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Resumo 

 

O presente trabalho consiste na concepção de um plano de comunicação aplicado a um 

serviço, neste caso específico, o Serviço de Documentação e Informação (SDI) da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), e mais concretamente para 

a sua Biblioteca. 

A aplicação dos princípios e técnicas do marketing e da comunicação de marketing aos 

serviços prestados pelas bibliotecas, principalmente as académicas, está pouco 

desenvolvida no nosso país. Com a quantidade e diversificação das fontes de 

disseminação de informação que caracterizam a actualidade, acompanhadas por novas 

tendências e práticas de consumo, as bibliotecas enfrentam hoje a necessidade de 

adquirir uma visão estratégica relativa à sua missão como organização e ao seu 

posicionamento de comunicação, face aos seus públicos-alvo, e de desenvolver um 

plano consequente, integrado e sustentável de promoção e comunicação dos seus 

serviços. 

É aqui que intervém a comunicação de marketing, sendo necessário criar estratégias de 

identidade/diferenciação, notoriedade/reconhecimento, promoção e reputação dos 

serviços e das suas marcas, e que atenda ou pondere sobre cultura institucional em que 

se insere, numa comunidade académica.  

Pretendemos com este trabalho caracterizar e, em certa medida, avaliar a notoriedade, o 

(re)conhecimento e a importância percebida dos SDI e da Biblioteca da FEUP na 

comunidade dos seus utilizadores, enquanto públicos-alvo preferenciais, assim como 

algumas das percepções (favorabilidade, necessidades, …), atitudes e perfis de 

envolvimento que estes apresentam acerca dos serviços e das actividades promovidas 

pelo SDI.  

Com base neste exercício de diagnóstico, enriquecido com entrevistas directas a 

responsáveis e colaboradores e uma revisão de alguma da literatura mais relevante, 

ensaiamos o estabelecimento de um posicionamento que auxiliará na construção dos 



objectivos e opções comunicacionais para estes serviços. Da análise das necessidades 

dos utilizadores criamos ainda um plano de acções que visa aumentar o reconhecimento, 

notoriedade e auxiliar na construção da marca SDI, dentro da comunidade FEUP. 

 

Palavras-chave: Bibliotecas; Comunicação de Marketing; Plano de comunicação; 

Marketing, Comunicação 

 

 



 

 

Abstract 

 

The current paper consists in the conception of a communication plan applied, in this 

particular case, to the Library and Information Services of the Faculty of Engineering of 

the University of Porto (FEUP). 

The applicability of marketing, and marketing communication’s principles and 

techniques to the services provided by libraries, especially, the academic ones, is 

underdeveloped, in Portugal. With the quantity and diversification of the sources of 

dissemination of information that are available in this day and age, along with the 

appearance of new trends and consumption practices, libraries face, today, the need of 

acquiring a strategic vision regarding their mission as an organization, and their 

positioning of communication concerning their target groups. They also face the need of 

developing, for their services, a promotion and communication plan that is coherent, 

integrated, and sustainable.      

This is where marketing communications intervene, being necessary the conception of 

strategies of identity and differentiation, of reputation and recognition, and promotion of 

the libraries’ services and their brands. 

With this paper I intend to describe and, in a way, assess the reputation, the recognition, 

and the meaning that the SDI, and FEUP’s library have inside its users’ community, as 

preferential target groups. As well to describe and assess some of the perceptions 

(favorability, needs, etc.), attitudes and participation profiles that these users present 

about the services and the activities promoted by the SDI.   

With this analytical exercise, enriched with face-to-face interviews, made to people in 

charge and to the employees, of the SDI, as well with the study of some of the most 

relevant reading related to the subject of this paper, I have studied the establishment of a 

positioning that will serve as an aid to the conception of the communicational goals and 

communicational options for the SDI. From the analysis of what the users need, I’ve 



also created a plan of measures which aims to increase the recognition, the reputation, 

and assist, as well, in the creation of the SDI brand inside FEUP’s community.      

 

KEYWORDS: Communication plan; Libraries; Marketing; Marketing, 

Communications. 
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 Introdução 
 

1.1. Enquadramento 

 

A evolução de novas tecnologias de informação levou a uma alteração do papel da 

biblioteca na sociedade actual. A sua função de recolha, organização e tratamento da 

informação, de forma a torná-la acessível ao utilizador, continua, mas agora, engloba 

uma nova componente de formação e educação do utilizador.  

Actualmente, os serviços de informação e documentação encontram novos desafios e 

um novo contexto da realidade, e, consequentemente, a necessidade de novos serviços. 

A dispersão, a diversidade da informação e o seu fácil acesso através da internet 

inviabiliza a deslocação dos utilizadores à biblioteca (Costa 2007).  

A adopção de estratégias de marketing por parte das bibliotecas não é muito comum, 

apesar de já estarem adaptadas a organizações sem fins lucrativos, mas é muitas vezes 

na comunicação que a biblioteca falha. A comunicação de marketing fornece 

instrumentos úteis à renovação do papel das bibliotecas e aos desafios de ajustamentos 

que os serviços de informação e comunicação necessitam realizar, no contexto da nova 

realidade em que se inserem, dominada por novas tecnologias de informação e 

comunicação, maior segmentação e diversificação de públicos e a emergência de novos 

hábitos e tendências de consumo. Logo, a construção de um plano de comunicação 

auxilia a biblioteca na construção (solidificação) da sua imagem, permite a orientação 

dos servidos a públicos diferenciados, permite ajustar os seus processos às entidades 

que garantem o financiamento necessário ao desenvolvimento das suas actividades e à 

sua própria a sobrevivência (Pinto 2007).  

