desenvolvidas de forma planejada podem ajudar na divulgação dos 

seus produtos e serviços, aproximação e interação entre o bibliotecário e seus usuários, assim 

como trazer novos significados a imagem da BU perante a comunidade acadêmica. Assim, após 

a determinação da amostra, passou-se para a definição e elaboração dos instrumentos de coleta 

de dados. 

 

5.2.1 Instrumento de pesquisa e procedimentos para coleta de dados 

 

Inicialmente, foi feito levantamento das universidades federais alocadas na região 

Nordeste do país e, logo após, aplicou-se uma filtragem por meio dos critérios estabelecidos 

(apresentados na subseção anterior), que permitiu selecionar uma amostra de nove 

Universidades Federais. 

Feito isso, iniciou-se, a partir dos objetivos desta pesquisa, a elaboração do primeiro 

instrumento para coleta de dados: um questionário (Apêndice A) que, segundo Gil (1999, p. 

128), pode ser definido “[...] como a técnica de investigação composta por um número mais ou 

menos e levado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas 

https://ufpi.br/biblioteca
http://bibliotecas.ufs.br/pagina/152
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etc.” Importante mencionar que o instrumento foi  aplicado por meio de um mecanismo online, 

chamado Google Forms, ferramenta gratuita e personalizada do Google, específica para coletar 

dados para pesquisas.  

O referido questionário foi aplicado aos diretores(as) de cada SIBI, conforme a amostra 

selecionada, e para manter o sigilo dos respondentes a pesquisadora nomeou o primeiro 

respondente de S01, S02 o segundo e assim sucessivamente, até chegar no S09, seguindo a 

ordenação das unidades federadas onde estão sediados os SIBI. 

Com uma mensagem apresentando a pesquisa, cada questionário foi enviado para o 

endereço eletrônico institucional dos diretores(as), no dia 11 de maio de 2018, sendo que até o 

mês de agosto de 2018 a pesquisadora obtivera apenas três respostas. Com isso, para obter mais 

questionários respondidos, a pesquisadora efetuou diversas ligações interurbanas para os seis 

diretores(as) que não haviam respondido.  

Ao conversar diretamente com alguns diretores(as) e com suas secretárias(os), a 

pesquisadora constatou que ocorreram algumas divergências que culminaram na ausência de 

retorno por parte dos diretores(as), a exemplo de endereços eletrônicos disponíveis nos sites 

dos SIBI encontrarem-se- desatualizados. Após esses contatos telefônicos, os endereços 

eletrônicos foram atualizados e o questionário reenviado no dia 21 de agosto de 2018. Diante 

disso, os seis diretores(as) enviaram as suas respostas, sendo que o último questionário foi 

respondido no dia 31 de agosto. De posse das respostas, a pesquisadora efetuou a tabulação, 

gerando gráficos com as respostas passíveis de quantificação e quadros com as respostas abertas 

e as de múltipla escolha, os quais serão apresentados e discutidos na próxima seção. 

Em um segundo momento, averiguou-se o regimento de cada SIBI com o intuito de 

verificar se este já mencionava alguma informação acerca da contemplação de ações de 

marketing digital ou sobre o Planejamento Estratégico do Sistema de Bibliotecas. Já em outro 

momento, a pesquisadora visitou o site de cada SIBI para mapear quais mídias sociais estavam 

disponíveis, registrando dados como: órgão administrador, ano de criação, total de seguidores 

e de “curtidas” na página, entre outros. (Ver quadro 14). 

Na etapa seguinte, efetuou-se o monitoramento das páginas do Facebook dos SIBI 

durante um período de três meses: fevereiro, março e abril de 2018. Durante este monitoramento 

a pesquisadora elaborou um calendário para mapear o fluxo de postagens de cada perfil e quais 

tipos de postagens cada SIBI fazia a partir de uma caracterização de cada postagem de produtos 

e serviços. Para o armazenamento destes dados foram abertas pastas para o registro das 

postagens, selecionando as que mais tiveram engajamento – por meio de curtidas, 

compartilhamento e comentários dos usuários; para tanto, foi realizada uma observação simples 
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que, segundo Gil (2016, p. 101), é “[...] caracterizada como espontânea, informal, não 

planificada, coloca-se em um plano científico, pois vai além da simples constatação dos fatos 

que aí ocorrem.” 

Além disso, verificou-se também, a partir da observação direta, a periodicidade das 

postagens dos conteúdos, já que a assiduidade das postagens reflete se uma mídia social 

proporciona engajamento dos usuários através de curtidas, comentários e compartilhamentos o 

que possibilita uma dinamicidade, além de constatar se havia promoção de produtos e serviços 

dos SIBI, como eventos, tutoriais, campanhas, alertas, entre outros.  

Assim, tendo em vista todo arcabouço teórico já traçado neste trabalho e o percurso 

metodológico aqui exposto, salienta-se que no próximo capítulo serão apresentados a análise e 

a discussão dos resultados, os quais foram comparados com o que preconiza a literatura.  
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6 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, serão apresentadas a análise e a discussão dos resultados obtidos na 

pesquisa. Esta apresentação terá o seguinte formato: inicialmente, será apresentada a 

importância de o plano de marketing e de marketing digital estarem inseridos no planejamento 

estratégico dos SIBI; logo após, serão mostradas quais são as mídias sociais usadas pelos 

sistemas de bibliotecas na perspectiva do marketing digital. Em seguida, será apresentado o 

Facebook como espaço interativo para promoção dos produtos e serviços dos sistemas de 

bibliotecas; findando com a apresentação da interação de alguns usuários quanto aos conteúdos 

postados referentes à promoção dos produtos e serviços divulgados no Facebook.   

 

6.1 O PLANO DE MARKETING E O MARKETING DIGITAL NO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

 

Inicialmente, apresentar-se-ão algumas informações levantadas no questionário 

aplicado junto aos diretores (as) dos SIBI das universidades federais que compõem a amostra. 

Com o intuito de averiguar se o Sistema de Bibliotecas possui o planejamento estratégico, em 

qual periodicidade ele é desenvolvido, quais são os profissionais responsáveis por sua 

elaboração e se nele está inserido o plano de marketing, os respondentes primeiramente, em sua 

unânimidade confirmaram integrar na rotina de trabalho dos Sistemas de Bibliotecas alguma 

atividade de planejamento estratégico. Questionados se essas atividades são realizadas de forma 

sistemática e periódica, apesar de responder na questão 01 que integra na sua rotina de trabalho 

alguma atividade de planejamento estratégico, o respondente S01 que corresponde a (11%), 

disse não concretizar essas atividades de forma sistêmica e periódica. Já os demais respondentes 

(89%) disseram que desenvolvem o planejamento estratégico de maneira sistêmica e periódica, 

conforme se pode verificar no Gráfico 1.  

 
                                  Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quanto ao desenvolvimento dessas atividades sistemáticas e periódicas, o respondente 

S03 (10%) disse realizá-las semestralmente, já os respondentes dos demais Sistemas de 

Bibliotecas (90%) as desenvolvem anualmente, segundo mostra o Gráfico 2.  

 
                                         Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Como pode-se observar no Quadro 11, quando perguntados sobre a existência de um 

setor, uma equipe ou pessoa responsável pela elaboração do planejamento estratégico, todos os 

respondentes disseram possuir uma equipe para a realização de tal atividade. 

 

Quadro 11 – Equipe ou pessoa responsável pelo planejamento estratégico 

SISTEMAS DE 

BIBLIOTECAS 

RESPONDENTE RESPOSTAS 

SIBI/UFAL S01 Equipe: TI, Comunicação e Administração, 

Bibliotecários. 

SIBI/UFBA S02 Superintendente do SiBi e equipe de coordenadores 

do SiBi. 

SIBI/UFC S03 A equipe é formada por todos os bibliotecários, 

atualmente somos 9, mais 2 assistentes 

administrativos. 

SIBI/UFMA S04 Direção. 

SIBI/UFPB S05 Comissão de planejamento do Sistema de Bibliotecas 

da UFPB Presidente: (Chefe da Seção de Coleções 

Especiais da Biblioteca Central). 

SIBI/UFPE S06 Diretoria. 

SIBI/UFPI S07 Direção do Sistema de Bibliotecas em colaboração 

com os demais setores. 

SIBI/UFRN S08 Setor de Informação e Referência, responsável pelo 

desenvolvimento do Marketing Digital dos produtos 

e serviços. 

SIBI/UFS S09 Direção. 

      Fonte: Dados da pesquisa. 
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Percebe-se, no Quadro 11, que todos os SIBI contam na sua equipe com a presença  de 

profissionais bibliotecários que compõem a direção do Sistema, como também de outros setores 

da Biblioteca Central, citaram por exemplo, profissionais de outras áreas como Tecnologia, 

Adminstração, Comunicação, assistentes administrativos, para o desenvolvimento do 

planejamento estratégico e das ações de marketing digital. Para Marquina-Arenas (2012), um 

plano de marketing que contemple ações de marketing digital para bibliotecas tem que estar 

integrado ao planejamento estratégico, além de todos os colaboradores participarem da sua 

confecção, seja ele de qual área do conhecimento for. 

Assim, compreende-se como relevante este envolvimento dos bibliotecários com 

profissionais de outras áreas para a elaboração desse instrumento gerencial, onde juntos poderão 

desenvolver essas funções com competência e habilidade de inovação e criatividade em prol do 

aprimoramento de uma melhor comunicação e relação com os usuários, como também da 

promoção dos produtos e serviços do SIBI. 

Além disso, Amaral (2007, p. 23) faz um alerta sobre o perfil do bibliotecário gerente 

em levar em consideração suas funções e os aspectos gerenciais: “O perfil do profissional da 

informação deve considerar aspectos gerenciais, que contemplem a orientação da organização 

para o marketing como forma de atuação mais efetiva diante das exigências do mercado de 

trabalho brasileiro.”  

Por sua vez, quando os diretores (as) foram indagados se o planejamento estratégico 

contemplava o plano de marketing, o respondente S06 informou não possuir esse 

embricamento, visto que, pode-se notar que o SIBI/UFPE, que representa 11% dos pesquisados, 

não possui um plano de marketing, mas somente o planejamento estratégico. Entretanto, os 

demais respondentes (89%) declararam de forma afirmativa para a incorporação do plano de 

marketing no planejamento estratégico, como se pode verificar no Gráfico 3. 

 

 

                                              Fonte: Dados da pesquisa. 
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Segundo a perspectiva de González-Fernández-Villavicencio (2012), a biblioteca deve 

elaborar seu planejamento estratégico concomitantemente ao plano de marketing, visando 

possibilitar a harmonização das necessidades informacionais dos usuários com os produtos e 

serviços disponibilizados pela biblioteca. Ressalta-se também que o planejamento estratégico é 

um instrumento flexível e uma das atividades gerenciais mais importantes de uma 

instituição,uma vez que possibilita, por meio de uma análise do ambiente interno e externo à 

instituição, prever por exemplo, os possíveis obstáculos e entraves que possam surgir, assim 

como direcionar da melhor forma possível os recursos para cada setor.  

Assim, tudo deve ser feito de forma alinhada visando traçar, a longo prazo, um 

planejamento encadeado e coeso  para o alcançe dos objetivos. Amaral (2007) pontua sobre a 

importância do plano de marketing estar inserido no planejamento estratégico, ao destacar que 

 

Se não houver planejamento e se não temos a orientação ou a filosofia de ação 

definida com clareza, as ações não poderão ser conduzidas de modo coerente 

em direção aos objetivos e às metas para cumprir a missão da organização.  

