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RESUMO 

 

 

A biblioteca universitária em busca de maior visibilidade, utilizando técnicas e 
ferramentas de marketing, bem como a gestão de informação nesse processo, 
constituem a temática desse trabalho, que tem por objetivo verificar como a 
Biblioteca Universitária utiliza técnicas de marketing para a atração do seu público 
leitor, na potencialização do uso de seus produtos e serviços. Procurou-se analisar 
como as bibliotecas estão utilizando a filosofia de marketing para gerir e disseminar 
informação, mantendo seu público satisfeito. A partir de uma revisão da literatura 
existente, busca-se identificar as técnicas e ferramentas propícias à difusão de 
informação na biblioteca. A pesquisa se caracteriza como um estudo exploratório 
descritivo, quando investiga e se aprofunda na temática, e ao propor descrever os 
fenômenos que influenciam o objeto de estudo. A investigação se deu por meio de 
um estudo de levantamento com a abordagem qualitativa, na Biblioteca da Escola 
de Administração da UFBA e na Biblioteca do Campus de Pituaçu da UCSAL, 
ambas na cidade de Salvador-BA. Os procedimentos para coleta de dados incluíram 
a observação informal, a entrevista com os gestores e a aplicação de questionários 
com os usuários, alunos concluintes do curso de Administração. Observa-se ainda 
que as bibliotecas utilizam um número pequeno de técnicas e ferramentas de 
marketing, e a percepção dos gestores em relação ao marketing da biblioteca é de 
que a sua aplicação é necessária, mas dependem das instâncias superiores. Em 
relação aos usuários, os mesmos percebem que não se faz uso do marketing na 
biblioteca, onde o mesmo é fundamental para uma gestão integrada em uma 
unidade de informação e seu uso, de forma estratégica, favorece o desempenho 
organizacional, para a satisfação das necessidades informacionais do usuário. Os 
resultados mostraram que a percepção da realidade difere da teoria e sua aplicação 
requer um estudo mais aprofundado, assim, existem ações incipientes quando se 
trata de marketing para bibliotecas. 

 

 

Palavras-chave: Biblioteca Universitária. Gestão da informação. Marketing. 
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ABSTRACT 

 

 

The University Library and its challenge to be visible to the user, using marketing 
techniques and tools, as well as the management of information in this process, 
constitute the theme of this work, which main objective is to identify how the University 
Library uses marketing techniques to attract its readers, in the expansion of the use 
of its products and services. Sought to analyze how libraries are using marketing 
philosophy to manage and disseminate information, keeping its audience satisfied. 
From the review of existing literature, it was sought to identify the proper techniques 
and tools for dissemination of information in the library. The search is characterized 
as a descriptive exploratory study, when it investigates and deepens into the subject, 
and as it proposes to describe the phenomena that affect the object of study. The 
research took place through a study with the qualitative approach, in the Library of 
the School Administration of UFBA and Library Campus of Pituaçu at UCSAL, both in 
the city of Salvador-BA. The procedures for data collection included informal 
observation, interview with managers and the application of questionnaires to users, 
graduating students from the course of Administration. It is observed that the libraries 
use a small number of marketing tools and techniques, and the perception of 
managers in relation to the marketing of the library is that it is necessary to use the 
application, but it depends on higher instances. In relation to users, they realize that 
marketing is necessary, but it is not used, but are fundamental to an integrated 
management of marketing for a unit of information, and its strategic use promotes 
organizational performance, for the informational needs of the user. The results 
showed that the perception of reality differs from theory and its implementation 
requires further study, thus, there are incipient actions when it comes to marketing to 
libraries. 

 

 

Keywords: University Library. Information Management. Marketing.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A dinâmica da sociedade atual, originada do arranjo societário pós-industrial e 

acirrada com a instalação da alta modernidade, acarreta uma série de exigências e 

mudanças nos perfis, socioeconômico e cultural, impondo às pessoas e 

organizações uma nova ordem. Torna-se evidente que este novo cenário provém de 

um estado de variáveis, cujas características levam à definição de uma nova 

sociedade. 

Em um cenário de mudanças, ora determinado pela necessidade de 

adaptação aos avanços do mundo contemporâneo, insere-se, nesse contexto, a 

biblioteca, que é considerada centro de informações (unidade de informação), 

disposta a promover a interação entre as pessoas. Seu papel social está no cerne 

de que a informação se caracteriza como um elemento primordial na construção do 

conhecimento e na comunicação, pois se constitui elemento determinante do 

processo de disseminação, visando o desenvolvimento científico, social e cultural. 

Deste modo, o conhecimento se alia à comunicação para se tornar explícito, 

uma vez formado através da aquisição de informação, faz-se necessário transmití-lo 

ao ponto de ser um elemento da formação do ser humano. 

Por conseguinte, o atual contexto econômico infere-se na concepção de que a 

informação parte da premissa de interação humana nos contextos da sociedade, 

pois emerge desse contexto que ora se impõe e perpassa da mudança social para a 

condição humana (TARAPANOFF, 2001). Na contemporaneidade, alia-se a 

tecnologia ao uso da informação, fazendo com que a mesma se dissemine com 

maior velocidade. 

Nesse contexto, as unidades de informação, constituídas organizações, 

precisam e necessitam ser competitivas, para conseguir ocupar um lugar 

preferencial na vida dos indivíduos. Assim, a aplicação de técnicas e ferramentas de 

marketing configura-se como um fator de assertividade para a satisfação do seu 

público leitor, uma vez que apresenta-se como ponto chave para o desenvolvimento 

das unidades de informação. 

Diante o exposto, a utilização da gestão de marketing em unidades de 

informação se faz imprescindível, pois o marketing alia a capacidade de satisfação 

de necessidades humanas com a necessidade organizacional. Nesse ponto de 
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convergência, pode-se aliar a utilização de técnicas de marketing às unidades de 

informação, como as bibliotecas universitárias. Pois, a sua gestão se apresenta de 

forma mais eficiente e próspera para a sociedade da informação. 

 

1.1 PROBLEMÁTICA 

 

O gerenciamento da informação configura-se um elemento de sucesso 

organizacional, em vista ao processo de controle do fluxo informacional, que se 

estabelece no contexto de diferencial competitivo. 

Diante desse contexto, inserem-se as universidades como organizações que 

propiciam conhecimento e inclusão, surgem como espaços democráticos de 

produção de conhecimento explícito, disseminação de informação e a conseguinte 

socialização com a comunidade. O meio acadêmico, portanto, configura-se como elo 

entre o tácito e o explícito na busca por participação, cidadania e engajamento 

social, não perdendo de vista a sua dimensão política e econômica. (STOPILHA, 

2008).  

Como elemento integrante da universidade, a biblioteca é um espaço de 

convivência e disseminação de informações. Em um contexto social, a biblioteca 

universitária se torna elemento de representatividade cultural, visto que a mesma 

deve, também, se configurar como centro especializado em compartilhar os 

conhecimentos produzidos pela própria universidade, através do ensino e da 

pesquisa, configurando-se como uma grande base de conhecimento universal. 

(CARVALHO, 2002). 

No sentido de proporcionar a visibilidade das bibliotecas universitárias, a 

adoção de técnicas e ferramentas de marketing proporciona à universidade uma 

inclinação positiva, bem como a imagem da própria biblioteca. Por conseguinte, a 

manutenção de uma rede de relacionamentos entre usuários e a unidade de 

informação passa a ser vista como um fator de diferenciação de mercado. Assim, a 

prática de marketing se torna necessária, quando utiliza o planejamento da ação, em 

prol do seu desenvolvimento. 

Diante o exposto, urge o seguinte questionamento: como a biblioteca 

universitária utiliza técnicas e ferramentas de marketing para atração do seu 

público leitor, na potencialização do uso de seus produtos e serviços? 
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1.2 PRESSUPOSTO 

 

A biblioteca universitária (BU) utiliza técnicas de marketing para potencializar 

o uso dos seus produtos e serviços pelo público leitor. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Para responder a questão ora apresentada, os seguintes objetivos são 

levantados: 

 

1.3.1 Objetivo geral: 

 

Verificar como a biblioteca universitária utiliza técnicas e ferramentas de 

marketing para a atração de seu público leitor (usuário), na potencialização do uso 

de seus produtos e serviços. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 

a) Identificar as técnicas e ferramentas de marketing utilizadas pela Biblioteca 

Universitária com a finalidade de promover o interesse do seu público; 

b) Relacionar as possíveis estratégias mercadológicas utilizadas pela Biblioteca 

Universitária como modo de atração do seu público leitor. 

c) Verificar o resultado da aplicação das técnicas e ferramentas de marketing 

utilizadas na Biblioteca Universitária. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A gestão da informação surge como diferencial competitivo para organizações 

no mundo, pois a informação disseminada corretamente e em prol da sociedade 

gera capital humano, principal fonte de riqueza na atual economia. O avanço 

tecnológico favorece a disseminação da informação em um mundo globalizado, 

onde impera a necessidade de sua gestão eficaz. 

Por conseguinte, o estudo de estratégias de disseminação de informação em 

bibliotecas universitárias, em função da sua projeção em um mercado acadêmico, se 



17 

 

faz importante o seu estudo, visto que, ao momento em que a biblioteca se institui 

como centro de informação, a mesma precisa ser divulgada a ponto de se tornar 

atrativa para seus usuários. No que tange ao funcionamento das bibliotecas, é 

necessário o estudo aprofundado de ações integradas de marketing para a sua 

promoção, enquanto ambiente organizacional. 

A inserção de técnicas e ferramentas de marketing de unidades informação, 

como a biblioteca universitária, se faz necessária, pois o foco do marketing está na 

proporção da satisfação das necessidades dos consumidores, e nesse caso, os 

consumidores são os usuários das bibliotecas, sejam docentes ou discentes das 

universidades, em busca de informação e conhecimento. Logo, a forma como os 

usuários/consumidores são atraídos por um produto e/ou serviço, é fator motivador 

para qualquer pesquisa, devido à resposta aos estímulos que os mesmos 

apresentam, após uma campanha de marketing ou uma ação mercadológica, por 

exemplo.  

Nessa conjuntura, há urgência em investigar como o uso de técnicas e 

ferramentas de marketing nas bibliotecas universitárias, uma vez que torna-se, 

portanto, ponto inquestionável quando se pretende buscar respostas e soluções 

para os dilemas que ora se impõem, no tocante a gestão da informação e na 

visibilidade das mesmas. 

Diante a vivência como docente da disciplina marketing, no curso de 

graduação em Administração, surgem inquietações a respeito da forma como o 

marketing pode tornar a biblioteca mais atrativa para o seu público, na utilização de 

seus produtos e serviços, através das investigações de maneira científica acerca da 

temática, ora vigente, e como sua contribuição se faz presente no processo de 

decisão organizacional. 

O presente trabalho justifica-se ao propor investigar questões relacionadas à 

aplicação de técnicas e ferramentas de marketing em unidades de informação, como 

elemento de atratividade para o uso da biblioteca universitária, de modo à inter-

relacionar as áreas do conhecimento, tanto da Administração quanto da Ciência da 

Informação. 
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1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa, para atingir os objetivos aos quais se propõe, se apóia no vetor 

da investigação qualitativa e quantitativa. Este vetor comporta o processo de 

pesquisa exploratória e descritiva, por descrever a temática, ainda pouco divulgada 

na literatura nacional e por se tratar da descrição dos fenômenos que influenciam o 

problema em questão.  

Sendo assim, o método norteador desta pesquisa foi o descritivo uma vez que 

visa descrever características de grupos, como também a definição de um processo 

em organizações, levantamento de opiniões, atitudes e crenças de uma população, 

entre outros. 

Quanto aos procedimentos técnicos, o presente estudo se denomina um 

estudo de levantamento, pois estudou-se unidades de informação, denominadas 

bibliotecas universitárias na cidade de Salvador-Ba, e se caracteriza como um 

estudo aprofundado das técnicas praticadas por cada unidade, bem como a 

discussão dos resultados obtidos pelos gestores das bibliotecas e pelos usuários. 

Os dados aqui levantados foram obtidos através de pesquisa de campo com 

as técnicas de observação informal, com a utilização de diários de campo, aplicação 

de entrevistas estruturadas (apêndice A) com os gestores das bibliotecas 

selecionadas, aplicação de questionários (apêndice B), com o público leitor e 

visando dar maior visibilidade e apoiar a pesquisa qualitativa.  

Estudou-se as bibliotecas das universidades constituídas na cidade de 

Salvador-BA, em um universo que se caracteriza por Instituições de Ensino Superior 

(IES) públicas e privadas. Esse universo é decomposto em 2 (duas) IES públicas e 2 

(duas) IES privadas. Onde, selecionou-se como amostra 1 (uma) biblioteca de 

universidade pública e 1(uma) biblioteca de universidade privada, devido a facilidade 

de acesso às mesmas.  

No que se refere aos usuários, a pesquisa utilizou como amostra acidental e 

não probabilística, onde distribuiu-se questionários aos alunos concluintes do curso 

de Administração. Os dados foram coletados no período de 11 de abril a 06 de maio 

de 2011, na Biblioteca da Escola de Administração da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) e na Biblioteca do Campus de Pituaçu da Universidade Católica do 

Salvador (UCSAL). 
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1.6 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico que fundamenta essa pesquisa é composto por diversos 

autores representativos da área da Ciência da Informação e da Administração, 

relacionados com o tema ora apresentado, onde se destaca a gestão da informação; 

a relação da biblioteca com a informação e o seu perfil organizacional; as temáticas 

sobre gestão organizacional e marketing da informação; as ações de captação de 

usuários e identificação de necessidades informacionais. 

Para situar a biblioteca e a gestão da informação no contexto da sociedade 

da informação e da biblioteca universitária, destacam-se autores como Miranda 

(1993, 2006); Barreto (1996, 2007); Le Coadic (2004); Davenport (2000); Fujita 

(2005); Milanesi (2002); Oliveira (2005); Reis (200p8); Silva (2000); Tarapanoff 

(1984, 2001, 2004); Titão e Viapiana (2008) e Vincentini (2007). 

No que tange a temática da gestão organizacional, referenciando a biblioteca 

como uma unidade administrativa, destacam-se autores como Bressan (2004); 

Chiavenato (2000), Maximiano (2002); Davenport (2000); Maciel e Mendonça (2006); 

Miranda (1993); Ramos (1996) e Tarapanoff (1984). 

Quanto aos autores relacionados com a fundamentação do profissional da 

informação no processo de gestão e participação na biblioteca, destacam-se autores 

como Carvalho (2001, 2002); Pizarro e Davok (2008), entre outros. 

O uso do marketing para a informação, para a biblioteca e para unidades de 

informação a qual apóia-se na literatura nacional e internacional de Amaral (1990, 

2001, 2007, 2008); Baptista (2004, 2007); Cobra (1997); Cortez (1085); Kotler (1994, 

1996, 1998); Vergueiro (2007); Matta (2007); Ribeiro, Reis e Silva (2008); Silveira 

(1987, 1992). 

 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Esta dissertação é composta por 6 (seis) capítulos, assim distribuídos: O 

capitulo 1 delineia a pesquisa, explicitando a origem do problema, traz os objetivos 

de pesquisa, a justificativa, os procedimento metodológicos e a fundamentação 

teórica. 
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No capítulo 2, apresenta-se a temática sobre a biblioteca e sua relação com a 

informação, perpassando por temas relacionados à difusão da informação e do 

conhecimento, bem como a caracterização da biblioteca como uma organização 

constituída. 

No capítulo 3, enfoca-se a representatividade social da biblioteca e como a 

gestão da informação é utilizada em um contexto informacional, favorecendo a 

biblioteca. Apresenta-se o profissional da informação nesse contexto, uma vez que 

seu papel é de suma importância para alavancar a temática desse trabalho. 

No capítulo 4, é discutido o tema de apoio à problemática, quando destaca-se 

a visibilidade da biblioteca, perpassando por temas de marketing apresentados por 

Amaral (2001), onde se caracteriza as ferramentas e os produtos oferecidos pela 

biblioteca. 

No capítulo 5, apresenta-se os dados obtidos na pesquisa, com um confronto 

das percepções dos gestores de bibliotecas universitárias selecionadas e dos 

usuários. Oferece-se também, os procedimentos metodológicos da pesquisa, bem 

como a coleta de dados e a representatividade desses dados, concluindo-se com as 

respostas aos questionamentos levantados. 

No capítulo 6, sistematiza-se as considerações finais dessa dissertação, 

quando procura-se enfocar o pressuposto e os objetivos levantados, na medida em 

que a pesquisa responde ao problema proposto. 

Em seguida são apresentados os elementos pós-textuais como as 

referências, apêndices e anexos. 
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2. BIBLIOTECA COMO UM LUGAR DE DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO E DO 
CONHECIMENTO 

 

 

Desde os primórdios da humanidade, que a informação se destaca como um 

referencial de conhecimento, dado através da inserção dos princípios da condição 

humana, ao se inventar e se reinventar, diante às necessidades de mudança do 

cotidiano, o que leva o individuo a necessidade de conviver em sociedade, em 

comunicar-se e relacionar-se em grupo. 

Na contemporaneidade, o desempenho das pessoas é fundamental para o 

domínio e uso de tecnologias (DAVENPORT, 2000), ditas da informação, para o 

aprimoramento da sociedade da informação, que eclode do “[...] paradigma técnico-

científico pós-sociedade industrial com impactos político-econômicos decorrentes da 

atratividade de novos negócios intensivos em conhecimento e informação.” 

(FUJINO, 2007 p. 224). 

Consequentemente, a informação transpõe o aporte da ênfase em ser 

considerada como um bem social, em que os indivíduos possam usufruir de sua 

potencialidade para diversos fins. Logo, os avanços da contemporaneidade 

favorecem a disseminação da informação em sua totalidade. Assim, o seu fluxo se 

opera com maior velocidade, chegando a superar as fronteiras do conhecimento, 

bem como as fronteiras físicas. 

Dessa forma, a contribuição que a informação traz para a sociedade se faz 

necessária, uma vez que a sua disseminação opera por caminhos distintos e 

inimagináveis, favorecidos pela globalização, e pelo avanço dos meios de 

comunicação descrevendo percursos históricos (MILANESI, 2002), que demonstram 

a eficiência do uso da informação e pela necessidade de implementar 

constantemente unidades de informação. 

Historicamente, Milanesi (2002) retrata a Revolução Industrial como ponto de 

partida para o desenvolvimento tecnológico que alterou os sistemas de produção, 

em meados do século XIX, no que se refere às substituições das tarefas manuais 

pelo uso de máquinas, com isso, esse sistema influenciou as economias mundiais, 

necessitando de conhecimento intelectual para operar as máquinas. Desde esse 

período, se faz necessário que o individuo esteja inserido no processo de produção, 

vez que impacta na estrutura da sociedade. 
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A sociedade influenciada pela Revolução Industrial, se reinventou através da 

evolução tecnológica e pela necessidade de absorver mais produtos e serviços que 

ora não se observava. Diante esse contexto, decorre-se a existência de bibliotecas 

destinadas a públicos específicos em busca de conhecimento. 

 

A informação passou de posse de alguns poucos para um bem desejável e 
adquirível por qualquer pessoa como alavanca social e pela sociedade com 
condição fundamental para o seu próprio desenvolvimento. A posse do 
conhecimento por um indivíduo pode definir a sua colocação na escala 
social. A informação passa a ter um valor e um preço. (MILANESI, 2002 p. 
53). 

 

Pelo exposto, demonstra-se a biblioteca como uma unidade de informação, 

onde a mesma se dissemina, e se constitui um centro de saberes. A biblioteca foi 

conceituada, nos tempos mais primórdios, como um local onde se guardam livro, ou 

uma “caixa” onde os livros são protegidos. Contrariando o conceito atual de 

biblioteca, que passa a desenvolver papéis além da “guarda” de livros, como parte 

integrante da comunicação de massa, a disseminação e a seleção de informação, 

aliando os seus produtos e serviços prestados a um público leitor identificado. 

(FONSECA, 1992). 

Deste modo, a biblioteca se torna um centro de excelência, ao refletir a 

possibilidade de disseminar informação, e suscitar conhecimento, apoiando-se na 

sua função social de acesso à informação. Isso decorre da globalização, que trouxe 

mudanças significativas para a humanidade, no que se refere à informação, bem 

como a inclusão de novos conceitos à biblioteca, vista além de suas estantes. 

Tradicionalmente, Ferreira (1986 p. 253) em seu dicionário da língua 

portuguesa, conceitua a biblioteca como: 

 

Coleção pública ou privada de livros e documentos congêneres, organizada 
para estudo, leitura e consulta; edifício ou recinto onde se instala essa 
coleção; estante ou outro móvel onde se guardam e/ou se ordenam os 
livros; coleção ordenada de modelos ou de rotinas ou sub-rotinas, por meio 
do qual se podem resolver os problemas e suas partes. 

 

Não se pode deixar de lado o seu conceito habitual, mas aliar a ele novas 

tendências, que visam à satisfação de um público que busca conhecimento em suas 

prateleiras, e aliar a função do profissional da informação, no caso, o bibliotecário, 

não mais como um mero colecionador e catalogador de livros, e sim, um profissional 
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capaz de atender as demandas de usuários, orientando-os de acordo com seus 

desejos, identificados pela disseminação seletiva, outro papel da biblioteca. 

(FONSECA, 1992). 

Desde modo, olhar a biblioteca como um local empoeirado, cheio de 

prateleiras, sem vida, fechado e frio, se torna uma velha concepção, que 

erroneamente é emanada do passado. Na atualidade a biblioteca se constitui um 

ambiente de descoberta, de conhecimento, com respostas aos anseios da 

necessidade de informação, um locus de saber, de divertimentos, de trocas 

involuntárias prestes a produzir conhecimentos. 

Segundo Lima (1997, p. 67),  

 

com o tempo perdeu-se o conceito de biblioteca tradicional, do modelo 
quinhentista da coleção de livros, e incorporaram-se atividades menos 
convencionais como palestras, exposições, debates, encenações e outras 
afins. Então a biblioteca passou a ter atividades culturais, avançando do seu 
conceito tradicional para o moderno de centro de cultura, ou faz parte de um 
deles. 

 

Contudo, a biblioteca se mostra um espaço de convivência e de expressão do 

indivíduo, onde o mesmo se torna mais incluído no processo de aprendizagem e 

aquisição de conhecimento. Aliando a esse processo, deve servir a diferentes 

interesses de classes sociais e se mostrar um espaço luminoso de inovações, 

favorecendo a atividades de pesquisa, cultura e lazer. (VICENTINI et al., 2007). 

Barreto (2007 p. 27) apresenta: 

 

O conhecimento, destino da informação, é organizado em estruturas 
mentais por meio das quais um sujeito assimila a „coisa‟ informação. 
Conhecer é um ato de interpretação individual, uma apropriação do objeto 
informação pelas estruturas mentais de cada sujeito. [...] A geração do 
conhecimento é uma reconstrução das estruturas mentais do indivíduo 
realizado através de sua competência cognitiva, ou seja, é uma modificação 
em seu estoque mental de saber acumulado, resultante de uma interação 
com uma forma de informação. 