Existem países, nomeadamente, Estados Unidos da América, Brasil, Espanha etc. em 

que as organizações/associações de profissionais de bibliotecas incentivam a criação e 

desenvolvimento de planos de comunicação para as mesmas. Em Portugal, infelizmente, 

esta não é a realidade, segundo o que este trabalho conseguiu apurar, isto é, ainda não 

existe suficientemente estabelecida uma política de estratégias de comunicação em 

bibliotecas, e a utilização de estratégias de marketing é ainda uma área a explorar. Dá-se 
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ênfase à promoção da leitura e do livro, deixando para segundo plano todos os outros 

serviços que uma biblioteca pode para oferecer.  

 

1.2. Motivação e objectivos 

A motivação para a elaboração deste trabalho com o presente tema resulta do facto da 

discente, e autora da investigação, ser bibliotecária e estar integrada numa equipa de 

atendimento específico aos utilizadores da biblioteca da Faculdade de Engenharia. Ao 

constatar a fraca adesão na utilização dos serviços e eventos realizados na biblioteca. 

Assim, surgiu a questão de partida que motivou a elaboração de uma proposta para esta 

dissertação: “Porquê tantas actividades e não se encontram alunos a participar nelas?”. 

Assim, e com pequenas observações ao comportamento dos utilizadores, concluiu-se 

que existia uma falha de comunicação entre o SDI e os utilizadores.  

É objectivo desta dissertação o desenvolvimento de um plano integrado de 

comunicação de marketing para uma biblioteca académica, segundo princípios 

metodológicos que garantam a sua exequibilidade e sustentabilidade. Assim, tendo 

este objectivo como guia propõe-se os seguintes objectivos para a sua concretização:  

 

 Identificar e caracterizar literatura e/ou estudos de casos relevantes no âmbito do 

trabalho;  

 Identificar necessidades comunicacionais de marketing de uma biblioteca, 

tendências actuais pertinentes e aspectos críticos na aplicação de práticas, 

técnicas e ferramentas de comunicação;  

 Tematizar e problematizar questões científicas ou profissionais relevantes no 

âmbito do objecto do projecto.  

 Desenvolver um Plano de Comunicação de Marketing para os serviços de 

documentação e informação da FEUP. 
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Questão de investigação 

De que forma a implementação de um plano de comunicação de marketing servirá o 

desenvolvimento relacional do SDI com os seus públicos? Que posicionamento de 

comunicação? Que plano de acção? 

 

Sendo a comunicação de marketing extremamente vocacionada para organizações, e 

utilizada para a venda de produtos na mesma, foi importante estudar este assunto num 

contexto pouco usual, como a área de serviços. A realidade existente numa biblioteca 

académica é particular, pois a sua segmentação já está, à partida, pré-definida e tendo 

obrigatoriamente que corresponder às políticas e orientações da instituição a que 

pertence. 

 

1.3. Método 

O presente estudo incide sobre a realidade comunicacional que uma biblioteca enfrenta 

actualmente, no exercício da sua actividade para a prossecução da sua missão. O 

trabalho de investigação realizado insere-se na área das ciências sociais e, como tal, 

privilegia a utilização de métodos quantitativos e qualitativos.  

A utilização de uma metodologia em que coexistam ambos os métodos (quantitativos e 

qualitativos) é possível, sendo designada de metodologia mista. Esta metodologia 

apresenta benefícios na investigação, conduzindo, assim, ao melhoramento e à 

qualidade dos resultados de trabalhos da investigação. Vários autores afirmam que a 

utilização de uma única metodologia restringe a qualidade dos resultados da 

investigação. Onwuegbuzie e Leech (2005) afirmam que as discussões em torno do 

qualitativo e do quantitativo conduzem a um impedimento no desenvolvimento das 

ciências sociais, e definem os investigadores que se centram num único método como 

sendo uni-researchers. Tashakkori e Teddlie (2003) sustentam a opinião de que apenas 

a utilização de um método é limitativa. Para Fonseca (2008) há uma ligação entre os 

dois métodos, quantitativos e qualitativos, visto que a utilização de um único método 
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não esgota todas as possibilidades, sendo, para isso, necessário outro para se 

complementar todas as hipóteses (Onwuegbuzie and Leech 2005; Tashakkori and 

Teddlie 2003; Fonseca 2008).  

A preparação de uma investigação no terreno é um processo que exige o estabelecimento de 

etapas, de forma a facilitar o acesso à informação, bem como a obtenção de resultados 

fidedignos. Assim, começa-se pelo estabelecimento do objecto de estudo, onde se define 

qual a problemática a abordar. No presente trabalho, esta centrou-se em torno do 

conhecimento, da capacidade de comunicação que uma biblioteca universitária estabelece 

com os seus utilizadores. A estruturação da investigação centra-se na escolha da amostra na 

qual a investigação foi realizada, neste caso particular, de uma biblioteca académica, 

recaindo sobre os elementos que pertence à comunidade onde a mesma se encontra inserida. 

