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RESUMO
O presente artigo trata da utilização do marketing e de uma nova modalidade que vem se apresentando, o
marketing digital. Partindo do histórico das bibliotecas, suas diferentes missões e definições através dos tempos,
propôs-se a esclarecer a finalidade e aplicabilidade do marketing e do marketing digital em bibliotecas pelos seus
gestores em suas funções gerenciais.
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ABSTRACT
The present article deals with the use of the marketing and a new modality that coming, the digital marketing.
Leaving of the description of the libraries, its different missions and definitions through the times, was
considered to clarify the purpose and the applicability of the marketing and the digital marketing on libraries for
its managers in its managemental functions.
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1 Introdução
As bibliotecas atuam na criação, organização e disseminação da informação. Vêm
incorporando novos conceitos e novas práticas como estratégia para sobreviver às constantes
mudanças advindas pelas tecnologias da informação e da comunicação.
Nós, enquanto gestores de bibliotecas, sabemos que esta é um ambiente dinâmico e
que oferece conteúdos para os mais variados segmentos ao qual se dispõe a atender.
“A biblioteca [como] espaço polifônico por excelência, é concebida [...] não como um
“cemitério de livros”, mas como uma adega do saber, onde cada um se serve das idéias e as
usa como quer, onde todos os textos “trabalham” o sentido.” (BETTIOL, 2003, p. 29)
Com efeito, a divulgação de atividades, produtos e serviços disponíveis e oferecidos,
vêm se mostrando uma atividade premente, visto que a sociedade vem passando por
transformações que estão alterando o perfil das mais diversas instituições, inclusive da
instituição biblioteca, que, apesar de ainda ser visualizada como um organismo estático, não
pode e nem deve ser assim identificada e principalmente compreendida, já que atualmente sua
função não se resume à salvaguarda de livros.
É neste contexto que se identificou o marketing, que já adentrou o espaço gerencial da
biblioteca. E nesta perspectiva, o marketing digital vem se apresentando a fim de atender à
uma nova demanda e ao novo perfil do usuário, que tem mudado constantemente e que está a
cada dia mais exigente.
Sendo assim, a utilização das tecnologias da comunicação e da informação impõe
novas estratégias, dentre elas o marketing digital para que a instituição biblioteca possa
expandir seu campo de atuação, ampliando a sua função de catalisadora e disseminadora de
produtos e serviços de informação.
O presente trabalho tem como objetivo conceituar, identificar e verificar a
aplicabilidade do marketing digital na gestão de unidades de informação, sendo este estudo
realizado a partir de uma pesquisa bibliográfica, e encontra-se distribuído em três momentos.
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O primeiro aborda a biblioteca, com um breve histórico, o segundo comenta sobre o
marketing, suas definições e sua utilização em bibliotecas, e por fim, trata do marketing
digital, nova modalidade que adentrou o campo da Ciência da Informação.
2 A Biblioteca: breve histórico
As bibliotecas, em sua longa caminhada que antecede ao livro, surgiram a partir do
momento em que a humanidade começa a dominar a escrita.
Inicialmente os acervos das bibliotecas eram minerais, constituídos por obras em
tabletes de argila. Logo após vieram as bibliotecas vegetais e animais, com obras em papiro e
pergaminho, respectivamente. Com o advento do papel, e com a produção mecânica dos
livros, começa-se a formar as bibliotecas com as quais estamos mais habituados.
No entanto, desde o seu aparecimento, as bibliotecas foram compreendidas somente
como um local onde se salvaguardavam os livros, onde o livro só estava ao alcance dos
iniciados, ou seja, daqueles que faziam parte de uma pequena parcela de iniciados ao saber,
ou até mesmo, integrantes de uma ordem sagrada, principal característica das bibliotecas da
Idade Média.
“A biblioteca foi assim, desde os seus primeiros dias até aos fins da Idade Média, o
que o seu nome indica etimologicamente, isto é, um depósito de livros, e mais o
lugar onde se esconde o livro do que o lugar de onde se procura fazê-lo circular ou
perpetuá-lo. A própria posição arquitetônica dos edifícios demonstra-o melhor do
que qualquer outro índice [...] as bibliotecas medievais se situam no interior dos
conventos, lugares dificilmente acessíveis ao profano, ao leitor comum.”
(MARTINS, 2001, p.72)