(AMARAL, 2007, p. 23) 

 

Em consonância com o plano de marketing, faz-se necessário que este também venha 

delineando ações de marketing digital. Dessa forma, foi perguntado aos diretores (as) se em 

seus planos de marketing eram incluídas ações de marketing digital. De acordo com o Gráfico 

4, nota-se que o SIBI/UFPE, que afirmou não possuir o plano de marketing, também diz não 

adotar um planejamento para as ações do marketing digital. Diferentemente, observa-se que o 

SIBI/UFPI apesar de afirmar na pergunta anterior que faz a um plano de marketing, informa 

não efetuar de forma planejada o marketing digital. Em relação aos demais respondentes dos 

Sistemas de Bibliotecas – UFAL, UFBA, UFC, UFMA, UFPB, UFRN e UFS – afirmaram 

possuir delineado em seu plano de marketing ações de marketing digital. Porém, o respondente 

do SIBI/UFAL fez uma observação informando que “O nosso plano de marketing digital se 

encontra em fase de desenvolvimento com algumas aplicações em curso. A exemplo do nosso 

site que está sendo reestruturado. ” 
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                             Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ainda no que se refere ao Gráfico 4, pode-se verificar que os Sistemas de Bibliotecas 

da UFPE e da UFPI não contam com um planejamento para desenvolver o marketing digital, 

mas de acordo com o Quadro 12, ao solicitar que os respondentes apontassem quais tipos 

atividades eles divulgavam na perspectiva do marketing digital, eles afirmaram que promovem 

ações como cursos e treinamentos, eventos e exposições, orientação a utilização das NBR, 

serviço de alerta e novas aquisições, participação em lista de bibliotecários e tutoriais. Isso 

configura que, sem um planejamento para o desenvolvimento dessas ações, elas acabam 

ocorrendo de maneira incipiente e sem consistência, ou seja, em linhas gerais, percebe-se que 

ocorre a promoção de produtos e serviços dos SIBI por meio de ações dissociadas de um plano 

de marketing digital. Sendo assim, a pesquisadora realizou um levantamento de todos os 

produtos e serviços ofertados pelos Sistemas de Bibliotecas, sendo inclusive alguns promovidos 

por meio do Facebook, gerando interação e engajamento com o usuário. Segue o Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Produtos e serviços oferecidos pelos Sistemas de Bibliotecas  

Sistema de bibliotecas Produtos e serviços 

 

SISTEMA DE 

BIBLIOTECAS DA 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

ALAGOAS (SIBI/UFAL) 

Consulta local aos acervos/ Catálogo online/ Empréstimo domiciliar/ 

Empréstimo entre bibliotecas/ Renovação e reserva online/ Emissão de nada 

consta/ Conteúdos digitais/ Treinamento em bases de dados 

científicas/Levantamento bibliográfico/ Comutação bibliográfica/ 

Orientação técnica para trabalhos (de acordo com ABNT)/ Catalogação na 

fonte/ Biblioteca digital de teses e dissertações (B.D.T.D.)/ Repositório 

institucional (R.I.)/ Visita orientada/ Reserva de espaços para eventos – 

auditório, mini-auditório, sala de aula e hall para exposições/ Espaço para 

jogos (xadrez e damas)/ Espaço digital Santander/ Fotocópia. 

SISTEMA 

UNIVERSITÁRIO DE 

BIBLIOTECAS DA 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA BAHIA 

(SIBI/UFBA) 

Empréstimo, renovação, devolução e reservas/ Consulta ao acervo 

(Pergamum)/ COMUT (Comutação Bibliográfica)/ Formação de Usuários/ 

Modelo de ficha catalográfica (Geração automática)/ Bases de dados de 

acesso aberto/ Portal de periódicos eletrônicos da UFBA/ Portal de periódicos 

da Capes/ Repositório Institucional UFBA/ Livros digitais assinados pela 

UFBA/ Doação e Intercâmbio/ Apoio a comunidade EaD UFBA. 

https://sibi.ufba.br/emprestimo-renovacao-devolucao-e-reservas
https://sibi.ufba.br/consulta-ao-acervo-pergamum
https://sibi.ufba.br/consulta-ao-acervo-pergamum
https://sibi.ufba.br/comut-comutacao-bibliografica
https://sibi.ufba.br/formacao-de-usuarios
https://sibi.ufba.br/modelo-de-ficha-catalografica-geracao-automatica
https://sibi.ufba.br/bases-de-dados-de-acesso-aberto
https://sibi.ufba.br/bases-de-dados-de-acesso-aberto
https://sibi.ufba.br/portal-de-periodicos-eletronicos-da-ufba
https://sibi.ufba.br/portal-de-periodicos-da-capes
https://sibi.ufba.br/portal-de-periodicos-da-capes
https://sibi.ufba.br/repositorio-institucional-ufba
https://sibi.ufba.br/livros-digitais-assinados-pela-ufba
https://sibi.ufba.br/livros-digitais-assinados-pela-ufba
https://sibi.ufba.br/doacao-e-intercambio
https://sibi.ufba.br/apoio-comunidade-ead-ufba
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SISTEMA DE 

BIBLIOTECAS DA 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ 

(SIBI/UFC) 

Acesso livre à internet/ Comutação Bibliográfica/ Consulta local/ Cursos e 

treinamentos/ Emissão de nada Consta/ Empréstimo domiciliar/ Ficha 

Catalográfica/ Normalização de trabalhos acadêmicos /Orientação sobre o 

uso da biblioteca e do acervo/ Recebimento e divulgação de dissertações, 

teses e TCCs/ Serviços online/ Serviços para pessoas com deficiência/ 

Templates/Tutoriais. 

NÚCLEO INTEGRADO 

DE BIBLIOTECAS DA 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

MARANHÃO 

(NIB/UFMA) 

Empréstimo e devolução do material bibliográfico/ Renovação online/ 

Catálogo online/ Reserva do material bibliográfico/ Orientação à 

Normalização de Trabalhos Acadêmicos/ Levantamento bibliográfico/ 

Elaboração de ficha catalográfica para livros/ Treinamento de usuários no uso 

de fontes eletrônicas, bases de dados e Portal da Capes/ Visitas orientadas/ 

Acesso Wi-fi. 

SISTEMA DE 

BIBLIOTECAS DA 

UIVERSIDADE 

FEDERAL DA 

PARAÍBA (SIBI/UFPB) 

Agendamento do Auditório/Orientações para Depósito de Teses e 

Dissertações/ Doação de Livros/ Elaboração de Ficha Catalográfica/ 

Empréstimo de materiais/ Orientação a utilização das NBRs/ Portais de 

Pesquisa e Bases de Dados/ Seção de Periódicos/ Visitas Dirigidas/ Seção de 

Inclusão de Usuário com Necessidades Especiais/ COMUT - Orientações e 

Solicitação/ SCAD - Serviço Cooperativo de Acesso a Documentos. 

SISTEMA DE 

BIBLIOTECAS DA 

UIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

PERNAMBUCO 

(SIB/UFPE) 

Empréstimo domiciliar, renovação, reserva e pesquisa on-line, consultas 

locais, orientação ao uso do acervo, de pesquisa (base dados bibliográficas), 

Comut, acesso ao portal de periódicos Capes, catalogação na fonte 

(dissertações, teses do CCEN e CIN), orientação à normalização de trabalhos 

acadêmicos da UFPE, acesso a BDTD, visitas dirigidas. 

 

SISTEMA DE 

BIBLIOTECAS DA 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PIAÚI 

(SIBI/UFPI) 

Acervo bibliográfico on-line/ Repositório Institucional/ Campanhas 

educativas/ COMUT/ Espaço Santander Universidades/ Exposição de livros 

novos/ Exposições e promoções de eventos/ Levantamento bibliográfico/ 

Orientação na normalização de trabalhos acadêmicos/ Portal de Periódicos 

CAPES/ Programa PALTEX (OPAS/OMS)/ Renovação e reserva on-line/ 

Sala de multimídia/ Acervo de trabalhos acadêmicos/ Sala de xadrez/ Sala 

para deficientes visuais/Salas de grupos/ Treinamento de usuários/ Visitas 

orientadas/ Wi-fi/ CineBib. 

 

SISTEMA DE 

BIBLIOTECAS DA 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

(SISBI/UFRN) 

Cadastro/ Empréstimo Domiciliar (Regular, Especial e para Fotocópia)/ 

Renovação/ Quitação/ Comutação bibliográfica/ Orientação bibliográfica e 

Auxílio ao usuário/ Levantamento bibliográfico/Orientação à normalização 

de documentos/ orientação à solicitação do ISBN e ISSN/orientação à 

solicitação de Direitos Autorais/Catalogação na fonte e orientação nos 

Repositórios Digitais/ Acesso à Internet e ao Portal Periódicos 

CAPES/Capacitação de Usuários em Fontes de Informação Científicas 

Eletrônicas e Digitais/ Catalogação na fonte/Empréstimo entre bibliotecas/ 

Orientação a normalização/ Serviço de alerta e novas aquisições/Visita 

programada. 

SISTEMA DE 

BIBLIOTECAS DA 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SERGIPE 

(SIBI/UFS) 

Empréstimo/ BDTD/UFS/ Serviço de impressão Braille/ sala de reuniões 

para reuniões, projeções, treinamentos, cursos, etc./ Internet Wi-Fi/ Programa 

de Comutação Bibliográfica – COMUT/ Visita orientada/  Treinamento em 

bases de dados/ Ficha catalográfica/  Nada consta: documento que atesta que 

o usuário não tem pendências com a biblioteca. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No Quadro 13, é possível identificar também que o respondente S02 foi o que 

contemplou todas as opções apresentadas referentes a ações que se enquadram como marketing 

digital; o que marcou um número menor de alternativas foi o respondente S01. Quanto ao que 

http://www.biblioteca.ufc.br/servicos-e-produtos/acesso-livre-a-internet/
http://www.biblioteca.ufc.br/servicos-e-produtos/comutacao-bibliografica/
http://www.biblioteca.ufc.br/servicos-e-produtos/consulta-local/
http://www.biblioteca.ufc.br/servicos-e-produtos/cursos-e-treinamentos/
http://www.biblioteca.ufc.br/servicos-e-produtos/cursos-e-treinamentos/
http://www.biblioteca.ufc.br/servicos-e-produtos/emissao-de-nada-consta/
http://www.biblioteca.ufc.br/servicos-e-produtos/emprestimo-domiciliar/
http://www.biblioteca.ufc.br/servicos-e-produtos/ficha-catalografica/
http://www.biblioteca.ufc.br/servicos-e-produtos/ficha-catalografica/
http://www.biblioteca.ufc.br/servicos-e-produtos/normalizacao-de-trabalhos-academicos/
http://www.biblioteca.ufc.br/servicos-e-produtos/orientacao-sobre-o-uso-da-biblioteca-e-do-acervo/
http://www.biblioteca.ufc.br/servicos-e-produtos/orientacao-sobre-o-uso-da-biblioteca-e-do-acervo/
http://www.biblioteca.ufc.br/servicos-e-produtos/recebimento-e-divulgacao-de-dissertacoes-teses-e-tccs/
http://www.biblioteca.ufc.br/servicos-e-produtos/recebimento-e-divulgacao-de-dissertacoes-teses-e-tccs/
http://www.biblioteca.ufc.br/servicos-e-produtos/servicos-online/
http://www.biblioteca.ufc.br/servicos-e-produtos/servicos-para-pessoas-com-deficiencia/
http://www.biblioteca.ufc.br/servicos-e-produtos/templates/
http://www.biblioteca.ufpb.br/biblioteca/contents/menu/biblioteca-1/copy_of_servicos/agendamento-do-auditorio
http://www.biblioteca.ufpb.br/biblioteca/contents/menu/biblioteca-1/copy_of_servicos/bdtd-orientacoes-para-publicacao
http://www.biblioteca.ufpb.br/biblioteca/contents/menu/biblioteca-1/copy_of_servicos/bdtd-orientacoes-para-publicacao
http://www.biblioteca.ufpb.br/biblioteca/contents/menu/biblioteca-1/copy_of_servicos/doacao-de-livros
http://www.biblioteca.ufpb.br/biblioteca/contents/menu/biblioteca-1/copy_of_servicos/elaboracao-de-ficha-catalografica
http://www.biblioteca.ufpb.br/biblioteca/contents/menu/biblioteca-1/copy_of_servicos/emprestimo-de-materiais
http://www.biblioteca.ufpb.br/biblioteca/contents/menu/biblioteca-1/copy_of_servicos/orientacao-a-utilizacao-das-nbrs
http://www.biblioteca.ufpb.br/biblioteca/contents/menu/biblioteca-1/copy_of_servicos/portais-de-pesquisa-e-bases-de-dados
http://www.biblioteca.ufpb.br/biblioteca/contents/menu/biblioteca-1/copy_of_servicos/portais-de-pesquisa-e-bases-de-dados
http://www.biblioteca.ufpb.br/biblioteca/contents/menu/biblioteca-1/copy_of_servicos/secao-de-periodicos
http://www.biblioteca.ufpb.br/biblioteca/contents/menu/biblioteca-1/copy_of_servicos/visitas-dirigidas
http://www.biblioteca.ufpb.br/biblioteca/contents/menu/biblioteca-1/copy_of_servicos/secao-braille
http://www.biblioteca.ufpb.br/biblioteca/contents/menu/biblioteca-1/copy_of_servicos/secao-braille
http://www.biblioteca.ufpb.br/biblioteca/contents/menu/biblioteca-1/copy_of_servicos/solicitacao-do-comut
http://www.biblioteca.ufpb.br/biblioteca/contents/menu/biblioteca-1/copy_of_servicos/solicitacao-do-comut
http://www.biblioteca.ufpb.br/biblioteca/contents/menu/biblioteca-1/copy_of_servicos/scad-servico-cooperativo-de-acesso-a-documentos
http://www.ibict.br/secao.php?cat=COMUT
http://www.ibict.br/secao.php?cat=COMUT
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sugerem Kotler (1998) e Matta (2007) sobre a importância de instrumentos para auxílio o no 

momento de promover os produtos e serviços de uma biblioteca universitária, pode-se utilizar 

meios de comunicações físicos e/ou virtuais, procurando sempre decidir quais canais de 

promoção serão usados. Ainda segundo os autores, o gestor poderá utilizar instrumentos como 

os quatro P ou os cinco A, os quais visam descrever o caminho que a informação percorre até 

chegar ao usuário, ajudando o gestor nas tomadas de decisões, inclusive nas organizações sem 

fins lucrativos, como no caso das BU. Vale ressaltar que esses instrumentos passaram por 

modificações, adequando-se às transformações tecnológicas, inclusive após a inserção da BU 

no ambiente da Web 2.0. 