Depois deste passo segue-se a formação da investigação, isto é, o ponto onde se escolhe os 

métodos de análise que melhor se enquadram no neste estudo, variam entre entrevistas, 

grupos de discussão, observação directa, sondagens entre outros.  

A última etapa para a conclusão deste trabalho é a análise de informação. Este ponto 

centra-se na reunião dos dados obtidos com as entrevistas e inquéritos realizados, de 

forma a serem analisados para, então, obterem-se dados concretos acerca do trabalho 

realizado (Fonseca 2008). 

A investigação qualitativa permite um conhecimento mais aprofundado do problema 

que me proponho a investigar. Uma das suas principais preocupações é observar a fonte 

directa dos dados, a preocupação com o contexto, e com o ambiente onde se centra a 

investigação. Torna-se, assim, mais importante o estudo do processo, a análise dos 

dados, e o “como”, do que propriamente os resultados obtidos na investigação. A 

utilização deste tipo de metodologia apresenta limitações, na medida em que não 

existem variáveis de controlo, pois depende inteiramente da subjectividade do 

investigador, do tempo e do esforço necessário despendido na investigação. 

Já a investigação quantitativa utiliza instrumentos de recolha como questionários, nos 

quais se dá mais importância a dados mensuráveis. Esta metodologia é um instrumento 

de recolha de dados estatísticos, é ordenado em perguntas que devem ser respondidas 

por escrito sem a interferência do investigador. No envio/entrega do questionário é 

importante esclarecer o que nos propomos a investigar, os objectivos e a finalidade da 
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investigação. As perguntas devem ser redigidas numa linguagem adaptada às 

características dos inquiridos, deve-se privilegiar a utilização de uma linguagem simples 

e clara, e a sua formulação não deverá induzir as respostas dos inquiridos, nem causar 

desconforto de resposta aos mesmos (Quivy and Campenhoudt 2008; Martins and 

Theóphilo 2007). 

 

1.4. Estrutura da dissertação 

A presente dissertação encontra-se organizada em 6 capítulos: 

 O capítulo 1 – Introdução: descreve-se a metodologia, a motivação e objectivos 

de trabalho que me propus a cumprir. 

 No capítulo 2 – As bibliotecas e o marketing: neste ponto encontra-se uma 

revisão da literatura relativamente às ferramentas do marketing, bem como ao 

marketing de serviços, grupo no qual a biblioteca analisada se insere. 

 No Capítulo 3 - Comunicação: neste capítulo é apresentada a comunicação de 

marketing, a sua relevância e a sua utilização em bibliotecas.  

 No Capítulo 4 – Plano de comunicação para o SDI da FEUP: aqui inicia-se o 

plano de comunicação, o ponto principal deste trabalho para a biblioteca.  

 No capítulo 5 – Resultados: neste capítulo são apresentados os dados recolhidos 

do questionário realizado à comunidade FEUP, tal como é feita a análise dos 

resultados da investigação realizada. 

 No Capítulo 6 – Conclusões: são aqui apresentadas as principais conclusões do 

trabalho e recomendações futuras para a organização. 
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Neste capítulo faz-se referência à aplicação do marketing em bibliotecas públicas e às 

especificidades que uma organização prestadora de serviços tem na sua utilização. Faz-

se, também, uma breve menção às organizações que regulamentam a sua actividade e 

que fazem referência à utilização do marketing nas bibliotecas, bem como aos desafios 

presentes nas mesmas. 

 As bibliotecas e o marketing 

2.1. Marketing 

O conceito de marketing acompanhou a evolução do comércio. “Desde que os homens 

sentiram a necessidade de vender o que produziam, o marketing sempre existiu”, 

moldando-se de acordo com as alterações da sociedade. Assim, passamos de um ponto 

onde o maior interesse era a produção em massa, para a actualidade, onde o que importa 

é a satisfação do cliente (Lindon 2006, 24). 

Este conceito foi aplicado nos mais diversos meios, mas a sua expressão surgiu com a 

Revolução Industrial (século XVIII), com a expansão dos mercados, onde existiu uma 

necessidade crescente de transformação do mercado (Lindon 2006). 

Como disciplina, o marketing assumiu-se no início do século XX, sempre ligado à 

economia, sendo o seu objectivo minimizar os custos de produção e não o aumento das 

vendas. Após uma época onde a produção dominava a vida das organizações, 

conduzindo a uma saturação do mercado, começou a preocupação com as vendas, 

surgindo, assim, a necessidade de mostrar a empresa, os seus produtos e levar ao 

escoamento dos mesmos, tornando os clientes o “centro do universo económico” 

(Lindon 2006). 

Até 1950, o conceito de marketing foi sendo adaptado e reformulado, acabando por ser 

bastante abstracto, pois os especialistas não chegavam a um consenso. Centrando-se em 

2. Capítulo  
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promover tudo o que se produzia, as organizações foram ganhando cada vez mais 

consciência e centrando a necessidade na procura (Lambin 2000).  