Entretanto, com o fim da Idade Média, mais especificamente na Renascença, a
biblioteca adquiriu uma nova roupagem, conforme esclarece Ortega y Gasset apud MARTINS
“...é precisamente o momento em que [...] pela primeira vez o livro no sentido mais
estrito – não o livro religioso, nem o livro legal, mas um livro redigido por um
escritor, o livro, portando, que não pretende ser senão livro e não revelação nem
Código – é precisamente o momento em que também, pela primeira vez, o livro é
sentido socialmente como necessidade...” (2001, p. 92)

Mesmo após tantas transformações, a biblioteca foi por muito tempo tecnicista,
centrando seus esforços para as atividades técnicas.
As transformações sofridas pelas bibliotecas foram gradativas e simultâneas às
transformações políticas, sociais e econômicas da sociedade, onde, após deixarem de ser
minerais, vegetais, animais, adaptaram-se às transformações sociais e tecnológicas, que vêm
ocorrendo simultaneamente à evolução dos homens, que continua e continuará a ocorrer.
Dessa maneira, a biblioteca deve transpor concepções ultrapassadas, passar a utilizar
novos conceitos e a possuir novas características e inovar ações anteriormente praticadas, em
suma, passou do organismo estático para o dinâmico, com o objetivo primordial de disseminar
o conhecimento.
2 Marketing: algumas definições e sua utilidade na Ciência da Informação
O marketing pode ser conceituado como toda atividade dirigida para a satisfação das
necessidades e desejos do consumidor, sendo que tais necessidades e desejos são satisfeitos
mediante a utilização de bens e serviços.
Segundo Cobra (2004, p.4) “o marketing por definição consiste num conjunto de
estratégias utilizadas por uma empresa para se relacionar com o seu mercado, com o objetivo
de intensificar a demanda dos seus produtos ou serviços...”, onde a “adoção do conceito de
marketing deve levar em conta as oportunidades de mercado” (COBRA, 1997, p 33),
preocupando-se em localizar e medir a demanda de um ou mais grupos por algum tipo de
produto ou serviço, traduzir essa demanda e desenvolver e implementar ações que venham
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tornar esses produtos e serviços disponíveis para sua utilização, no menor espaço de tempo
possível.
O marketing “sempre gira em torno de duas finalidades primordiais: uma delas
consiste em detectar oportunidades de mercado ou a existência de demandas inadequadamente
satisfeitas pelas ofertas existentes [...]. A outra finalidade consiste em preencher esses nichos
[demandas] com o mínimo de recursos e custos operacionais.” (RICHERS, 1990, p.135)
No campo da Ciência da Informação, Baptista (2004, p.50) evidencia que
“muitas pesquisas têm mostrado a necessidade de entender as motivações das
pessoas no ato de satisfazer suas necessidades individuais. No caso das Unidades de
Informação, é necessário definir seu comportamento informacional, quais são suas
percepções, atitudes e tomadas de decisão.” (BAPTISTA, 2004, p.50)

Sendo assim, incorporar certas filosofias administrativas à gestão de bibliotecas é um
meio de planejar adequadamente ações que propiciem transformações positivas, onde,
segundo Oliveira
“uma das filosofias administrativas que pode ser aplicada nas unidades de
informação é a filosofia do marketing, que poderá melhorar as atividades da
unidade por ter a finalidade de identificar e satisfazer as necessidades dos seus
usuários e também de contribuir para que esta atinja os seus objetivos
organizacionais, [e ainda,] imprescindível é a adoção da filosofia do marketing,
pois tudo leva a crer que, a partir do momento em que os profissionais da
informação começarem a compreender a necessidade e a importância de adotar
sistematicamente marketing para o gerenciamento das unidades aumentarão não
somente a utilização dos serviços e produtos, como também a satisfação dos
usuários e o reconhecimento da própria unidade.” (OLIVEIRA, p.1)