 

Diante um contexto social, pode-se aplicar a biblioteca sua característica de 

instituição que visa à sociabilidade do individuo, atendendo as demandas sociais. 

“Como toda organização social, a biblioteca tem material organizacional e 

características intelectuais que servem como significado para expressar suas 

funções em uma estrutura social.” (OLIVEIRA, 2005, p. 22). 



24 

 

2.1 BIBLIOTECA E INFORMAÇÃO 

 

Na atual sociedade, a gestão da informação se torna um fator decisivo para 

as organizações que primam pela qualidade e excelência de seus serviços. A 

informação pode ser considerada como um bem social, em que os indivíduos 

possam usufruir de sua potencialidade para diversos fins.  

Nessa perspectiva, eclodem tecnologias que favorecem esse contexto, 

aliando informação com velocidade da sua disseminação, fazendo com que a 

mesma chegue a lugares onde jamais dantes aportados. A globalização insere-se 

nesse contexto como uma conseqüência desse avanço, as fronteiras deixam de ser 

barreiras para a informação e as sociedades se interligam através da internet, da 

informática e da tecnologia. A comunicação é favorecida por esse processo, e, em 

um contexto amplo, a economia vai se moldando a nova realidade. 

Insere-se nesse contexto a sociedade da informação, onde sua ênfase está 

na gestão da informação, através da disseminação, da recuperação, da produção, 

da mediação e da comunicação da informação em seus diversos gêneros. Assim, 

essa sociedade se caracteriza por ser global e transfronteira, pois agrega no seu 

cerne os valores da informação pela capacidade de gerar, processar e aplicar com 

eficiência a informação baseada no conhecimento. (SILVA, 2000). 

Esses aspectos informacionais são relevantes ao que se destina a própria 

informação, em um contexto tecnológico, a sociedade se faz presente nos usos da 

tecnologia que favorecem o desenvolvimento da informática, das comunicações e da 

eletrônica, “provocada pela explosão mundial na produção e na circulação de 

informações [...]” (JAMBEIRO, 2000 p. 215). Assim, o indivíduo inserido nessa 

perspectiva, passa ter poder de escolha e de uso dos diversos acessos a 

informação.  

Nesse ponto de convergência, o ser humano se torna então um elemento 

decisivo para a produção do conhecimento, através da interação informacional, onde 

diálogos são estabelecidos pela própria contextualização dessa interação, uma vez 

que o próprio indivíduo realiza essa ação, podendo ser baseada e mediada por 

computadores. (LE COADIC, 2004). 

Consequentemente, o uso da informação se torna uma prática social (LE 

COADIC, 2004), uma vez que as relações são estabelecidas na sociedade através 
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dos recursos informacionais com o uso dos computadores nas redes sociais, na 

internet e nas unidades de informação. 

A informação se concebe no ato de criar, modificar e comunicar uma idéia ou 

assunto existente, que permita ao indivíduo fomentar conhecimento sobre o que se 

passa ao seu redor, garantindo-lhe a assimilação de saberes existentes na 

sociedade.  

Porém, como enfatiza Barreto (1996), o conhecimento só se realiza se a 

informação for percebida e aceita pelo indivíduo, onde o mesmo estará em um 

patamar de conhecimento adquirido. Assim:  

 

Aceitamos que conhecimento é toda a alteração provocada no estado 
cognitivo do indivíduo, isto é, no seu estoque mental de saber acumulado, 
proveniente de uma interação positiva com uma estrutura de informação. 
Esta modificação altera o seu estoque de saber: ou porque acrescenta novo 
saber, ou porque sedimenta saber já estocado, ou porque modifica saber 
anteriormente estocado. Se nenhuma alteração ocorrer, não aconteceu a 
assimilação da informação e, portanto, não se efetivou a relação 
informação/conhecimento. (BARRETO, 1996, p. 2). 

 

O autor caracteriza a produção da informação baseada nas funções básicas 

de demanda e oferta de informação, utilizadas pelos “agregados da informação”, 

definidos por ele como sendo “[...] as estruturas de informação armazenadas ou 

estocadas.” (BARRETO, 1996, p. 3). Assim, os agregados representam os diferentes 

estoques de informação assumidos pelas estruturas significantes, como por 

exemplo, “os acervos em geral em bibliotecas ou outro centro de 

informação/documentação, bases de dados ou estoques em qualquer outro meio 

eletrônico, redes de informação.” (BARRETO, 1996, p. 3). 

Contudo, promover a produção da informação deve-se aliar a sua função 

social, pela promoção da interação entre os sujeitos e pela possível apropriação 

dessa informação, levando o sujeito ao conhecimento. Deste modo, 

 

[...] a informação tornou-se a mais poderosa força de transformação do 
homem, encontrando-se no cotidiano do indivíduo através das relações 
sociais, econômicas e culturais, adquirindo nesse sentido, um caráter 
decisivo para o alcance da cidadania, das metas e dos objetivos propostos 
pelo próprio homem, que cria um vínculo de dependência com a informação 
para sua melhor adaptação ao meio em que vive. A informação quando 
usada sabiamente, contribui como instrumento formador da consciência 
crítica do indivíduo, podendo levá-lo à conquista do sucesso intelectual e 
profissional, caso contrário, pode levá-lo ao fracasso e à própria 
estagnação. (MIRANDA, 2007 p. 2). 
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Assim, fazer uso das estruturas significantes, como a biblioteca, torna o 

sujeito incluso, com buscas pelo conhecimento infinito (TITÃO; VIAPIANA, 2008), em 

uma sociedade pautada pela tecnologia, o que caracteriza a demanda potencial pelo 

uso das unidades de informação. Consequentemente, as unidades de informação 

devem estar preparadas para a demanda identificada, e a oferta de seus produtos e 

serviços condizentes, pois conforme Barreto (1996), o produtor da informação deve 

maximizar as expectativas dos seus usuários, assim tornando-os satisfeitos. 

Promover uma interação do usuário com a unidade de informação, em 

especial as bibliotecas, faz com que se administre a demanda por informações. O 

papel da biblioteca, então se insere no contexto social identificado, uma vez que ela 

promove o acesso aos seus repositórios e promovendo também uma significativa 

mudança social. 

Gerenciar esse potencial de informação demandada pela sociedade, torna a 

unidade de informação vista com mais atratividade, e não mais como um lugar 

opaco e sem vida, o que consequentemente faz da informação um fenômeno social 

contemporâneo. Assim,  

 

tradicionalmente a biblioteca tem sido encarada sempre como uma 
organização sem fins lucrativos, ainda que deva sempre ter a preocupação 
com o seu mercado. No entanto, esta convicção está abalada pelo elemento 
competição, que advém das indústrias da informação, que visam lucro, e 
que através da oferta de sofisticados sistemas de recuperação e gerência 
da informação têm invadido e conquistado o mercado outrora absoluto da 
biblioteca. (TARAPANOFF, 1984 p. 4). 

 

Nesse propósito, é oportuno que as bibliotecas promovam atividades sócio-

culturais, lúdicas, de interação com seus diversos públicos, para ater-se às 

necessidades informacionais dos seus usuários, visto ao papel desempenhado por 

elas em facilitar o acesso à informação, resultando em uma consolidação da sua 

função social.  

A partir daí, o usuário se torna mais frequente e pode-se identificar a sua 

necessidade de informação pertinente, compreendendo o envolvimento dos 

indivíduos no processo de busca de informação. Confrontando com o enfoque 

tradicional que “consiste em considerar que o usuário chega ao sistema de 

informação com uma necessidade de informação mais ou menos especificada. A 

função do sistema é fornecer a informação.” (LE COADIC, 2004, p.40). Com isso, a 
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biblioteca deve antecipar-se ao usuário, com a finalidade de atendê-lo mais 

eficientemente. 

Nessa perspectiva, agrega-se à biblioteca, que aparece como um ambiente 

de aprendizagem, um espaço de convivência, interação e de educação, seja formal 

ou não formal. Deste modo, o usuário se caracteriza como um aprendiz, ao usar a 

informação. Contudo, as ferramentas utilizadas no gerenciamento da informação são 

de importância fundamental para a construção do capital intelectual e das 

competências, habilidades e atitudes dos indivíduos.  

Deste modo, 

 

As transformações ocorridas desde as últimas duas décadas do século XX, 
capitaneadas pelo extraordinário desenvolvimento e difusão das tecnologias 
de informação e comunicação (TIC), têm sido interpretadas como 
sinalizadoras da emergência de um novo padrão sociotécnico-econômico. 
[...] O desenvolvimento e a difusão de um conjunto de tecnologias 
“genéricas” [...], tendo como núcleo central a maior capacidade de 
tratamento da informação, possibilitam a transmissão, o processamento e o 
armazenamento de grandes quantidades de dados e informações a baixo 
custo e a alta velocidade, viabilizando diversas aplicações. (ALBAGLI, 2006, 
p. 1). 
 

 

Outrossim, com o avanço da tecnologia impactando todas as áreas da 

atividade humana e, portanto, tornando-se característica fundamental da sociedade, 

convencionou-se então, chamar a contemporaneidade, a partir da importância 

assumida pelas novas tecnologias da informação e comunicação (TIC), emergindo 

assim a era digital. Neste tempo, a relevância que a informação assume nos 

processos de difusão e socialização do conhecimento e da criação nas 

organizações, é inegável e, portanto, torna-se imprescindível conhecer e reinventar 

os meios e ferramentas pelos quais ela se dissemina. (STOPILHA, 2008). 

A era digital ainda nos remete à transformação cultural, onde as comunidades 

passam do real para o virtual em poucos segundos, favorecendo e ampliando o 

campo da comunicação, de modo a interagir com grupos de pessoas em qualquer 

localidade. Dessa forma, conectar-se ao mundo digital passou a ser um fator 

relevante e impreterível na sociedade contemporânea. 

Igualmente, a sociedade deve estar preparada para a velocidade em que a 

informação se dispõe. A era digital traz consigo contribuições inexoráveis à 

sociedade contemporânea, entretanto, tornaram-se imprescindíveis a discussão de 
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temas como informação e conhecimento no sentido de desvendar as necessidades 

dessa sociedade e compreendê-la melhor, objetivando o desenvolvimento das 

pessoas e organizações e a consequente melhoria de vida dessa sociedade e das 

regiões onde se inserem.  

Para Lemos (1999, p.123) 

 

[...] Reconhece-se, portanto, no contexto atual de intensa competição, que o 
conhecimento é base fundamental e o aprendizado interativo é a melhor 
forma para os indivíduos, empresas, regiões e países estarem aptos a 
enfrentar as mudanças em curso, intensificarem a geração de inovações e 
se capacitarem para uma inserção mais positiva nesta fase. 

 

Observa-se que na era da informação, o ser humano passa a ter importância 

capital, considerando-se que são as pessoas que detêm saberes, informações e 

experiências, tornando-se extremamente necessário cuidar do compartilhamento dos 

conhecimentos adquiridos, a fim de melhorar a qualidade de vida dos indivíduos e 

da comunidade. 

É notável a existência de uma cultura emergente, onde a Informática encurta 

as distâncias, favorecendo as diferentes maneiras de relacionamentos, bem como a 

forma de aquisição do conhecimento. Muitas pessoas se aperfeiçoaram nessa nova 

ciência, surgida nos meados da década de 1970, em tecnologias digitais, em cursos 

de formação superior. A informatização, ao oposto do que afirma muitas pessoas, 

não “robotiza” o ser humano, ao contrário, promove um meio de contato social 

estimulando o intelecto. 

Ao usar o computador, o indivíduo pode socializar-se em um espaço criado 

por ele mesmo, com interatividade, na rede mundial de computadores, mais 

conhecida como internet, com a realização de pesquisas, a utilização do 

pensamento organizado e construído a partir de conclusões dessa interação do 

homem com a máquina, utilizando a telemática, ou seja, a convergência da 

informática com a comunicação. (LE COADIC, 2004). 

Contudo, o advento tecnológico, não só favorece a produção em ambientes 

organizacionais, como favorece a interatividade de indivíduos em sociedades mais 

remotas. Um grupo de pesquisadores pode interagir com outros grupos em diversas 

localidades do globo. A globalização quebra fronteiras, funde barreiras e une 

pessoas.  
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É de fundamental importância compreender que a interação, a cooperação e 

o compartilhamento são fundamentais para a construção da aprendizagem contínua, 

consequentemente, a transformação da informação em conhecimentos. As novas 

TIC, portanto, assumem um papel relevante na mediação entre as pessoas, criando 

uma nova concepção de comunidade, alinhada com os interesses e à dinâmica da 

sociedade da informação.  

Para tanto, a formação de grupos, se torna essencial para a sobrevivência do 

indivíduo na sociedade, visto que, o trabalho o torna um elemento de utilidade para a 

sua comunidade. Não obstante, a biblioteca se insere nesse contexto tecnológico, 

aliando fatores comportamentais e tendenciais, para a aquisição de TIC, no seu 

propósito, aliando a digitalização de documentos, a inclusão de acervos digitais, 

para inserir o conceito de Biblioteca Digital.  

Assim, usar a internet, também favorece a inclusão da biblioteca nesse 

cenário de mudanças. 

 

Anotar o pensamento, expressar sentimentos, criar formas não seriam 
ações significativas se não existissem o registro desses atos. Da mesma 
forma, se não fosse possível voltar a esses registros, escolhendo entre 
muitos somente os necessários, talvez apenas, um imprescindível, todo o 
acúmulo não teria sentido. O conhecimento humano desenvolve-se 
respaldado na descoberta anterior. Não há um produto novo sem que se 
conheçam os anteriores. Essa necessidade criou no homem o constante 
retorno à sua própria criação: o registro de um pensamento, sentimento [...] 
todos em um lugar no tempo e no espaço. (MILANESI, 2002, p. 33). 

 

Nesse propósito, a biblioteca se coaduna com o cenário de mudança imposto 

pelo uso da tecnologia, porém não deixando de lado a sua filosofia, de disseminar, 

propagar e resguardar a informação, como cita Milanesi acima. A necessidade de 

voltar ao ponto de partida, o lugar onde a informação foi depositada, torna o 

indivíduo mais habilitado informacionalmente, uma vez que ele pode utilizar o 

estoque acumulado para recompor ou transpor seu conhecimento renovado ou 

reconstruído. 

De outro lado, Tarapanoff (2001) considera que o usuário é quem determina o 

valor da informação, onde a mesma pode ser renovável e empregada por diversas 

vezes, o que coaduna com a utilidade da informação, no que se refere à análise do 

usuário relativa às circunstâncias de aplicabilidade. 
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Consequentemente, gerenciar a informação é um grande desafio para as 

bibliotecas universitárias, que necessitam se fortalecer como instituições produtivas 

e eficazes, capazes de auxiliar com qualidade o propósito das universidades 

brasileiras, quando se coadunam com as necessidades dos usuários, dispondo de 

mecanismos que agregam valores percebidos. Isso denota a viabilidade de 

processos e atitudes capazes de estar inseridos no contexto tecnológico, social e 

econômico. 

Contudo, primar por uma organização pautada pela qualidade, torna a 

biblioteca uma instituição, que privilegia a disseminação da informação, mais 

valorizada em um mercado não lucrativo financeiramente. Contudo, as escolhas 

estratégicas devem priorizar o bom funcionamento dessa organização, e ter um 

corpo funcional envolvido e motivado, também é um fator que a coloca no patamar 

de instituições que visam à plenitude dos anseios de seus usuários.  

 

[...] o diferencial se dá pela filtragem adequada das informações 
obedecendo a padrões estabelecidos de seleção que garantam a 
disponibilidade de obras confiáveis nos diversos suportes informacionais. 
Assim sendo, é imprescindível conhecer as necessidades da comunidade, a 
fim de permitir o planejamento com qualidade e eficácia [...] (MIRANDA, 
2007, p. 3) 

 

Oferecer informação confiável, atual, acessível, precisa e oportuna 

(MIRANDA, 2007), transforma a biblioteca em uma instituição conectada ao seu 

usuário, destacando a necessidade de estudá-la como uma organização produtiva, 

porém sem fins lucrativos. 

 

2.2 BIBLIOTECA COMO ORGANIZAÇÃO 

 

Em uma perspectiva gerencial, as bibliotecas são organizações constituídas 

no propósito de atender o bem estar comum de um grupo social, para atingir 

objetivos da coletividade Por ser um grupo social, a organização é constituída por 

pessoas interagindo entre si, para atingir objetivos comuns. (MAXIMIANO, 2002). 

Contudo, as organizações contemporâneas são aquelas que prezam pelo bem estar 

coletivo, no desenho organizacional que demonstra a coletividade em prol de seus 

resultados. 
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A organização, no seu cerne, tem a função de produzir bens, prestar serviços 

à sociedade e procurar satisfazer e atender as necessidades dos indivíduos que a 

compõem. Deve, também, possuir uma estrutura formalizada, constituída por 

pessoas, onde a divisão do trabalho prevalece na transformação de insumos em 

bens e serviços. (CHIAVENATO, 2000). Trabalho esse que é organizado e dirigido 

para atingir os propósitos da coletividade, no meio social que a organização está 

inserida. 

Desse modo, para a sua sobrevivência, a organização precisa estar inserida 

em um contexto de interação com o meio envolvente. Essa interação privilegia o 

funcionamento da organização, uma vez que os recursos utilizados para o seu 

funcionamento advêm da combinação dos fatores produtivos, disponíveis no meio 

ambiente. Assim, a organização necessita da interação com o meio externo para 

privilegiar os seus resultados, seja na produção de bens ou na prestação de 

serviços. 

Contudo, com base nessas características, relacionam-se com a Teoria de 

Sistemas (CHIAVENATO, 2000), que define as organizações como elementos 

constituídos de partes interagentes, “uma organização é um sistema composto de 

elementos ou componentes interdependentes [...]” (MAXIMIANO, 2002, p.368). 

Deste modo, necessitam de insumos para serem processados. Esse processamento 

resulta em saídas que se retroalimentam, ou são depositados no ambiente. O que 

caracteriza a organização como um sistema aberto ou fechado é, meramente a 

forma como essa relação de entrada e saída é tratada. 

Uma organização é verdadeiramente um sistema aberto, pois sua interação é 

necessariamente com o meio externo. Nesse contexto, as bibliotecas são sistemas 

abertos, quando “importam energia (insumos), ela é profundamente influenciada por 

indivíduos [...]” (TARAPANOFF, 1984 p. 4). Devido a essa característica, as 

bibliotecas necessitam da troca de insumos (entradas) com o meio envolvente para 

poder disseminar informação. 

Para poder operar com sistemas abertos, as organizações contemporâneas 

precisam alocar recursos para aprimorar o seu propósito, ou a sua razão de 

existência. Assim, para uma atividade produtiva, precisa-se de fatores produtivos, 

caracterizados pelos recursos humanos, financeiros e naturais. Quando combinados, 

pode-se resultar na atividade que se propõe. 
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De outro lado, encontram-se os indivíduos que necessitam realizar trocas em 

busca da satisfação de suas necessidades pessoais, que são infinitas. 

(CHIAVENATO, 2000). Partindo desse propósito, que as organizações operam em 

mercados para satisfazer esses indivíduos e até mesmo a própria organização, com 

a produção de bens ou prestação de serviços. Assim, as trocas se tornam 

evidenciadas para garantir o retorno dos recursos investidos e movimentar o 

mercado, ou seja, torná-lo mais dinâmico. 

Apesar de ser uma organização que não visa o lucro, a biblioteca também se 

congrega a esse propósito, uma vez que oferece serviços e produtos que são 

procurados por usuários em busca da sua necessidade, a necessidade de 

informação. Corroborando a essa premissa, é que a biblioteca é constituída pela sua 

finalidade de ofertar informações ao nível das necessidades daqueles que a usam. 

O próprio conceito de biblioteca extrapola a sua própria existência, para 

ratificar sua permanência como um local de trocas emanadas pela fonte de 

informação. Por isso, que usuários vão à busca de produtos e serviços destinados a 

satisfazer suas necessidades informacionais. 

Retornando ao ponto em que as bibliotecas são organizações e como tal 

possuem objetivos em comum com o grupo social que estão inseridas, os objetivos 

precisam ser estabelecidos em comum acordo com seus pares. No momento em 

que a biblioteca é parte integrante de outro sistema, pois não são, na sua maioria, 

organizações independentes, como afirma Tarapanoff (1984). Dependem da 

estrutura de organizações maiores, “[...] como, por exemplo, a municipalidade 

(biblioteca pública), a instituição acadêmica (biblioteca universitária), instituições que 

visam lucro e instituições que não visam lucro, as instituições de serviço de modo 

geral.” (TARAPANOFF, 1984, p. 4). 

A biblioteca deve se apoiar nos objetivos advindos das organizações a qual 

pertence. Para isso, relaciona seus esforços com a finalidade de aliar seus 

resultados aos resultados da organização “dependente”. Mais uma vez, corrobora-se 

com a Teoria de Sistemas (CHIAVENATO, 2000), quando a mesma define um 

sistema como um todo constituído de partes interagentes entre si, e seus resultados 

são somados aos resultados das outras partes, que pode também ser denominado 

de subsistema.  



33 

 

Logo, a biblioteca é um subsistema do sistema que a compõe. No caso da 

biblioteca universitária, por exemplo, ela é um subsistema do sistema universidade, 

que procura traçar seus objetivos com base no tripé ensino, pesquisa e extensão. 

Nesse momento, a biblioteca define seus objetivos para realizar os objetivos da 

universidade, como um subsistema capaz de somar resultados em prol da 

coletividade do todo (sistema). 

Outrossim, tornar a biblioteca uma organização eficiente e eficaz, é o 

propósito que se deve buscar. Contudo, operar em ambientes que são influenciados 

por fatores que, muitas vezes são incontroláveis, torna necessária uma 

administração pautada pela ordem. A biblioteca, no contexto das universidades, por 

exemplo, recebe influência do meio que a cerca. Assim, 

 

a organização atua em um meio ambiente e sua existência e sobrevivência 
dependem da maneira como ela se relaciona com esse meio. Para tanto, 
ela deve ser estruturada e dinamizada em função e condições e 
circunstâncias que caracterizam o meio em que ela opera. (CHIAVENATO, 
2000, p. 444).  

 

Todavia, um detalhado trabalho de relacionamento com os outros elementos 

que compõem a universidade, como citado acima, se torna um diferencial para 

bibliotecas na contemporaneidade. 

As mudanças já se aventam como algo inevitável, como conseqüência da 

crescente tecnológica, cultural, social, natural e até mesmo de comportamento 

humano. Adaptar-se a um cenário de mudanças constantes, é vital para a 

organização, até mesmo a biblioteca, que precisa de flexibilidade para adaptar-se ao 

ambiente devido às forças que impulsionam a necessidade de crescimento e até 

mesmo de mudanças. (MAXIMIANO, 2002). 