Lambin (2000) divide a evolução da função prioritária do marketing caracterizando-o 

em três fases distintas: o marketing passivo, o marketing operacional ou de organização 

e o marketing estratégico ou activo. A primeira fase caracteriza-se por ser marcada pela 

existência de um mercado forte, mas onde a oferta é escassa e a produção domina a 

procura. Na segunda fase destaca-se a dimensão acção ligada ao marketing. Com efeito, 

ao longo dos anos 50, esta orientação foi sendo introduzida na gestão das organizações, 

uma vez que a procura estava em franca expansão e os meios de produção disponíveis, 

principalmente no ocidente, surgindo, assim, novas formas de distribuição. Deste modo, 

o papel do marketing torna-se menos passivo e começa a ser necessário procurar 

mercados para os produtos produzidos. Por último, a fase do marketing estratégico, ou 

activo, caracteriza-se pela oferta ser superior à procura, tornando-se, por isso, necessário 

entender as necessidades dos consumidores, analisar os segmentos e os concorrentes, e 

adaptar o produto/oferta de acordo com as necessidades ou expectativas pré-existentes. 

Estamos na era do progresso tecnológico e da introdução de novos produtos a um ritmo 

nunca antes visto. As organizações têm necessidade de diferenciarem e distinguirem a 

sua oferta e de conhecerem, cada vez melhor, os seus clientes. Este facto favorece o 

reforço da dimensão “análise de comportamento”, do marketing, originando a adopção 

de uma orientação cliente nas organizações (Lambin 2000). 

Em 1965, Kotler estabelece a ligação entre o produto e as necessidades de satisfação 

dos clientes, definindo o marketing como sendo “um processo pelo qual os indivíduos 

obtêm aquilo que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de produtos e 

valores com outros…” (Kotler and Armstrong 2006). 

A American Marketing Association (AMA) define que marketing é uma função 

organizacional e um conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação e a 

entrega de valor para o cliente, bem como a administração do relacionamento entre eles, 

de modo que beneficie a organização e o seu público interessado (AMA 2010). 

. 
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Autores portugueses, como Alves e Bandeira (2005), definem o marketing como 

processos de gestão que consistem na identificação e satisfação das necessidades dos 

clientes. Por outro lado, Pires (2002) defende que o marketing consiste, também, numa 

gestão relacional entre uma organização com o seu mercado-alvo, com o objectivo de as 

necessidades do mesmo (Alves and Bandeira 2005; Pires 2002). 

O estabelecimento de relações entre a organização e o seu mercado, principalmente na 

procura da satisfação das necessidades dos seus utilizadores, torna-se o objectivo 

principal do marketing. Todas as organizações necessitam de utilizar o marketing tendo 

em vista a obtenção de um conjunto de potenciais utilizadores, conseguindo, através 

destes, expandirem-se e afirmarem-se na sua área de actuação.  

O marketing tornou-se essencial para o sucesso e desenvolvimento de qualquer 

organização, seja ela pública ou privada. Esta deve ter em conta as necessidades do 

meio envolvente, mais concretamente as necessidades dos seus utilizadores e dos que 

pretende atingir. Qualquer organização, seja ela lucrativa ou não lucrativa, deve 

considerar as necessidades dos utilizadores, consistindo estas num conjunto de acções 

levadas a cabo com vista à obtenção de uma resposta desejada por parte de um conjunto 

de utilizadores em relação a algum produto, serviço, ideia ou outro qualquer objecto. 

Pinto afirma que, actualmente, “o objectivo do marketing é, pois, conseguir a dupla 

satisfação: a da oferta (organização) e a da procura (mercado) ” (Pinto 2007, 50). 

 

2.2. As bibliotecas na contemporaneidade  

A evolução da sociedade da informação levou à reformulação do conceito de biblioteca, 

em que esta, usualmente, era um local de depósito e de memória cujo objectivo era a 

preservação do documento. Os desafios colocados aos profissionais da informação e às 

bibliotecas através da revolução da produção documental e dos novos tipos de 

documentos electrónicos introduzidos conduziu, não a uma reformulação dos seus 

valores, mas sim a uma mudança de tácticas, por parte destes. A função do marketing, 

nas bibliotecas consiste na avaliação e selecção das alternativas que melhor se adequam 

ao perfil dos utilizadores (Pinto 2007). 
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O marketing para bibliotecas não se caracteriza pela conquista de novos utilizadores, 

mas sim pela fidelização e desenvolvimento de uma relação a longo prazo com os 

mesmos. As bibliotecas, tal como as outras organizações, possuem um mercado e 

entram em constante relação com ele, pois todas as pessoas, mesmo as que não 

frequentam normalmente a biblioteca, precisam e utilizam informação. (Pinto 2007, 

57). 

A introdução do marketing no mundo das bibliotecas não é um conceito recente. A 

preocupação em conhecer os utilizadores, as suas necessidades e a divulgação dos 

serviços prestados, remonta a 1896, quando Lutie Stearns falou, numa conferência da 

American Library Conference acerca da publicidade de uma biblioteca (IFLA 

Conference 1997). 