Verifica-se então, que a filosofia do marketing tende a contribuir enormemente na
gestão de bibliotecas, revelando um novo segmento de atividades que os profissionais da
informação devem começar a gerir, para que os resultados atingidos sejam os melhores
possíveis. Assim sendo, temos à frente uma necessidade latente que vem crescendo a cada dia,
e que demonstra que a não utilização eficaz do marketing, seja por desconhecimento, ou por
incompreensão, diminui a sua aceitação perante a comunidade, já que promover uma imagem
dinâmica e positiva da biblioteca é uma maneira de garantir o seu fortalecimento e o seu
crescimento, pois atividades voltadas à satisfação dos usuários justificam a sua existência
dentro da comunidade a que servem.
É neste contexto que o marketing adentra o espaço biblioteca, onde
“a utilização do marketing permite criar, desenvolver, promover e distribuir
produtos e serviços de informação a serem consumidos e utilizados pelos usuários,
cuja aplicação pode ser considerada um meio de aumentar a produtividade das
unidades de informação, modificando suas atividades tradicionais e contribuindo
para o desenvolvimento de estratégias de mudança de sua imagem. Fatores
importantes, pois a imagem e a capacidade das unidades de informação habilmente
promovidas, poderão guiar usuários no uso de seus recursos informacionais.”
(OLIVEIRA, p.2)

Especificamente no caso das unidades de informação, os avanços tecnológicos vêm
alterando a estrutura organizacional e a forma de prestação de serviços, pois há uma
necessidade real dos usuários de utilizarem a tecnologia, a fim de ampliar as possibilidades de
comunicação.
Considerando então, a necessidade de interação entre a biblioteca e o usuário, o
profissional da informação
“é considerado como aquele que possui uma das mais interessantes posições, é o
indivíduo que interage com os usuários. É uma pessoa que deve conhecer a área de
assunto, as operações, e também como se relacionar com os usuários – sem dúvida
uma grande pedida. [...] Mas o relacionamento com os usuários é considerado,
contudo, o trabalho mais difícil. [...] O esforço deve ser muito mais em estudos das
necessidades e uso da informação, em primeiro lugar, para, com base neste
conhecimento e nos dados coletados, se desenvolver as coleções mais adequadas
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ao atendimento daquelas necessidades. E isto se dá com o fornecimento de produtos
e serviços direcionados especificamente para os seguimentos diversos da população
de usuários.” (FIGUEIREDO, 1996, p. 15-17)

É dentro desta perspectiva de direcionar as atividades, produtos e serviços às
características e necessidades individuais de cada usuário, que o marketing digital se
apresenta, com o intuito de acompanhar e entender com precisão os hábitos dos usuários,
adaptando as tecnologias às necessidades previamente identificadas.
3 O marketing digital e sua aplicação em bibliotecas
Na sociedade da informação, a utilização em larga escala do computador e da world
wide web e de todas as outras tecnologias que facilitam e otimizam as atividades do ser
humano, são fatores que modificaram, modificam e modificarão constantemente o campo de
atuação das organizações, independente da sua área de atuação.
No caso das bibliotecas, conforme Figueiredo (1996, p.90) evidencia
“a indústria on-line teve início na década de 70, e propiciou com a produção de
catálogos ou arquivos bibliográficos, que consistiam basicamente de simples
citações bibliográficas e de índices, a maior parte extraídos de listas de vocábulos
controlados. Com o tempo e a diminuição dos custos para armazenamento e o
aumento das buscas foram acrescentados resumos a muitos catálogos existentes.
Mais e mais os usuários passaram a buscar pela literatura primária ou pela
informação original, em vez de aceitarem substituições, e esta é uma tendência que
prossegue com relação aos serviços on-line: veremos um aumento da informação
primária sendo oferecida on-line.”

