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O que é uma biblioteca

• Segundo o Manifesto da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO (1976, 
p.158-163 citado por PIMENTEL, 2007, p.105) sobre a 
biblioteca é uma porta onde todos os grupos etários 
devem encontrar documentos adequados às suas 
necessidades, onde as coleções e serviços tenham todos 
os tipos de suporte e tecnologias bem como os materiais 
tradicionais. É essencial que seja de qualidade elevada e 
adequada às necessidades e condições locais.



A necessidade de informação é o que impulsiona o usuário pesquisador a procurar uma biblioteca e esta, como 
Sistema de Informação tem por função (ao menos é o que se espera), fornecer o material de pesquisa procurado. As 
bibliotecas não vendem produtos, disseminam informações, elas “vendem” serviços. Serviços são intangíveis, no 
sentido de que ao contrário de um produto, que pode ser tocado e manuseado, um serviço é bem mais abstrato. O 
usuário busca em uma biblioteca informações, transferência de conhecimentos, o saber na sua essência e outras 
infinidades de “produtos” que são na verdade sempre a mesma coisa, o inicio de tudo, ele busca o conhecimento.

Com a disseminação tecnológica  o cenário da biblioteca muda e, muitas vezes, preocupa. Para lidar com o contexto 
atual, as bibliotecas precisam  se reinventar, conciliar novas tendências, adaptar as tecnologias a fim de manter os 
antigos visitantes e atrair também o novo público. Os acervos das bibliotecas hoje são mais diversificados do que era 
antigamente. Livros variados ,DVDs, Jogos, e-books e leitores digitais, e filmes, são dentro outros, exemplos de 
materiais  que o usuário busca em uma biblioteca. No entanto, ele busca também toda a cadeia da produção do 
conhecimento e isso esta além do material tangível. O usuário vai a biblioteca em busca do que ela tem a lhe ofertar, 
das informações que ela pode lhe fornecer de forma que o processo de produção do seu conhecimento seja realizado 
de maneira mais rápida e eficiente.





Os profissionais que trabalham na biblioteca 
conhecem as ferramentas pra divulgar a 

biblioteca?



O marketing e as Bibliotecas

• Accart (2012, p.39) cita que é possível definir objetivos específicos 
que justifiquem em muito a criação de um serviço, tais como 
atendimento de qualidade, oferta de serviços e atividades 
adequadas aos usuários, avaliação dos recursos informacionais 
oferecidos, colaboração e ajuda na pesquisa de informações em 
todos seus suportes, orientação para fontes internas e externas e 
a capacitação no uso das ferramentas de pesquisa de informações.

• O uso do Marketing seria então um serviço oferecido pela biblioteca 
com o intuito de usar de diversas ferramentas para ofertar 
informações, pesquisas e livros e outros meios nos mais diversos 
suportes.



O Marketing de Serviços e sua 
aplicabilidade nas bibliotecas

• O marketing de serviços é tido como um conjunto de táticas que auxiliam a esclarecer o 
valor do serviço e convencer o usuário/cliente a escolher uma empresa específica. Sabe-
se que o mesmo serviço pode ter funcionalidades distintas, dependendo do objetivo do 
cliente. 

• Como em toda a estratégia de marketing, seu objetivo é apresentar-se como a melhor opção 
do mercado naquilo que oferece – o que nesse casos são os serviços prestados. O 
diferencial, contudo, está nos aspectos que são enaltecidos pelas ações.

• Em vez da qualidade do produto, por exemplo, o destaque vai para a habilidade de quem 
oferece o serviço, sua experiência e talento, mas principalmente sobre os seus impactos 
na vida daquele que o consome.

• Uma estratégia bem estruturada de marketing de serviços pode gerar um impacto direto e 
positivo na empresa prestadora. Isso porque, ao colocar em práticas essas ações, a 
biblioteca , por exemplo, consegue aumentar sua visibilidade. Ou seja, mais pessoas 
ficam sabendo o que e como a Biblioteca dissemina suas informações.



Segundo Amaral (2011) O pensamento recente sobre marketing da informação sugere que a 

tarefa da biblioteca não seja apenas prover necessidades de informação momentâneas, mas 

também inovar com a oferta de produtos e serviços de informação capazes de atender os 

interesses da clientela no futuro.
•
•
•
•
•









Marketing Digital

O termo é usado para resumir todos os seus esforços 
de marketing no ambiente online. Usando canais 

digitais como blogs, sites, motores de busca, mídias 
sociais, e-mail e outros, as empresas tentam solucionar 

dores e desejos de clientes e potenciais clientes.