Quadro 13 – Ações de marketing digital 

Sistemas de 

bibliotecas 

Divulga

ção de 

cursos e 

treinam

entos 

Divulgação 

de Eventos 

e 

exposições 

Orientaç

ão à 

utilização 

das NBR 

Serviço de 

alerta e 

novas 

aquisições 

Participação 

em lista de 

bibliotecário

s 

Tutorial Outros 

SIBI/UFAL X    X X  

SIBI/UFBA X X X X X X Manuais 

SIBI/UFC X X X X  X  

NIB/UFMA X X X   X  

SIBI/UFPB X X X   X  

SIB/UFPE X X X X X X  

SIBI/UFPI X X X X    

SISBI/UFRN X X X X  X  

SIBI/UFS X X X X    

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto aos métodos que os Sistemas de Bibliotecas utilizam para obter insumos para o 

planejamento estratégico, a pesquisadora cometeu um equívoco ao formular a redação de um 

dos campos: o que consta como “Estudo de caso deveria ser “Estudo de usuário”, pois o 

primeiro trata-se de um procedimento para o delineamento de uma pesquisa científica, enquanto 

o segundo é uma ferramenta gerencial que contribui para compor o planejamento estratégico e 

auxiliar nas tomadas de decisões no que tange à oferta dos seus produtos e serviços de 

informação no meio digital ou físico. Segundo Maculan (2007, p. 1), 

 

Os estudos de usuários são um dos instrumentos adequados para a avaliação 

da qualidade da gestão de informações e dos canais utilizados para comunicá-

las aos utentes. É primordial que as decisões que envolvem gerir os recursos 

informacionais de uma biblioteca sejam adequadas e estrategicamente 

tomadas, em benefício direto de quem tem necessidade de informação. 

(MACULAN et al., 2007. p.1). 
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Apesar do ocorrido, a pesquisadora inseriu a opção “outros” para que os respondentes 

pontuassem algum método que não foi contemplado entre as opções, no entanto, nenhum 

respondente informou usar o estudo de usuário como instrumento de investigação para verificar 

quais são as necessidades informacionais dos usuários. 

Considerando que os nove respondentes dos Sistemas de Bibliotecas ao responder o 

questionário sobre o uso de alguns instrumentos para obter insumos para o desenvolvimento do 

planejamento estratégico, salienta-se que todos responderam utilizar um ou mais instrumentos, 

conforme se pode observar no Quadro 14. Ainda de acordo com o Quadro 14, o SIBI/UFAL é 

o que utiliza mais instrumentos para identificar os interesses e as necessidades dos usuários em 

sua particularidade, pois chegou a um total de dez instrumentos: sugestões, entrevistas, 

observação direta e indireta, grupo focal, estudo de caso, software de monitoramento e mídias 

sociais, chats, fóruns e análise de relatórios, ficando a frente do SIBI/UFPI que utiliza nove 

instrumentos. Em relação ao Sistema que utiliza menos métodos de coleta de dados referente 

aos seus usuários foi o SIBI/UFBA que informou utilizar dois: observação direta e análise de 

relatório. O destaque para o instrumento mais utilizado pelos Sistemas é a “sugestão” que 

geralmente é recebida por meio de formulários preenchidos pelos usuários. 
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Quadro 14 – Instrumentos para obtenção de insumos para o planejamento estratégico 

Sistemas de 

bibliotecas 

Sugestões Entrevistas Observaçã

o direta 

Observação 

indireta 

Grupo 

focal 

Estudo 

de caso 

Software de 

monitoramento 

de mídias 

sociais digitais 

Chats Fórum Análise 

de 

relatório 

Outros 

SIBI/UFAL X X X X X X X X X X  

 

 

SIBI/UFBA 

   

 

X 

       

 

X 

Consulta pelo 

usuário, que 

consideramos 

observação 

direta 

SIBI/UFC X  X    X   X  

SIBI/UFMA X  X X      X  

SIBI/UFPB X X     X X  X  

SIBI/UFPE X       X X   

SIBI/UFPI X X X X X X X X X   

SIBI/UFRN X   X        

SIBI/UFS X  X X X  X X  X  

Fonte: Dados da pesquisa. 
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6.2 AS MÍDIAS SOCIAIS USADAS PELOS SISTEMAS DE BIBLIOTECAS NA 

PERSPECTIVA DO MARKETING DIGITAL 

 

Como já citado, nesta pesquisa também foi apurado se os Sistemas de Bibliotecas 

utilizam as mídias sociais na perspectiva do marketing digital, embora já verificado na subseção 

anterior que alguns Sistemas não possuem um plano de marketing, nem ações planejadas de 

marketing digital. Ante o fato, efetuou-se uma pesquisa documental bem como observação 

direta nos nove sites dos Sistemas de Bibliotecas selecionados, com o intuito de (1) mapear as 

mídias sociais utilizadas pelos Sistemas de Bibliotecas, na perspectiva do marketing digital; (2) 

averiguar a relação com os usuários na mídia social adotada para auscultá-los quanto à sua 

interação com a biblioteca; e (3) cotejar as repostas dos diretores(as) dos SIBI selecionados 

com a realidade observada nos dois itens anteriores. 

Para a elaboração deste mapeamento, no primeiro momento a pesquisadora acessou o 

site institucional de cada SIBI e observou se na página principal havia o ícone ou o nome das 

mídias sociais utilizadas, no entanto, notou-se que nem todos os Sistemas possuem este 

indicador, como é o caso dos sites dos Sistemas de Bibliotecas da UFMA e da UFRN. Salienta-

se também que o SIBI da UFPI não usa mídias sociais, por isso não tem ícones.  

O mapeamento das mídias sociais utilizadas pelos Sistemas de Bibliotecas das 

Universidades Federais, apresentado no Quadro 14, buscou coletar informações acerca de 

diversos pontos, como: quais são as mídias utilizadas, ano de criação e órgão administrador, 

data do último post no período de três meses para verificar a atualização das postagens dos 

conteúdos e as características da mídia, como por exemplo, verificar se o administrador da conta 

refere-se a um perfil de usuário ou a uma página, também chamada de fanpage.  
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Quadro 15 – Mapeamento das mídias sociais utilizadas pelos Sistemas de Bibliotecas das Universidades Federais  

SISTEMA DE 

BIBLIOTECAS 

(SIGLA) 

ESTADO MÍDIAS 

SOCIAIS 

ORGÃO 

ADMINISTRA

DOR 

ANO DE 

CRIAÇÃO 

ENDEREÇO 

ELETRÔNICO DA 

MÍDIA SOCIAL 

ÚLTIMO 

POST  

CARACTERÍSTICAS INTERFACE DA MÍDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIBI/UFAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALAGOAS 

 

 

 

FACEBOOK 

 

 

 

 

NÃO 

IDENTIFICA

DO 

 

 

 

2013 

 

 

https://www.facebook.com

/Biblioteca-Central-da-

UFAL-438890549559664/ 

 

 

13/09/2013 

 

 

 

Página 

Curtidas na página: 259 

Total de seguidores: 250 

 

 

 

 
Fonte: 
https://www.facebook.com/Biblioteca-

Central-da-UFAL-438890549559664/ 

 

 

TWITTER 

 

 

 

BIBLIOTECA 

CENTRAL  E 

SIBI/UFAL 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

https://twitter.com/BCUF

AL 

 

 

 

11/02/2014 

 

 

Tweets: 324 

Seguindo: 107  

Seguidores: 411 

 

 

 

 

 
Fonte: https://twitter.com/BCUFAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIBI/UFBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHIA 

 

 

 

FACEBOOK 

 

 

 

 

 

SIBI/UFBA 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

https://www.facebook.com

/nucleosibi/ 

 

 

14/04/2018 

 

 

Página 

Curtidas na página: 1.257 

Total de seguidores: 1.261 

 

 

Fonte: 

https://www.facebook.com/nucleosibi/ 

 

 

 

TWITTER 

 

 

 

SIBI/UFBA 

 

 

 

2010 

 

 

https://twitter.com/sibiufb

a 

 

 

27/11/2013 

 

 

Tweets: 23 

Seguindo: 12  

Seguidores: 102 

 
  

Fonte: https://twitter.com/sibiufba 
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SIBI/UFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEARÁ 

 

 

 

 

FACEBOOK 

 

 

 

 

BIBLIOTECA 

CENTRAL 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

https://www.facebook.com

/BibliotecaUniversitariada

UFC/ 

 

 

 

 

30/04/2018 

 

 

 

Página 

Curtidas: 4.267 

Total de seguidores: 4.254 

 

 

 
 

 
Fonte: 
https://www.facebook.com/BibliotecaU

niversitariadaUFC/ 

 

 

TWITTER 

 

 

BIBLIOTECA 

CENTRAL 

 

 

2010 

 

 

https://twitter.com/@UFC

Bibliotecas 

 

 

30/04/2018 

 

Tweets: 236 

Seguindo: 34  

Seguidores: 1.251 

 

 

 

 

 

 
Fonte: 

https://twitter.com/@UFCBibliotecas 
 

 

 

 

INSTAGRAM 

 

 

 

 

BIBLIOTECA 

CENTRAL 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

https://www.instagram.co

m/bibliotecauniversitariau

fc/ 

 

 

 

 

18/04/2018 

 

 

 

 

Total de seguidores: 1.322 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: 

https://www.instagram.com/bibliotecaun
iversitariaufc/ 

 

 

NIB/UFMA 

 

 

MARANHÃO 

 

 

FACEBOOK 

 

 

BIBLIOTECA 

CENTRAL 

 

 

2016 

 

https://www.facebook.com

/bibliotecacentralufma 

 

 

11/04/2018 

 

Perfil usuário 

Seguida por 446 pessoas 

Amigos: 4.818 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: 

https://www.facebook.com/bibliotecace
ntralufma 

https://www.facebook.com/bibliotecacentralufma?sk=followers&lst=100011882152535%3A100011612314761%3A1539885835
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SIBI/UFPB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAÍBA 

 
 

 

 

 

 

FACEBOOK 

 

 

 

BIBLIOTECA 

UNIVERSITÁ

RIA DA UFPB 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

https://www.facebook.com

/BibliotecaCentralUFPB/ 

 

 

 

 

19/04/2018 

 

 

 

 

Página 

Curtidas: 3.459 

Total de seguidores: 3.427 
 

Fonte: 

https://www.facebook.com/BibliotecaCe

ntralUFPB/ 

 

 

TWITTER 

 

 

BIBLIOTECA 

UNIVERSITÁ

RIA DA UFPB 

 