E ainda,
“os microcomputadores trouxeram assim uma grande mudança no que diz respeito
aos usuários do serviço on-line, que não são mais apenas os profissionais da
informação, mas aqueles que, anteriormente, se valiam de um intermediário e agora
fazem a sua busca independentemente. [...] os serviços on-line são idealmente
adequados em termos de serviços oferecidos, tornando os seus usuários mais
exigentes em questão de qualidade e mais cientes do valor do serviço.”
(FIGUEIREDO, 1996, p.91)

Conseqüentemente, uma série de mudanças vem ocorrendo na gestão de bibliotecas,
conforme descreve Abrham apud Aranha (2000, p.85)
“uma das mais profundas e indispensáveis mudanças na filosofia na gestão de
bibliotecas será a transferência do foco no acervo para o foco no usuário e em seu
comportamento. Os profissionais da informação deverão deixar de ser porteiros
(gatekeepers), meros organizadores e controladores do acesso às estantes, para
serem portais (gateways), isto é, mapeadores e auditores de fontes internas e
externas de informações relevantes ao usuário.”

Com todas essas transformações e mudanças, é necessário que os profissionais que
lidam com a informação percebam a importância de planejar produtos e serviços de
informação adequados às demandas dos usuários ao qual atende, visto que o sucesso depende
da capacidade se especificar previamente demandas, identificar necessidades e desejos
insatisfeitos e construir um relacionamento estreito com os usuários.
Estas considerações permitem avaliar a importância de
“produtos específicos que vão ao encontro das necessidades e interesses dos
usuários. Coloca, assim, a eficácia em plano superior ao da eficiência, sem
abandonar, contudo, a meta da eficiência. Esta abordagem pode assegurar a plena
utilização dos serviços/produtos do sistema de informação, meta final a ser
alcançada por todo administrador.” (FIGUEIREDO, 1991, p. 124)

Sendo assim, fica evidente a importância de direcionar esforços para satisfazer os
usuários, melhorando o relacionamento, e promovendo o desenvolvimento de ações que
identifiquem características individuais, já que cada usuário
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“[...] embora identificável por si, é extremamente mutável e diferenciada no sentido
da necessidade particular de cada indivíduo que a compõe. Por anos a fio, tratou-se
de definir o perfil daquilo que se queria identificar como usuário padrão de
biblioteca. Foram necessários anos de estudos para a conclusão de que não existe
um tipo padrão de usuário de biblioteca, simplesmente porque o mesmo indivíduo
pode fazer demandas diferentes à biblioteca, conforme a circunstância ou a
necessidade que o leva a procurá-la.” (FIGUEIREDO, 1996, p. 105)

É neste contexto que, com a notória difusão da Internet, o marketing digital viabiliza
atividades que integrem a biblioteca e o usuário, se utilizando de
“ferramentas específicas, [...] para promover a distribuição e/ou comunicação,
além de tornar mais fácil a realização de um marketing individual e a
disponibilização quase que instantânea de informações atualizadas e adicionais
sobre produtos e serviços, reduzindo custos.” (GUEDES, p. 13-14)