Em um contexto organizacional, mudanças são necessárias, quando 

utilizados os recursos certos. Para que as alternativas de mudança sejam 

evidenciadas, as organizações contemporâneas precisam enxergar além das suas 

“fronteiras”, ir além, dando ênfase ao referencial de qualidade para os usuários, 

como é o caso da biblioteca, e para a produção do conhecimento, o que favorece, 

em questão, a formação de capital intelectual. 
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As funções tradicionais, incorporadas às organizações contemporâneas, 

devem ser valorizadas em uma perspectiva informacional, na atualização junto às 

novas TIC, quando existe a necessidade de inovar nos conceitos. Com isso, 

incorporar novos conceitos a concepções tradicionais favorece o fator de mudança 

que a organização almeja, tendo em vista uma nova posição de mercado, ou até 

mesmo uma melhoria contínua, orientada pela gestão eficaz dos seus recursos. 

Por outro lado, a sociedade contemporânea tem como característica marcante 

a sua capacidade de se reorganizar em prol do seu próprio desenvolvimento, 

perpassando por questões de ordem social, política, econômica e sua própria visão 

de mundo. Fatores esses que demonstram a capacidade dessa sociedade em 

propagar mudanças e gerí-las de forma eficiente e eficaz. (BRESSAN, 2004).  

A mudança nas organizações, que ao se relacionarem com a sua 

adaptabilidade às intempéries que o ambiente as propiciam, se torna um problema a 

ser analisado, uma vez que, em caráter mais amplo, a adaptabilidade às mudanças 

será inevitável, se caracterizando como um processo de aprendizagem contínuo e, 

conseqüentemente, favorável à própria organização.  

Deste modo, a mudança organizacional se torna fator constante no cotidiano 

das organizações contemporâneas, visto que sua sobrevivência é fator determinante 

nesse contexto.  

O conceito de mudança é apresentado por Chiavenato (2000, p. 447) como 

sendo “a transição de uma situação para outra diferente ou a passagem de um 

estado para outro diferente [...] implica na ruptura, transformação, permutação, 

interrupção.” As organizações precisam se adaptar a dinâmica do mundo 

contemporâneo, e ponderar as reais necessidades de sobrevivência, para assim 

estabelecer seus planos e por em prática o que for planejado.  

 

Apesar de reconhecidamente relevantes para a sobrevivência da 
organização, as mudanças causam os mais diferentes tipos de reação dos 
atores organizacionais. Essas reações variam de adesão imediata à 
proposta de mudança, à resistência completa a qualquer tipo de mudança. 
Os determinantes dessas diferentes reações são vários, desde o fato da 
mudança alterar o poder e a hierarquia organizacional, a questões 
relacionadas ao indivíduo, como o requerimento de novas competências 
para o trabalho e, até mesmo, a alteração na própria forma de encarar o seu 
trabalho. (BRESSAN, 2004, p. 7). 

 

Contudo, a gestão da mudança realiza-se gradativamente, conforme a 

necessidade da organização, em vistas a considerar a participação do gestor, ou 
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profissional da informação, conforme o caso, nesse processo de modelar a realidade 

organizacional, pautada pela percepção correta do negócio, que concebe através da 

totalidade dos seus mercados, clientes e fornecedores, práticas comerciais, e da 

cultura da sociedade, onde a organização está inserida, bem como se dá a relação 

com a referida sociedade (RAMOS, 1996). 

Ainda, segundo Ramos (1996, p. 1), a atividade de gestão concebe a 

informação, em seu conceito, no foco estabelecido do mercado inserido e nas 

relações que surgem entre os produtores e os consumidores de informação. Logo, a 

informação, segundo o autor, deve ser compreendida e ponderada “sob a ótica 

mercadológica com qualquer outro produto e serviço”. Consequentemente, atender 

às necessidades dos usuários e clientes da informação, de maneira a manter uma 

dinamicidade ao mercado envolvido. 

O negócio da biblioteca ou das unidades de informação é “disseminar 

informação precisa” (RAMOS, 1996 p. 1) para manter um elo entre as demais 

unidades do negócio e seus públicos-alvo. Por exemplo, conforme demonstra a 

figura 1, a unidade de informação caracteriza-se como uma fonte de dados, que ao 

serem transformados em informação, passam a servir de insumos para as unidades 

de decisão, que por sua vez, munidas de informação seguras e precisas, demandam 

ações ao desempenho do sistema, formando um ciclo, onde a ação passa a ser vista 

novamente como fonte de informação. 

 

 

Figura 1: Subsistemas do Sistema Empresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Adaptado de Mattar, 1986. 

 

 

Informação 
 

Ação 

 

Decisão 



36 

 

A organização, que prima pela qualidade em suas decisões, necessita de um 

sistema de informação preciso e conciso para atender às necessidades que 

demandam em seus sistemas de decisão, uma vez que tomada a decisão, torna-se 

dispendioso o seu reprocesso. Com base nessa premissa, que a informação precisa, 

cada vez mais ser útil e conduzida à evolução certa. 

No que tange à biblioteca, a informação é o seu propósito, o seu negócio, 

disseminar para proporcionar acesso aos usuários. Coadunando-se como exemplo 

da figura 1, a relação presente na biblioteca, faz com que se identifique a real 

necessidade do usuário para atendê-lo, na assertividade das decisões para chegar 

ao seu objetivo informacional. 

Contudo, uma decisão errônea afeta prejudicialmente o propósito do negócio 

da biblioteca, ou da unidade de informação, pois existem concorrentes no mercado 

que podem prestar informações mais precisas. Para isso, a biblioteca deve estar 

sempre preparada para o mercado informacional, mesmo que isso não se 

caracterize como uma atividade lucrativa. Conseqüentemente, os lucros serão 

evidenciados pela percepção de valores identificados pelos usuários no momento de 

escolha e decisão pelo uso da organização. (RAMOS, 1996). 

Organizar uma biblioteca, ou unidade de informação, é uma tarefa pautada na 

filosofia organizacional proposta pela instituição que a mesma se vincula, a missão e 

a visão da mesma são definidas em conjunto, no momento do seu planejamento. 

Assim, a biblioteca deve seguir os passos previamente estabelecidos, uma vez que 

a mesma não se caracteriza como instituição independente (TARAPANOFF, 1984), 

pela organização vinculada.  

Deste modo, o sucesso do empreendimento coletivo, segundo Ramos (1996), 

se baseia na análise das atividades de gestão organizacional, ou seja, reunindo os 

elementos necessários para atingir seus objetivos propostos, a missão 

organizacional será facilmente cumprida, o que favorece o desempenho e estimula 

os indivíduos que atuam no próprio empreendimento. 

Segundo Chiavenato (2000), ao propor sua estrutura, as organizações 

apresentam duas dimensões que estabelecem os níveis de execução de tarefas a 

serem desempenhas e, conseqüentemente, a hierarquia emanada nesses níveis. 

Essas dimensões se caracterizam como: 

a) estratégica: insere a organização no contexto social e econômico, 

favorecendo a interação com a sociedade a qual está inserida, 
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identificando e diagnosticando o mercado, para planejar ações e pensar a 

organização como um todo. 

b) operacional: administra as tarefas executas pelos grupos inseridos para a 

garantia da eficiência nos resultados propostos. Nessa dimensão, está a 

base de operacionalização da organização, é o alicerce que a mantém. 

As organizações atuais estão se adaptando às mudanças do mundo 

contemporâneo, aliam-se novos modelos e novos paradigmas às suas estruturas e 

formas de desenho. Primando por sempre oferecer ao seu público o que há de 

melhor, as mesmas procuram simplificar seus organogramas e suas estruturas. Por 

conseguinte, Miranda (1993, p. 228) apresenta as áreas de atuação que a biblioteca 

contemporânea deve atuar: 

 

a) técnico – responsável pela seleção e organização do acervo, incluindo a 
catalogação e classificação, indexação e outras atividades profissionais 
específicas; 
b) social – que se ocupa da prestação de serviços ao público interno (da 
organização a que serve) ou externo, incluindo empréstimo local e 
interinstitucional, salões de leitura, exposições, seminários, treinamento de 
usuários, etc. 
c) administrativo – encarregado da aquisição de acervo e outros bens 
permanentes ou de consumo, da parte secretarial, orçamentária, e até do 
intercâmbio de duplicatas.  

 

Nesse propósito, formular a estrutura organizacional da biblioteca, pela 

divisão do trabalho, princípio proposto por Frederick W.Taylor (1856-1915) no início 

do século XX, caracteriza-a como uma organização engajada na execução de 

mecanismos para garantir a sua eficiência e eficácia. Segundo Miranda (1993, p. 

228), na antiguidade os grandes departamentos atuavam como “guardiões de regras 

e normas próprias”, centralizadores de funções. Já, na atualidade, existem 

especialistas que desenvolvem funções baseadas nas suas áreas de formação e/ou 

interesse.  

Contudo, a dimensão estratégia apresentada por Chiavenato (2000), se 

incube de tramitar entre os níveis organizacionais, pois necessita monitorar o 

ambiente interno e externo para analisar as estratégias que devem ser executadas 

no nível operacional. Fazer uma ligação entre os níveis organizacionais é tarefa do 

gestor que está no “topo” da organização.  

Por outro lado, Ramos (1996, p. 2-3) apresenta as seguintes linhas de 

atuação que a biblioteca deve primar: 
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a) planejamento - de objetivos e metas, organização do trabalho, 
modelagem do perfil de ação;  
b) articulação - observação do ambiente, identificação de parceiros e 
ameaças, formação de alianças, coordenação de esforços 
interinstitucionais;  
c) marketing - observação do mercado, identificação de clientes e 
oportunidades, interpretação das necessidades, adequação de produtos e 
serviços, análise da concorrência.  

 

As funções apresentadas se adéquam ao propósito organizacional da 

biblioteca, por serem ações voltadas a melhorias constantes de articulação aos 

níveis organizacionais (CHIAVENATO, 2000), bem como relaciona os recursos 

necessários para existência da organização. Contudo, privilegia o planejamento, o 

meio social e as atividades mercadológicas, necessárias para o seu funcionamento. 

Promover a biblioteca é, também, uma função organizacional, emparelhada 

com o planejamento estratégico, faz com que os recursos sejam empregados de 

maneira satisfatória, ao ponto que torne a biblioteca mais visível ao seu mercado, 

levando à aquisição de novos usuários para atingir o seu propósito inicial, disseminar 

informação. 

Nesse contexto, Miranda (1993, p. 230), afirma que  

 

as organizações do futuro serão aquelas capazes de alinhar as 
responsabilidades e capacidade de aprender de cada indivíduo e, talvez 
mais importante ainda, onde existir a possibilidade de aprender e crescer 
em todos os níveis de sua estrutura.  

 

Com isso, corrobora com a definição de que as bibliotecas são organizações 

que primam pelo desempenho de funções, firmadas pela melhoria constante, pela 

capacidade de adaptar-se às novas tecnologias, pela organização da informação e 

pelo seu ideal de disseminar. 
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3 BIBLIOTECA: LUGAR DE REPRESENTATIVIDADE SOCIAL 

 

 

Ao promover a construção de conhecimento, usando seu alicerce, o ensino a 

pesquisa e a extensão, a Universidade reitera o compromisso social de formar 

cidadãos capazes de ter habilidades críticas, conceituais e profissionais ao formarem 

seus capitais intelectuais, onde a liberdade acadêmica, de formar o seu 

conhecimento, se instala no universo previamente estabelecido. Contudo, realizar o 

saber acadêmico é uma tarefa rebuscada, onde a universidade propõe ao indivíduo 

a socialização com o conteúdo, trazendo-o para um ambiente mais sofisticado, aos 

olhos do conhecimento. 

Outrossim, socializar o conhecimento é função inerente à universidade, uma 

vez que, em um contexto dinâmico e social, preparar o estudante ao mercado de 

trabalho, muitas vezes necessita-se de um envolvimento maior da sociedade. Com 

isso, segundo Fujita (2005), o ambiente acadêmico se constitui em um “organismo 

vivo”, formado por indivíduos em constante interação com suas atividades 

específicas para difusão de conhecimento. 

A biblioteca universitária, se coaduna com a perspectiva da universidade em 

ser um organismo gerador de conhecimento, onde a mesma tem a consciência do 

seu papel de mediadora, para a profusão desse conhecimento previamente 

estocado em seus acervos, com o intuito de disseminá-lo, fazendo uma “espiral de 

evolução científica e tecnológica.” (FUJITA, 2005). 

Carvalho (2002, p. 2) destaca que  

 

toda biblioteca preserva a importância da disseminação da informação para 
todo usuário que necessite direcionando os seus serviços para a pesquisa 
apoiando a investigação [...] é uma instituição social [...] proporcionando a 
relação interpessoal dinâmica entre profissionais e usuários e entre 
usuários, cumpre o seu papel de apoiar o exercício da cidadania pelos 
serviços de informação comunitária. A biblioteca universitária, voltada para 
educação, reúne funções primordiais, atenta a pesquisa, a educação, ao 
ensino e a aprendizagem. 

 

Logo, a biblioteca universitária é uma organização integrante de Instituições 

de Ensino Superior (IES), sejam universidades ou faculdades, existe com o propósito 

de atender as necessidades de informação de seus públicos, no que se refere ao 

ensino, à pesquisa e extensão. 
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Sua característica se estabelece como um sistema de informação no qual se 

torna parte integrante de um sistema de informação acadêmico, que resultada na 

geração de conhecimentos, objeto da vida universitária. Deste modo, organizar a 

informação na gestão de bibliotecas ganha-se uma nova dimensão por possibilitar a 

divulgação do conhecimento ali produzido. Aliado a essa premissa, insere-se nesse 

contexto, a utilização de novas tecnologias e metodologias como registros de 

informação referenciais e textuais para a promoção de coletâneas resultantes da 

produção científica emergente desse ambiente acadêmico. (FUJITA, 2005). 

O acervo da biblioteca universitária é muito vasto, uma vez que acolhe aos 

interesses dos programas estabelecidos nos cursos que ela atende. Segundo 

Machado (2009), a biblioteca universitária oferece serviços de consulta local, 

pesquisa de banco de dados e internet, empréstimo a domicílio, levantamento 

bibliográfico, reserva de materiais e orientação sobre normalização de trabalhos 

acadêmicos, para subsidiar a pesquisa científica. 

Com isso, os usuários têm uma gama de atrativos para usar a biblioteca, não 

se limitando apenas a empréstimos. O propósito da biblioteca universitária tange na 

raiz da instituição vinculada, ou seja, na IES, onde seus objetivos e metas estão 

previamente estabelecidos. Logo, partindo da premissa da IES, a biblioteca 

estabelece seus parâmetros onde deve atuar, e a melhor maneira de atender o 

usuário na prestação de seus serviços. 

Segundo Miranda (2007, p. 3),  

 

o principal papel da biblioteca universitária é atender as necessidades 
informacionais da comunidade acadêmica (corpo docente, discente, 
pesquisadores e técnico-administrativo), direcionando sua coleção aos 
conteúdos programáticos ou em projetos acadêmicos ministrados pelas 
universidades a qual encontra-se inserida. 

 

Assim, trabalhar os conteúdos nas bibliotecas universitárias corrobora com a 

premissa do seu próprio motivo de existência, como um instrumento de socialização 

de saberes emanados da universalização do conhecimento e nesse sentido, dar 

visibilidade ao acervo é a sua função maior, e assim o marketing pode cumprir com 

essa função profícua, que é ampliar o uso da informação para o público da 

universidade. 
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3.1 GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

 

Diante do contexto informacional, a gestão organizacional se privilegia dos 

avanços e usos da tecnologia da informação e comunicação, pois seu desempenho 

é medido pela sua capacidade de evolução em ambientes competitivos, visto que a 

gestão organizacional tem como objetivo potencializar os recursos informacionais, 

promovendo a aprendizagem, a mediação, a disseminação, o armazenamento e a 

análise para a tomada de decisão. (TARAPANOFF, 2001). 

Contudo, as organizações contemporâneas estão utilizando a informação de 

maneira estratégica, como afirma Carvalho (2001), “para garantir um adequado fluxo 

de informação, a construção de sistemas de informação reforça o acesso ao 

conhecimento para a tomada de decisões”. Esses sistemas são valorizados pelos 

usos adequados que os gestores estabelecem ao seu resultado informacional. 

Partindo dessa premissa, as organizações operam seus sistemas com a 

utilização de tecnologias, advindas do avanço contemporâneo, por se tratar de 

meios facilitadores do processamento da informação nesses ambientes constituídos. 

Assim, a informação pode chegar ao patamar decisorial com maior grau de certeza, 

evitando a sua estagnação (DAVENPORT, 2000). Perante o sistema de informação, 

a gestão da informação se dará por meios dos recursos informacionais que a 

organização dispõe, visto que a mesma alia esses recursos de maneira a obter 

resultados satisfatórios. 

Para atingir esse fim, vale lembrar que, segundo Fujita (2005), as funções 

básicas de uma biblioteca universitária são derivantes de uma dinâmica social, onde 

se fornece insumos para sua própria continuidade. Assim, destaca-se: 

 

 Armazenagem do conhecimento: desenvolvimento de coleções, memória 
da produção científica e tecnológica, preservação e conservação; 

 Organização do conhecimento: qualidade de tratamento temático e 
descritivo que favoreça o intercâmbio de registros entre bibliotecas e sua 
recuperação;  

 Acesso ao conhecimento: a exigência de informação transcende o valor, o 
lugar e a forma e necessita de acesso. Por isso devemos pensar não só 
em fornecer a informação, mas possibilitar o acesso simultâneo de todos 
(FUJITA, 2005, p.3-4). 

 

De acordo com os objetivos da universidade, a biblioteca compartilha seus 

anseios quando se faz presente no processo de evolução e socialização de 
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conhecimento, emanados pelo contexto social inserido. Do mesmo modo, o acesso 

à informação se dá de forma igualitária, quando as funções apresentadas por Fujita 

(2005) estão presentes nesse contexto. 

No que se refere aos objetivos acadêmicos, quando se trata do 

desenvolvimento da sociedade humana, quer educacional, social, político ou 

econômico, a biblioteca universitária se faz presente, no tocante às universidades de 

serem atuantes na vida dos indivíduos, que prezam sempre por utilizar mecanismos 

de aquisição de conhecimento vasto, em decorrência das mudanças da sociedade 

da informação. 

Segundo Fujita (2005), a aproximação da universidade com seu público 

favorece esse contexto, pois a socialização do conhecimento amplia-se quando 

utiliza-se mais tecnologias para se comunicar e para disseminar conhecimento. 

Diante o exposto, coaduna-se a biblioteca, que tem um papel fundamental, de 

aliar os seus acervos impressos e, em alguns casos defasados, com as tecnologias 

de informação emergentes. Para isso, é necessário a mudança de sua estrutura, 

capaz de atender à atual concepção de disseminação da informação, primando pela 

tecnologia. Novos recursos são adaptados ao consenso de que vieram para ficar, e 

não são mais passageiros. A biblioteca possui, além do seu acervo físico, e em 

muitas delas, um acervo virtual ou digital, como é o exemplo das Bibliotecas Digitais, 

ou as Bibliotecas Digitais de Teses e Dissertações (BDTD), um arcabouço infinito de 

informação à disposição do usuário acadêmico. 

Por outro lado, administrar a biblioteca universitária é função do seu gestor, 

muitas vezes profissional especializado (MIRANDA, 1993), com formação em 

Biblioteconomia, capaz de dirimir ações em prol do desempenho de suas funções: 

planejar, organizar, dirigir e controlar.  

As funções do administrador (MAXIMIANO, 2002) estão presentes em 

qualquer organização, pois preza-se por um trabalho essencialmente 

profissionalizado e capaz de solucionar conflitos e dirimir decisões assertivas. As 

unidades de informação, como as bibliotecas universitárias, conforme citado no 

capítulo anterior, são organizações constituídas no seu cerne. Logo, essas funções 

são desempenhadas pelo seu gestor. 

Os objetivos traçados pela biblioteca universitária devem ser definidos em 

consonância com os objetivos da IES a qual ela se vincula. Com isso, Machado 

(2009, p. 28) citando Tarapanoff (1981), afirma que a biblioteca deve:  



43 

 

 

a) preocupar-se com as funções e atividades da universidade a qual 
pertence; 

b) planejar os serviços, relacionando-os aos objetivos de ensino, pesquisa 
e extensão da universidade;  

c) reestruturar suas atividades em relação às da universidade;  
d) integrar-se aos níveis hierárquicos quando estabelece os seus objetivos 

para estar coerentes com a política geral da instituição e orientar sua 
própria política; 

e) ter objetivos essencialmente dinâmicos que devem sempre representar 
as necessidades da universidade a qual pertence. 

 

Outrossim, em sua estrutura organizacional, as bibliotecas universitárias são 

constituídas em processos centralizadores e descentralizadores, conforme Ferreira 

(1980) relata que existem nas universidades brasileiras, bibliotecas centrais e 

seccionais ou setoriais. A biblioteca central é aquela que centraliza ou coordena as 

atividades relacionadas aos acervos e documentos diretos da universidade. Já as 

seccionais ou setoriais, são aquelas que atendem a um público específico de um 

determinado centro, instituto, faculdade ou escola à qual esteja vinculada à 

universidade. 

Com isso, o gerenciamento deve ser pautado pela biblioteca central, e 

disseminado para as demais bibliotecas setoriais, que se “subordinam” aos 

interesses da biblioteca central, no que se refere aos objetivos, ao planejamento 

como um todo. Como um sistema, conforme a Teoria de Sistemas (CHIAVENATO, 

2000), essa estrutura é interagente e comunga com os mesmos ideais, que é prestar 

serviços de informação ao público interno ou externo da universidade. 

Concomitantemente, as novas tecnologias surgem no final do século XX, com 

o propósito de contribuir para o desenvolvimento do pensamento humano, o que 

leva a construção de capital intelectual mais rebuscado provido de embasamento 

político, econômico e social mais acessível pela facilidade do acesso à informação. 

Aliado a essa realidade, a biblioteca se adéqua, devido ao crescimento acelerado 

dessa camada da sociedade, fazendo uma ligação entre o usuário e as fontes de 

informação, um papel de mediação. 

 

3.2 A IMPORTÂNCIA DO GESTOR/PROFISSIONAL DA INFORMAÇÃO  

 

Ao se propor a utilização dos recursos organizacionais, não se poder deixar 

de mencionar os recursos humanos. Elementos fundamentais do alicerce das 
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organizações, sendo essa um organismo econômico provido de capital, trabalho e 

natureza, os recursos humanos representam o trabalho, que é decomposto em 

funções e tarefas que são desenvolvidas por indivíduos inseridos nesse contexto. 

Diante essa premissa, a biblioteca não se omite, oferece em seus recursos o 

profissional da informação. Aquele destinado a intermediar a ação entre o usuário e 

a informação, uma relação estabelecida diante a necessidade eminente de ambos, 

da biblioteca e do usuário. Assim, surge uma tríade necessária e fundamental para o 

funcionamento dessa organização, a relação constituída pela interação 

informação/profissional da informação/usuário. 

Essa interação corrobora com o papel da unidade de informação, em especial 

a biblioteca, quando promove o processo de aquisição de informação. Logo, o papel 

evidenciado do profissional da informação é o de mediador desse processo, fazer 

com que o usuário atinja o ápice da satisfação de sua necessidade informacional. 