Existe uma preocupação em identificar o marketing com as bibliotecas, surgindo termos 

como “marketing informativo,” “marketing documental” e “marketing bibliotecário”, 

que se caracterizam por serem o conjunto de actividades levadas a cabo por uma 

biblioteca, com o objectivo de identificar e satisfazer as necessidades dos seus 

utilizadores (Ramos Simón 1995; López Yepes 1996). 

Ottoni (1996) define que “O marketing em unidades de informação pode ser entendido 

como uma filosofia de gestão administrativa na qual todos os esforços convergem em 

promover, com a máxima eficiência possível, a satisfação de quem precisa de 

informações.” (Ottoni 1996, 1 ).  

A biblioteca é encarada como um espaço aberto, de acesso livre, em que a divulgação 

da informação e do conhecimento científico são o factor mais importante. O volume de 

informação e a rapidez da sua difusão devem-se ao aparecimento da Internet, o que 

obriga a um a um maior esforço por parte das bibliotecas para acompanhar esta 

evolução. A capacidade de mudança da Internet e o facto de esta ser um fenómeno 

global, significa que a tecnologia não pode ser vista apenas como uma ferramenta de 

rede mas como um novo meio de comunicação. É cada vez mais comum encontrarem-se 

bibliotecas digitais, catálogos e repositórios on-line, marcando, assim, a presença das 

bibliotecas no mundo da Internet e consequentemente, no mundo do marketing (Costa 

2007). 
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A actual sociedade do conhecimento conduziu à reformulação do estatuto da biblioteca. 

A alteração dos suportes e todo o processo tecnológico actual a que uma biblioteca tenta 

responder, levou à alteração do processo comunicacional no seu interior. A 

comunicação numa biblioteca visa, normalmente, a aproximação da mesma aos seus 

utilizadores. Esta deve responder às expectativas e necessidades dos mesmos, bem 

como articular a sua missão às diferentes actividades e iniciativas levadas a cabo pela 

instituição (Bairrão 2003).  

Mas não é só o estatuto das instituições que é alterado. O papel dos utilizadores também 

passa por uma modificação, pois estes tem vindo cada vez mais, a tornarem-se 

autónomos. Esta autonomia é o ponto de partida para uma melhor comunicação entre a 

biblioteca e os seus utilizadores. Com o actual volume de informação, existe a 

necessidade das bibliotecas e tornarem os utilizadores mais autónomos, de saberem o 

tipo e a qualidade de informação que estas necessitam para responder às suas 

necessidades. É neste ponto de comunicação que o papel da biblioteca deve intervir. A 

mudança nas bibliotecas não é revolucionária. Esta estão constantemente em evolução, 

pelo que exercem um papel de liderança nas comunidades e nas instituições (Pinto 

2007). 

 

2.3. Instituições e organismos internacionais 

A aplicação do marketing às bibliotecas é um tema algo controverso, pois alguns 

autores defendem que como o marketing é uma ciência nascida no seio das 

organizações que visam fins lucrativos, cujo objectivo é aumentar o lucro das mesmas, 

este não se encaixa no perfil de uma biblioteca. Contudo este paradigma está a mudar 

pois, torna-se recorrente a preocupação que as bibliotecas têm com a satisfação das 

necessidades dos seus utilizadores, deixando unicamente para trás a preocupação com o 

tratamento documental. A adopção de uma filosofia de marketing poderá contribuir para 

uma maior eficácia na prossecução dos objectivos a que a instituição se propõe, 

conhecendo e servindo, deste modo, melhor os destinatários da sua actividade (Pinto 

2007; Pinto 2009). 
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Assim, e devido a esta mudança, as organizações e organismos internacionais 

incentivam a adopção das práticas do marketing às bibliotecas.  

Em 1980, a IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) 

apresenta como um dos seus objectivos a promoção da leitura, dos recursos e dos 

serviços da biblioteca escolar junto dos seus públicos. Em 1993, é publicado o 

Introduction to policies on Marketing Library and Information Services (UNESCO, 

PGI-93/WS/19), da autoria de Sylvia James (Pinto 2009). 

Nas Directrizes da IFLA para as Bibliotecas Escolares 2006, encontra-se um capítulo 

inteiramente dedicado ao “marketing and promotion”, onde consta um ponto sobre a 

política de marketing a adoptar pelas bibliotecas. Consagrando esse ponto, o plano deve 

conter “objectivos e estratégias; plano de actividades assegurando que os objectivos 

são atingidos e métodos de avaliação”, incluindo, também, sugestões de actividades 

que podem ser implementadas (IFLA and UNESCO 2006, 20). 

São vários os documentos produzidos com capítulos dedicados ao marketing e a sua 

aplicação: Linhas orientadoras dos serviços de bibliotecas para jovens (2006); 

Adapting marketing to library in a changing and Worldwide Environment (2000); 

Directrizes e recomendações do projecto Entitle sobre aprendizagem ao longo da vida 

nas bibliotecas públicas (2009); Management, marketing and promotion of library 

services based on statistics, analyses and evaluation (2006).  

Mahajan (2007) afirma que o marketing para bibliotecas ajuda os bibliotecários a 

conhecerem as necessidades de informação dos utilizadores, bem como apresenta as 

vantagens que um plano de comunicação tem para uma instituição académica (Mahajan 

and Chakravarty 2007). 

A UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 

publicou em 1988, o documento Principes directeurs pour l’enseignement du marketing 

dans la formation des  bibliothécaires documentalistes et archivistes, onde é 

apresentada uma visão do marketing e das suas disciplinas, na formação dos estudantes 

e profissionais da área da informação (Savard 1988). 

Em 2001, a IFLA e a UNESCO publicam em conjunto, o documento “The public 

library service:IFLA/UNESCO guidelines for development” consagrando, mais uma 
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vez, a adopção do marketing pelas bibliotecas, atribuindo um papel relevante para os 

bibliotecários, principalmente os gestores das bibliotecas, que podem utilizar as técnicas 

de marketing para os auxiliar na compreensão das necessidades dos seus utilizadores. O 

documento refere ainda, a adopção de uma política de marketing e de comunicação e 

dos respectivos métodos de avaliação”(IFLA and UNESCO 2001). 

Com este vasto conjunto de normas e directrizes, as bibliotecas tem necessariamente de 

aderir ao marketing, mesmo que o façam sem um plano definido e sem que se 

apercebam que estão a utilizar técnicas de marketing. Os catálogos online, os panfletos, 

as exposições e conferências realizadas, são importantes para o prestígio da biblioteca e 

o reconhecimento da importância da mesma, na sociedade. 

 

 

2.4. O marketing de serviços 

O marketing é uma disciplina bastante abrangente e os seus conceitos são facilmente 

transpostos para qualquer tipo de organização, o conceito de “cliente”, que sendo 

utilizado mais frequentemente numa organização comercial, é um comprador de bens ou 

serviços que tem expectativas relativamente ao bem que adquiriu e à própria instituição 

que o fornece. Neste trabalho optamos por utilizar o termo “utilizador”, pois é um 

conceito do domínio das bibliotecas. Koontz (2002) afirma que, embora representem a 

mesma coisa, existe uma diferença, entre os conceitos de “cliente” e “utilizador”, pois 

um cliente tem expectativas reais quanto ao bem que compra, enquanto o utilizador é 

qualquer pessoa que escolha a biblioteca para satisfazer as suas necessidades de 

informação (Koontz 2002). 

O marketing foi associado às organizações lucrativas, que são, tradicionalmente, 

produtoras de bens tangíveis que viam no marketing uma forma de promover os seus 

produtos junto dos utilizadores. Muitas vezes, o marketing é erradamente, confundido 

com publicidade e propaganda. O marketing passou a afirmar-se, também, no sector dos 

serviços, mantendo o princípio da satisfação das necessidades dos utilizadores, em 

detrimento do produto. Deste modo criou-se um marketing afastado das grandes 

organizações, para se centrar em organizações não lucrativas, produtoras de serviços, 

que se designa por marketing de serviços.  
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O marketing de serviços é um processo que faz coincidir os recursos de uma 

organização com as necessidades do seu mercado, e está relacionado com as ligações 

entre os produtos e serviços de uma organização, e os desejos e necessidades do 

consumidor (Alves and Bandeira 2005). O produto central é o serviço, não devendo este 

confundido com o “marketing através do serviço”, que se centra essencialmente num 

bem tangível, oferecendo, conjuntamente ao produto um serviço associado ao mesmo. 

São várias as definições do conceito de serviço. Segundo Kotler (2006) o serviço é 

qualquer acto que uma parte pode oferecer a outra e que não resulte na propriedade de 

nada. A definição de Kerin (2008) consiste em descrever que serviços é um conjunto de 

actividades intangíveis ou benefícios que uma organização fornece aos consumidores. 

Lovelock (2007) define serviço como sendo uma actividade económica oferecida por 

uma parte a outra implicando uma troca de valor entre ambos. Um serviço não resulta 

na propriedade de nada, pois é uma acção entre duas partes, (um utilizador e um 

prestador do serviço), que se concretiza na satisfação de uma necessidade do primeiro 

(Lovelock and Wirtz 2007; Kotler and Armstrong 2006; Kerin 2008). 

No entanto, a fronteira entre serviços e produtos é cada vez ténue. Isto é, cada vez mais, 

os serviços estão a ser associados a produtos, pois as organizações, além da venda do 

artigo, oferecem um conjunto de serviços associados ao mesmo.  

A importância dos serviços tem aumentado, tornando-se uma parte essencial da 

economia global. As organizações em geral, acrescentam ao seu produto uma 

componente de serviço, pois um bom serviço ajuda a vender os bens. Assim, são 

referidas sete categorias de serviços propostas por Lovelock (2007), que agrupam 

serviços com características comuns
1
.  

                                                 

1. 
1
 Produtos de consumos tangíveis - que são inseparáveis da componente de serviços 

2. Serviço de aluguer para bens individuais - onde o utilizador usufrui do serviço, mas não é 

legalmente considerado proprietário do mesmo. 