 

 

2011 

 

 

 

https://twitter.com/BC_U

FPB_Oficial 

 

 

 

18/04/2018 

 

 

Tweets: 1.476 

Seguindo:21 

Seguidores: 1.517 

 

 

 
 

Fonte: 
https://twitter.com/BC_UFPB_Oficial 

 

 

INSTAGRAM 

 

 

BIBLIOTECA 

UNIVERSITÁ

RIA DA UFPB 

 

 

 

2017 

 

 

 

https://www.instagram.co

m/bibliocentralufpb/ 

 

 

 

19/04/2018 

 

 

 

Total de seguidores: 1.111 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: 
https://www.instagram.com/bibliocentra

lufpb/ 
 

 

YOUTUBE 

 

 

BIBLIOTECA 

UNIVERSITÁ

RIA DA UFPB 

 

 

 

2015 

 

 

https://www.youtube.com/

channel/UCJgmr79EghIh

WoJ3XiZdkAg/featured 

 

 

22/03/2018 

 

 

Inscritos: 13 

Visualizações: 849 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: 

https://www.youtube.com/channel/UCJg
mr79EghIhWoJ3XiZdkAg/featured 
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SIB/UFPE 

 

 

 

 

 

PERNAMBUC

O 

 

 

FACEBOOK  

 

 

BIBLIOTECA 

UNIVERSITÁ

RIA DA UFPE 

 

 

 

2017 

 

 

https://www.facebook.com

/bibliotecacentralufpe/ 

 

 

30/04/2018 

 

 

Página 

Curtidas: 221 

Total de seguidores: 224 

 

 

 

 

 
Fonte: 

https://www.facebook.com/bibliotecace

ntralufpe/ 

 

 

TWITTER  

 

BIBLIOTECA 

UNIVERSITÁ

RIA DA UFPE 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

https://twitter.com/BC_U

FPE 

 

 

 

05/06/2017 

 

 

Tweets: 367 

Seguindo:27 

Seguidores: 345 

 

 

 

 

 
Fonte: https://twitter.com/BC_UFPE 

 

SIBI/UFPI 

 

PIAUÍ 

 

NÃO POSSUI 

MÍDIAS 

SOCIAIS 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

SISBI/UFRN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO GRANDE 

DO NORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

 
BIBLIOTECA 

CENTRAL 

ZILA 

MAMEDE 
 
 

 

 

 

FACEBOOK 

 

 

 

https://www.facebook.com

/bczm.oficial/ 

 

 

 

28/04/2018 

 

 

Página 

Curtidas: 3.565 

Total de seguidores: 3.546 

 

 

 

 

 
Fonte: 

https://www.facebook.com/bczm.oficial/ 

 

2010 

 

BIBLIOTECA 

CENTRAL 

ZILA 

MAMEDE 

 

 

 

TWITTER 

 

 

 

https://twitter.com/_bczm

_ 

 

 

 

27/04/2018 

 

 

Tweets: 2.775 

Seguindo: 180 

Seguidores: 2.441 

 

 

 

 

 
Fonte: https://twitter.com/_bczm 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

2013 

 

BIBLIOTECA 

CENTRAL 

ZILA 

MAMEDE 

 

 

 

INSTAGRAM 

 

 

 

https://www.instagram.co

m/bczm_ufrn/?hl=pt-br 

 

 

 

26/04/2018 

 

 

Total de seguidores: 2.662 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: 

https://www.instagram.com/bczm_ufrn/

?hl=pt-br 

 

 

 

 

 

 

 

SIBI/UFS 

 

 

 

 

 

 

 

SERGIPE 

 

 

 

2014 

 

 

 

BIBLIOTECA 

CENTRAL 

(BICEN) 

 

 

 

 

TWITTER 

 

 

 

https://twitter.com/bibufs  

 

 

 

30/04/2018 

 

 

Tweets: 1.020 

Seguindo: 121 

Seguidores: 1.358 

 

 

 

 

 
Fonte: https://twitter.com/bibufs 

 

 

2015 

 

 

BIBLIOTECA 

CENTRAL 

(BICEN) 

 

 

 

 

GOOGLE+ 

 

 

 

https://plus.google.com/u/

0/107223198326220941183 

 

 

23/02/2015 

 

 

Postagens: 17 

Seguidores: 4 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 
https://plus.google.com/u/0/1072231983

26220941183 
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Todavia, antes de delinear algumas apresentações e reflexões sobre as informações 

coletadas por meio desse mapeamento, faz-se importante relacioná-las com as respostas dos 

diretores(as), as quais foram compiladas e exibidas no Quadro 16. A finalidade da pergunta foi 

identificar diretamente dos respondentes quais mídias sociais os SIBI utilizam na divulgação 

de produtos e serviços do Sistema de Bibliotecas. Dentre as opções para as respostas, foram 

incluídas as mídias sociais, a saber: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Filkr, Google+ e, 

se fosse o caso de nenhuma dessas contemplá-los, tinha a opção “outros”, campo que foi 

utilizado pelo SIBI/UFBA ao relatar que possui o Edgard digital e UFBA em Pauta e o 

NIB/UFMA e o SIBI/UFPI que informaram usar o site. 

  

Quadro 16 – Mídias sociais utilizadas para divulgação de produtos e serviços 

Sistemas de 

bibliotecas 

Facebook Twitter YouTube Instagram Filkr Google + 

 

SIBI/UFAL 

 X     

 

SIBI/UFBA 

 

X 

  

X 

   

SIBI/UFC X X  X   

NIB/UFMA X      

SIBI/UFPB X X  X   

SIB/UFPE X  X    

 

SIBI/UFPI 

      

SISBI/UFRN X X  X   

SIBI/UFS X X  X  X 

         Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Salienta-se que, para a pesquisadora, as mídias sociais que têm validade para esta 

pesquisa são as mídias em que o administrador da conta pertence ao Sistema de Bibliotecas ou 

faça parte de sua equipe ou também do seu órgão coordenador, que neste caso são as Bibliotecas 

Centrais. 

Dessa maneira, no que se refere a uma das percepções da pesquisadora, ao analisar o 

mapeamento e as respostas dos diretores (as), foram observadas algumas incoerências em 

aspectos de funcionalidade da mídia social, por exemplo, onde algumas encontram-se inativas 

ou sem uma alimentação de conteúdo contínuo e periódico. A seguir, subdividido em alíneas 

para individualizar cada Sistema de Bibliotecas, segue a apresentação das informações do 

mapeamento relacionada às respostas dos respondentes: 

a) SIBI/UFAL – Possui duas mídias sociais, o Facebook e o Twitter, onde ambas 

possuem seus ícones no site do SIBI/UFAL. Na página do Facebook, foi observado que 
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não há identificação do administrador da página, criada em agosto de 2013, que 

inclusive em 2014 e 2017 foram publicados dois questionamentos de visitantes, 

perguntando quem é o administrador, conforme se destaca na Figura 19. Intitulada 

Biblioteca Central da UFAL, a página possui 250 seguidores, 259 curtidas e apesar de 

ser detentora de imagens da estrutura física da biblioteca, posts de divulgação de 

produtos e serviços, constatou-se que seu último conteúdo postado foi em setembro de 

2013, por isso se considera uma conta inativa; esses indícios sugerem que pode se tratar 

de uma falta de planejamento para contínua alimentação dos conteúdos, visto que é uma 

conta oficial do SIBI, já que seu link está disponível no site oficial do Sistema de 

Bibliotecas. Todavia, verifica-se que o respondente citou na opção “outros” dispor de 

uma mídia em restruturação, que nesse caso não se trata de uma mídia social, mas do 

site da instituição. 

 

Figura 19 – Questionamentos de visitantes sobre o administrador da conta 

 

                       Fonte: Dados da pesquisa 

 

Já a conta do Twitter foi criada em 2011 e dispõe de 411 seguidores e 324 tweets6 

relacionados a publicações de produtos e serviços do Sistema de Bibliotecas, sendo que 

teve seu último tweet publicado em 2014. Constatou-se que a mídia social é uma conta 

oficial administrada pela Biblioteca Central e o Sistema de Bibliotecas da Universidade 

Federal de Alagoas (SIBI/UFAL). Diante do exposto, nota-se que as duas mídias sociais, 

                                                           
6 Termo utilizado para designar as mensagens publicadas no Twitter. 
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apesar de estarem abertas para quem quiser acessá-las, encontram-se desatualizadas e 

sem postagens.   

b) SIBI/UFBA – a partir do mapeamento, conforme se apresenta no Quadro 15, o 

SIBI/UFBA possui duas mídias sociais: o Facebook e o Twitter, onde o primeiro tem o 

link na página principal do site do SIBI e o segundo foi encontrado por meio de 

pesquisas na internet. Criada em 2016, a página do Facebook conta com 1.261 

seguidores e 1.257 curtidas, com a data do seu último post em 14 de abril de 2018. São 

publicados conteúdos diversos sobre os produtos e serviços oferecidos pelo SIBI/UFBA 

e seu administrador é o próprio Sistema de Bibliotecas.  Referente à conta do Twitter, 

que desde 2010 encontra-se ativada, possui seu último tweet datado no ano de 2013, 

totalizando apenas 23 tweets e 102 seguidores. Diante dessas informações, infere-se que 

esta conta está inativa, embora aberta para o acesso de todos.  

Para tanto, quando se parte para a resposta do questionário sobre quais mídias sociais o 

SIBI/UFBA utiliza, a respondente, além de citar o Facebook, cita mais três canais 

digitais a saber: YouTube, Edgard Digital e UFBA em Pauta. Após análise dos canais 

supracitados, percebeu-se que não se tratam de canais do SIBI/UFBA, mas sim da 

Universidade e com exceção do YouTube, que é uma mídia social, os outros dois são 

sites da universidade que, no campo de notícias, publicam algumas informações do 

SIBI/UFBA, entretanto, conforme abordado no início desta discussão, a pesquisadora 

não considerou para este trabalho mídias e/ou canais que não fossem exclusivos dos 

Sistemas de Bibliotecas. 

c) SIBI/UFC – Tanto apresentado no mapeamento (Quadro 15), quanto o que o 

respondente informou sobre quais as mídias sociais o SIBI/UFC faz uso, verificou-se 

tratar das mesmas mídias sociais: Facebook, criado em 2012, com o último post datado 

de 30 de abril de 2018, 4.254 seguidores e 4.267 curtidas; o Twitter, ativado em 2010, 

com o último tweet datado também de 30 de abril de 2018, possui 236 tweet,  1.251 

seguidores; a outra mídia usada é o Instagram, criado em 2017, contando com 1.322 

seguidores e sua última postagem foi em 18 de abril de 2018. Identificou-se ainda que 

a administração das mídias é feita pela equipe da Biblioteca Central. 

d) NIB/UFMA – No mapeamento, observa-se que foi identificado por meio de 

pesquisas na internet que o NIB/UFMA possui um perfil de usuário no Facebook que 

foi constituído em 2016 e 4.818 amigos. Notou-se que os conteúdos das publicações não 

foram tão diversificados em relação aos produtos e serviços que o Sistema oferece. 