Nesse contexto,  
 

o bibliotecário, entendido como mediador, é o profissional que se utiliza de 
ferramentas existentes para manejar a informação de forma a interfacear a 
relação usuário/informação, propiciando novos espaços formadores de 
subjetividades capazes de objetivar o mundo e as relações que o envolve, 
de maneira a serem críticos e transformadores de suas realidades 
(SANCHES; RIO, 2010 p.118). 

 
 

Para que o papel de mediador do bibliotecário seja evidenciado, segundo 

Sanches e Rio (2010), é extremamente importante que o mesmo perceba e 

internalize essa função dentro da unidade de informação. Para tanto, sua 

conscientização perpassa pelo compromisso com o processo de construção do 

conhecimento científico do seu público usuário. 

Carvalho (2002) considera que a função do bibliotecário é “marcantemente 

pedagógica” quando se desenvolve o interesse pelo livro, pela leitura, o que 

favorece o crescimento intelectual do usuário. Consequentemente, esse papel 

evidencia o estímulo que esse profissional pode exercer sobre o usuário, em seu 

papel de mediador e disseminador da informação. 

Por conseguinte, na contemporaneidade, através dos avanços tecnológicos, 

situa-se um perfil de profissional capaz de manusear ferramentas hipermídicas, 

tecnológicas e afins, com maior rapidez, favorecendo-se do uso da internet. Assim, 

ao fazer a mediação entre o usuário e a unidade de informação, esse profissional 
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demonstra-se mais capacitado, no manuseio dessas ferramentas. O que favorece o 

acesso mais rápido à informação, e consequentemente a aquisição de 

conhecimento. (CARVALHO, 2002). 

Contudo, a formação desse profissional é de significativa importância à área, 

pois quanto maior capacitação e competência informacional forem adquiridas, maior 

será a sua eficiência ao desempenhar suas funções. Ainda segundo Carvalho 

(2002), esse profissional deve trabalhar suas competências de modo a evidenciar 

suas atividades em um viés multidisciplinar, somando às suas experiências, funções 

técnicas no gerenciamento da informação.  

Nesse contexto, Carvalho (2002, p. 9) apresenta as competências que os 

profissionais da informação, ditos pela autora como os organizadores de informação, 

e propostas por Le Coadic. Destacam-se:  

 
 Avaliar, planejar, vender e implantar locais de comunicação de 

informação em instituições; 

 Implantar programas de gerenciamento de informação e de 
informatização de unidades de informação (bibliotecas, museus, arquivos, 
centros de informação etc.); 

 Preparar, resumir e editar informações de natureza científica e técnica; 

 Administrar unidades de informação (bibliotecas, arquivos, centros de 
documentação etc.); 

 Editar revistas científicas; 

 Organizar (adquirir, registrar, recuperar) e distribuir informação em sua 
forma original ou como produtos elaborados a partir dela. 

 

Diante as competências apresentadas acima, percebe-se que os profissionais 

da informação possuem aptidões necessárias para a mediação da informação com o 

seu usuário, de modo a mantê-lo satisfeito. Percebe-se também, que essas 

competências perpassam sobre as funções do administrador (CHIAVENATO, 2000), 

onde as funções de planejar, organizar, dirigir e controlar, estão evidenciadas, ou 

seja, um profissional capaz de gerir a unidade de informação, a qual está 

trabalhando. 

Partindo dessa premissa, o profissional da informação eficiente é aquele que 

aprimora seu potencial produtivo para atender às necessidades das organizações, 

sejam elas bibliotecas ou empresas que necessitam da organização da informação 

em seu âmbito, pois necessitam também, de informação como insumos para seus 

processos e tomadas de decisão. 

Esse profissional será capaz de se adaptar às novas tendências tecnológicas 

da sociedade do conhecimento, onde, segundo Carvalho (2002), essa sociedade 
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apresenta características marcantes da contemporaneidade, quando estabelece 

seus parâmetros de existência. Assim, o profissional da informação deve apresentar 

habilidades capazes de se inserir em um contexto que prima pela igualdade, 

diversidade, criatividade, descentralização, interdisciplina, entre outros, o que 

Carvalho (2002) denominou de profissional multifacetado, capaz de se estabelecer 

em um cenário de mudanças e até mesmo nas relações de trabalho. 

 

A situação exige ajustes para moldar um profissional que aprenda um 
sistema de informação de forma estratégica, com um olhar plural, 
multifacetado para enfrentar um novo modelo de empregabilidade cujas 
tendências influenciam as relações, tais como, possibilidade de trabalho 
temporário com flexibilidade para os empregados; terceirização de 
funcionários e também serviços. (CARVALHO, 2002, p. 13). 

 

 

Logo, a eficiência dos serviços de informação depende das habilidades e 

competências do profissional engajado em suas funções, de modo a interagir com as 

ferramentas disponíveis, sejam tecnológicas ou não, para detectar as fontes de 

informação mais precisas para poder disseminá-las com maior rapidez, presteza e 

segurança. Assim, esse profissional se enquadra na composição apresentado por 

Carvalho (2002) acima, capaz de se adaptar às tecnologias, às novas relações de 

trabalho e às forças externas que influenciam constantemente o ambiente da 

unidade de informação. 

Em seu papel na organização, o profissional relaciona os serviços da 

biblioteca, por exemplo, com uma melhor forma de apresentar ao usuário. Mais uma 

vez, destaca-se o papel de mediador, ao identificar a necessidade de informação 

desse usuário, o mesmo seleciona e avalia as fontes para assim, poder disseminá-

la. Deste modo, o usuário obtém aquilo que necessita e deseja para sua apropriação 

de informação, e conseqüentemente o conhecimento. 

Segundo Pizzaro e Davok (2008, p. 44), o profissional da informação, como 

citado no exemplo, o bibliotecário, apresenta funções, dentre elas, pode-se destacar: 

conhecer o usuário, avaliar as fontes de informação, selecionar a informação, dar 

tratamento técnico à informação, recuperar a informação, buscar e gerar informação 

estratégica, disseminar seletivamente a informação e preservar a história 

organizacional. 
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Essas funções generalizam sua adaptabilidade a qualquer tipo de unidade de 

informação, e destaca a importância do profissional capaz de executá-las 

eficientemente, em busca de resultados favoráveis e de qualidade percebida, para 

que o valor da informação seja emanado dessas funções. Assim, esse profissional 

pode exercer suas funções em qualquer âmbito organizacional, não limitando-se 

apenas ao ambiente da biblioteca. 

Como exemplo, pode-se inserir a gestão da informação empresarial, como 

destacam Pizarro e Davok (2008), onde esse profissional não deixará de exercer 

suas funções especializadas, e sim agregar mais habilidades. 

 

Nesse aspecto, ele [profissional da informação] deve estar preparado para 
buscar, organizar, gerar e transmitir informações estratégicas, a fim de 
oferecer às empresas subsídios para a produção de conhecimentos com 
vistas à vantagem competitiva. Nessa direção, tudo indica que o papel do 
bibliotecário enquanto gestor da informação empresarial é agregar valor à 
informação, transformando-a em ferramenta estratégica acessível, útil, 
exata e oportuna para os processos decisórios. (PIZARRO; DAVOK, 2008 
p.53, grifo nosso). 

 

O bibliotecário (profissional da informação) está apto exercer suas funções 

em qualquer ambiente de trabalho que prime pela gestão de informação. Assim, na 

sociedade do conhecimento, trabalhar com o intangível se torna um diferencial 

competitivo, nas relações organizacionais. O indivíduo inserido no contexto do 

conhecimento possui características diferenciadas através de suas habilidades 

intelectuais. (NEVES, 2005). 

O profissional da informação quando envolvido com a gestão direta ou 

indireta da unidade de informação, necessita relacionar os objetivos profissionais 

com os objetivos organizacionais, uma vez que as ações envolventes no 

desempenho de suas tarefas coadunam com o mercado informacional inserido e 

com as expectativas do usuário. Assim, avaliar suas ferramentas e técnicas de ação, 

não obstante, ajuda a divulgar a unidade de informação.  

Como exemplo, a biblioteca universitária, inerente à universidade ou centro de 

educação, se torna competitiva ao passo que oferece produtos e serviços de 

qualidade, com profissionais engajados nesse propósito. Nesse ponto de 

convergência, se destaca o papel decisivo desse profissional, pois a biblioteca em si, 

não se faz sozinha, necessita de pessoas e grupos envolvidos. Consequentemente, 

o profissional é um dos alicerces da biblioteca, pois além do acervo e da própria 
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informação, ele faz a gestão da biblioteca. Por isso a necessidade de ter em seu 

quadro um profissional competente, informacionalmente e gerencialmente, para 

alavancar o negócio. 

Ao fazer a análise da biblioteca como um negócio, esse profissional deve 

referenciá-la ao mercado, fazendo com que o seu público- alvo, o leitor, o usuário da 

informação use seus produtos e serviços. Assim, conhecer o usuário é um fator 

imprescindível ao bibliotecário, pois pode-se saber seus anseios, percepções e 

interesses. 

Deste modo, o gestor da biblioteca necessita conhecer ferramentas e técnicas 

de marketing para melhor se aplicar à sua unidade e tornar o negócio biblioteca em 

um diferencial competitivo, favorecendo o usuário. 

Conforme relata Amaral (1990, p. 7),  

 

muitos bibliotecários brasileiros já estão conscientes de sua 
responsabilidade no negócio da informação, seja ela manual ou 
automatizada. Muitos já divulgaram seus produtos e serviços. É preciso 
entender que o marketing vai além da divulgação. É preciso conhecer 
melhor os usuários como consumidores de informação para poder atendê-
los, satisfatoriamente. Afinal, é por causa deles e para eles que a biblioteca 
existe. É em função deles que sobrevive. Conhecê-los, envolvê-los e 
atendê-los bem, só poderá contribuir para o reconhecimento da instituição 
biblioteca e do bibliotecário como o profissional da informação.  

 

Diante o exposto, destaca-se a importância do profissional da informação, 

seja ele um gestor de bibliotecas ou um bibliotecário de referência, o seu papel é 

fundamental na realidade percebida da biblioteca. Assim, a aplicação de técnicas de 

marketing, segundo Amaral (1990, p. 9), é uma alternativa para “otimizar os recursos 

disponíveis alcançando objetivos e resultados esperados”, que procura atender aos 

anseios da sociedade do conhecimento e da informação, inseridos em um contexto 

das demandas sociais. 
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4 BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA EM BUSCA DE MAIOR VISIBILIDADE 

 

 

A gestão da informação em ambientes organizacionais se estabelece como 

fator de competitividade, onde o seu uso eficiente é um diferencial em relação à 

concorrência. Nesse contexto, utiliza-se a ferramenta da gestão administrativa, o 

marketing, que se conceitua como o processo social e gerencial através do qual 

indivíduos e grupos obtém aquilo que desejam e de que necessitam, criando e 

trocando produtos e valores uns com os outros (KOTLER, 1996). 

A utilização de ferramentas de marketing em organizações é fator chave para 

o desenvolvimento e crescimento organizacional, aliada a promoção da imagem 

coorporativa, uma das atividades de marketing (COBRA, 1992). Assim, essa prática 

também pode ser transportada para organizações não lucrativas, com a adoção de 

técnicas e métodos que promovam suas imagens.  

Em especial, a biblioteca universitária se coaduna com esse tipo de 

organização mencionada acima, visto que não gera lucro financeiro à organização e 

sim uma valorização do produto oferecido pela aquisição de informação e produção 

de conhecimento pelos seus usuários, uma vez que ela precisa se tornar atrativa, 

com a adoção das técnicas de marketing, os seus usuários estarão utilizando cada 

vez mais seus produtos informacionais. 

O mundo contemporâneo está cada vez mais competitivo e exigente em 

termos qualitativos e quantitativos, por isso é importante melhorar continuamente os 

produtos e serviços para que as organizações se tornem elementos de satisfação 

para os seus usuários. 

As mudanças do mundo atual estão cada vez mais rápidas e turbulentas, 

devido ao advento dos meios de comunicação, transporte, inovações tecnológicas e 

fluxo financeiro mais veloz. Não somente foram permitidas substanciais mudanças 

em métodos e processos de produção, como também abriram novos horizontes para 

comunicação entre pessoas, países e instituições, onde, a informação passou a ser 

um novo tipo de recurso econômico. 

Antigamente era mais fácil gerir organizações, pois as mudanças não 

ocorriam tão velozmente, hoje as economias nacionais são cada vez mais afetadas 



50 

 

por decisões internacionais, trazendo com isso riscos ainda maiores e mais 

imprevisíveis.  

A globalização, o avanço das telecomunicações, dos meios de transportes e 

da tecnologia avançada influi de forma decisiva no processo gerencial de todas as 

organizações sociais, políticas e econômicas.  

Atualmente o mercado é global, existe uma gama de possibilidades para os 

consumidores. A internet e os meios de comunicação têm alterado hábitos e 

influenciado fortemente o comportamento do consumidor. Hoje, a aldeia global na 

qual vivemos, os produtos são lançados em qualquer parte do mundo e podem ser 

facilmente comercializados no Brasil, sem que haja a necessidade da presença da 

empresa no país. A internet tem influência direta neste fenômeno gerando 

dificuldades para alguns setores e oportunidades para outros, embora essas 

oportunidades estejam atreladas aos novos e incertos riscos. 

Ao mesmo tempo em que os produtos e serviços estão se globalizando, os 

consumidores começam a modificar os seus hábitos de compra e de consumo. 

Devido ao acesso a informação, o consumidor se tornou mais exigente e respeitado, 

passando a pechinchar, negociar e fazendo prevalecer os seus direitos. Agora os 

consumidores pesquisam e comparam preços, verificam as vantagens e 

desvantagens de um produto em relação ao outro. A competição se acelerou 

drasticamente. Da noite para o dia as empresas nacionais, principalmente as micros 

e pequenas tiveram de adaptar-se a uma nova realidade. 

Segundo Kotler (1996), o conceito de marketing assume que a chave para 

atingir as metas organizacionais consiste em ser mais eficaz do que os concorrentes 

para integrar as atividades de marketing, satisfazendo, assim, as necessidades e 

desejos dos mercados alvos. 

O conceito de marketing vem se adaptando às mudanças ocorridas a cada 

década e assim desde a primeira definição da American Marketing Association 

(AMA) em 1948, até a mais recente em 2005, o conceito vem evoluindo, agregando 

cada vez mais funções ao marketing na perspectiva de definir sua real função no 

contexto das organizações.  

A AMA no seu primeiro conceito de marketing em 1948 definiu-o como “a 

realização de atividades de negócios dirigidos ao fluxo de bens e serviços do 

produtor ao consumidor ou usuário” (NICKELS; WOOD, 1999, p.4). Já em 2005 na 

mais recente definição a AMA conceituou o marketing como: 
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uma função organizacional e um conjunto de processos que envolvem a 
criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como a 
administração do relacionamento com eles, de modo que beneficie a 
organização e seu público interessado. 
 
 

Dessa forma, comparando a primeira definição da AMA com a mais recente, 

há grandes mudanças, visto que, o marketing era concebido apenas como 

atividades relacionadas ao fluxo de bens e serviços ao consumidor. Já na atual 

definição, o Marketing se tornou muito mais abrangente, sendo responsável acima 

de tudo pela entrega de valor aos clientes e a administração do relacionamento com 

eles, tendo como objetivo tornar a relação vantajosa para ambos. 

Kotler (1996, p. 34) afirma que "o conceito de marketing assume que a chave 

para atingir as metas organizacionais consiste em determinar as necessidades e 

desejos dos mercados-alvo e oferecer as satisfações desejadas de forma mais 

eficaz e eficiente do que os concorrentes”. O autor parte do princípio de que o 

marketing tem início nas necessidades e desejos humanos. Assim, necessidade é 

definida como um estado de privação do indivíduo. Dessa forma é importante 

destacar a Teoria de Maslow, na qual ele explica o comportamento motivacional 

através das necessidades humanas.  

Por conseguinte, motivação é a consequência dos estímulos que agem como 

uma força sobre os indivíduos, levando-os a ação. Para Abraham Maslow (1908-

1970), as necessidades humanas obedecem a uma hierarquia, ou seja, uma escala 

de valores a serem transpostos. Assim quando o indivíduo realiza uma necessidade, 

surge outra em seu lugar, exigindo sempre que as pessoas procurem meios para 

satisfazê-la. (CHIAVENATO, 2000).  

Deste modo, Maslow dividiu a necessidades humanas em 5 (cinco) grupos: 

fisiológicas, de segurança, sociais, de "status" ou de estima e de auto-realização, 

conforme Figura 2. Essas necessidades existem independentes de qualquer coisa, 

ou seja, não são criadas por organizações ou pela sociedade, elas existem na 

estrutura biológica humana. (KOTLER, 1996). 

Antes de identificar a necessidade humana, destaca-se o desejo, que é a 

vontade de possuir ou fazer algo, ou seja, os desejos são carências por satisfações 

específicas para atender às necessidades. Ainda que as necessidades sejam iguais, 

as pessoas podem querer satisfazê-las de maneiras distintas. Embora, por exemplo, 
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a necessidade de duas pessoas seja saciar a sede, uma pode desejar suco de 

laranja e a outra água. Os desejos humanos mudam constantemente, pois sofrem 

influências do meio circundante como escola, família, igrejas, empresas entre outras.  

Diante desses desejos e necessidades, surgem as demandas 

correspondentes aos desejos que podem ser atendidos, pois os desejos são 

ilimitados e os recursos são limitados. As demandas por sua vez geram os produtos 

que podem ser bens físicos, serviços ou idéias. (KOTLER, 1996). 

 

 

Figura 2: Pirâmide das Necessidades de Maslow 
 

 

 

Fonte: Adaptada de Chiavenato, 2000, p. 393. Disponível em http://knol.google.com/k/-/-
/3izcsg4rn0awp/c4a12w/maslow.jpg 
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Nesse sentido, as organizações desejam vender seus produtos (bem, serviço 

ou idéia), e as pessoas por sua vez desejam comprar-consumir esses produtos. A 

partir dessa premissa, surge o processo no qual se baseia o marketing, a troca, 

podendo ser definida como o ato de obter um produto e/ou serviço desejado de 

alguém, oferecendo algo em contrapartida, cujo objetivo principal é chegar a um 

acordo, no qual ambas saiam ganhando. Dessa forma, as organizações buscam 

conhecer a real demanda do mercado, para pode oferecer o produto certo, 

satisfazendo da melhor maneira às necessidades e desejos dos vários grupos de 

indivíduos.  

A figura 3 é a demonstração de um sistema de marketing simples, 

exemplificando as trocas existentes. 

 

 

Figura 3: Sistema de marketing simples  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Kotler, 1996. p. 28. 

 

 

 

Fazer marketing fundamenta-se principalmente, em desenvolver ações para 

um público-alvo, com o objetivo de obter o retorno esperado, ou seja, realizar trocas 

potenciais, objetivando trabalhar em mercados para satisfazer aos desejos e 

necessidades humanas, buscando fazer a entrega de valor aos clientes e assim 

estabelecer relacionamentos que gerem vantagens mútuas. (KOTLER, 1996). 
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O marketing deve ser visto como uma norma de conduta para a organização, 

na qual as necessidades latentes nos consumidores devem determinar as 

características dos produtos ou serviços a serem elaborados e as respectivas 

quantidades a serem oferecidas. Além disso, o marketing tem o papel de equilibrar 

as forças entre a capacidade de produção e a capacidade de consumo, oferecendo 

vantagens e divulgando através da propaganda essas ofertas. (COBRA, 1997). 

Desse modo, criar a estratégia de marketing adequada é um desafio para as 

organizações contemporâneas, pois elas precisam definir a melhor maneira de 

atingir seu público-alvo, tendo ciência de suas necessidades e recursos (humanos, 

tecnológicos, materiais, etc.) principalmente financeiros, deve estar atenta também 

às forças (tecnológicas, concorrência, econômicas, sociais, políticas entre outras), 

influentes nos negócios da organização, conforme figura 4. Entender de que forma 

essas forças agem sobre a organização é fundamental, pois é através dessa 

consciência que se torna possível transformar problemas em oportunidades de 

crescimento e desenvolvimento para a organização. 

 

 

Figura 4: Principais forças do ambiente da empresa 
 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Kotler e Armstrong, 1998. p. 49. 
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Não obstante, insere-se nesse contexto a biblioteca como uma organização 

que idealiza a informação como um bem a ser comercializado e seus usuários são 

considerados seus públicos-alvo, uma vez que o leitor/usuário possui necessidades 

latentes de informação. Consequentemente, o lucro da biblioteca não é medido em 

valores monetários, e sim em valor percebido pelo usuário em adquirir 

conhecimento. 

Diante essa premissa, Cortez (1985, p. 32), destaca: 

 

Como atingir a satisfação das necessidades do usuário? Cabe ao 
comunicador; ao intermediário entre o acervo e a necessidade do usuário; 
ao bibliotecário; ao cientista da informação propiciar o produto necessário 
ao consulente. 

 

Assim, apresentam-se estratégias adequadas a realidade da biblioteca, onde 

se coaduna e converge com as estratégias organizacionais, que privilegiam os 

mecanismos de ação e reação, para competitividade no mercado. Ou seja, aplicam-

se estratégias mercadológicas eminentes de planejamentos de suas organizações, 

como é o caso da biblioteca. 

Para elaborar a estratégia de mercado adequada, as organizações se 

baseiam principalmente nos 4P‟s ou Composto de Marketing, que pode ser 

entendido como a combinação de elementos variáveis que compõe as atividades 

relacionadas ao Marketing. Lançados por Jerome Mccarthy em 1960 (KOTLER, 

1996), os quatros P‟s são: produto, preço, praça e promoção (Kolter, 1996). 

O composto de marketing permite a adequação das empresas e/ou 

bibliotecas às demandas e expectativas do mercado, servindo de base para essas 

duas interações (empresa-mercado). Esse composto destaca-se como as variáveis 

básicas que definem as estratégias de mercado de uma organização. 

Contudo, a junção dessas variáveis tem como objetivo atingir o mercado-alvo 

(consumidores-alvos/usuários) e/ou o posicionamento pretendido pela empresa, 

como mostra a figura 5. Cada variável do mix de marketing engloba uma série de 

atividades, e é a escolha correta dessas atividades que irá levar a empresa a uma 

boa estratégia de marketing (KOTLER; ARMSTRONG, 1998). 

No caso da biblioteca, pode-se inferir que os 4 P´s estão presentes quando 

denomina-se e descreve-se seus produtos, o valor percebido em relação à aquisição 

de informação pelo usuário, o caminho que a informação percorre até chegar ao 
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usuário e as formas de comunicação que a biblioteca utiliza para estabelecer 

relações como o mercado e com o usuário. Comunicação essa que é mais latente 

nos serviços de informação, quando se utiliza os elementos do composto 

promocional, que serão descritos a seguir. 

A figura 5 resume as principais características inerentes aos 4 P‟s do 

Composto de Marketing. 