A utilização da internet é uma atual ferramenta para 
fins de competitividade de mercado e também 
aumenta a procura pelo bibliotecário, o qual se 

especializa na organização e análise de conteúdos 
digitais. Ao saber usar das ferramentais do Marketing 
Digital , o Bibliotecário poderá utilizar dos recursos 

digitais aliado as técnicas especificas da 
biblioteconomia.  





A biblioteca, as Mídias Sociais e o 
Marketing

• As práticas do marketing digital atualmente possuem um papel 
crucial no momento da tomada de decisão do consumidor por 
determinado produto, pelo fato de sua satisfação ao ter sua 
necessidade atendida ou mesmo sua insatisfação, partilhadas para 
a rede de contatos de seguidores aonde o mesmo expõe no 
ciberespaço suas motivações e objetos de desejos.

• O Marketing nas mídias sociais é muito utilizado para fortalecer a 
marca, divulgar produtos e/ou serviços e estreitar o relacionamento 
com os clientes. Apesar de ser uma valiosa e importante ferramenta 
de comunicação, é necessário planejamento para entrar no 
‘fantástico mundos das redes sociais’.

•





Vantagens e Desvantagens das 
mídias Sociais

• As mídias sociais abriram portas e novas oportunidades 
para todo o tipo de serviço e produto, estamos cada vez 
mais assertivos no conteúdo que publicamos e com 
quem falamos. O Facebook , Instagram , Whatsapp são 
atualmente as mídias mais usadas pelos usuários e 
permitem diversas ações de marketing específicas e 
variados tipos de públicos.

•



Facebook

O Facebook é o líder absoluto em número de utilizadores a nível mundial. Apesar 
de, muitos já terem antecipado o seu fim, a verdade é que continua a reinventar-
se, estando ligado a alguns dos maiores projetos mundiais de inovação.

Vantagens:

• Rede social mais utilizada;
• Plataforma fácil de usar pelas marcas;
• Continua a ser uma rede inovadora e pioneira.

Desvantagens:

• Tem-se tornado cada vez mais uma plataforma Pay-to-Play;
• As marcas estão dependentes do algoritmo do News Feed;
• Os targets mais jovens, nomeadamente Millennials, preferem outras plataformas 

sociais.





Instagram

Atualmente é a rede social com o crescimento mais rápido, onde são partilhadas 
diariamente mais de 60 milhões de fotografias.

Vantagens:
• Uma plataforma essencialmente visual com grandes oportunidades de 

engagement;
• A opção que mais cresce em utilizadores jovens, nomeadamente os Millennials;
• Possibilidade de criar anúncios.

Desvantagens:
• Algoritmo aplicado aos posts poderá afetar a performance num futuro próximo;
• Quantidade de anunciantes poderá levar a uma redução da performance orgânica;
• Muitas ferramentas-chave apenas disponíveis para anunciantes



Biblioteca de NY trans
forma livros em Storie
s no Instagram

 

• A biblioteca pública de Nova York, nos 
Estados Unidos, está usando a função 
"Stories" do Instagram para tornar os 
clássicos da literatura mais atrativos, 
especialmente, para as novas 
gerações. A ideia é transformar o 
aplicativos de fotografias em um 
leitor de ebooks.Com parceria com a 
agência de publicidade "Mother", a 
biblioteca criou um serviço chamado 
"Insta Novels", disponível desde a 
última quarta-feira (22) no perfil 
oficial da "NYPL" na rede social.

•
• Reportagem publicada na revista 

Época em 23/08/2018

•

https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2018/08/biblioteca-de-ny-transforma-livros-em-stories-no-instagram.html
https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2018/08/biblioteca-de-ny-transforma-livros-em-stories-no-instagram.html
https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2018/08/biblioteca-de-ny-transforma-livros-em-stories-no-instagram.html
https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2018/08/biblioteca-de-ny-transforma-livros-em-stories-no-instagram.html


Whatsapp

WhatsApp messenger se tornou a maior plataforma de mensagens em todo o 
mundo.

• Fundada por Jan Koum e Acton, que era ex-funcionários da Yahoo Inc. 

WhatsApp foi inicialmente criada para dispositivos móveis Android, e em 

seguida para o Windows, Symbian, iOS, Blackberry OS.

• Processa mais de 32 bilhões de mensagens todos os dias e isso fez o Facebook – 

o maior site de redes sociais do mundo –  adquirir este aplicativo a um preço 

considerável de US $ 19 bilhões em 19 de fevereiro de 2014.