Ressalta-se que em 13 de junho de 2018, a Biblioteca Central da UFMA criou um perfil 
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no Instagram, no entanto, este não foi incluído no mapeamento por não fazer parte do 

período do monitoramento (fevereiro, março e abril de 2018). Referente à identificação 

do administrador do perfil do Facebook do Sistema, a descrição constatada no campo 

“sobre” é de alguém que trabalha na UFMA. Segundo Camila Porto (2014), para as 

instituições, é mais indicada a página no Facebook do que um perfil de usuário, por 

aquele possuir caraterísticas mais específicas para uma instituição. A respondente do 

NIB/UFMA disse que além do Facebook, também contava com o site do Sistema, porém 

este não é considerado uma mídia social.  

e) SIBI/UFPB – Mesmo o respondente do SIBI/UFPB informando possuir Facebook, 

Twitter e Instagram (Quadro 16), durante o mapeamento verificou-se a presença de mais 

uma mídia social, o YouTube (Quadro 15). Todos oferecem postagens de conteúdos 

atualizados, a página do Facebook que conta com 3.427 seguidores e 3.459 curtidas, 

apresentou sua última publicação em 19 de abril de 2018. O Twitter foi criado em 2011 

e é detentor de 1.517 seguidores, 1.476 tweets, sendo que o último foi em 18 de abril de 

2018. O Instagram, criado em 2017, tem 1.111 seguidores e seu último post foi em 19 

de abril de 2018. Já o canal no YouTube teve sua gênese em 2015, seu último vídeo foi 

publicado no dia 23 de março de 2018, no entanto possui apenas 13 inscritos e 849 

visualizações. A administração das mídias sociais é realizada pela Biblioteca central da 

UFPB. 

f) SIB/UFPE – No mapeamento (Quadro 15), apresentam-se duas mídias sociais 

administradas pela Biblioteca Central da UFPE: uma página no Facebook, criada em 

2017 que possui 221 curtidas e 224 seguidores, com sua última publicação feita em 30 

de abril de 2018. Já a conta no Twitter teve sua formação em conta 2011 e possui 345 

seguidores, 367 tweets com o último tweet em 5 de junho de 2017; diante dessa 

constatação, observa-se que essa mídia está desatualizada e possivelmente inativa. Por 

outro lado, a partir das opções assinaladas pelo respondente S07 no Quadro 17, nota-se 

que não é citada a conta no Twitter, mas sim um canal no YouTube, que não é do 

SIB/UFPE mas, sim, um canal criado pela Assessoria de Comunicação Social 

(ASCOM) da Universidade, onde são publicados vídeos da ASCOM e de outros setores 

ligados à comunicação da Administração Central.  

g) SIBI/UFPI – A pesquisadora não encontrou mídias sociais ligadas ao SIBI/UFPI, 

assim como o respondente informou na opção “outras mídias” possuir apenas o site 

oficial da biblioteca.   
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h) SISBI/UFRN – Apresentam-se no mapeamento (Quadro 15) as mídias sociais: 

Facebook, Twitter e Instagram, apontadas pelo respondente S08 no Quadro 17, as quais 

são administradas pela Biblioteca Central Zila Mamede. A página do Facebook foi 

criada em 2012, possui 3.546 seguidores e 3.565 curtidas, sendo que seu último post foi 

em 28 de abril de 2018. O Twitter que foi ativado em 2010, com o último tweet foi em 

27 de abril de 2018, possui 2.775 tweets, 2.441 seguidores; já o Instagram foi criado em 

2013, possuindo 2.662 seguidores e sua última postagem foi em 26 de abril de 2018. 

i) SIBI/UFS – No mapeamento, apresentam-se duas mídias sociais administradas pela 

Biblioteca Central da UFS a BICEN, uma conta no Twitter criada em conta 2014 que 

possui 1.358 seguidores, 1.020 tweets com o último tweet em 30 de abril de 2018; e o 

Google+7 ativado em 2015 e possui 17 postagens e 4 seguidores. A última postagem foi 

efetuada no dia 23 de fevereiro de 2015. Porém, o respondente S09 aponta no Quadro 

17 mais duas mídias: o Instagram e o Facebook, entretanto, estas não são dos SIBI/UFS, 

mas sim da Universidade, por isso não fizeram parte do mapeamento. 

 

Como já mencionado nas apresentações anteriores, alguns respondentes pontuaram 

algumas mídias sociais e sites que não são administrados pelos Sistemas de Bibliotecas ou seus 

órgãos coordenadores. Apesar da pesquisadora não considerar para esta pesquisa esses dados, 

faz-se importante demonstrar que esses canais de comunicação também auxiliam nas ações de 

marketing digital desses Sistemas de Bibliotecas. Dessa forma, de maneira sistematizada, 

mostra-se cada um desses canais, sua descrição e respectivo endereço eletrônico no Quadro 17. 

  

                                                           
7 Criada em 2011, trata-se de uma mídia social mantida pelo Google Inc.  
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Quadro 17 - Canais digitais que não são administrados pelos Sistemas de Bibliotecas, mas que estes 

utilizam para auxiliar nas ações de marketing digital  
Sistema de 

Bibliotecas 

Outras mídias 

sociais/sites 

Descrição Endereço eletrônico 

SIBI/UFAL X X X 

 

 

 

 

 

SIBI/UFBA 

YouTube  Canal oficial: UFBA 70 

ANOS 

https://www.youtube.com/c

hannel/UCh8FVSjeyWBY

GLB22JswAKw/featured 

YouTube  Canal oficial: CTE-SEAD 

UFBA8 

https://www.youtube.com/c

hannel/UC1vCWiSQFnW4

wEIhqw8i4bg 

Edgard Digital  Envia semanalmente por 

e-mail, no formato 

newsletter ou pode ser 

acessado via web notícias, 

eventos sobre ações da 

gestão ou de qualquer dos 

demais atores da vida 

acadêmica referentes ao 

ensino, produção do 

conhecimento, extensão, 

política de ações 

afirmativas, assistência ao 

estudante, planejamento e 

administração na UFBA. 

 

 

http://www.edgardigital.ufb

a.br/ 

UFBA em Pauta  Página oficial da 

Assessoria de 

Comunicação da UFBA 

https://www.ufba.br/categor

ia/p%C3%BAblico/ufba-

em-pauta 

SIBI/UFC X X X 

 

NIB/UFMA 

 

Site oficial da 

UFMA 

 

X 

http://portais.ufma.br/Portal

Ufma/index.jsf 

SIBI/UFPB X X X 

 

SIB/UFPE 

YouTube  Canal oficial da 

Assessoria de 

Comunicação Social – 

ASCOM – da UFPE 

https://www.youtube.com/u

ser/AscomUFPE/featured 

 

SIBI/UFPI 

 

Site oficial do 

Sistema de 

Bibliotecas 

 

X 

 

http://ufpi.br/biblioteca#fra

gment-1 

 

SISBI/UFR

N 

 

X 

 

X 

 

X 

 

SIBI/UFS 

Facebook oficial da 

UFS (Fanpage)  

 

X https://www.facebook.com/

UFSoficial/ 

Instagram  

 

X https://www.instagram.com

/ufsoficial/?hl=pt-br 

     Fonte: Dados da pesquisa. 

                                                           
8 (CTE-SEAD UFBA) - Coordenação de Tecnologias Educacionais – Superintendência de Educação a 

Distância/UFBA. 

https://www.youtube.com/channel/UC1vCWiSQFnW4wEIhqw8i4bg
https://www.youtube.com/channel/UC1vCWiSQFnW4wEIhqw8i4bg
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Após esses esclarecimentos, percebe-se que alguns Sistemas de Bibliotecas, ainda que 

de forma tênue e outros de maneira mais explícita, estão utilizando as mídias sociais para a 

promoção dos seus produtos e serviços, visto que são ferramentas que permitem interação entre 

o bibliotecário com o seu usuário por meio de chat, por exemplo, e também podem colaborar 

com a disseminação da informação, quando esta é compartilhada, comentada ou curtida. Como 

dizem Araújo, Pinho Neto e Freire (2016, p. 12),  

 
[...] a biblioteca precisa integrar essas tecnologias digitais em seu cotidiano, 

oferecendo suporte às ações comportamentais das pessoas que buscam 

informações via Internet. Este cenário está em constante evolução e torna-se 

por demais urgente e necessário que as bibliotecas se interessem em fazer 

parte ativamente dele, devendo fazer uso das ferramentas digitais de 

informação e comunicação disponíveis na internet, minimizando, dessa forma, 

as barreiras comunicacionais entre ela e seus usuários. 

 

Por sua vez, observa-se também a partir do uso dessas mídias sociais que os gestores 

dos SIBI e suas equipes estão direcionando um “olhar” mais cuidadoso para aplicação de 

ferramentas da Web 2.0 no ambiente da biblioteca universitária, também na perspectiva do 

marketing digital, e esta visão é importante no que tange às transformações tecnológicas 

emergentes, onde os produtos e serviços das BU têm deixado de ser divulgados somente de 

forma tradicional e assíncrona, passando a ser também interconectados com a internet e seus 

aparatos tecnológicos, ocorrendo uma convergência de mídias. Isto se confirma quando Braga 

e colaboradores (2016, p. 5) afirmam que é necessária ocorrer na BU 

 

[...] uma reconfiguração nos seus processos de trabalho, por meio da 

convergência tecnológica, a qual permitirá aos usuários da biblioteca amplo 

acesso para ampliar o uso da informação via plataformas digitais para 

interagir, usando computador ou dispositivos móveis, como celulares e 

tablets. 

 

Sendo assim, é possível identificar que as novas tecnologias tiveram influência nas 

transformações das ações do marketing na BU; ao mesmo tempo, alteraram o modo como a BU 

interage com seus usuários, utilizando-se delas na perspectiva do marketing digital. Salienta-

se, contudo, que o Facebook foi a mídia social escolhida pela pesquisadora para observação 

direta das ações de marketing digital nos Sistemas de Bibliotecas. Assim, na próxima subseção 

será apresentado o Facebook como espaço para promoção dos produtos e serviços dos SIBI. 
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6.3 O FACEBOOK COMO ESPAÇO PARA PROMOÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS 

DOS SISTEMAS DE BIBLIOTECAS 

 

 Nesta subseção, apresenta-se o Facebook dos SIBI como a mídia social selecionada, que 

foi observada na perspectiva do marketing digital, ou seja, constatou-se que alguns SIBI usam 

esta mídia social como um espaço para promoção dos seus produtos e serviços. Ainda de acordo 

com o Quadro 16, onde é apresentado o mapeamento das mídias sociais que os SIBI utilizam, 

verificou-se que dos 9 Sistemas de Bibliotecas, 7 possuem uma conta no Facebook: 

SIBI/UFAL, SIBI/UFBA, SIBI/UFC, NIB/UFMA, SIBI/UFPB, SIB/UFPE e SISBI/UFRN.  

Diante da quantidade e variedade de produtos e serviços oferecidos por cada SIBI (Ver 

quadro 12), verifica-se que o Facebook como um aliado dos SIBI, quando o assunto é marketing 

digital; entretanto, é preciso possuir uma equipe incluindo aí o bibliotecário que esteja alinhada 

às propostas e ações do planejamento estratégico e do plano de marketing, além de estar 

capacitada para lidar com aspectos pertinentes a um bibliotecário administrador da mídia, como 

por exemplo, o modo de se comunicar com seus usuários e as estratégias a serem traçadas na 

criação, publicação e mensuração dos conteúdos postados. Araújo, Pinho Neto e Freire (2016, 

p. 4) fazem um alerta quando inferem que 

      

[...] é dever da biblioteca saber utilizar-se das tecnologias de comunicação e 

informação atualmente disponíveis, para se comunicar de forma mais eficiente 

com os seus usuários. Vale ressaltar ainda, que a capacitação de pessoas para 

atuar nesse novo cenário tecnológico que se apresenta é algo extremamente 

necessário, pois sem uma equipe bem treinada e capacitada com essa 

finalidade, seria temerário imaginar que a tecnologia, por si só, seria capaz de 

provocar as transformações e atingir os objetivos previamente almejados.  

 

 

Ainda, perguntando-se aos diretores (as) sobre qual é o setor e o responsável 

(função/cargo) pelas ações de marketing digital nos SIBI, foram identificadas as seguintes 

respostas, apresentadas no Quadro 18. 

 

Quadro 18 – Equipe ou pessoa responsável pelas ações de marketing digital 

Sistemas de 

bibliotecas 

Respondente Respostas 

SIBI/UFAL S01 Setor: Divisão Administrativa. Cargo: Assistente em 

Administração, Função: Relações Públicas. 

SIBI/UFBA S02 Núcleo Científico e Tecnológico do SIBI. 

 

 

 

 

 

 

Não temos um plano de marketing formal. No 

planejamento incluímos várias ações voltadas ao 

marketing digital. Hoje temos 3 bibliotecários (1 da 

direção, 1 do Atendimento ao usuário e 1 da seleção 
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SIBI/UFC S03 e indexação), 1 assistente administrativo (seção de 

seleção e indexação) e bolsistas que estão a frente das 

ações de marketing. 

SIBI/UFMA S04 Direção e Assistente de administração. 

SIBI/UFPB S05 Setor de Marketing do Sistema de Bibliotecas - 

Gestor do Setor: Costa Filho. 

SIB/UFPE S06 Divisão de Acervos e Atendimento ao Público 

SIBI/UFPI S07 Não há ações no momento. Estamos realizando 

estudos para viabilidade do serviço. 