 

Figura 5: Os 4 P‟s do mix de Marketing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Kotler e Armstrong, 1998. p. 32. 
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que se origina o valor real do produto. Assim, as empresas devem oferecer produtos 

com mais qualidades, desempenho, características inovadoras, além de outras 

particularidades, como tamanhos, design, embalagem entre outras. 

Em relação à biblioteca, a informação é o principal produto que dispõe ao 

usuário. Ademais será apresentado no item 4.1, os produtos e serviços oferecidos 

por uma biblioteca, para que se possa realizar a premissa estabelecida por Kotler 

(1998), quando o autor define o conceito de produto para o marketing. Vale ressaltar 

ainda, que para o autor, o serviço também se configura como um elemento do 

composto de produto, pois o serviço também oferece satisfação de necessidades e é 

consumido como tal. 

Na ocasião do setor lucrativo, a determinação do preço é muito importante, 

pois influencia diretamente no nível de vendas, na margem de contribuição 

proporcionada pelo produto e, principalmente, da posição estratégica desse produto 

no mercado.  

Uma questão essencial que deve ser levada em conta, para determinar os 

preços, incluindo descontos e financiamentos, é o fato de que os clientes buscam 

benefícios e, para adquiri-los, admitem pagar um determinado preço. Cobra (1997) 

expõe que as organizações devem oferecer um pacote de benefícios tangíveis e 

intangíveis que seduza o cliente/consumidor/usuário, estabelecendo ao mesmo 

tempo um preço que proporcione o equilíbrio entre as necessidades dos clientes, as 

alternativas concorrentes disponíveis e as metas de lucratividade da organização. 

Não obstante, as organizações que não visam lucro, estabelecem seus 

preços conforme suas necessidades em cobrir custos e determinar um nível de 

concorrência (KOTLER, 1994) para equilibrar o mercado. Aquelas organizações que 

não vendem produtos, realizam trocas com seu público-alvo, como é o caso da 

biblioteca, o preço está implícito na percepção e no valor agregado. Como por 

exemplo, o usuário realiza a troca de sua necessidade por informação, por um 

produto, que pode ser um livro, assim o lucro será o conhecimento apropriado e a 

identificação na biblioteca como um referencial de troca. 

 

Em organizações sem fins lucrativos, o preço também existe e não deve ser 
desprezado. No entanto, nessas organizações, a formação do preço do 
produto ou serviços considera outros fatores. Além do custo para produzir o 
produto ou serviço e o grau de essenciabilidade desse produto ou serviço 
para o consumidor, é preciso descobrir o menor preço possível para o 
consumidor, que possa garantir a sustentabilidade da organização, de modo 
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que alcance o maior numero de consumidores com melhor qualidade 
possível. (Matta, 2007, p. 125). 

 

A praça pode ser entendida como a oferta do produto no lugar certo, pois não 

basta o produto ser excelente, se não for posicionado nos canais de distribuição 

corretos. As empresas devem se preocupar em disponibilizar os produtos quando e 

onde os clientes querem comprá-los, para dessa forma, gerar trocas que ofereçam 

valor. 

Por fim, o composto promocional, representado pelo P‟ de promoção, 

consiste em ações de comunicação, cujo objetivo é informar as características e 

benefícios do produto e assim induzir os clientes alvos à compra e ao consumo 

desse produto. Para isso algumas ferramentas podem ser utilizadas como a 

propaganda, promoção de vendas, relações públicas, venda pessoal e marketing 

direto. Essas ferramentas criam valor na medida em que promovem informações aos 

clientes, para tomar decisões de compra e reduzem os custos em termos de 

dinheiro, tempo e esforço. (Cobra, 1997). 

Amaral (2001) descreve os principais instrumentos e técnicas do composto 

promocional que podem ser aplicadas à biblioteca na intenção de comunicação com 

o seu público-alvo, o usuário. Assim, a autora destaca os principais instrumentos 

promocionais, demonstrado no quadro 1, a seguir. 

 

Quadro 1: Principais Instrumentos e Técnicas promocionais que podem se aplicar à 
biblioteca 

Instrumentos e 
Técnicas Promocionais 

Aplicação 

Amostra 
Oferta de certa quantidade de produto a ser 

experimentado 

Cartaz Qualquer mensagem publicitária gráfica ou impressa. 

Display/Cartaz/Pôster Serve para demonstração ou exposição de um produto 

Jornais/Revista Mídia impressa 

Rádio/TV Veículo de propaganda; mídia audiovisual 

Folder 
Impresso publicitário que contem informações 

detalhadas sobre o produto 

Mala-direta Qualquer propaganda direta enviada por correio 

Fonte: Adaptado de Amaral, 2001. 
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Segundo Cobra (1997), o marketing se baseia também em mais dois sistemas 

que são utilizados como instrumentos para consolidar os inter-relacionamentos dos 

elementos do marketing com o meio ambiente, são eles: os 4 A‟s desenvolvido por 

Raimar Richers, em 1981, e os 4C‟s de Robert Lauterbon, em 1990. 

Richers (apud COBRA, 1997) afirma que para executar o marketing de forma 

eficiente é preciso perceber as necessidades do mercado através da análise, criar 

produtos ou serviços que atendam a essas necessidades mediante a adaptação e 

alcançar a venda por meio da ativação. E, além disso, é preciso avaliar os 

desempenhos, e, por conseguinte, integrar o marketing através de todas as suas 

funções. 

Segundo Robert Lauterbom (apud COBRA, 1997), mais importante do que ter 

um produto ou serviço para ofertar é ter um cliente para satisfazer. A ênfase deve 

ser dada ao custo para o consumidor dos produtos oferecidos para que suas 

necessidades e desejos sejam atendidos. A organização deve comunicar seus 

benefícios ao público-alvo e dar total conveniência em termos de facilidade de 

compra, além de ter uma variada gama de serviços. Os 4 C‟s são: Consumidor, 

Custo ao consumidor, Comunicação e Conveniência, correspondentes a cada um 

dos 4 P‟s (COBRAS, 1997), conforme mostra o quadro 2, abaixo.  

Vale lembrar que a biblioteca trabalha com o conceito de leitor/usuário 

caracterizando-se como o consumidor do seu produto, a informação. 

 

Quadro 2: Quadro de Correspondência entre os 4C‟s, os 4 A‟s e os 4P‟s 
 

4 C’s 4 A’s 4 P’s 

Necessidades e Desejos do 
Consumidor 

Análise Produtos 

Custo para satisfazer o 
Consumidor 

Adaptação Preço 

Conveniência para comprar Ativação Praça 

Comunicação Avaliação Promoção 

 

Fonte: Adaptado de COBRA, 1997 e Kotler, 1996.  
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No mercado atual nada é estático, as coisas se tornam obsoletas da noite 

para o dia, por isso competir nesse ambiente, requer da organização uma estratégia 

de marketing dinâmica, sendo sensível aos sinais de mudanças, tendo flexibilidade o 

suficiente para se adaptar a elas. E desse modo, aproveitar de forma inteligente as 

oportunidades, utilizando os erros como forma de aprendizado, ouvindo os clientes e 

implementando soluções. Construindo assim uma boa estratégia para a 

organização, que gera benefícios tanto para ela quanto para o cliente. (Kotler, 1996). 

O marketing não deve ser mais uma função, mas uma maneira de realizar 

negócios, integrando o cliente à elaboração do produto, desenvolvendo um processo 

sistemático de interação que dará segurança na relação cliente-organização. 

(COBRA, 1997). Há uma mudança essencial no papel e no objetivo do marketing; 

que ao invés de manipular o cliente passa a integrá-lo, a tê-lo como parceiro, e em 

vez de simplesmente dizer e vender passa a transmitir e a compartilhar 

conhecimentos.  

Assim, a nova forma de fazer marketing fundamenta-se no conhecimento e na 

experiência. O conhecimento dos recursos tecnológicos adequados, das ações dos 

concorrentes, dos desejos e necessidades dos clientes atuais/potenciais e da 

identidade da própria organização, seus recursos, planos e formas de fazer 

negócios. E através desse conhecimento gerar meios de que integrem a empresa 

aos clientes, criando produtos e serviços que os satisfaçam e também atendam aos 

objetivos da organização (Kotler, 1994). 

No entanto o marketing contemporâneo não apenas atende aos desejos e 

necessidades dos clientes, como também busca e até cria esses desejos e 

necessidades. Com isso ele tem ajudado a tornar as empresas e as organizações 

mais perenes e competitivas no mercado. Por conseguinte, a biblioteca necessita se 

ajustar a esse conceito promovendo e disseminando informação em um conjunto 

integrado de ações mercadológicas. 

 

4.1 PRODUTOS E SERVIÇOS DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 

 

A biblioteca universitária é um órgão integrante da universidade, responsável 

pela integração entre o usuário e as fontes de informação acadêmica, o que 
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promove a formação do senso crítico. É função da biblioteca fornecer as ferramentas 

necessárias para que o usuário tenha acesso à essa informação, usando de 

tecnologias atuais para localizar, filtrar e organizar o seu acesso ao conhecimento.  

Como equipamentos sociais de uso coletivo, as bibliotecas devem garantir o 

acesso ao seu público-alvo, independente de sua localização, sendo bibliotecas 

centrais ou setoriais, o usuário pode usar os produtos e serviços por ela oferecidos. 

Assim, corrobora com a premissa principal da biblioteca universitária, que é 

promover o conhecimento científico através da pesquisa, uma vez que dispõe de 

conhecimento universitário, tendo como principal função intermediar o conhecimento 

científico e o tecnológico de seus usuários. (REIS, 2008). 

Consequentemente, a biblioteca universitária deve estar preparada para 

atender as demandas emanadas, referente a levantamentos bibliográficos 

identificados pelos usuários e que se aliam aos projetos da universidade. Assim, 

segundo Reis (2008), as principais funções da biblioteca universitária ainda se 

baseiam nas tarefas de repositório do acervo, disseminação de informação e 

conhecimento e o elo entre o conhecimento e o usuário final, mesmo com a 

presença da internet, o que não isenta o profissional da informação de executá-las. 

 

Para atingir o papel da biblioteca universitária e alcançar a finalidade dos 
usuários, a biblioteca precisa estar preparada administrativa e tecnicamente, 
ter sua missão, propósito e objetivos bem definidos, dispor de acervo 
bibliográfico de qualidade, ampliando as possibilidades de acesso remoto 
na obtenção de informação, poder contar com profissionais capacitados, ter 
disponibilidade de equipamentos e materiais técnicos necessários para 
poder oferecer serviços e produtos de qualidade. (REIS, 2008, p. 67). 

 

Reis (2008) salienta que há necessidade de uma estrutura eficiente para 

atendimento ao usuário, no momento da aquisição da informação, para que o 

mesmo tenha facilidade de atendimento a sua necessidade informacional. Assim, 

Santos, Fachin e Varvakis (2003, p. 90) propõem um diagrama (figura 6), onde 

descreve-se o trajeto que o usuário percorre ao buscar a informação, desde o 

momento de entrada na biblioteca até a sua saída. 
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Figura 6: Diagrama da experiência do usuário na biblioteca 

 

 

Fonte: Santos, Fachin; Varvakis, 2003, p. 90 

 

 

Deste modo, no momento que o usuário adentra a biblioteca (1) ele já está 

envolvido no processo de aquisição da informação. Assim, ele pode ir diretamente 

ao documento desejado ou efetuar busca nos sistemas de referência (2), obtendo 

orientação do profissional ou realizar a própria pesquisa nos terminais de acesso. 

Consequentemente, o usuário irá interagir com as ferramentas de busca, recebendo 

orientação e dirigindo-se ao documento, seja na estante da biblioteca ou em 

qualquer outro local (3). Por isso, se faz necessário que o atendimento prestado seja 

relevante ao ser percebido pelo usuário, para que o mesmo, ao sair da biblioteca (4), 

sinta vontade de voltar (SANTOS; FACHIN; VARVAKIS, 2003). 

Concomitantemente, Santos, Fachin e Varvakis (2003) afirmam que o usuário 

pode pesquisar a informação de três formas: pesquisar no sistema, em obras de 

referência ou pesquisa em CD-ROM ou biblioteca digital (BD) on-line. Podendo 

utilizar as três, duas ou apenas uma delas. 

Assim, o processo de aquisição da informação pelo usuário da biblioteca 

universitária, se complementa pelo acolhimento que o mesmo deve ter no ambiente 

descrito. A capacidade de atendimento do profissional da informação será um 

diferencial para o usuário se sentir acolhido, agregando-se ao atendimento a 

confiabilidade, a empatia e a disponibilidade (SANTOS; FACHIN; VARVAKIS, 2003) 

do bibliotecário. 

A biblioteca universitária oferece produtos e serviços destinados a atender as 

necessidades informacionais de seus usuários, que são a base de funcionamento das 

bibliotecas, ao cumprir sua missão. Dentre eles destacam-se: consulta local, 

empréstimo domiciliar, empréstimo entre bibliotecas, serviços de referência, 
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comutação bibliográfica, normalização bibliográfica, ambiente de leitura/pesquisa/sala 

de estudos e a visita guiada. 

Para ter acesso ao acervo, o usuário da biblioteca universitária, ou até mesmo 

da comunidade acadêmica em geral, realiza a consulta local, dentro do ambiente 

físico da biblioteca, sem a retirada do ambiente. 

Assim, o acervo da biblioteca é um local onde se encontram informações 

diversas, mas especificamente, como são o caso das bibliotecas universitárias, 

informações científicas, destinadas ao conhecimento específico dos centros de 

educação. Logo se caracterizam acervo, como um conjunto de documentos 

disponíveis em estantes, composto por livros, periódicos, obras de referências 

(dicionários, enciclopédias, anuários, etc.). 

Segundo o Glossário de Biblioteconomia e Documentação (2002), o 

empréstimo domiciliar é um serviço oferecido ao usuário interno da biblioteca 

universitária, seja o aluno, o professor ou o funcionário da IES, com a possibilidade 

de retirada do local e permanecendo de posse por um determinado período de 

tempo, previamente estabelecido. É o serviço mais comum que o usuário costuma 

utilizar na biblioteca, e se torna a maior atratividade, quando a biblioteca possui um 

acervo atualizado e disponível para consultas e empréstimos. 

Empréstimo entre Bibliotecas (EEB) é o “convênio/acordo informal no qual é 

possível disponibilizar os acervos de diversas instituições aos usuários de uma dada 

biblioteca” (GLOSSÁRIO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 2002).  É o 

processo de empréstimo cedido por uma biblioteca conveniada, que possui em seu 

acervo material bibliográfico disponível para empréstimo. 

Esse tipo de empréstimo acontece com maior frequência, quando existe na 

universidade um Sistema de Bibliotecas, onde a biblioteca central possui em seu 

acervo a obra a ser emprestada. Nesse ponto, as bibliotecas setoriais, solicitam a 

referida obra para ser emprestada ao usuário. 

Ao ter acesso à biblioteca, o usuário necessita de informação específica de 

acordo com o tema a ser pesquisado. Nesse caso, o bibliotecário realiza um serviço 

denominado de “serviço de referência”, onde o mesmo seleciona e comunica as 

informações relacionadas com o tema demandado, ou seja, fazer com que a 

informação transcorra eficientemente entre as fontes disponíveis e o usuário. 
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A comutação bibliográfica (COMUT) é um diferencial que a biblioteca oferece 

ao seu usuário, uma vez solicitado, a troca de informação “interbibliotecas” pode ser 

realizada. 

Assim,  

 

a comutação bibliográfica é a sistemática operacional mediante a qual, por 
procedimentos reprográficos de qualquer índole (cópias tipo xerox, 
microfilmes, microfichas, etc.), os usuários de uma biblioteca, centro de 
documentação ou banco de dados têm acesso ao acervo de outra 
instituição similar participante de uma mesma rede. Este processo 
interbibliotecário é regido por normas específicas de prestação de serviços, 
de forma regular e responsável. (MIRANDA, 1977, p. 134 apud MIRANDA, 
2006). 

 

No Brasil, o serviço de comutação bibliográfica é chancelado pelo Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), disponível no seu 

endereço eletrônico: http://www.ibict.br/secao.php?cat=COMUT.  

O serviço de normalização bibliográfica é prestado pelo bibliotecário ao 

usuário, que muitas vezes necessita formatar seus trabalhos científicos à luz das 

normas técnicas. Inclui-se a normalização conforme a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), correções de referências e citações, e a confecção de 

fichas catalográficas que devem conter, geralmente, nos Trabalhos de Conclusão de 

Curso (TCC), Dissertações de mestrado e Teses de doutorado. Serviço também 

conhecido como Processamento Técnico. 

No que se refere à estrutura física da biblioteca, apresentar um ambiente de 

leitura, pesquisa e salas individuais de estudo, também é um serviço oferecido. 

Assim, o usuário pode consumir informação sem precisar sair do ambiente, o que 

favorece o serviço de empréstimo local, e evitando também que o documento saia 

da biblioteca. Em muitos casos, existem documentos que não podem sair, e são 

nesses espaços que eles podem ser consultados, ou seja, a apropriação da 

informação se beneficia in locus. 

O serviço de visita guiada serve para que o usuário conheça a biblioteca, o 

seu funcionamento e os mecanismos de busca de informação. Assim, 

 

a visita guiada apresenta e situa o usuário dentro do espaço físico da 
biblioteca. Ela complementa, de forma significativa, o contato do aluno com 
esse novo ambiente. Essa responsabilidade preocupa e motiva à medida 
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que os bibliotecários são a “ponte” entre o usuário e as informações 
disponibilizadas por uma biblioteca, em seus múltiplos suportes. (RIBEIRO; 
REIS; SILVA, 2008, p. 3). 

 

As visitas guiadas, geralmente acontecem nas bibliotecas universitárias 

quando o usuário ingressa pela primeira vez na mesma. Muitos grupos se formam 

por turmas iniciais em cursos de graduação. Nessas visitas, o bibliotecário 

apresenta, de forma detalhada, a biblioteca, seus espaços, seus recursos técnicos, 

humanos e materiais, além dos mecanismos de busca por informação. 

Com base nesse serviço, um ponto de partida para ações de marketing 

podem ser traçadas. Conhecer o seu público, os produtos e serviços oferecidos é 

uma forma de divulgar a biblioteca. Segundo Ribeiro, Reis e Silva (2008), a visita 

guiada é um verdadeiro mecanismo de fidelizar o usuário, “vendendo” os produtos 

informacionais com eficiência, eficácia e cortesia. Fatores esses, que encantam e 

fidelizam ainda mais os clientes/usuários da contemporaneidade. 

Com os produtos e serviços oferecidos pela biblioteca, o usuário pode 

adquirir informações, gerando conhecimento, de modo a aliar a sua percepção da 

necessidade informacional percebida. Assim, prestar serviços de qualidade, bem 

como oferecer produtos condizentes com a realidade do seu público, faz da 

biblioteca uma referência de disseminação de informação, pertinente a um contexto 

social pautado por uma sociedade globalizada, perpassando por transformações 

significantes, ou seja, uma “[...] instituição voltada para a aquisição, o 

processamento, o armazenamento e a disseminação da informação, que se 

caracteriza como uma organização social de prestação de serviços.” (CARVALHO; 

ALMEIDA, 2009). 

 

4.2 IMPORTÂNCIA DO MARKETING PARA A INFORMAÇÃO 

 

As unidades de informação sejam bibliotecas, arquivos, museus, centros de 

informação ou documentação, entre outros, utilizam marketing mesmo que de forma 

inconsciente. Esse conceito organizacional, introduzido nas unidades de informação 

em meados da década de 1980 (Amaral, 2007), assegura a satisfação do usuário 

em busca de suas necessidades informacionais. Assim, Amaral (2007) destaca que 

a necessidade de aplicar a filosofia administrativa em unidades de informação com o 
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propósito de coletar, tratar, disseminar e usar a informação em caráter estratégico, 

inclusive fazendo uso da informação nos ambientes coorporativos, como elemento 

facilitador das tomadas de decisões. 

Nesse contexto, 

 

Marketing da informação é o processo gerencial de toda variedade de 
informação (tecnológica, científica, comunitária, utilitária, arquivística, 
organizacional ou para negócios) utilizada em todo tipo de organização, 
sistema, produto ou serviço sob a ótica de marketing, para alcançar a 
satisfação dos diversos públicos da organização, sistema, produto ou 
serviço, quando são utilizadas técnicas na realização e valorização das 
trocas de valores, beneficiando todos os elementos, que interagem na troca, 
para garantir a sobrevivência da organização, do sistema, do produto ou do 
serviço no seu mercado de negócio. (AMARAL, 2007, p. 21) 

 

Essa definição proposta por Amaral (2007) corrobora com o conceito de 

marketing apresentado por Phillip Kotler nos idos dos anos 1950, quando se pensou 

na adequação da filosofia empresarial às novas tendências mercadológicas. Daí a 

necessidade de pensar no mercado e na reação do mercado com o seu produto ou 

serviço ofertado, com o propósito de satisfazer as necessidades dos consumidores. 

É nesse ponto de convergência que se insere, nas unidades de informação, a 

importância dada aos conceitos ora apresentado. Visto que, a filosofia de marketing 

se adéqua às organizações que não visam lucro, na medida em que facilita a 

realização de trocas entre a unidade de informação e o seu usuário, por exemplo, 

utilizando um mercado propício que se concretiza pela análise, planejamento e 

implantação de atividades que visam a criação de produtos e serviços 

informacionais, e nas ações de distribuição e divulgação/comunicação com seu 

público (Amaral, 2007). 

Por outro lado, Vergueiro (2007) destaca a importância da utilização dos 

conceitos e práticas da filosofia organizacional aplicadas nas unidades de 

informação, de modo a evoluir o próprio conceito de organização, o que representa 

uma evolução para o negócio da informação. Assim, “passaram a ser gerenciadas 

sob o foco dos benefícios que geravam como resultados dos investimentos físicos, 

humanos e materiais” (ibid., p. 64), ocasionando a mudança dos valores percebidos 

pela sociedade. 

Consequentemente, surge a necessidade de estabelecer um relacionamento 

vindouro com o cliente da informação, ou seja, o usuário. Segundo Vergueiro (2007), 

com o surgimento ou a adequação das exigências da sociedade competitiva, as 
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unidades de informação foram, basicamente, se modificando a realidade de forma a 

se manter no mercado altamente exigente e, assim, a inserção do profissional da 

informação engajado na filosofia empresarial, em fazer com que a sociedade 

reconhecesse o valor da profissão. Deste modo, o relacionamento profícuo entre a 

biblioteca, por exemplo, e o seu público faz com que a sociedade reconheça a 

importância em difundir informação no seu âmbito. 

 

No negócio da informação, clientes querem encontrar o que precisam, mas 
não querem pesquisar. Pesquisar é o serviço do profissional da informação. 
Portanto, este não deve tentar fazer os mercados se adaptarem a sua 
conveniência. Os clientes e mercados não se adaptam a outra conveniência 
senão a deles. Se ao invés de responder ao mercado, o profissional da 
informação tentar fazê-lo responder a si, ele estará na mais escorregadia 
das ladeiras (AMARAL, 1990, p. 8). 