3. Serviços nos quais o utilizador adquire o direito de compartilhar uma instalação física ou 

sistema pertencente a outro - cuja propriedade pertence a outro, ou participa num acontecimento 

subsidiado por outrem. É o caso de hotéis, serviços postais e telefónicos, transportes públicos, 

espectáculos, museus, etc. 
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As bibliotecas são serviços, e são geralmente, agrupadas em quatro categorias: públicas, 

académicas, especiais e nacionais. O seu sistema depende directamente do Estado 

sendo, por isso, de livre acesso. No entanto, podem ser cobradas taxas por alguns 

serviços prestados. As instituições de ensino superior têm as suas próprias bibliotecas 

cujo uso tende a estar vedado a pessoas fora da instituição de ensino, sendo, para estas, 

disponibilizados, frequentemente, serviços para externos, mediante o pagamento de uma 

taxa. 

Os serviços, devido à sua natureza intangível e específica, necessitam de uma 

abordagem diferente relativamente à do marketing tradicional, apresentando cinco 

características distintivas: 

 

 Intangibilidade  

A intangibilidade caracteriza-se pela inexistência de uma componente física, ou seja, 

pelo facto de um serviço não poder ser tocado, guardado ou saboreado. Facto que 

levanta problemas ao nível da avaliação do serviço pelos utilizadores, pois é preciso 

utilizar o serviço para, posteriormente avaliá-lo. Contudo, só o podem avaliar depois de 

o adquirir. Isto traduz-se na resposta que o serviço tem perante os públicos. Os 

utilizadores tiram as suas conclusões acerca da qualidade do serviço através do 

tratamento, da comunicação, do preço, entre outros, devendo estas características serem 

os aspectos mais importantes quando se presta um serviço. (Kotler and Armstrong; 

Lindon 2006)  

                                                                                                                                               
4. Serviços profissionais dirigidos ao consumidor individual - nos quais a base do serviço consiste 

nas capacidades humanas, embora estes sejam praticados em instalações. 

5. Serviços dirigidos aos não utilizadores mas a bens por eles possuídos - como por exemplo, 

jardinagem, limpeza de casas, lavandaria, parques de estacionamento 

6. Serviços sem um impacto imediato mas dirigidos para a protecção e gestão dos bens - possuídos 

pelo consumidor 

7. Conjunto de serviços envolvendo um complexo package quer de serviços de carácter 

profissional, quer de instalações - encontram-se nesta categoria a inscrição e participação num curso 

universitário, participação numa excursão turística que envolve viagens, hotéis e restaurantes. 
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 Simultaneidade 

A simultaneidade de produção e consumo advém do facto de não existir o serviço 

armazenado. Na altura do pedido do serviço ele é vendido, produzido e consumido 

simultaneamente, sendo, muitas vezes, o utilizador, um co-criador do serviço final, pois 

participa activamente na criação do serviço. Deste modo, a interacção fornecedor - 

utilizador é fundamental. A produção da generalidade dos serviços pressupõe uma 

relação directa entre o utilizador e o fornecedor (Kotler and Armstrong 2006). 

 

 

 Heterogeneidade 

A heterogeneidade está dependente da acção de todos os intervenientes no processo. A 

prestação do serviço através da interacção entre a organização e o cliente faz com que 

esta seja mais difícil de estandardizar. Cada utilizador é diferente, pelo facto que as suas 

necessidades específicas são menos homogéneas que um produto industrializado. A 

heterogeneidade depende do “quem, como, quando, onde”. Isto é, de quem providencia 

o serviço, onde, quando e como é que o serviço é oferecido ao seu utilizador. Estes são 

os parâmetros essenciais a ter em atenção na avaliação que o utilizador faz do serviço. É 

importante dar formação adequada aos funcionários, de forma a que estes transmitam 

aos utilizadores a mensagem que a organização pretende transmitir (Pinto 2006; 

Lovelock and Wirtz 2007). 

 

 Perecibilidade  

A perecibilidade de um serviço significa que o mesmo não pode ser guardado para uso 

posterior. Esta característica coloca desafios na gestão da procura, faz com que o 

marketing dependa de serviços de estratégias, que contrabalancem a gestão entre 

procura e a oferta, pressupondo, assim, uma relação directa entre o utilizador e os 

funcionários da organização. Deste modo, vai existir uma necessidade de adaptação nos 

períodos de maior procura. Assim, muitas vezes as organizações recorrem a alternativas 

para suprimir o tempo de espera dos utilizadores (Lindon 2006).  
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 Propriedade 

A propriedade de um serviço não resulta, efectivamente, de nada. Quando se adquire um 

produto, este passa a ser do consumidor que, a posteriori poderá guardá-lo, vende-lo 

etc., pois este possui o produto por tempo ilimitado, até porque é, verdadeiramente, o 

seu proprietário. Com os serviços, o mesmo não se passa, pois o utilizador tem acesso a 

estes por tempo limitado. Sejam umas férias ou a ida a um consultório médico, os 

serviços são temporários, o que exige mais esforço por parte das organizações para 

cativar os utilizadores (Kotler and Armstrong 2006). 

 

2.4.1. Marketing-Mix  

Os serviços têm necessidades e categorias específicas devido à sua natureza e âmbito de 

actuação. Devido à constante evolução das tecnologias de comunicação e de 

informação, estes apresentam desafios, tais como: o facto de o serviço não poder ser 

armazenado para consumo posterior, os utilizadores desempenham o papel principal na 

criação de valor, entre outros; com todas estas especificidades, é necessário fazer um 

marketing e uma gestão diferente, aplicada unicamente aos serviços.  