SISBI/UFRN S08 Setor de Informação e Referência, bibliotecário e 

assistente em administração. 

SIBI/UFS S09 Bibliotecário da Divisão de Apoio aos Leitores 

      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que o respondente S03 quando anteriormente perguntado se o planejamento 

estratégico do SIBI contemplava o plano de marketing, respondeu que sim, porém,conforme 

mostra o Quadro 18, ele concluiu que “Não temos um plano de marketing formal”. Percebe-se, 

assim, um indício de divergência sobre o que aponta a literatura, principalmente quando os 

teóricos (capítulo 3) ressaltam que as ações de marketing precisam ser planejadas, avaliadas e 

controladas por meio da instituição de um plano de marketing e não realizadas de forma casual.  

Todavia, o respondente pontua que inclui no planejamento várias ações voltadas ao 

marketing digital e que o bibliotecário participa do desenvolvimento dessas ações. Diante de 

tais constatações o respondente S03 ainda fez um relato no questionário na opção “observações” 

acerca da importância das bibliotecas criarem seus próprios conteúdos, atentando para a 

diversidade dos formatos (vídeos, gifs, memes, podcast...) e, assim, verificando a falta destes 

como um desafio a ser enfrentado. Segundo ainda o S03,  

 

O Marketing digital é muito importante para divulgação de produtos e serviços da 

Biblioteca. Uma das dificuldades encontradas na nossa Biblioteca era a criação 

de conteúdo próprio, trabalhávamos muito na divulgação de notícias de outros 

sites ou das redes sociais, apenas reproduzindo o que já estava publicado. Nesse 

ano resolvemos solicitar bolsistas que criassem conteúdos em parceria com um 

bibliotecário para a divulgação dos nossos produtos, serviços e eventos. O 

resultado tem sido satisfatório apesar de estarmos no início do projeto. 

 

Já de acordo com o respondente S01, percebe-se que o setor, o cargo e a função 

informada por ele não correspondem ao ambiente administrativo do SIBI, ou seja, não há 

bibliotecário na equipe. Referente ao S07, conforme identificado no mapeamento, o SIBI não 

dispõe de mídias socias, o que está de acordo com suas respostas anteriores sobre a ausência 
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destas no Sistema: “não há ações no momento”. Em relação aos outros SIBI, em todas as 

respostas, configuraram-se indícios da presença do bibliotecário, seja este pertencente à 

direção, como no caso do NIB/UFMA, ou de outros setores relatados pelos respondentes, como 

o Núcleo científico e tecnológico do SIBI/UFBA, Setor de Marketing do Sistema de Bibliotecas 

do SIBI/UFPB, Divisão de Acervos do SIB/UFPE, Setor de Informação e Referência do 

SISBI/UFRN e da Divisão de Apoio aos Leitores do SIBI/UFS. 

Mediante o exposto, evidencia-se o que preconizam os autores Julián Marquina (2010, 

2012), González-Fernández-Villavicencio (2012) e Amaral (1999/2000) sobre os bibliotecários 

enfrentarem e superarem, cada vez mais, os obstáculos para atuar de forma mais dinâmica e 

assídua com as ferramentas disponibilizadas de forma gratuita na Web 2.0, pois para aplicar o 

Marketing digital em uma Unidade de Informação por meio do Facebook e alcançar êxito, é 

importante que haja uma comunicação adequada entre o bibliotecário e o usuário. E, ainda que, 

a satisfação do usuário é uma finalidade constantemente buscada pelos bibliotecários, pois a 

partir do momento em que a BU procura conhecer seu usuário, por meio do estudo pertinente 

ou outro instrumento gerencial de coleta de dados para identificar suas demandas e 

necessidades, por exemplo, esta se utiliza desta descoberta para utilizar em benefício do próprio 

usuário e o que resulta desta estratégia são as disponibilizações de serviços cada vez mais 

aprimorados. 

Logo, entende-se que o perfil e as competências dos bibliotecários encarregados da Web 

social ,publicados pelo Grupo de Trabalho sobre perfis profissionais do Consejo de 

Cooperación Bibliotecaria, apresentado neste trabalho na subseção 4.2, são diretrizes que 

podem ser seguidas pelos bibliotecários responsáveis pelas ações de marketing digital no 

Facebook e/ou em outras ferramentas digitais, visto que a proposta principal deste modelo é o 

de propor novos serviços e uma melhor comunicação com os usuários por meio da Web 2.0.  

Observou-se durante o mapeamento e monitoramento das páginas do Facebook dos 

SIBI, a preocupação de alguns responsáveis pela fanpage, em publicar conteúdos de diferentes 

formatos e temas, utilizando uma comunicação mais informal, tentando desta forma promover 

uma interação mais diferenciada com os seus usuários. De acordo com Chleba (2000, p. 19-22), 

para o bibliotecário que faz uso das ferramentas da Web 2.0, para a efetivação do marketing 

digital, é importante que utilize das sete forças do marketing digital (Interatividade, 

Personalização, Globalização, Integração, Aproximação, Convergência e  Democratização da 

Informação) para perceber o alcance a que a informação promovida por essas ferramentas pode 

chegar, no que se refere à concepção dos usuários sobre o setor da biblioteca, além da sua 

satisfação com os serviços prestados.  
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Após esses esclarecimentos, considerou-se apresentar na próxima subseção, a interação 

dos usuários diante das publicações dos conteúdos na página do Facebook, acerca dos produtos 

e serviços oferecidos pelos SIBI. Verificou-se, também, a periodicidade dessas postagens e as 

avaliações dos usuários em relação à página. 

 

6.4 INTERAÇÃO DOS USUÁRIOS QUANTO AOS CONTEÚDOS DIVULGADOS NO 

FACEBOOK 

 

Uma página do Facebook, quando se mostra um ambiente interativo, ao ser utilizado pelos 

SIBI poderá contribuir para aproximação dos seus usuários. Ao partir para a questão do 

engajamento que o bibliotecário deve realizar na página do SIBI no Facebook, alguns pontos 

precisam ser destacados, como saber comunicar-se com seus usuários, para o que Díaz 

Bordenave (1994, p. 36) ressalta sobre qual seria a utilidade da comunicação entre as pessoas: 

“Pela comunicação as pessoas compartilham experiências, ideias e sentimentos. Ao se 

relacionarem como seres interdependentes, influenciam-se mutuamente e, juntas, modificam a 

realidade onde estão inseridas”, visto que não basta apenas o emissor transmitir para o receptor 

uma mensagem para que, ao final desse processo, ocorra de fato uma comunicação. Nesta 

perspectiva, Borges (2012, p. 16) salienta que 

 

A competência em comunicação em ambientes digitais, portanto, está presente 

em atividades cada vez mais corriqueiras, como a partilha de informação, o 

trabalho em rede, a participação em discussões on-line, o uso de redes sociais 

e a criação de blogs. Em todas essas atividades, as tecnologias oferecem 

facilidades na disseminação da informação, mas a comunicação não é 

necessariamente proporcional à eficácia da disseminação. 

 

Outro ponto importante é ter periodicidade e continuidade na publicação dos posts, pois 

mesmo que seja produzido um conteúdo de excelente qualidade, se o usuário não nota-lo, não 

curti-lo e não compartilhá-lo, o engajamento não estará sendo realizado de forma eficaz. 

Conforme aponta Porto (2014, p. 103), é importante e se faz necessário prever no plano de 

marketing referente ao usuário as seguintes questões “O QUE ele quer, COMO ele quer, 

QUANDO ele quer.” [...], pois cada instituição tem uma diversidade de público com hábitos 

peculiares, nesse sentido, faz-se necessário conhecer o comportamento e a rotina desses 

usuários, já que o melhor horário para as postagens é aquele que os usuários estão conectados 

ao Facebook. (PORTO, 2014). 

Além disso, também para Provezano (2017), “A recomendação padrão para quem tem 

uma página no Facebook é postar cerca de duas vezes ao dia. Mas isso vai depender dos seus 
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objetivos e também do número de pessoas que acompanham o seu perfil — vai variar, também, 

se você investe em mídia paga, o modo de divulgação e a criatividade da postagem.” Sob esta 

ótica, foi perguntado aos diretores(as) qual a periodicidade de atualização das postagens nas 

mídias sociais utilizadas pelo SIBI e 56% dos respondentes disseram atualizar suas publicações 

de duas a três vezes por semana. Já os 33% correspondentes a 3 SIBI    responderam efetuar 

postagens diariamente e um deles (11%) disse efetuar postagens mensais, como se verifica no 

Gráfico 5.   

 

 

Por outro lado, na percepção da pesquisadora, a partir da observação das páginas do 

Facebook de cada Sistema de Bibliotecas e suas respectivas postagens de conteúdos, verificou-

se um fluxo de postagens diferente ao respondido pelos diretores(as), conforme mostra o 

calendário de postagens, onde se assinalou a quantidade e o dia em que foi postado um 

conteúdo, visando monitorar a periodicidade das publicações, conforme mostra a Figura 20.  

 

Figura 20: Calendário periodicidade das postagens no Facebook dos SIBI 
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TOTAL DE POSTAGENS: 19 
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27 28      

       
 

27 28 29 30 31   

       
 

24 25 26 27 28 29 30 

       
 

          Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Diante do exposto, ao examinar o Gráfico 5 e a Figura 20, pode-se constatar que alguns 

SIBI, como o da UFBA, UFC, UFMA UFPB e UFRN, tiveram semanas que não postaram 

conteúdos, já o SIBI da UFPE, apesar de não postar em alguns dias, conforme aponta a Figura 

20, foi o que mais se aproximou das postagens diárias. Salienta-se que a Figura 20 não 

contempla os SIBI da UFAL, UFPI e UFS, o primeiro por estar com as mídias sociais 

desatualizadas desde 2013; o segundo por não dispor de mídias sociais; e o terceiro por não 

contar com uma página no Facebook, informações já explanadas na subseção 6.2. 

Além das informações apresentadas e analisadas nas subseções antecedentes, 

considerou-se relevante também observar os conteúdos postados pelos administradores das 

páginas do Facebook de cada SIBI, entretanto, não foram consideradas as postagens de 

atualização de endereço, fotos de perfil e de capa. Para tanto, a partir da Tabela 1 foram 

categroizados seis conjuntos de produtos e serviços correspondentes à tipologia dos conteúdos 

publicados, a saber: 

a) Comunicados, avisos, notícias e pronunciamentos; 

b) Datas comemorativas, homenagens e campanhas de conscientização;  

c) Divulgação de treinamentos, orientações da ABNT, visitas orientadas para os 

usuários; 

d) Eventos, palestras e oficinas; 

e) Dicas de leitura, informações sobre leitura em periódicos científicos e divulgação 

do acervo; e, 

f) Publicações sobre ensino, pesquisa, extensão e inovação. 