 

Outrossim, ouvir o usuário da informação, identificando suas demandas, 

conhecendo seu comportamento em relação à busca pela informação, é um ponto 

de partida para os gestores da unidade de informação tomarem decisões assertivas, 

com a inserção da técnica de marketing (BAPTISTA, 2007). Dessa forma, os 

usuários podem obter aquilo que necessitam e desejam, com maior rapidez, 

facilitados pelo uso correto dos mecanismos de busca de informação. 

Baptista (2007) destaca ainda que, o reconhecimento da importância do 

marketing para o planejamento de produtos e serviços de informação é uma tarefa 

incipiente, pois falta aos gestores ainda credibilidade aos conceitos e funcionalidade 

dessas ações. E relata: 

 

A técnica de marketing pode ser aplicada para verificar a imagem da 
instituição, para esclarecer a comunidade sobre um produto ou para 
conhecer melhor sua comunidade e oferecer produtos adequados às 
demandas identificadas. Porém, sua adoção pode e dever ser mais ampla, 
não só contemplar os aspectos específicos de uma mudança ou 
esclarecimento, mas ser adotada como uma forma de gerenciar todos os 
recursos da unidade de informação de maneira estratégica. Pode-se adotar 
marketing como princípio geral ou filosofia administrativa para gerir a 
unidade de informação como um todo (BAPTISTA, 2007, p. 84). 

 

Defende ainda a autora a adoção de marketing como uma evolução para as 

unidades de informação, usando a filosofia na promoção da unidade como um todo 

e não em partes. Corroborando mais uma vez com a Teoria de Sistemas 

(CHIAVENATO, 2000) e em busca de resultados sinérgicos, onde agregam-se 
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valores percebidos no mercado e projeta uma imagem satisfatória e atrativa da 

unidade de informação. 

Diante a necessidade de promover a imagem organizacional, Amaral (1999, 

p. 44) citada por Baptista (2007, p. 84) propõe objetivos para o emprego do 

composto promocional em unidades de informação, como sendo: 

 

1. Tornar a unidade de informação e seus produtos conhecidos pelos 
usuários; 

2. Tornar o ambiente da unidade de informação e seus produtos atraentes 
para os usuários;  

3. Mostrar aos usuários como usar os produtos e os serviços de 
informação; 

4. Evidenciar os benefícios dos produtos e dos serviços oferecidos; 
5. Manter os usuários, constantemente, bem informados sobra a atuação 

da unidade de informação, dos seus produtos e dos seus serviços 

 

Desse modo, atinge-se o propósito do composto promocional, na medida em 

que a comunicação entre a unidade de informação e seu público é favorecida por 

ações conjuntas, com ênfase no usuário. Baptista (2007, p. 93), ainda destaca que,  

 

é importante que o usuário tenha a melhor imagem dos serviços prestados 
pela unidade de informação. Para conquistar sua confiança, é preciso que a 
unidade ofereça produtos e serviços baseados em suas necessidades, 
prestando-lhe um bom atendimento e que isso seja percebido por ele. 

 

Entretanto, a utilização das ferramentas do composto promocional deve estar 

alinhada aos propósitos do planejamento de marketing, onde se integra as ações 

conjuntas para atingir seus objetivos. Essas ações corroboram com o objetivo de 

manter sempre satisfeito o usuário da informação. 

Silva (2008) apresenta uma proposta para motivar e atrair o usuário das 

bibliotecas universitárias, onde destaca a importância do composto promocional na 

atratividade e em tornar visível a biblioteca aos olhos do usuário. Assim, destaca que 

a apresentação visual da biblioteca deve ser um ponto a ser considerado. 

A autora destaca exemplos de divulgação em uma biblioteca universitária, a 

saber: 

Anúncios no jornal do campus e na rádio universitária, outdoors dentro do 
campus, nas saídas e em locais de grande circulação do público-alvo, no 
restaurante universitário, pontos de ônibus, ônibus circular e de linha, 
merchandising durante as aulas, filmes, cartazes, manuais, folhetos, 
painéis, símbolos e logotipos (que caracterizem a imagem da biblioteca) 
(SILVA, 2008, p. 7). 
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Esses exemplos apresentados coadunam com o propósito de Amaral (1999 

apud Baptista, 2007), quando estabelece os objetivos da promoção e destaca que a 

comunicação, através do composto promocional (promoção) é a função de 

marketing que mais se destaca na informação (AMARAL, 2001). Desse modo, 

promover a biblioteca com uso de ferramentas promocionais é uma ação satisfatória 

e sinérgica, pois os resultados almejados serão além do esperado. 

Silva (2008) ainda destaca que para as bibliotecas se tornarem mais 

atraentes, algumas ações do ambiente físico devem ser levadas em consideração. E 

sugere: 

Adquirir estantes mais modernas, providenciar sinalização eficiente, 
reformar a iluminação, alterar o layout em função da circulação dos 
usuários, criar salas amplas e confortáveis para leitura, construir salas de 
estudos individuais, equipar salas com multimídia, videoteca, dvdteca e criar 
uma área de socialização [...] (Silva, 2008, p. 12) 

 

Outrossim, a aplicação de marketing em unidades de informação, em um 

conjunto integrado de ações, valoriza o produto e o servido ofertado, agregando 

valor que é percebido pelo usuário como “um algo mais” oferecido. Até mesmo uma 

comunicação eficiente chama a atenção do usuário. Um folder bem elaborado, um 

cartaz indicativo, são mecanismos, conforme Amaral (2001), que promovem a 

informação e portanto a biblioteca ou outra unidade de informação. 

Logo, ao perceber o seu mercado, a biblioteca deve estar “antenada” com as 

mudanças desse ambiente, adaptando-se ao cotidiano das ações e em busca de 

melhorias contínuas, primando pela gestão de qualidade dos seus produtos e 

serviços, itens esses que valorizam ainda mais a relação biblioteca/usuário. 

Diante o exposto, tornar a biblioteca visível aos olhos do usuário será uma 

tarefa mais fácil e agradável para o gestor e demais profissionais da informação, no 

momento em que as ações estão integradas, com a visão do todo e com a 

percepção das necessidades informacionais dos usuários, a biblioteca se torna um 

referencial de atratividade para seu público. 
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5 BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA EM SALVADOR: A PESQUISA 

 

 

5.1 O UNIVERSO DA PESQUISA 

 

As bibliotecas universitárias aqui selecionadas encontram-se nas IES da 

cidade de Salvador – BA, em universidades constituídas de caráter público e de 

caráter privado, conforme distribuição apresentada no quadro 3, onde encontram-se 

as bibliotecas que atendem aos alunos do curso de Administração. 

 

 

Quadro 3: Universo da Pesquisa 

IES 
Quanto ao 

caráter 
Campus 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) Pública 
Escola de 

Administração 

Universidade Católica do Salvador (UCSAL) Privada Pituaçu 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB) Pública Cabula 

Universidade Salvador (UNIFACS) Privada Iguatemi 

Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

 

 

Delimitou-se para a pesquisa 1 (uma) instituição de caráter público, a 

Biblioteca Setorial da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) e 1 (uma) instituição de caráter privado, Biblioteca Setorial do Campus de 

Pituaçu, na Universidade Católica do Salvador (UCSAL).  

A pesquisa realizada na Universidade do Estado da Bahia (UNEB) foi utilizada 

para fins de pré-teste da entrevista com o gestor, desta forma não configura como 

amostra selecionada. Já a Universidade Salvador (UNIFACS) não autorizou a coleta 

de dados. 
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5.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa realizada caracteriza-se em um estudo exploratório e descritivo 

com abordagem de cunho qualitativo. A abordagem qualitativa aqui utilizada tem 

como objetivo analisar e interpretar os dados obtidos na pesquisa de campo, em um 

embasamento não estatístico. As técnicas utilizadas na pesquisa de campo foram: o 

diário de campo, a entrevista estruturada com os gestores das bibliotecas e a 

aplicação do questionário com os usuários, estudantes do curso de Administração. 

Privilegiou-se aqui estudar os alunos do curso de Administração, devido ao 

caráter interdisciplinar que justifica essa pesquisa, ao propor investigar temas 

relacionados à área de formação desses usuários. Uma vez que, ao se 

denominarem concluintes do referido curso, os mesmo já adquiriam conhecimentos 

relacionados com a temática do marketing e pela possibilidade de identificar nas 

bibliotecas, a potencialidade de inserção do tema proposto. 

Na qualidade de Gestor das bibliotecas, o bibliotecário chefe é o sujeito que 

se apresenta nessa pesquisa, ou seja, privilegiou-se a figura hierárquica presente 

nas unidades de informação e destacou-se esse profissional constante na estrutura 

organizacional, como o cargo de maior relevância e destaque.  

Logo, em cada unidade pesquisada consta de apenas 1 (um) bibliotecário 

chefe. Para realizar a leitura das representações gráficas a seguir, utilizou-se a 

denominação “B” para bibliotecário gestor, seguido da numeração 1 (um) ou 2 (dois), 

conforme a IES selecionada. Optou-se por não citar os nomes dos entrevistados 

para preservar sua identidade e privacidade na pesquisa. As entrevistas foram 

realizadas no período de 28 e 29 de abril de 2011. O quadro 4 demonstra a 

distribuição dos gestores nas respectivas bibliotecas das universidades 

selecionadas. 

 

Quadro 4: Distribuição dos Gestores nas unidades entrevistadas 

IES 
Quantidade de 
bibliotecário 

Chefe 

Quantidade de 
entrevistados 

Denominação 

UFBA 1 1 B1 

UCSAL 1 1 B2 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 
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No que tange aos usuários das Bibliotecas Universitárias entrevistadas, estes 

são integrantes das turmas do curso de Administração, concluintes no semestre 

2011.1. Assim, na UFBA, encontram-se matriculados um total aproximado de 63 

alunos. Já na UCSAL, o total de alunos concluintes foi de aproximadamente 60 

matriculados. A seleção da amostra não-probabilística se deu através do critério 

acidental. Arbitrariamente, foi escolhido um percentual de 50% do total de alunos 

matriculados e selecionados para responder os questionários, conforme demonstra o 

quadro 5. 

 

Quadro 5: Distribuição dos usuários selecionados 

IES Matriculados Selecionados 
(50%) 

Questionários 
respondidos 

UFBA 63 32 28 

UCSAL 40 20 17 

Total 103 52 45 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 

 

Os questionários foram distribuídos em um total de 52 aos usuários presentes 

no período da coleta de dados, porém apenas 45 foram respondidos. Os referidos 

dados foram coletados no período compreendido entre 11 de abril a 06 de maio de 

2011, onde foram aplicados questionários com os usuários das bibliotecas 

selecionadas, alunos do curso de Administração em semestres finais, ou seja, 

concluintes do curso. 

 

 

5.3 RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

Foram entrevistados gestores/profissionais da informação, das bibliotecas 

pesquisadas, onde realizou-se entrevista semi-estruturada, com uso de roteiro, 

constante no apêndice A. 
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Os questionários aplicados, conforme apêndice B, foram estruturados em 

questões abertas e fechadas que tratam do tema proposto. Os respondentes, 

usuários da informação, são alunos do curso de Administração. 

Quanto ao perfil dos entrevistados, o quadro 6 demonstra as características 

do profissional das bibliotecas selecionadas. 

 
 

Quadro 6: Características e perfil profissional dos gestores entrevistados 

Características 
UFBA 

(B1) 

UCSAL 

(B2) 

Formação Acadêmica Especialista Especialista 

Tempo de atuação na biblioteca 
De 15 a 25 

anos 
De 20 a 25 

anos 

Sexo Feminino Feminino 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 
 

Quanto ao perfil do profissional (quadro 6) presente nas bibliotecas 

selecionadas, percebe-se que o grau de formação acadêmica é de pós-graduação 

em nível de especialização, tendo o bibliotecário B2 iniciado o curso de mestrado, 

porém o mesmo não o concluiu. 

Em relação à quantidade de profissionais presentes na biblioteca, conforme 

demonstrado no quadro 7, observou-se que, além do gestor, existem outros 

profissionais com formação em Biblioteconomia, sendo que na UFBA, existem ao 

todo 2 (dois) profissionais e na UCSAL existe uma quantidade superior a 3 (três) 

profissionais (incluindo os gestores entrevistados), porém não informado pelo gestor 

B2. O que denota ainda uma quantidade relativamente baixa, em relação à 

necessidade de profissionais atuantes nas bibliotecas universitárias. 

 
 
 
 
 
 
 



74 

 

Quadro 7: Quantidade de profissionais bibliotecários existentes na biblioteca 

Quantidade (incluindo o gestor) UFBA UCSAL 

1 profissional   

2 profissionais X  

3 profissionais   

Mais de 3 profissionais  X 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 
 
Privilegiou-se na unificação dos respondentes da amostra selecionada, ou 

seja, os usuários apresentados nessa pesquisa, correspondente à soma dos 

estudantes da UFBA e da UCSAL.  

Quanto aos usuários/estudantes, de acordo com a distribuição etária, 

observou-se que, na sua maioria, encontram-se na faixa entre 26 e 32 anos (47%), 

conforme demonstra o gráfico 1. Seguidos de 24% por 18 a 25 anos, 18% tem entre 

33 e 40 anos, 7% tem mais de 48 anos, e 4% tem idade entre 40 e 47 anos. 

 
 

Gráfico 1: Idade dos usuários respondentes 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 
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Ainda relacionado ao perfil dos alunos respondentes, e com relação à 

distribuição percentual por sexo, a maioria do público, com 60%, é do sexo feminino, 

seguido de 40% do sexo masculino. O que denota a realidade do curso de 

administração, sendo ocupado em sua maioria por pessoas do sexo feminino, 

conforme demonstra o gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Sexo dos usuários respondentes 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 

 

Procurou-se conhecer a percepção do gestor em relação aos principais 

serviços procurados pelo usuário, conforme demonstra o quadro 8. Na UFBA indica 

que o usuário, em sua maioria, vai à biblioteca em busca do serviço de empréstimo, 

mas também, usam o espaço e salas individuais para leituras. Já na UCSAL, indica 

que todos os serviços mencionados são praticados pelos usuários. 

 

 

Quadro 8: Serviços mais procurados pelos usuários na visão do gestor 

Serviços procurados UFBA UCSAL 

Empréstimo de materiais x x 

Consulta ao acervo de periódicos/obras de referências 
(dicionários, enciclopédias, anuários) 

 x 

Orientação técnica (apoio na normalização de trabalhos 
acadêmicos) 

 x 

Leitura de assuntos diversos  x 

Uso de salas de estudos individual/reunião em grupo x x 

Utilização de recursos audiovisuais/internet  x 

Outros     
Fonte: Pesquisa de campo (2011) 
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O quadro 9 demonstra hierarquicamente, na percepção do gestor, o tipo de 

público que mais frequenta a biblioteca, sendo o grau 1 (um) aquele que mais 

frequenta, e grau 5 (cinco) o que menos frequenta. 

 

 

Quadro 9: Tipo de público que mais frequenta a biblioteca na visão do gestor 

Tipo de Público UFBA UCSAL 

Estudante de Graduação 1 1 

Estudante de Pós-graduação 2 2 

Professor/Funcionário 3 4 

Pesquisador 4 3 

Comunidade Externa 5 5 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 

 

Percebe-se ainda, conforme demonstrado no gráfico 3, que o estudante de 

graduação é o que mais frequenta a biblioteca, na percepção do gestor, em seguida 

pelo estudante de pós-graduação. Porém há uma percepção diferenciada dos 

gestores da UFBA e da UCSAL, quanto à frequência dos professores e funcionários 

e dos pesquisadores. Na UFBA, os professores frequentam mais a biblioteca do que 

os pesquisadores, visto que na UCSAL essa percepção é invertida. A comunidade 

externa ainda tem pouca participação no uso e frequência à biblioteca.  
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Gráfico 3: Tipo de público que mais frequenta a biblioteca na percepção do gestor 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 

 

No que se refere à percepção do usuário em relação ao uso da biblioteca, em 

sua unanimidade, 96% informaram que usam a biblioteca para aquisição de 

informação, e 4% informaram que não usam. Isso demonstra o potencial de uso da 

mesma e o possível comportamento do usuário em relação à unidade de informação 

em estudo, conforme demonstra o gráfico 4. 

 
 

Gráfico 4: Uso da biblioteca pelo estudante 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 
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Da mesma forma com que buscou-se conhecer o uso da biblioteca, também 

procurou-se verificar, na percepção do usuário, a frequência com que esse uso 

acontece. Conforme se verifica no gráfico 5, que 36% dos respondentes vão à 

biblioteca semanalmente, seguido de 27% que informa usar a biblioteca 

quinzenalmente. Observa-se que 2%, o equivalente a 1 (um) usuário, informa usar a 

biblioteca diariamente e 2% deles informa que ocasionalmente usa a biblioteca 

(Outros*), ou seja, por alguma ocasião, se dirige a biblioteca, por motivo não 

revelado. 

 
 

Gráfico 5: Frequência de utilização da biblioteca pelos usuários 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 
 

No que se refere aos serviços oferecidos pelas bibliotecas, os gestores 

informam os serviços que identificam como os que mais atraem seus usuários. 

Assim: 

 

Apesar de oferecermos um serviço muito básico, o espaço físico é muito 
procurado, temos também a possibilidade de uso dos computadores com 
acesso a internet. Muitas vezes, o usuário vem aqui só para usar as 
instalações [espaço físico]. É um espaço agradável que prima pela sua 
apresentação visual (B1). 
 
 
Aqueles que oferecem mais facilidades e rapidez no atendimento, em 
especial as pesquisas feitas em bases de dados encaminhadas por e-mail, 
para o usuário (B2). 
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Na intenção de verificar a percepção dos gestores das bibliotecas quanto aos 

motivos que levam o usuário a frequentar a biblioteca, o quadro 10 demonstra a 

realidade. 

 

Quadro 10: Motivação para uso da biblioteca na visão do gestor 

Motivação para uso da biblioteca 

  
UFBA 

  

  
UCSAL 

  

Sempre Nunca Algumas 
vezes 

Sempre Nunca Algumas 
vezes 

Indicação de terceiros  X     X     

Procura por livros específicos indicados 
por professores 

X     X     

Pela importância do autor    X      X 

Disponibilidade de material (obra) na 
biblioteca 

    X X     

Pela relevância do tema em estudo X     X     

Pela qualidade dos serviços prestados  X        X 

Por um material de campanha 
publicitária realizada pela universidade 

  X       X 

Outros (Especifique)             

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 

 

Os gestores, conforme tabela acima, demonstram conhecer os interesses dos 

usuários e destacam: 

 

Quanto a indicação de terceiros, os alunos de graduação, que são a maioria 
do público, vem em busca da obra indicada pelo professor. São aqueles 
livros que o professor fala em sala de aula e que o aluno quer somente 
aquele. O professor muitas vezes adota um determinado livro e indica a 
biblioteca. Aqueles que não são alunos sempre são indicados por terceiros 
ou viram no site da universidade. [...] Outro fator relevante é o tema de 
estudo, a biblioteca está situada em uma escola de Administração, então 
parte-se do princípio que teremos demandas da área. Nosso marketing é 
que temos um espaço agradável, somo conhecidos como uma biblioteca 
que oferece um espaço de qualidade (B1). 

 

Os alunos procuram a biblioteca por indicação dos professores, em busca 
de obras específicas que o professor comentou (B2). 
 

 

Em relação ao usuário, buscou-se, também, verificar qual motivação o leva 

em busca da informação na biblioteca, pode-se observar no gráfico 6 a relação dos 

principais fatores. Assim, 40% dos respondentes são motivados a usar a biblioteca 
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para realizar pesquisas de trabalhos acadêmicos. Um segundo item motivacional, é 

o empréstimo de livros indicados pelos professores, com índice de 26%, uma 

representatividade e um impulso ocasionado por indicação de terceiros. Outro fator, 

também relevante, com 17% é indicado pelo uso do espaço físico para 

desenvolvimento de leituras e estudos acadêmicos. Isso deve ser levado em 

consideração, quando se propõe investimentos na área física da biblioteca. O item 

“outros” foi informado como a utilização do espaço de outra biblioteca, além da 

pesquisada, ou seja, o usuário não frequenta a biblioteca da universidade. 

 

 

Gráfico 6: Motivação do usuário para uso da biblioteca 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 

 

No que se refere ao livre acesso ao acervo das bibliotecas selecionadas, os 

respondentes da Biblioteca da UFBA informam não ter acesso ao acervo, devido a 

uma política interna da gestão, o que não impede o acesso à informação. Já os 

respondentes da Biblioteca da UCSAL informam ter livre acesso ao acervo. O 

Gráfico 7 demonstra a informação. 
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Gráfico 7: Livre acesso ao acervo 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 

 

Buscando identificar os mecanismos de busca de informação nas bibliotecas 

universitária selecionadas, de acordo com a necessidade do usuário, as informações 

contidas no gráfico 8 demonstram os caminhos percorridos. Em sua maioria, com 

45% dos respondentes, indica que utiliza terminais on-line para realizar a pesquisa, 

isso devido ao não acesso ao acervo por parte dos usuários da Biblioteca da UFBA, 

e em alguns casos, também observado na UCSAL.  

O mecanismo de busca on-line é uma ferramenta auxiliar para ter acesso à 

informação. Os respondentes que tem acesso livre ao acervo, com 33%, informam 

que buscam a informação diretamente na estante ou no acervo. Ainda com 20% dos 

respondentes, utilizam a orientação do profissional presente na biblioteca para 

auxiliá-lo em sua busca. Apenas 1 (um) usuário, correspondente a 2% dos 

respondentes, informa que utiliza ou já utilizou as fichas impressas para referenciar a 

sua busca. Apesar de ainda existirem nos espaços físicos, essas fichas, conforme 

observado na pesquisa, são pouco utilizadas pelos usuários. 
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Gráfico 8: Mecanismos de busca utilizados pelos usuários 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 

 

Ao serem questionados se conhecem os serviços disponíveis em uma 

biblioteca universitária, 82% dos respondentes informam que conhecem os serviços, 

sendo que 18% informam não conhecer os serviços. Essa realidade é demonstrada 

no gráfico 9. 

 

Gráfico 9: Conhecimento dos serviços da biblioteca 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 
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Daqueles que responderam conhecer afirmativamente os serviços da 

biblioteca universitária de sua IES, identificam gráfico 10, os principais serviços 

utilizados. Em sua maioria, com 40% das indicações, informa que o serviço de 

empréstimo domiciliar é o mais popular. Seguido com 22% do uso do espaço para 

pesquisa e leitura, o que destaca um potencial a ser explorando como atrativo para ir 

à biblioteca. Em seguida, 18%, informam que utilizam a consulta ao acervo de 

periódicos, com 16%, os respondentes utilizam os serviços de normalização de 

trabalhos acadêmicos e com 4% fazem uso de leituras diversas, o que também 

demonstra utilizar o espaço físico para esse fim. 

 

 

Gráfico 10: Serviços utilizados pelos usuários 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 
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As informações constantes na tabela 1 demonstram o grau de avaliação do 

espaço físico pelo usuário, quando inquiridos de qual item são mais importantes 

conter ou estiver em perfeita condição de uso. 