•





Vantagens
• Pode facilmente enviar mensagens grátis para qualquer parte do mundo, sem 

quaisquer encargos. Este serviço é totalmente gratuito.
• Todas as ferramentas fornecidas pelo WhatsApp são muito fáceis de usar.
• Ele não tem nenhum propaganda na tela de exibição.
• Este aplicativo importa automaticamente os contatos do telefone e mostra quais 

amigos estão usando WhatsApp app.
• Pode compartilhar  localização, fotos, status com seus amigos.
• Não precisa gastar dinheiro para conversar e compartilhar com  amigos.
• Este aplicativo mostra quando alguém recebeu e/ou leu as mensagens.
• Chamadas gratuitas para outros usuários do WhatsApp são suportadas gratuitamente.
• Fácil de criar grupos de conversas.
• Muitas pessoas hoje criaram negócios lucrativos apenas vendendo pelo whatsapp e 

qualquer um também pode fazer isso facilmente
• Pode acessar o app whatsapp pela web .
• As mensagens são criptografadas



Desvantagens

• Só pode conversar com amigos que só têm smartphones que suportam esta 
aplicativo e aos amigos que tenham a sua conta no WhatsApp.

• Deve ter acesso à Internet para enviar e receber mensagens de graça, e as 
mensagens também não são enviadas para a caixa de entrada do telefone.

• Sua foto do perfil é visível para qualquer pessoa que tenha o seu número de contato 
e usa este aplicativo, seja conhecido pelo usuário ou não.

• Existe o risco do seu esposa(o)/namorada(o) poder ler as suas mensagens ( esta é 
uma grande desvantagem .

• WhatsApp messenger mostra que o receptor viu a mensagem enviada, então não se 
pode dizer que não viu a não ser que se configure os aparelhos).

• Pode ser irritante às vezes, devido às mensagens constantes ( principalmente 
quando se participa de grupos )

• Ele salva os arquivos por padrão, em seu smartphone, consumindo seu espaço em 
disco rapidamente.



Conclusão

• Segundo Grogan (1995, p.51) é uma atividade humana, não linear, pois 
requer constantes vaivéns. O uso de computadores não modifica os 
passos e fases do Processo de Referência, os potencializa e está voltada 
para a atuação do usuário e o bibliotecário, media usuários e máquinas 
e ou usuários e materiais de informação, sendo que os bibliotecários 
apenas entram no processo quando acionados pelos usuários.

• Sendo assim, cabe aos bibliotecários, saber mediar as informações, saber 
ser ponte entre o usuários e os meios disseminadores de informação e 
saber usar das mídias sociais é nos dias atuais, um grande diferencial e 
um atrativo para a frequência de usuários dentro de uma biblioteca.



Conclusão

• Para Valentim (2000), a cadeia produtiva de informação passa pela própria 
produção de informação, gerada nas diferentes áreas a que está ligada, 
consolidando desse modo, as informações geradas através de bancos de dados 
que realmente sejam disponibilizados democraticamente aos diversos 
segmentos da sociedade.

• Marketing da informação pressupõe o interesse em compreender as necessidades, 
percepções, preferências, os padrões de comportamento para se informar da 
audiência-alvo, com o intuito de oferecer produtos e serviços de informação para 
os usuários.

• Sabe-se que é um processo gerencial capaz de colaborar para garantir o futuro da 
biblioteca e demais unidades de informação como atividade inovadora e criativa. 
Ele envolve o planejamento, execução e controle da concepção, determinação de 
preço, promoção e distribuição de ideias, produtos e serviços de informação. 
Essa troca com os usuários não apenas deve satisfazer às suas necessidades 
atuais, consumidores dos produtos e serviços de informação que são oferecidos.

•

•



Conclusão

• Esta forma inovadora de gestão deve trazer  maior visibilidade das atividades 
desenvolvidas pela unidade de informação na área de negócio do mercado 
da informação em que sua organização mantenedora se insere.

• As bibliotecas devem empregar todo a potencialidade das novas tecnologias, 
das mídias sociais, da informação e comunicação em prol do reconhecimento 
do valor agregado da informação e do conhecimento nos seus processos 
organizacionais.

• É preciso aumentar o uso efetivo do marketing da informação de maneira a dar 
maior visibilidade ao papel realizado pelas bibliotecas e demais unidades de 
informação na sociedade como organizações capazes de gerenciar a 
informação e o conhecimento na área de negócio de seus mantenedores, 
sejam eles do setor lucrativo ou não.

•
•



.

O Bibliotecário é antes de tudo um profissional que tem na consulta 
ao passado, a visão de que é preciso estar atento as novas 

ferramentas do presente para que o futuro aconteça e a informação 
seja disseminada a todos os usuários nas mais diversas fontes.
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