A partir dos conjuntos categorizados, de acordo com a Tabela 1, os conteúdos mais 

postados em todos os SIBI foram os de Comunicados, avisos, notícias e pronunciamentos, com 

49 publicações; já com referência a Dicas de leitura, informações sobre leitura em periódicos 

científicos e divulgação do acervo, totalizaram 44 postagens. Ranqueando os Sistemas de 

Bibliotecas em relação à quantidade total de postagens em suas páginas do Facebook, no 

período de três meses de observação, o SIB/UFPE teve o maior número de publicações, 

totalizando 54 posts; o SISBI/UFRN, com 30 posts; o SIBI/UFPB, com 29 posts; logo após o 

SIBI/UFC, com 19 posts; SIBI/UFMA, com 12 posts; e o último, com o menor número de 

posts, ficou o SIBI/UFBA. 
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Tabela 1 – Tipologia dos conteúdos postados no Facebook dos Sistemas de Bibliotecas das Universidades Federais  

 

Sistema de 

Bibliotecas 

DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR CATEGORIA 

Comunicados, 

avisos, notícias e 

pronunciamentos 

Datas 

comemorativas, 

homenagens e 

campanhas de 

conscientização  

 

Treinamentos, 

orientações 

ABNT e visitas 

orientadas para 

os usuários 

Eventos,  

Palestras e 

oficinas 

Dicas de leitura, 

informações sobre 

leitura em 

periódicos 

científicos e 

divulgação do 

acervo 

Publicações 

sobre 

ensino, 

pesquisa, 

extensão e 

inovação 

Total de 

postagens 

 

N % N % N % N % N % N % N 

SIBI/UFBA 1 2     6 26 2 5   9 

SIBI/UFC 7 14 1 7 5 28 1 4 4 9 1 20 19 

SIBI/UFPB 10 21 3 22 6 33 5 22 1 2 4 80 29 

SIB/UFPE 22 45 1 7 1 5 11 48 19 43   54 

SISBI/UFRN 8 16 9 64 5 28   8 18   30 

SIBI/UFMA 1 2   1 6   10 23   12 

Total Geral 49 100 14 100 18 100 23 100 44 100 5 100 153 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Assim, uma das etapas do ciclo do Facebook (Figura 15) para a realização do marketing 

com ligação direta na qualidade e diversidade dos conteúdos construídos para postagem, é o 

engajamento que, conforme indica Porto (2014, p. 60), dá-se com as estratégias de conteúdo 

que proporcionarão visibilidade e credibilidade à página. A autora ainda classifica o 

engajamento em dois tipos: o de propagação e o de ação. “Em linhas gerais, o Engajamento de 

Propagação [...] diz respeito a ações que geram a replicação das mensagens postadas por uma 

página, ou seja, quando um fã curte, comenta ou compartilha, promove a propagação da 

mensagem aos seus contatos.” (PORTO, 2014, p. 92). No caso do Engajamento de Ação, “diz 

respeito às ações dos usuários em seu conteúdo, mas que não geram o compartilhamento com 

sua rede. Em linhas gerais, o Engajamento de Ação mede o quanto seu conteúdo gera interesse 

por parte dos fãs e os faz clicar em suas postagens.” (PORTO, 2014, p. 96). 

Ressalta-se que, neste trabalho, será mostrada uma postagem de cada SIBI baseada na 

inferência de Porto (2014) no que tange ao Engajamento de Propagação, além da identificação 

das avaliações das páginas do Facebook feitas pelos usuários. Porém, ressalta-se que a 

pesquisadora, neste estudo, não teve o objetivo de avaliar o Engajamento de Ação, visto que 

neste momento a intenção foi demonstrar a interação dos usuários quanto aos conteúdos 

divulgados no Facebook, na perspectiva do número de curtidas, compartilhamentos e 

comentários. 

Nesse sentido, na Figura 21 que representa um post do SIBI/UFBA, há 5 curtidas e 3 

compartilhamentos, números que configuram baixo índice de interação, visto que a página do 

Facebook conta com um total de 1.261 seguidores. Dessa forma, percebe-se praticamente a 

ausência de Engajamento de Propagação com o post, ocorrência que corrobora a falta de 

postagens periódicas constatadas na Figura 20, assim como a carência na diversidade dos temas 

e formatos de conteúdo postados. Identificou-se, ainda, que a página não possui o campo 

“Avaliação”. 
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Figura 21 – Engajamento de propagação - post SIBI/UFBA 

                
                                               Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao examinar a Figura 22, pode-se averiguar que, durante o período do monitoramento 

da página do Facebook, este foi o post de maior interação do SIBI/UFC, com 6 curtidas e 2 

compartilhamentos, o que denota um número insuficiente para ocorrência de um Engajamento 

de Propagação satisfatório. 

 

Figura 22 – Engajamento de propagação - post SIBI/UFC 

 

 
                                            Fonte: Dados da pesquisa. 
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Ainda no que se refere ao campo “Avaliação” de uma página do Facebook, esta pode 

ter uma avaliação de 1 a 5 estrelas. No caso do SIBI/UFC, identificou-se a avaliação de 6 

usuários, onde foram atribuúdas notas de 5 e 4 estrelas, ficando a página com uma média de 4,8 

na avaliação final, conforme se apresenta na Figura 23. 

 

Figura 23 – Avaliação da página do Facebook do SIBI/UFC 

 
                     Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Mesmo não contabilizando uma quantidade de postagem expressiva – total de 29 posts 

-, conforme apresenta-se na Tabela 1, o SIBI/UFPB, ao divulgar em sua página do Facebook 

um post sobre a inauguração de um novo espaço de descontração e aconchego na biblioteca 

para seus usuários, obteve 425 curtidas, 86 comentários e 252 compartilhamentos. Desta forma, 

percebe-se que houve uma interação mais pronunciada diante dessa publicação. Destaca-se que 

a maior concentração de postagens foi no mês de fevereiro (Figura 20) e que as manifestações 

promovidas por meio das curtidas e compartilhamentos do post, com os amigos do Facebook, 

sinalizam a importância das publicações dos conteúdos acontecerem de forma periódica, a fim 

de promover os seus serviços para o maior número de usuários da universidade.  
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 Figura 24 – Engajamento de propagação - post SIBI/UFPB 

 

                                             Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observou-se que, nos posts do SIBI/UFPB é utilizada uma linguagem diferenciada 

utilizando-se termos para saudações, como por exemplo Bom dia, queridxs usuárixs! Conforme 

afirma o professor de português Sérgio Nogueira, a língua é viva e está em constante 

transformação. Quanto à avaliação, 8 usuários avaliaram a página, sendo que 6 atribuíram 5 

estrelas, 1 marcou 3 estrelas e outro 1 estrela, ficando com uma média total de 4,3. A avaliação 

é um campo importante também para conhecer a opinião dos usuários acerca de atendimento, 

sugestões entre outros. Na Figura 25, pode-se observar algumas avaliações efetuadas pelos 

usuários. 
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Figura 25 – Avaliação da página do Facebook do SIBI/UFPB 

 
                      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação ao SIB/UFPE, foi o Sistema que mais publicou conteúdos, chegando a um 

total de 54 postagens (Tabela 1), com publicações quase que diárias, inclusive aos domingos 

(Figura 20), durante o período de monitoramento, verificou-se que o post apresentado na Figura 

26 foi o que teve maior engajamento, com um total de 14 curtidas e 9 comentários. No entanto, 

podem-se citar alguns agravantes para a falta de engajamento nos posts do SIB/UFPE, conforme 

já apresentados nesta pesquisa: ausência de plano de marketing e de um planejamento para as 

ações do marketing digital, o que reflete também a baixa quantidade dos seguidores da página: 

224 (Quadro 15). 

Figura 26 – Engajamento de propagação - post SIB/UFPE 

 
                                                        Fonte: Dados da pesquisa. 
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Sobre a avaliação da página do Facebook do SIB/UFPE, quatro usuários atribuíram 5 

estrelas, o que culminou em uma média 5 na avaliação, conforme mostra-se na Figura 27. 

 

Figura 27 – Avaliação da página do Facebook do SIB/UFPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

                                       Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No que se refere ao NIB/UFMA, o post sobre a realização de um treinamento para os 

calouros do semestre 2018.1 foi o de maior engajamento, onde teve 54 curtidas, 1 

compartilhamento e 3 comentários, como se pode conferir na Figura 28. 

 

Figura 28 – Engajamento de propagação - post NIB/UFMA 

 
                                       Fonte: Dados da pesquisa. 
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Conforme se pode verificar no Quadro 15, o NIB/UFMA possui um perfil de usuário 

com 4.812 amigos e suas postagens de conteúdos são realizadas de forma espaçada com 

semanas sem nenhum post, conforme se mostra na Figura 20, onde a maioria se refere a dicas 

de leitura com a chamada “Novidade no acervo”. Ainda em relação ao Quadro 12, foi 

identificada uma gama de produtos e serviços que o Sistema dispõe, assim; compreende-se que 

diante de tal diversidade, outros conteúdos poderiam ser produzidos e promovidos no perfil do 

Facebook. Observou-se também que não há registro de avaliação da mídia social. 

Em relação ao SIBI/UFRN, de acordo com a sua página do Facebook, verificou-se a 

presença de 30 postagens nos três meses de monitoramento (Figura20), ocorrendo maior índice 

de posts quase que diariamente no mês de abril de 2018. Diante disso, identifica-se no post 

sobre dica de leitura, apresentado na Figura 29, um total de 43 curtidas, 4 comentários e 4 

compartilhamentos. Identificou-se também a presença de várias hachtags9-  

#FiquePorDentro #DicaDeQuinta #LiteraturaNaBCZM #VocêSabia - em suas publicações. 

 

Figura 29 – Engajamento de propagação - post SISBI/UFRN 

 
                       Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao examinar a Figura 30, constata-se a avaliação de 41 usuários, onde 39 forneceram 5 

estrelas para a página do Facebook do SISBI/UFRN; já 2 marcaram 2 estrelas, ficando com 

                                                           
9 Hashtag é uma palavra-chave ou expressão antecedida pelo símbolo #. As hashtags são utilizadas 

para categorizar os conteúdos publicados nas redes sociais, permitindo que o conteúdo de um determinado post 

fique disponível a todas as pessoas com interesses semelhantes, independentemente de serem seguidores da 

página. (PIRES, 2016). 

 

https://www.facebook.com/hashtag/fiquepordentro?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARASW-z5hSZspWEEdk0dFcI-r8CKAVJqpyizw_EdSVdfzkIOJuCZQcOxqTd5R0Kz5rUZ78tixx4kjZmEggCf1MTuLNdKFkqgaIWeT-IiL9sjiAx9GwIdT05Az0PP0KLVQTf_2W1tdL7tEd-k2KYNxkoJusgI0FQaJWOfJsRxVdHb_TfR8v_lrg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dicadequinta?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCmD6NcZ2-eShlyKnHaAkTk0uOU7m13yePky47HAV7ok9s02PLfvQGJgg9-BMnb2yYHyYxIc1SfLCJorQmzIpAvwB2q54B8Kued4OS3iRZ0q5PgwaNM7I8ip66QSZRkqyjmXT86Z_bf96afCUqYb54WGYl8lAD4cDWe4gTCZ4M79BuikQ_49Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/literaturanabczm?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCea0ZQiJc9uv1TZ547xS-tcHj9deAReNUxKfS30SdUAoqzh3qzvh0O42bDcHiBDIUlqoqExP8fivfwXtGWM5TSwyj3gC1LK2s_QrHGg-bubsoq_Sm2cZkfHkPU9C99eiAw29V6_ArViwimGbL-ttktIqhhFVGoKnkro6ZaVVea9rtQZ7O8Qw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/voc%C3%AAsabia?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBKgqd8xW1qLSc4gZ4Nqt0s_hLA0o9gGPC1YNvUp4ZsbEaCcOGj1MctYETHC-BKsCbKse2rSJ3K15717sSUMH7D91AUML8qFREhttM_Yk2ndZwHmwj3BiJt499IgoAm7_LygCqTiJgZeH79Qddnl785FpcxzKPIx_rYCPodn-BVcm0bKF4C5w&__tn__=%2ANK-R
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uma média final de 5 estrelas. Percebe-se que foi o Sistema mais avaliado com a nota 5, 

configurando uma satisfação por parte dos usuários, conforme mostrado na Figura que segue. 

 

Figura 30 – Avaliação da página do Facebook do SISBI/UFRN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 
                          Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir das discussões ocorridas na revisão de literatura e nas informações coletadas 

até aqui apresentadas, a pesquisadora teceu suas considerações finais, as quais serão 

apresentadas no próximo capítulo. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

 

O marketing digital, na literatura especializada, é evidenciado como uma estratégia 

eficiente na promoção de serviços e produtos de bibliotecas em geral, segundo propugnam 

Kotler e Amaral, dando-lhes visibilidade e também satisfazendo e até fidelizando o usuário. As 

bibliotecas universitárias não fogem a essa premissa. Para tanto, o marketing digital deve 

integrar o planejamento estratégico das organizações, explicitado na forma de um Plano de 

Marketing.  

Para dar desenvolvimento a esta temática, optou-se por representá-las mediante os 

Sistemas de Bibliotecas das Universidades Federais da Região Nordeste do Brasil, em número 

de nove: SIBI/UFAL, SIBI/UFBA, SIBI/UFC, NIB/UFMA, SIBI/UFPB. SIB/UFPE, 

SIBI/UFPE, SISBI/UFRN, SIBI/UFS. 