 

Tabela 1: Grau de importância do aspecto físico da biblioteca 

Aspectos Físicos (n1) (n2) (n3) (n4) (n5) (n6) 

Climatização 1 5 5 12 8 17 

Acessibilidade a 
internet/tecnologias de 
comunicação 

7 10 7 7 7 7 

Facilidade de localizar o 
título escolhido 

14 14 6 7 3 1 

Espaço para leitura 
(salão/salas 
individuais/sala para 
grupos) 

11 7 8 8 8 3 

Consulta ao acervo 19 8 5 5 5 3 

Iluminação adequada 2 9 4 9 13 8 
Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 

 

A avaliação dos aspectos físicos aqui evidenciados foi hierarquizada em uma 

escala de 1(um) a 6 (seis), onde 1 (um) representa o maior grau de importância, 

sendo o 6 (seis), o grau de menor importância. Conforme observado, os 

respondentes indicaram que a consulta ao acervo deve ser o item de maior 

importância. Acesso livre ao acervo, segundo os respondentes, facilita o acesso à 

informação com maior rapidez. O item que se destacou com o menor grau de 

importância foi a climatização do ambiente, visto que em alguns casos, foi detectado 

com um certo grau de importância, mas as informações identificadas perpassam por 

outros itens como a facilidade de localizar o livro no acervo, o que representa a 

necessidade de organizar a informação no ambiente. 

Quanto ao atendimento prestado pelo bibliotecário/profissional da informação, 

os respondentes caracterizam a sua percepção em relação ao atendimento 

recebido, conforme consta na tabela 2. A avaliação também foi hierarquizada, sendo 

que o grau 1 (um) representa o maior índice de importância e o grau 5 (cinco), o 

menor índice de importância. 
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Tabela 2: Grau de importância quanto ao atendimento da biblioteca 

Atendimento (n1) (n2) (n3) (n4) 
(n5) 

Atendimento a sua necessidade 

de informação individualmente 
15 11 10 4 5 

Cordialidade 8 7 8 14 8 

Simpatia e Empatia 11 7 9 9 10 

Prontidão e Iniciativa 7 9 9 9 11 

Habilidade e Competência 13 11 7 8 4 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 

 

As informações constantes na tabela acima indicam que o atendimento 

individual a necessidade de informação, é o item mais importante em relação ao 

atendimento, uma vez que o usuário prefere, conforme observado, um atendimento 

diferenciado por parte do bibliotecário/profissional da informação. Por outro lado, o 

item prontidão e iniciativa, obteve o menor índice de importância. Observa-se que o 

usuário, também destacou a habilidade e competência desse profissional, em 

atendê-lo. 

Em relação ao funcionamento da biblioteca, os gestores identificam no item 

que se refere ao seu horário de funcionamento, com unanimidade que o horário de 

funcionamento é satisfatório, conforme demonstra o gráfico 11. 

 

Gráfico 11: Horário satisfatório de funcionamento da biblioteca 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 
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Assim, destacam: 

 

O horário de funcionamento de biblioteca é um privilégio, aqui funciona das 
07h30min às 21h20min, de segunda a quinta, das 07h30min às 20h30min 
às sextas-feiras e das 08h00 às 12h00, no sábado (B1). 
 
O nosso horário de funcionamento é das 07h às 22h, de segunda a sexta e 
das 07h às 14h aos sábados, cobrindo todos os horários de aulas (B2). 

 

Partindo da percepção do conceito de marketing, o bibliotecário B1 destaca a 

importância desse conceito e a sua visão de marketing: 

 

a venda de uma imagem, vende-se uma imagem, como nós somos um 
sistema de bibliotecas, nós temos que ter essa imagem institucional de 
sistema de bibliotecas, o que não acontece e não se promove ações 
isoladas, não tem nada no sistema de bibliotecas estruturado com relação 
ao marketing... Acontece que há uma falha muito grande por parte dos 
profissionais, onde vende-se uma imagem e se joga para o leitor. (B1) 

 

Porém devido à possível falha relatada pelo profissional B1, percebe-se que 

existe um despreparo profissional em relação ao atendimento do usuário, como 

tratar a informação, como prestar um serviço de qualidade e, ainda segundo o gestor 

B1, a falha do serviço público impede que seja levado adiante. Necessita-se 

 

estimular o aluno a usar a biblioteca, por falta de recursos, não existe um 
programa institucional que crie uma marca para a biblioteca (B1). 

 

A concepção que o gestor B2 tem acerca do marketing, de que  

 

é uma ferramenta muito importante para serviços de atendimento ao público 

(B2). 

 

Ao serem questionados sobre a sua percepção da utilização do marketing na 

biblioteca, os gestores entrevistados, foram unânimes em afirmar que é uma 

ferramenta “importante”, sendo que o gestor B1, também destaca como uma 

ferramenta “eficaz”, conforme demonstra o quadro 11. 

 

 

 

 



87 

 

Quadro 11: Percepção dos gestores quanto à utilização de marketing na biblioteca 

Percepção UFBA UCSAL 

Importante X X 

Necessário   

Eficaz X  

Não se aplica à biblioteca   

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 

 

Ao ser questionado se a universidade possui algum programa de marketing 

destinado à biblioteca, o gestor B1 afirma que “não possui”. Já o gestor B2 afirma 

que possui e relata que foi implementado com o intuito de  

 

criar uma imagem positiva entre os usuários da biblioteca e principalmente 
atraí-los para utilização dos serviços oferecidos (B2). 

 

Ao serem questionados da existência de um setor de marketing na biblioteca, 

os gestores informam: 

 

Não existe, apenas são tratadas questões da biblioteca central de maneira 
incipiente (B1).  

 
Não exatamente de marketing e sim de comunicação, da administração 
central [reitoria], nós utilizamos sempre. Quando se quer desenvolver 
alguma campanha, a gente faz uso (B2). 

 

Ainda: 

 

Um problema seríssimo é que nós não temos rubrica com certeza voltada 
para marketing, que é um erro do serviço público, sabe-se que, de uma 
forma ou de outra, é um marketing de você vender [...] Quando se trabalha 
com a informação, o marketing vai mais além de querer vender o peixe, e o 
nosso diferencial é estimular o aluno a utilizar a informação. Então nós não 
temos isso... (B1) 

 

O gestor B1 tece mais comentário sobre o conceito e aplicação de marketing 

na biblioteca, como segue: 



88 

 

Nós temos poucos produtos, vendemos poucos produtos. Temos, por 
exemplo, o portal de periódicos, uma ferramenta fantástica, ele é muito mal 
divulgado [...] tem atividades dentro da biblioteca que às vezes não 
contempla esse tipo de trabalho, é um trabalho que você tem que ser mais 
agressivo... (B1) 

 

Já o gestor B2, destacou a importância de ter pessoal qualificado para o 

atendimento: 

 

Nós tornamos o serviço com maior qualidade e com pessoas que tem 
aquela motivação para desenvolver determinadas atividades [...]  além do 
estagiário de biblioteconomia, temos estagiários de nível médio e pessoas 
do programa jovem aprendiz, sem falar é claro no nosso principal apoio que 
é o auxiliar de biblioteca (B2). 
 

 

O gestor B1 informa que o setor de atendimento é a linha de frente da 

biblioteca, assim: 

 

Quem vende a biblioteca é o pessoal do balcão, utiliza-se nessa interface 
livro e aluno, prestando atendimento e dando alternativas e o nosso trabalho 
é exatamente este, a gente vende a nossa imagem na proporção que o 
leitor chega, se eu não tenho o livro procurado, digo para ele que no 
momento não temos determinado livro, mas temos “aquele” e que pode 
atender a sua necessidade de informação [...] uma relação corpo a corpo 
(B1). 

 

Ainda em relação aos gestores das bibliotecas, ao serem questionados sobre 

as técnicas de marketing que são utilizadas pela biblioteca, quadro 12 demonstra a 

realidade informada: 

 

Quadro 12: Técnica de Marketing utilizada pela biblioteca segundo o gestor 

Técnica UFBA UCSAL 

Palestras  X 

Folder X X 

Site da Biblioteca  X 

Boletim Informativo   

Cartaz X X 

Visita Guiada  X 

Outros  X 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 
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O item “outros” foi informado pelo gestor B2 como sendo: 

 

A divulgação e operacionalização de serviços com a utilização de recursos 
das bases de dados que administramos (B2). 

 

Em relação às técnicas de marketing, o gestor B1 informa que 

 

As que usamos são aquelas que vêm da biblioteca central, partindo do 
principio que essa parte tem que ser institucionalizada. Mas aqui agente faz 
o seguinte: usamos cartazes tipo aviso simples “não é permitido refeições 
dentro da biblioteca”. [...] Há necessidade de padronizar, caso isso ocorra 
[...] Devemos fazer um plano para enumerar as dificuldades das bibliotecas, 
quais são as mais sérias, no dia a dia com o nosso leitor, como tratar o livro, 
fazer uma campanha. Agente usa o mecanismo de cartaz, mas de maneira 
incipiente, o folder a gente usa, pois é distribuído pela [biblioteca] central 
(produzido e pensado) [...] não temos site específico (B1). 

 

Com relação ao usuário, buscou-se também identificar as técnicas de 

marketing utilizadas pelas bibliotecas universitárias, onde foi questionado se os 

respondentes conhecem algum procedimento de divulgação dos produtos e 

serviços. Foram unânimes em responder, com 73%, que as bibliotecas “não” utilizam 

meios de divulgação. Um percentual menor, em torno de 27% informa que “sim”, a 

biblioteca utiliza algum recurso para divulgar os produtos e serviços. O gráfico 12 

demonstra essa realidade. 

 

Gráfico 12: Utilização de recursos para divulgar a biblioteca 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 
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Quanto ao estímulo que as bibliotecas utilizam para promover seus produtos, 

na percepção dos usuários, em sentir-se atraído a usar a biblioteca, o gráfico 13, 

demonstra que 82% não tem estímulo percebido para utilizar a biblioteca, porém 

18% informam ter se estimulado a usar a biblioteca, através de algum esforço de 

marketing. 

 
Gráfico 13: Estímulo percebido pelo usuário 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 
Buscando identificar, com os respondentes da questão anterior, aqueles que 

responderam sim, com 18%, o equivalente a 8 (oito) usuários, as ferramentas 

mercadológicas que foram decisivas na escolha pela biblioteca, ou seja, qual item 

ajudou o usuário a chegar até a biblioteca universitária que ele usa. A tabela 3, 

abaixo e o gráfico 14 demonstram essas informações.  

 

Tabela 3: Ferramentas mercadológicas influentes na decisão do usuário 

Ferramenta (n) (%) 

Folder 2 25% 

Cartaz 2 25% 

Banner 0 0% 

Folheto explicativo 2 25% 

Encarte de jornal 0 0% 

Outro 1 12% 

Nenhum 1 12% 

Total 8 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 
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Gráfico 14: Ferramentas influentes na decisão do usuário 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 

 

Observa-se que as ferramentas “folder”, “cartaz” e “folheto explicativo” foram 

mencionadas com percentual igual (25%). Um item destacado, é o item “outro”, 

mencionado por 1(um) usuário, correspondente a 12%, como aquele que não utiliza 

a biblioteca de sua universidade, mas sim a biblioteca do ambiente corporativo, onde 

destaca-se como a utilização de divulgação na mídia, seja ela televisiva, ou de 

internet. 

Um item de fundamental importância para conhecer a biblioteca universitária, 

é o serviço de visita guiada que, conforme descrito no capítulo 4, se torna uma 

importante ferramenta para “vender” a biblioteca.  

Assim, o gestor B1, destaca: 

 

Visita guiada não tem. Fazemos assim: quando chega uma turma nova ou 
quando tem evento na escola [de Administração] (semana de calouros), eu 
vou e converso e damos as coordenadas. Os alunos vêm conhecer a 
biblioteca. Às vezes acontece, quando alguém pede, nós fazemos (B1). 

 

Já o gestor B2 informa possuir o serviço de visita guiada, como diferencial 

para a Biblioteca da Universidade. 

Em relação aos usuários, o gráfico 15 demonstra que 20% dos respondentes 

já participaram de visita guiada, e 80% não participaram de visita guida. 
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Gráfico 15: Participação na visita guiada 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 

 

Em relação a importância do Marketing para os serviços de uma biblioteca 

universitária, os usuários foram unânimes em afirmar, com 98%, que é uma 

ferramenta estratégica importante para a sobrevivência da organização. A tabela 4 e 

o gráfico 16, demonstram essa afirmativa. 

 

 

 

Tabela 4: Concordância com a aplicação de Marketing 

Aplicação de Marketing (n) (%) 

Concordo plenamente 44 98% 

Concordo parcialmente 1 2% 

Discordo plenamente 0 0% 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 
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Gráfico 16: Concordância do usuário com adoção de marketing na biblioteca 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 

 

Contudo, há de se observar que 2% dos respondentes, concordam 

parcialmente com essa afirmativa, porém não houve explicação sobre a opinião. 

Segundo as justificativas, sobre essa indagação, alguns respondentes destacaram 

que: 

 

L1. É importante que haja estímulo ao estudante para aumentar o 
interesse. 

L2. A utilização de marketing vai estimular mais os alunos. Uma vez que 
haja artigos e livros novos e isso é, publicado faz com que 
frequentamos mais a biblioteca. 

L3. É necessário para atrair o usuário, com a intenção de capacitá-lo 
para o futuro, já que é dela que se tiram as inovações e conceitos 
básicos ou não. 

L4. Incentivo à leitura. 
L5. Através da divulgação as pessoas ficam conhecendo mais a 

respeito da estrutura, acervo, etc. 
L6. O acesso a informação pela internet é mais rápida, mas a 

comodidade leva o aluno a deixar realmente de ler. É importante o 
estímulo a leitura. 

L7. É preciso que cheguem aos alunos os serviços oferecidos pela 
biblioteca. 

L8. Através da utilização de marketing ficaremos mais atualizados sobre 
novas bases bibliográficas e como opção para aproximar o aluno 
leitor à biblioteca. 

L9. Para estimular aos leitores a escolha certa dos livros, ou assuntos 
que trarão benefícios futuros, aprimoramentos ao intelecto e um 
ótimo entendimento para capacitação e alcance dos objetivos. 

L10. O marketing é muito importante, pois a propaganda estimula os 
estudantes a frequentarem mais a biblioteca, e conhecer mais a 
fundo tudo que ela possa oferecer. 
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L11. Para conhecimento do acervo, serviços e disponibilidade de 
espaço. 

L12. O marketing para os serviços de biblioteca vai estimular mais o 
usuário a leitura e a outros serviços. 

 

Optou-se por preservar a identidade do leitor/usuário respondente do 

questionário, assim, utiliza-se a denominação de L1 a L12 para as respostas 

apresentadas nos formulários. 

Ao investigar os elementos que os usuários consideram mais importantes 

para a biblioteca universitária usar na sua divulgação, são demonstradas no gráfico 

17. Entre as ferramentas que mais obtive destaque, o “cartaz indicativo” e o “folheto 

explicativo”, foram pontuados com 25%, em ambos os casos, como aquelas que 

podem chamar mais a atenção do usuário, a propaganda na mídia foi pontuada com 

23%, a utilização do folder com 22% e a mala direta foi indicada com 4%. O item 

marcador de texto não teve indicação. 

 

 

Gráfico 17: Ferramentas identificadas pelos usuários como as mais importantes 
para divulgação da biblioteca 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 

Ao serem inqueridos sobre a avaliação da divulgação da biblioteca de sua 

universidade, os usuários avaliaram em 42% como uma divulgação insatisfatória, 

seguido de 38% pelo item “não existe”. A avaliação “regular” foi indicada com 16%, 
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já a “satisfatória” obteve apenas 4% das indicações, sendo que a avaliação 

“excelente” não foi pontuada. O gráfico 18 demonstra a avaliação representada. 

 

Gráfico 18: Avaliação da divulgação da biblioteca pelos usuários 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 

No que se refere aos gestores das bibliotecas, quanto ao canal de 

comunicação existente entre a biblioteca e o usuário, o gestor B1 informou que 

oficialmente não possui esse canal. Já o gestor B2 informou existir um canal de 

comunicação entre o usuário e a biblioteca. Assim, o gráfico 19 demonstra a 

situação. 

 

Gráfico 19: Existência de canal de comunicação entre o usuário e a bibioteca 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 
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Referente ao canal de comunicação, os gestores destacam: 

 

Existe de forma informal, de vez em quando recebemos sugestões, mas 
falta a caixa de sugestões. A “caixa”, funciona, recebe-se as sugestões, 
desde um bom atendimento até uma mau atendimento [...] sou a favor de 
um canal aberto, mas temos dificuldades, devido ao coorporativismo [...] 
necessitamos ajustar as possíveis sugestões ou críticas. Não possuímos 
ainda uma caixa, mas já foi discutido no planejamento estratégico e eu 
sugeri que se colocasse uma caixa padronizada para todos os setores da 
escola [...] Existe canal informal, o usário usa também o email instituicional 
da biblioteca, para fazer suas sugestões e reclamações (B1). 
 
Existe um canal pessoal e um canal do aluno no site da Ucsal, eles 
preenchem um formulário e damos um retorno por email às solicitações dos 
usuários (B2). 

 

Ao serem indagados sobre o uso do canal de comunicação pelo usuário com 

propostas de melhorias para a biblioteca, os gestores destacaram que os usuários 

utilizam “sim” o canal para propor melhorias, mesmo a UFBA que não possui um 

canal formal, destaca como “sim” a sua resposta. 

Ainda referente às sugestões dos usuário, questionou-se sobre qual 

tratamento é dado pela gestão da biblioteca. Os gestores informam: 

 

As sugestões referentes ao acervo são tratadas conforme vão chegando, 
por exemplo, os usários utilizam o pergamun, pois tem um canal de 
sugestões para aquisição de livros. De forma informal, procuramos sempre 
ajustar às sugestões dos alunos. A uns anos atrás fizemos uma pesquisa 
sobre a satisfação dos usuários,e fomos pontuados negativamente sobre a 
quantidade do acervo. Os professores ainda indicam livros específicos e os 
alunos não querem outras fontes. Precisamos dismistificar essa prática. O 
nosso acervo ainda é limitado. Mesmo assim, recebemos as sugestões e 
procuramos atendê-las da melhor maneira possível (B1). 
 
São trabalhados caso a caso, muitas vezes atendidas, quando as sugestões 
são viáveis em caso negativo, explicamos para o aluno o porque do não 
atendimento. Existem outras sugestoes dos alunos que são trabalhadas 
junto ao setor de comunicação para ser tratadas junto aos departamento. 
Os alunos gostam muito dos serviços que são oferecidos e nós damos um 
retorno por email. Os alunos se sentem satisfeitos com esse retorno dado. 
Há uma percepção positiva. Nós procuramos oferecer um espaço agradável 
para ser usado (B2). 

 

Em relação aos usuários, os mesmos foram solicitados a proferir sugestões 

para melhorias na divulgação da biblioteca da universidade. Assim, os mesmos 

apresentam: 

L1. Através de cartazes, folders, mas o principal é melhorar a qualidade e 
quantidade de livros oferecidos. 

L2. Divulgação dos serviços disponíveis; propaganda por email ou site; 
“atrativo chamariz”, livros novos. 
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L3. Fazer mais divulgação em folder, cartaz, internet (email) 
L4. Melhorar, com relação ao propósito real da biblioteca, já que não há 

incentiva a leitura, apenas prontidão para empréstimo. 
L5. Buscar meios de incentivos; apresentar livros clássicos e não somente 

didáticos; livros novos e lançamentos. 
L6. Maior organização dos livros na prateleira, devido aos alunos retirarem 

do lugar, dificultado o acesso. 
L7. Atitudes simples como espaço reservado no site, cartazes indicativos e 

lembretes em murais. 
L8. Divulgação das referências bibliográficas no próprio site da universidade, 

e acesso online aos livros e demais referências. 
L9. Maior conhecimento dos acervos, serviços e disponibilidade de espaço, 

pelos professores e servidores da universidade, com divulgação em sala 
de aula/ambiente virtual, etc. 

L10. Fazendo um bom trabalho de marketing que venha a oferecer bons 
serviços para o usuário.  Utilizando também cartazes educativos Essas 
ferramentas devem valorizar seus produtos e serviços à medida que 
supra os desejos e necessidades de seus usuários com a maior 
qualidade possível. 

 

As sugestões acima foram informadas no formulário de respostas dos 

usuários, porém, não houve uma totalidade de respostas, apenas uma pequena 

quantidade, onde foi possível demonstrar. Optou-se também pela preservação da 

identificação dos usuários, sendo denominados de L1 a L10. 

 

 

5.4 CONCLUSÕES DA PESQUISA 

 

 

Ao investigar a utilização de técnicas e ferramentas de marketing pela 

biblioteca universitária permite-nos concluir que as bibliotecas selecionadas 

apresentam certo grau de eficiência e ações incipientes quanto à aplicação da 

gestão que visa estimular o cumprimento dos seus objetivos. 

Assim, a pesquisa privilegia o gestor da biblioteca e o usuário. Os gestores 

selecionados, na sua totalidade são profissionais do sexo feminino, com formação 

na área e apresentam formação continuada em nível de pós-graduação. Trabalham 

na função de bibliotecário chefe, com tempo de atuação na biblioteca selecionada de 

aproximadamente 15 e 25 anos. 

Os usuários selecionados, em sua maioria são do sexo feminino, com faixa 

etária entre 26 e 32 anos, são alunos matriculados no curso de Administração e são 

prováveis concluintes desse curso. Assim, com o intuito de conceber um conceito 

predefinido acerca da usabilidade do marketing foi escolhido esse público. 
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Consequentemente, os usuários selecionados demonstram ter uma percepção 

acerca desses conceitos. Por esse motivo, podem avaliar e perceber que o 

marketing é uma ferramenta estratégica necessária ao desempenho organizacional, 

e sendo a biblioteca uma organização, seu produto principal é a informação.  

Divulgar a biblioteca é fator relevante, no tocante ao aprimoramento dos 

serviços, do atendimento ao usuário e, principalmente à satisfação das 

necessidades informacionais desse usuário, para que o mesmo possa se apropriar 

dessa informação e consequentemente, adquirir conhecimento. 

Ao propor a utilização de técnicas e ferramentas de marketing a uma unidade 

de informação (biblioteca), espera-se que a biblioteca mantenha uma posição viável 

e relevante. Contudo, em uma percepção da realidade aqui apresentada, existem 

confrontos de percepções. 

Primeiramente, os gestores dos entrevistados das bibliotecas, divergem de 

suas realidades, sendo que a Biblioteca da Universidade pública (UFBA) não pratica 

marketing na sua totalidade e, segundo o gestor (entrevistado B1), utiliza algumas 

ferramentas de divulgação e promoção com o intuito de se comunicar com o usuário. 

Percebe-se que as ferramentas usadas são incipientes ao propor atrair o usuário e 

tornar visível a biblioteca. Apesar da percepção dos gestores em ser uma ferramenta 

importante, o marketing não é planejado pelos dirigentes das instituições às quais a 

biblioteca está vinculada. Falta um comprometimento, das instâncias superiores, em 

promover a inserção dessa ferramenta na universidade pública. 