Com base nessas considerações, o marketing digital é aplicado com a finalidade de
estreitar a comunicação entre o usuário e a biblioteca, utilizando-se da tecnologia,
interligando funções e associando os mais diversos serviços e produtos disponíveis.
Assim sendo,
“o web marketing [ou marketing digital] pode ser realizado por qualquer empresa,
independente do seu porte, mas que se disponha a investir no relacionamento com
seus clientes, ouvindo e entendendo suas necessidades. Toda a ação via Internet que
visam ampliar os negócios da empresa obtendo mais informações dos clientes e
prospects (novos clientes) é também conhecido como web marketing, envolvendo
campanhas de relacionamento com seu público-alvo e fortalecimento de sua marca
no mercado, utilizando recursos digitais pré-estabelecidos em planos de marketing
que vise, principalmente, estabelecer um relacionamento com o seu público através
de conteúdos informativos de seu interesse. O cliente, com acesso quase
instantâneo a qualquer tipo de informação, desejará estabelecer trocas e
relacionamentos, no momento que lhe convier e quando desejar, por meio da
Internet que revoluciona o comércio e os hábitos de compra.” (MERINO, 2007)

Portanto, utilizar-se da tecnologia, ou seja, dos recursos digitais disponíveis, e que
estabeleçam um relacionamento com o usuário, pode vir a
“tornar a unidade de informação, seus produtos e serviços conhecidos dos seus
usuários potenciais; tornar os produtos e serviços da unidade atraentes; fazer os
usuários potenciais compreender como podem utilizar os diferentes produtos e
serviços e quais são as vantagens que eles têm em utilizar estes instrumentos;
manter contato com os usuários para informá-los continuamente sobre a unidade e
para conhecer suas reações.” (GUINCHAT; MENOU apud OLIVEIRA, p.6)

Assim, o marketing digital deve selecionar as ações que melhor atendam às
necessidades dos usuários, utilizando as tecnologias como ferramentas básicas para melhorar
a prestação de serviços, e ainda, o profissional da informação deve ter em mente o seu papel
de disseminador da informação, e utilizá-lo de forma coerente, adequando-se às mudanças e
implementando modelos eficazes centrados no planejamento de produtos e serviços voltados
aos usuários.
CONCLUSÃO
Em um curto período de tempo, a Internet se propagou de forma inimaginável,
tornando-se um fenômeno singular que deve ser entendido como uma ferramenta estratégica e
fundamental na sociedade atual, que a cada dia exige informações exclusivas, atuais,
eficientes e relevantes, direcionadas à sua necessidade.
No contexto biblioteca-usuário, o bibliotecário deverá ser o agente mediador da
informação, e deverá estar atento as mudanças sociais e tecnológicas, onde
“[...] os serviços bibliotecários devem servir às necessidades específicas dos seus
usuários; daí a importância atual da seleção do acervo, da avaliação contínua das
coleções, dos estudos de uso dos catálogos, pois tudo, numa biblioteca, deve ser
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dirigido ao usuário, ao produto final da prestação de serviço, que a biblioteca, como
uma instituição social, deve prestar à comunidade.” (FIGUEIREDO, 1996, p.101)

Verifica-se então que a tecnologia e a sociedade interferem em todos os processos da
biblioteca, tendo esta que adequar suas estruturas organizacionais, produtos e serviços às
novas situações.
Portanto, conhecer profundamente a internet e utilizá-la de forma eficaz e eficiente, a
fim de oferecer serviços que atendam ao perfil individual de cada usuário, que a percebe
como um recurso atraente.
Cabe ressaltar que o marketing digital será uma das ferramentas que irá trilhar o elo
entre o usuário e a biblioteca, devendo ser então considerado uma nova e motivante forma de
dinamizar as atividades, produtos e serviços da biblioteca.
Apesar de ser um assunto no qual ainda não há muitos trabalhos publicados, pode-se
vislumbrar os horizontes que se abrem, mais especificamente a interação entre a biblioteca e o
ambiente, através do planejamento de atividades que correspondam às necessidades dos
usuários.
Neste sentido, o marketing digital voltado às bibliotecas, é uma forma instigante de
universalizar a informação, promovendo e alavancando a gestão do conhecimento, que coleta,
cria, organiza, compartilha e dissemina informações com o propósito de reforçar a
importância da informação na Sociedade da Informação.
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