Ao considerar que o objetivo desta pesquisa foi identificar se os SIBI adotam o 

planejamento estratégico e, nele, o marketing digital, na perspectiva de promover os produtos 

e serviços desses Sistemas por meio das mídias sociais, a análise dos resultados evidenciou que 

os diretores(as) dos Sistemas de Bibliotecas, que responderam o questionário, demonstraram 

ter conhecimento quanto à importância da elaboração de um planejamento estratégico, 

associando o plano de marketing, com a disponibilização de ações pertinentes; no entanto, por 

alguma razão, alguns ainda não adotam esses instrumentos gerenciais, executando ações de 

marketing digital de forma não programada e sem diretrizes e políticas estabelecidas.  

Ficou evidente que os diretores(as) têm consciência da importância do marketing digital, 

já que efetuam algumas ações no sentido de promovê-lo, porém, foi constatado que a prática 

está dissociada do que aborda a teoria, pois sabem que é importante mas não o aplicam, 

conforme se observa nas informações apresentadas na análise e discussão dos resultados desta 

pesquisa (ver página 111), ou seja, a realidade mostra um panorama diferente do que rege a 

teoria sobre o tema. 

Por outro lado, observa-se que os Sistemas de Bibliotecas e/ou seu órgão coordenador 

– as bibliotecas centrais – mesmo sem um planejamento para o desenvolvimento do marketing 

digital, realizam a publicação dos seus produtos e serviços por meio de ações do marketing 

digital, utilizando-se para tanto, de algumas mídias sociais ou até mesmo de canais digitais que 

não são administrados pelos Sistemas de Bibliotecas, mas que são utilizados para auxiliar nessas 

ações. Apesar de a pesquisadora não considerar para esta pesquisa os canais digitais 

administrados pelas universidades, mas somente aqueles geridos pelos Sistemas de Bibliotecas, 
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faz-se importante demonstrar que esses canais de comunicação também auxiliam nas ações de 

marketing digital. 

A realização de ações de marketing digital  sem intencionalidade, ou seja, que são 

associadas ao marketing, mas sem possuir um planejamento prévio, sem uma formalização, não 

consegue contribuir de forma eficaz para a construção de uma imagem mais atrativa e interativa 

de uma biblioteca, assim como não consegue atingir um engajamento nas mídias sociais, uma 

vez que a publicação de informações sobre produtos e serviços, nessas mídias , deve ser 

efetuada de forma sistemática e periódica para potencializar as ações da BU e possibilitar uma 

aproximação entre bibliotecários, biblioteca e usuários. 

Ressalta-se que a mídia social escolhida, para efeito desta pesquisa, foi o Facebook, 

como recurso para aplicação do marketing digital na BU, por ser uma das primeiras mídias 

sociais a ser criada em esfera mundial – outubro de 2003 – e por ser uma das maiores e mais 

usada mídias sociais do mundo, conforme tratado na subseção 3.2.   

Assim, conforme se verificou, dos 9 Sistemas de bibliotecas, 7 dispõem de uma página 

no Facebook: SIBI/UFAL, SIBI/UFBA, SIBI/UFC, NIB/UFMA, SIBI/UFPB, SIB/UFPE e 

SISBI/UFRN, portanto, percebe-se que a maioria o utiliza na perspectiva do marketing digital, 

o que possibilita otimização e disponibilização dos serviços e produtos no ciberespaço, 

permitindo maior aproximação e satisfação dos usuários, conforme foi demonstrado na análise 

dos dados, a partir de  alguns comentários nos posts e das avaliações das páginas do Facebook. 

Entretanto, um fator que chama atenção pelo seu efeito negativo é a ausência de 

atualização periódica dessa mídia social na maioria dos Sistemas de Bibliotecas, visto que a 

carência de uma periodicidade nas publicações das postagens é um fator preponderante que 

pode propiciar o afastamento do usuário desse espaço virtual. 

Em linhas gerais, percebe-se que, por ser uma ferramenta útil na estratégia do marketing 

digital, o Facebook, ao ser aplicado de maneira eficaz nos Sistemas de Bibliotecas, 

potencialmente tem condições de proporcionar aos profissionais bibliotecários a trabalharem o 

relacionamento com seus usuários, além de estimulá-los a interagir com as bibliotecas centrais, 

possibilitando maior visibilidade para a biblioteca e intensificando a relação bibliotecário-

usuário na busca de serviços e produtos especializados. 

O protagonismo das mídias sociais, na contemporaneidade, decorre especial e 

teoricamente da possibilidade de uma comunicação mais rápida. No caso dos SIBI e do usuário 

do Facebook, essa comunicação se materializa na forma de Curtidas, Comentários, 

Compartilhamentos, que foram contabilizados para subsidiar a análise de dados.  
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É importante destacar que dispor de uma equipe que inclua o bibliotecário para o 

desenvolvimento das propostas e ações delineadas no plano de marketing decorre do fato de 

esse profissional dever estar capacitado para lidar com os aspectos específicos de administrador 

da mídia, além de ter domínio dos conteúdos especializados de uma BU. Soma-se a isto a 

questão operacional à qual o bibliotecário também deve atender, representada pela criação de 

um cronograma de postagens de conteúdos que contemplem os mais diversos produtos e 

serviços que os SIBI; uso de linguagem textual adequada para o tipo de mídia; habilidade para 

a criação de formatos diversos dos arquivos, a exemplo de imagens, vídeos, memes, gifs, links, 

hashtags, entre outros.  

Isto porque uma das finalidades desse tipo de mídia é a de promover um engajamento 

em relação aos conteúdos postados, visto que essa disseminação tem o intuito de alcançar 

usuários que desconhecem a existência da página do Facebook do SIBI. Todavia, além desse 

planejamento para as postagens nos dias e horários previamente estabelecidos, vale ressaltar 

que o bibliotecário ou equipe responsável pela criação de conteúdo e das postagens também 

deverá se manter atento às notícias referentes a acontecimentos do momento. 

Outro ponto verificado foi referente às respostas dos diretores(as) dos SIBI das 

Universidades Federais da Região Nordeste que, em sua maioria, conforme demonstrado na 

análise de dados (seção 6), não corresponde ao que diz a literatura a respeito do plano de 

marketing dentro do planejamento estratégico, nem ao que foi observado diretamente nos sites 

dos 9 SIBI e no monitoramento do Facebook de 7 deles. Pode-se afirmar que o marketing 

contribui, fortemente, para que o SIBI atinja seus objetivos organizacionais e sociais, na medida 

em que pode tornar seus serviços reconhecidamente úteis e bem utilizados, além de contribuir 

com novos significados para a sua imagem perante a comunidade acadêmica. 

Desse modo, pode-se concluir que, para que as páginas do Facebook dos Sistemas de 

bibliotecas alcancem um grau de interação satisfatório, as diretrizes precisam ser pré-

estabelecidas no plano de marketing, que a partir da elaboração de um estudo de usuário o 

bibliotecário gestor poderá identificar interesses e necessidades dos seus usuários reais e 

potenciais.  

Diante de todo o exposto na pesquisa, ficou evidente que a utilização das estratégias de 

marketing digital, suas técnicas e ferramentas, deve integrar o planejamento estratégico dos 

Sistemas de Bibliotecas, com a finalidade de promover e potencializar o uso dos seus produtos 

e serviços, visando aumentar a possibilidade de se alcançar os objetivos traçados no 

planejamento, além de atrair seu público leitor. Como proposta, para os diretores(as) dos SIBI 

desta pesquisa e para os demais do Brasil, a pesquisadora apresenta na (Página 75) quais etapas 



144 

 

seguir para a elaboração de um plano de marketing. Por fim, sugere-se que estudos sejam 

aprofundados sobre o tema marketing digital aplicado às bibliotecas universitárias, no sentido 

de ampliar a compreensão desta temática e a produção científica sobre o tema, culminando, 

deste modo, no enriquecimento científico da área. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

Prezado(a) Bibliotecário(a), 

Diretor(a) do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal 

 

Sou discente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) e estou realizando, sob a orientação da Professora Drª. 

Nídia Maria Lienert Lubisco, uma pesquisa cujo objetivo é identificar se é adotado o 

Planejamento Estratégico e, nele, o Marketing Digital na perspectiva de promover os produtos 

e serviços dos Sistemas de Bibliotecas das Universidades Federais, por meio das mídias sociais 

digitais. 

 

Desta forma, preciso da sua colaboração, por gentileza, participando e respondendo a este 

questionário. Suas respostas são imprescindíveis para a efetivação desta pesquisa.  

Ressalto que os dados obtidos serão utilizados apenas no âmbito deste estudo. 

 

Obrigada por sua colaboração! 

 

Atenciosamente, 

 

Ana Paula Teixeira 

Bibliotecária e Documentalista - CRB-5/1779 

Mestranda em Ciência da Informação – PPGCI/UFBA 

 

INSTRUÇÕES 

 

a) O presente instrumento é composto por doze questões: 2 abertas, 7 fechadas de múltipla 

escolha, no qual o respondente deverá marcar apenas uma opção e 3 semiabertas onde o 

respondente pode marcar mais de uma opção. 

b) O respondente que desejar receber uma cópia deste estudo (dissertação), quando finalizada, 

deverá assinalar a opção de recebimento no final do questionário e informar o e-mail para o 

qual deseja o envio do documento. 

*Obrigatório 

 

 

1- Integra a rotina de trabalho desse Sistema de Bibliotecas alguma atividade de 

planejamento estratégico? * 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Sim 

(   ) Não 
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2- Em caso afirmativo, trata-se de uma atividade sistemática e periódica? * 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 
3- Se sim, qual a periodicidade do desenvolvimento dessa atividade sistemática e 

periódica? * 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Bimestral 

(   ) Trimestral 

(   ) Quadrimestral 

(   ) Semestral 

(   ) Anual 

 

4- Neste caso, há um setor, uma equipe ou pessoa responsável pelo planejamento 

estratégico? * 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

5- Se sim, especifique qual seria este setor, equipe ou pessoa responsável pelo 

planejamento estratégico. * 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6- Em caso afirmativo, o planejamento estratégico contempla o plano de marketing? * 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

7- Em contemplando o plano de marketing, este inclui ações de marketing digital? * 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

8- Há ações desenvolvidas pelo Sistema de Bibliotecas que poderiam ser enquadradas 

como marketing digital? Por exemplo, divulgação de: * 

Marque todas que se aplicam. 

(   ) Cursos e treinamento. 

(   ) Eventos e exposições. 

(   ) Orientação a utilização das NBR 

(   ) Serviço de alerta e novas aquisições. 

(   ) Participação em lista de bibliotecários. 

(   ) Tutoriais. 

(   ) Outro:__________________________ 

 

9- Se são desenvolvidas ações de marketing digital, de que modo elas podem fornecer 

insumos para o planejamento estratégico do Sistema de Bibliotecas, considerando: * 

Marque todas que se aplicam. 
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(   ) Sugestões 

(   ) Entrevistas 

(   ) Observação direta 

(   ) Observação indireta 

(   ) Grupo focal 

(   ) Estudo de caso 

(   ) Software de monitoramento de mídias sociais digitais 

(   ) Chats 

(   ) Fórum 

(   ) Análise de relatório 

(   ) Outro:____________________________________ 

 

10 - Caso haja ações de marketing digital, quem é o responsável? Especifique o setor a 

função e o cargo. * 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11 - É utilizada alguma mídia social digital para divulgação de produtos e serviços do 

Sistema de Bibliotecas? Por exemplo, * 

Marque todas que se aplicam. 

(   ) Facebook 

(   ) Twitter 

(   ) YouTube 

(   ) Instagram 

(   ) Filkr 

(   ) Google + 

(   ) Outro:________________________________ 

12 - Caso sejam adotadas algumas mídias sociais digitais para divulgação de produtos e 

serviços, a exemplo do Facebook, qual a periodicidade de atualização desses canais? * 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Diária 

(   ) Duas a três vezes por semana 

(   ) Quinzenal 

(   ) Mensal 

(   ) Bimestral 

(   ) Trimestral 

(   ) Quadrimestral 

(   ) Semestral 

 

Caso julgue necessário, por favor, faça suas observações aqui: 

___________________________________________________________________________ 

 

Deseja receber uma cópia deste estudo, quando finalizado? * 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Dados para remessa futura do estudo 

Por favor, forneça o e-mail para receber o resultado do trabalho (dissertação) quando 

finalizado. 