Percebe-se ainda que, em relação à Biblioteca da UFBA, faltam recursos 

destinados à divulgação. A biblioteca selecionada está subordinada à biblioteca 

central, onde se incorpora ao Sistema de Bibliotecas da Universidade (SIBI) e 

recebe os materiais de divulgação já programados e prontos para serem 

distribuídos. Fato esse que revela a inadequação do produto ao público-alvo, visto 

que é necessário conhecer de perto o seu usuário para poder propor produtos e 

serviços que atendam as suas necessidades imediatas. 

Merece destaque, também, a Biblioteca da Universidade privada (UCSAL), 

onde existem técnicas e ferramentas de marketing sendo utilizadas para atrair o 

leitor, porém, a percepção do usuário diverge da realidade apresentada pelo gestor. 

Assim, a percepção do usuário é que a universidade não está utilizando o marketing 

em sua totalidade, uma vez que a biblioteca setorial do campus onde se insere o 
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curso de Administração, não está recebendo ou percebendo as funções estratégicas 

de marketing. 

Ao observar in locus a Biblioteca Setorial do Campus de Pituaçu, na UCSAL, 

pode-se perceber que o ambiente físico é pouco favorável a inserção de práticas de 

marketing, a lumonisidade é fraca e as estantes dificultam o acesso. O acesso é livre 

ao acervo e existem poucas salas de estudo individual. Mas, o contingente de 

usuário é relativamente elevado, pois a biblioteca serve ao campus e não só ao 

curso de Administração, o que pode favorecer o uso de mecanismos 

mercadológicos. 

Contudo, o livre acesso ao acervo pode apresentar diferentes características. 

Conforme observado nas bibliotecas selecionadas, o livre acesso pode acarretar 

dificuldades de localizar nas estantes o livro desejado. Por outro lado, o gestor (B1) 

da Biblioteca da UFBA relata que não permitindo acesso ao acervo, preserva a 

garantia de encontrar nas prateleiras o livro desejado. Desta forma para garantir o 

livre acesso, demanda-se um potencial de recursos humanos necessários para esse 

fim, o que não é disponibilizado pela UFBA. Esse motivo levou a decisão de “vetar” 

ao usuário o acesso ao acervo daquela biblioteca, sendo permitido apenas para os 

estudantes de mestrado e doutorado, em Administração. Por isso, o gestor destaca 

a importância do profissional no atendimento ao usuário, prestando um serviço de 

qualidade identificada e percebida. 

Na visão dos gestores, os motivos que levam o usuário a freqüentar a 

biblioteca perpassam pela utilização do serviço de empréstimo e pela indicação de 

terceiros, ou seja, quando um professor, por exemplo, determina a bibliografia do 

seu curso, o usuário vai em busca daquela referência, daí a necessidade de expor 

outras referências e atendê-lo de forma a identificar sua necessidade informacional, 

em vista à aquisição de conhecimento.  

No que se refere à frequência do público às bibliotecas, observou-se que na 

UFBA existe uma participação significativa da comunidade externa que usa o espaço 

físico para leituras e pesquisas. Muitos leitores se dirigem à Biblioteca para usar as 

salas individuais, por ser um local agradável e que prima pela qualidade desse 

espaço. Apesar de não ter acesso ao acervo, o usuário sente prazer em estar 

naquele ambiente, por ser um local bem arrumado, com climatização, e um 

atendimento considerado satisfatório. Assim, apesar de dificuldades relatadas pelo 
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gestor (B1), a Biblioteca é um referencial na Universidade. Um referencial de 

biblioteca de qualidade e organização. 

Já na Biblioteca da UCSAL, o público que menos frequenta são os 

professores e funcionários, devido a uma percepção do gestor (B2) em que os 

mesmos possuem um acervo pessoal, que garante a sua necessidade informacional. 

A avaliação dos aspectos físicos, os usuários informaram que as bibliotecas 

selecionadas devem privilegiar a consulta ao acervo, evidenciando a facilidade em 

localizá-lo. Mas, também avaliaram que o acesso à informação, através da internet 

nos computadores da biblioteca, também é um ponto a se considerar. Assim, a 

biblioteca deve relacionar os produtos viáveis para oferecê-los satisfatoriamente. 

O atendimento prestado, é um serviço agregado que valoriza o produto, em 

consideração à biblioteca, percebe-se que é a alma do negócio. Um bom 

atendimento privilegia a aceitação do produto pelo usuário. Segundo o gestor da 

UFBA, quem vende a biblioteca é a linha de frente, são os atendentes do balcão. 

Por isso a necessidade de um profissional engajado com as ações traçadas e 

planejadas de modo a garantir o processo e a vitalidade da organização. Deste 

modo, ao se planejar a biblioteca deve-se também estabelecer os recursos humanos 

necessários para o desempenho das funções. Um profissional competente é um elo 

para a implantação de programas de marketing. 

Percebe-se ainda que um serviço de promoção e visibilidade da biblioteca 

com seu público ainda é pouco explorado, como é o caso da visita guiada. Esse 

serviço é um aporte para as ações estratégicas de divulgação e atratividade dos 

usuários. A partir do momento em que se conhece o produto, mais fácil se torna em 

chegar ao usuário, ou seja, estimular a potencialidade do uso do produto. 

Diante o exposto, segundo a percepção dos gestores e dos usuários, os itens 

que se destacam são: 

 O serviço mais procurado pelos usuários, tanto na visão do gestor quanto 

na identificação do próprio usuário, é o empréstimo domiciliar; 

 A motivação mais destacada que leva o usuário à biblioteca é a procura 

por livros/obras indicadas pelos professores, tanto na visão dos gestores 

quanto do próprio usuário; 

 A unanimidade em afirmar que a biblioteca não utiliza serviços de 

marketing foi pontuada pelos usuários e em 50% dos gestores das 

bibliotecas selecionadas; 
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 Das ferramentas de marketing destacadas, “folder” e “cartaz explicativo” 

foram as mais pontuadas pelos usuários, sendo as mais utilizadas pelos 

gestores; 

 Ao avaliar a divulgação da biblioteca, os usuários percebem como 

insatisfatória o uso dessa prática. Já o gestor B1, confirma essa 

percepção dos usuários e o gestor B2, apresenta percepção diferente, ou 

seja, para ele a divulgação da biblioteca é satisfatória. 

Assim, através das entrevistas e aplicação dos questionários com os atores 

envolvidos, conclui-se que: 

 A possibilidade de aproximar o usuário aos produtos e serviços da 

biblioteca, no intuito de satisfazer suas necessidades informacionais, com 

um nível de relevância pela informação capaz de potencializar o uso dos 

produtos e serviços da biblioteca universitária. 

 O marketing é uma ferramenta estratégica que ajuda as organizações 

contemporâneas a divulgar e tornar ainda mais conhecido seus produtos 

e serviços perante seus consumidores/ usuários. 

 As bibliotecas universitárias selecionadas não utilizam as técnicas de 

marketing em sua totalidade, no que se refere à divulgação de seus 

produtos. Elas fazem uso de ferramentas isoladas, sem o propósito de 

integrar à filosofia mercadológica. Deste modo elas não fazem marketing. 

 

Por fim, conclui-se que comunicar-se eficientemente com o seu público-alvo é 

fazer com que seu produto atinja o ápice da satisfação dos usuários. 

Consequentemente, a organização comunica seus atributos e benefícios que os 

produtos podem oferecer para atender às necessidades dos consumidores/usuários. 

Em se tratando de uma unidade de informação, promover a biblioteca com folhetos, 

folders, cartazes indicativos e até mesmo propaganda na mídia, pode potencializar o 

uso de seu espaço físico, do acervo e da informação pelo usuário. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A sociedade da informação imprime características relevantes à 

contemporaneidade, quando transforma a realidade percebida em consonância com 

a necessidade de mudança societal. Inserem-se nesse contexto as organizações 

que se coadunam com essa premissa e preconizam conceitos novos às antigas 

percepções. 

A informação é um bem intangível presente nas organizações que privilegiam 

a contribuição para a gestão eficaz. Assim, permite-se afirmar que o uso estratégico 

da informação é uma realidade presente na contemporaneidade. Com isso, gerir 

informação é fator de sobrevivência e competitividade no mundo corporativo. 

Nessa perspectiva, insere-se o contexto da biblioteca, organização que 

apresenta evolução em seu conceito primordial e deixa de ser apenas um lugar para 

guarda de livro para ser evidenciado como um local de representatividade social e 

difusão de informação. Assim, a biblioteca é gerida com base nos atributos 

organizacionais, concebida como uma organização social capaz de orientar um 

grupo destinado da sociedade.  

Por conseguinte, a informação presente na biblioteca é o produto maior a ser 

consumido, sendo assim, promover o consumo desse produto é tarefa primordial de 

ações voltadas para esse fim. Contudo, a necessidade de estudar essas ações leva 

ao pesquisador o aparato teórico capaz de responder aos questionamentos 

elucidados nessa pesquisa. 

Contudo, ao efetuar o levantamento bibliográfico, observou-se que os temas 

se inter-relacionam de modo a contemplar-se na construção do referencial aqui 

apresentado, coadunando-se com a realidade percebida na pesquisa de campo. 

Deste modo, ao retomar o questionamento inicial, investigou-se até que ponto a 

biblioteca universitária pratica ações em prol da sua visibilidade, ou seja, em que 

momento a biblioteca se torna visível ao usuário.  

Na perspectiva dos diversos autores consultados, essa prática se torna 

relevante no tocante a aproximação da satisfação de necessidades dos usuários por 

buscar informações, e em aliar a unidade de informação ao propósito organizacional, 

que é ser lucrativa suficiente para manter-se no mercado. Quanto ao lucro da 
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unidade de informação, não é mensurado em valores monetários, e sim em valores 

agregados ao conhecimento gerado pelas informações disseminadas. 

No propósito de responder ao questionamento geral desse trabalho, torna-se 

relevante destacar o papel do profissional da informação na competência em utilizar 

as técnicas e ferramentas de marketing para a potencialização do uso dos produtos 

e serviços oferecidos pela biblioteca. Não obstante, a gestão da informação presente 

no contexto organizacional, relaciona-se com função social da biblioteca ao 

armazenar, produzir, organizar, recuperar e disseminar informação, para atender as 

expectativas do usuário, que busca informação para adquirir conhecimento. 

A biblioteca universitária apresenta potencial para inserção das técnicas e 

ferramentas de marketing, porém, falta ainda uma sensibilidade da instituição a qual 

ela está vinculada, ao propor em seu planejamento estratégico, ações voltadas para 

a adoção de uma gestão mercadológica. Gestão essa capaz de introduzir a filosofia 

de marketing para agregar valor aos seus produtos e serviços. Assim, o usuário 

pode se sentir atraído a usar a biblioteca para adequar sua necessidade 

informacional. 

Com o objetivo de investigar na teoria as técnicas de marketing aplicáveis à 

biblioteca universitária, encontrou-se na literatura existente tais ferramentas capazes 

de gerenciar e dirimir um fluxo de ação para o marketing. Contudo, a realidade 

percebida difere da teoria, uma vez que, quando se aplicam ações isoladas apenas 

temos uma comunicação, ou uma venda, ou uma troca. Mas, ao propor ações 

integradas em conjunto com o propósito, faz-se marketing. As bibliotecas 

universitárias brasileiras ainda carecem de uma política de marketing voltada para 

esse fim, existem ações incipientes que procuram atender o mínimo possível ao 

conceito de marketing. 

Por fim, diante um contexto organizacional e informacional é possível praticar 

marketing em uma biblioteca universitária, tendo em vista a disseminação da 

informação e do conhecimento que será produzido. Com isso, o usuário da biblioteca 

será o maior beneficiado. 

Ao se verificar que uma aplicação de gestão de marketing na biblioteca 

universitária tem potencialidade, a presente pesquisa aponta para a necessidade de 

um estudo mais aprofundado, com a inserção de uma gestão estratégica capaz de 

promover uma maior inclusão das bibliotecas brasileiras na sociedade. 
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista Guiada Gestor/Bibliotecário 
 
 
 

1. Nome da Biblioteca: _____________________________________________________ 

 
2. Instituição vinculada:   □ UFBA □ UNEB □ UCSAL □ UNIFACS 

3. Cargo/Função na Biblioteca:_______________________________________________ 

 
4. Formação acadêmica: 

□ Doutorado □ Mestrad

o 

□ Especializ

ação 

□ Bacharelado 

5. Tempo de atuação nesta biblioteca universitária: 

 
□ Menos de 

1 ano 

□ De 1 a 5 

anos 

□ De 5 a 

10 anos 

□ De 10 a 

15 anos 

□ De 15 a 

20 anos 

□ De 20 a 

25 anos 

□ Mais de 

25 anos 

 
6. Quantos bibliotecários trabalham nesta biblioteca (incluindo você)? 

□ 1 □ 2 □ 3 □ Mais de 3 

7. Qual a sua concepção acerca do marketing? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

8. Como você percebe a utilização do marketing para uma biblioteca universitária? 

□ Importante 

□ Necessário 

□ Eficaz 

□ Não se aplica a biblioteca 

 
9. A universidade possui algum programa de marketing para ser aplicado na biblioteca? 

□ Sim  □ Não 

Em caso positivo: 
a) Por que foi implantado? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

b) Quais as técnicas utilizadas pela biblioteca? (indique mais de uma opção, caso se aplique) 

 
□ Palestras 

□ Folder 

□ Site da Biblioteca 

□ Boletim informativo 

□ Cartaz 
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□ Visita guiada 

□ Outros_________________________________________________________ 

 
c) Já visualizou alguma mudança? 

□ Sim  □ Não 

Justifique 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

10. Qual (is) o (s) serviço (s) mais procurados pelos usuários? (indique mais de uma opção, caso 

seja necessário) 

□ Empréstimos de materiais 

□ Consulta ao acervo de periódicos/obras de referências (dicionários, enciclopédias, 

anuários) 

□ Orientação técnica (apoio na normalização de trabalhos acadêmicos) 

□ Leitura de assuntos diversos 

□ Uso de salas de estudos individual/reunião em grupo 

□ Utilização de recursos audiovisuais/internet 

□ Outros _____________________________________________ 

 
11. Enumere o público que frequenta a biblioteca, relacionando 1 aquele que mais frequenta e 5 o 

que menos frequenta: 

 

□ Estudantes de graduação 

□ Estudante de pós-graduação 

□ Professores/funcionários 

□ Pesquisadores 

□ Comunidade externa 

 
12. Indique abaixo qual (is) serviço(s) oferecido (s) pela Biblioteca que é (são) considerado (s)  

mais atrativo (s) pelos usuários. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

13. Você consegue observar quais motivos levam o usuário a frequentar a biblioteca? 

□ Sim □ Não 

Em caso afirmativo, indique os motivos mais relevantes (você pode assinalar mais de uma 
opção, caso seja necessário): 
 
a) Indicação de terceiros (professores, colegas, profissionais, etc.) 
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□ Sempre □ Nunca 
□ Algumas vezes 

b) Procura por livros específicos indicados por professores: 

□ Sempre □ Nunca 
□ Algumas vezes 

c) Pela importância do autor 

□ Sempre □ Nunca 
□ Algumas vezes 

d) Disponibilidade de material (obra) na biblioteca 

□ Sempre □ Nunca 
□ Algumas vezes 

e) Pela relevância do tema em estudo 

□ Sempre □ Nunca 
□ Algumas vezes 

f) Pela qualidade dos serviços prestados 

□ Sempre □ Nunca 
□ Algumas vezes 

g) Por um material de campanha publicitária realizada pela universidade 

□ Sempre □ Nunca 
□ Algumas vezes 

h) Outros (Especifique) _____________________________________________ 

□ Sempre □ Nunca 
□ Algumas vezes 

 
14. Em sua opinião, o horário de funcionamento da Biblioteca é satisfatório para atender as 

necessidades do usuário? 

□ Sim □ Não □ Relativamente 

 Por favor, justifique sua resposta: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

15. Existe algum canal de comunicação entre o usuário e a Biblioteca? 

□ Sim □ Não 

Em caso afirmativo:  
a) Qual seria esse canal? 

_______________________________________________________________________ 
 
b) Os usuários utilizam esse canal para propor melhorias para a biblioteca? 

□ Sim □ Não 

 Em caso afirmativo, qual tratamento é dado para essas sugestões? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B: Questionário do Usuário 
 

1. Dados Pessoais 

Nome (opcional): ________________________________________________________ 
Idade: ___________    Sexo:  Masculino (    )          Feminino (    ) 
Instituição que estuda:  □ UFBA □ UNEB □ UCSAL □ UNIFACS 

 
2. Você usa a Biblioteca de sua Universidade? 

□ Sim  □ Não 
Em caso afirmativo, com que frequência você costuma ir? 

□ Diariamente 

□ Semanalmente 

□ Quinzenalmente 

□ Mensalmente 

□ Raramente 

□ Outros ____________ 

 
3. Qual sua motivação para buscar a biblioteca da sua universidade? (você pode assinalar mais 

de uma opção, caso seja necessário) 

□ Pesquisa para desenvolvimento de trabalhos acadêmicos 

□ Empréstimos de livros indicados pelos professores 

□ Consultar obras de referências (dicionários, enciclopédias, boletins, etc.) 

□ Consultar periódicos (revistas, jornais, artigos, etc.) 

□ Para usar o espaço físico (internet/salas de leitura/reunião de grupos) 

□ Outros _______________________________________ 

 
4. A biblioteca da sua universidade possui acesso livre ao acervo? 

□ Sim  □ Não 
 

5. Quando usa a biblioteca, que procedimento mais frequente você utiliza para encontrar o que 

procura? 

□ Vai diretamente à estante 

□ Pergunta diretamente ao bibliotecário 

□ Consulta terminal on-line da biblioteca (base bibliográfica) 

□ Consulta catálogo impresso (catálogo de fichas que informam os livros disponíveis na 

biblioteca) 

□ Outros ____________________________________  

 
6. Você conhece os serviços oferecidos pela biblioteca de sua universidade? 

□ Sim  □ Não 
Em caso afirmativo, qual (is) o (s) serviço (s) que você mais utiliza? 

□ Empréstimos 
□ Orientação para normalização técnica de trabalhos acadêmicos 
□ Consulta ao acervo de periódicos/obras de referências (dicionários, enciclopédias, 

anuários) 
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□ Leitura de assuntos diversos 

□ Uso de salas de estudos individuais/reunião em grupo 

□ Outros _____________________________________________ 

 
7. Quanto aos aspectos físicos, relacione o que você considera importante para se ter em uma 

biblioteca. Enumere em ordem de importância, sendo 1 o mais importante e 6 o de menor 

importância. 

 

□ Climatização 

□ Acessibilidade a internet/tecnologias de comunicação 

□ Facilidade de localizar o título escolhido 

□ Espaço para leitura (salão/salas individuais/sala para grupos) 

□ Consulta ao acervo 

□ Iluminação adequada 

 
8. Quanto ao atendimento na biblioteca, relacione o que você considera mais importante, sendo 1 

para o mais importante e  5 para o de menor importância. 

 

□ Atendimento a sua necessidade de informação individualmente 

□ Cordialidade 

□ Simpatia e Empatia 

□ Prontidão e Iniciativa 

□ Habilidade e Competência 

 
9. A biblioteca da sua universidade utiliza recursos para promover o uso dos seus produtos e 

serviços? 

□ Sim  □ Não 
 

10. Você já se sentiu estimulado em ir à biblioteca através de alguma ação de marketing? 

□ Sim  □ Não 
 
Em caso afirmativo, qual (is) ferramenta (s) abaixo foi (foram) decisiva (s) na sua escolha? 

□ Folder 

□ Cartaz 

□ Banner 

□ Folheto explicativo 

□ Encarte de jornal 

□ Outro____________ 

□ Nenhum 
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11. Você já participou de alguma visita guiada na biblioteca? 

□ Sim  □ Não 
 

12. Você considera importante a utilização de marketing para os serviços de uma biblioteca 

universitária? 

□ Concordo plenamente 

□ Concordo parcialmente 

□ Discordo plenamente 

Por favor, justifique sua resposta: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

13. Qual dos elementos abaixo, você caracteriza como importante para se conhecer e se sentir 

atraído a visitar uma biblioteca? (você pode utilizar mais de uma opção, caso necessário) 

 
□ Folder 

□ Cartaz indicativo 

□ Mala direta 

□ Propaganda na mídia 

□ Folheto explicativo 

□ Marcador de texto 

□ Outros___________________________________________________________ 

 
14. Como você avalia a divulgação da biblioteca da sua universidade? 

□ Excelente 

□ Satisfatória  

□ Regular 

□ Insatisfatória 

□ Não existe 

 
15. Que sugestão você daria para melhorar a divulgação da biblioteca da sua universidade? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Modelo do Termo de consentimento dos gestores 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
INSTITUTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
CURSO DE MESTRADO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
 
 
Prezado (a) Senhor (a), 
 
 
 
Como aluno do curso de mestrado em Ciência da Informação, desenvolvo o projeto 
de pesquisa intitulado: A Biblioteca Universitária em busca de maior visibilidade: 
gestão da informação e o uso de técnicas e ferramentas de marketing. Tendo 
como finalidade de investigar como as técnicas e ferramentas de marketing são 
utilizadas para  a potencialização do uso de produtos e serviços das bibliotecas 
universitárias. 
 
Solicito a sua estimável contribuição, respondendo ao roteiro de entrevista em anexo 
que é de fundamental importância para a pesquisa. 
 
Os dados obtidos por meio dessa entrevista serão analisados e resguardados e as 
fontes serão mantidas em total sigilo. 
 
Antecipadamente agradeço a sua colaboração. 
 

 
Raul Marques Leite de Souza 

Pesquisador/Mestrando 
 
 
Concordo em participar da pesquisa, autorizando a utilização das informações que 
prestei ao responder essa entrevista. 
 

Salvador, ___de_____________de 2011. 
 

___________________________________ 
Entrevistado (a) 

NOME:_____________________________ 
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APÊNDICE D – Modelo de autorização dos usuários 

 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
INSTITUTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
CURSO DE MESTRADO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO 
 
 
 
 
 
Autorizo o mestrando Raul Marques Leite de Souza a utilizar as informações que 

prestei ao responder esse questionário para a elaboração da sua dissertação no 

Curso de Mestrado em Ciência da Informação, resguardando os dados e mantendo 

sigilo quanto à minha identificação pessoal. 

 

 
Salvador, ___de_____________de 2011. 

 
 
 

___________________________________ 
Assinatura 

NOME:_____________________________ 
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ANEXO A – Biblioteca da Escola de Administração - UFBA 
 

 
Foto 1: Acervo da biblioteca  

 

 
Foto 2: Sala de Estudos 

 

 
Foto 3: Entrada da Biblioteca UFBA 
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ANEXO B – Biblioteca do Campus da Universidade Católica do Salvador 

 
 
 
 
 
 
 

 Foto 4: Sala de estudo 
 
 

Foto 6: Sala de Estudo e estantes de livros 

 Foto 5: Acesso ao acervo 
 
 

 
Foto 7: Área de estudo 

 