O marketing-mix
2
, ou marketing dos 4P’s (como é habitualmente conhecido, devido à 

designação dos seus factores em inglês começarem todos pela letra P), define-se como 

um conjunto de ferramentas de marketing que a organização utiliza de forma a produzir 

a resposta que deseja no mercado-alvo. O marketing-mix é um suporte da organização 

na procura dos seus mercados-alvo e dos seus objectivos, assegurando, assim, a sua 

posição perante a concorrência e o mercado que pretende atingir. Esta definição assenta 

nos seguintes factores: preço (price); produto (product); promoção (promotion), e 

distribuição (placement). Estes factores foram formulados por Jerome McCarthy, nos 

anos 60, do século XX, e influenciaram o comportamento dos consumidores (Kotler and 

Armstrong 2006). 

                                                 
2
 Existem várias variantes do marketing-mix. São conhecidos, também, os 6, 7, 8 e 12P’s. O marketing-

mix tem uma visão centrada na organização. Nos anos 90 surgiu a visão dos clientes conhecida como os 

4C’s (Cliente, Conveniência, Comunicação e Custo criado por Robert Lauterbom. 
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De forma a atingir um marketing-mix consistente, cada um destes factores deverá 

corresponder às particularidades do mercado-alvo, nunca perdendo o foco neste. A 

forma como a organização se expõe relativamente ao seu mercado, deverá ir ao 

encontro das ofertas que possui para este, conseguindo, desta forma, responder às suas 

necessidades (Pinto 2006). 

 

2.4.1.1. Produto 

Lovelock (2007) define o “Produto como Produto elementar (Product elements)” 

consistindo, este, na resposta à necessidade do utilizador, que engloba, além do serviço 

principal, um conjunto de serviços (supplementary services- manutenção, transporte 

etc.) que auxiliam e criam valor e diferenciação ao core que é produto em si. No sector 

lucrativo, a troca envolve itens ou serviços que são apresentados para compra, por parte 

dos clientes. No sector não lucrativo, esta envolve itens ou serviços que são apoiados 

por impostos, contribuições ou outros suportes. (Lovelock and Wirtz 2007).  

É fundamental conhecer o tipo de informação procurada pelos utilizadores, de modo a 

oferecerem-se serviços que correspondam exactamente às necessidades que o utilizador 

procura colmatar. É neste ponto que as bibliotecas são comparáveis às organizações 

lucrativas, pois ambas procuram satisfazer as necessidades de quem as procura. 

Domínguez Sanjurjo (1996) salienta que é necessário eleger um conjunto de serviços, 

que sejam adaptados aos seus utilizadores, isto é, que já ao encontro das necessidades 

dos diferentes grupos de utilizadores que utilizam os serviços e compõe assim o seu 

mercado de actuação (Domínguez Sanjurjo 1996). 

O produto envolve os bens e serviços que são disponibilizados pelas bibliotecas. 

Podendo incluir os materiais possuídos pela biblioteca e, também, os serviços prestados 

pelo pessoal, (mas de forma crescente) os produtos também podem ser elementos como 

serviços contratados a outros fornecedores. O produto da biblioteca não é fácil de 

definir. Este pode ser analisado, quer em termos de largura, pela gama de serviços de 

base disponibilizados ao utilizador, quer em termos de profundidade, pelo conjunto de 

meios que se juntam ao serviço base e que permitem o seu melhoramento, exprimindo, 

assim, a riqueza de escolha disponibilizada (Muet and Salaün 2001). 

O bibliotecário é o elemento que cria a distinção entre uma biblioteca e um edifício 

cheio de livros. É o serviço que os profissionais da informação prestam, que conduz à 
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satisfação do cliente que irá dizer bem da biblioteca. Partindo das suas necessidades, 

cada serviço deve ser analisado e planeado de acordo com as expectativas dos 

utilizadores que pretende servir (Costa 2007). 

 

2.4.1.2. Preço  

O preço é o valor através do qual se obtêm os produtos. O conceito tem dois tipos 

diferentes associados, a saber: o preço monetário e o preço social. O primeiro implica 

uma troca monetária entre a organização e o utilizador. Já o segundo, implica o esforço 

adicional que o utilizador teve de efectuar para ter acesso ao produto (Dhirman and 

Sharma 2009). Lovelock (2007) acrescenta ao Preço o “Preço e outros investimentos do 

utilizador”. Isto é, este autor caracteriza o preço como sendo o meio da troca entre o 

utilizador e a organização, acrescendo o facto de o utilizador ter a necessidade de fazer 

outros investimentos, como a nível do tempo e do esforço (Lovelock and Wirtz 2007).  

O preço corresponde ao elemento mais difícil de caracterizar sobe o ponto de vista de 

uma organização não lucrativa, pois uma biblioteca é, por excelência, um serviço de 

acesso gratuito
3
, logo, não obtém nenhum lucro pelos serviços que oferece. Nas 

bibliotecas, os custos podem ter duas vertentes: custos directos e custos indirectos. O 

primeiro inclui o pessoal contratado e os novos equipamentos adquiridos. Já os custos 

indirectos são difíceis de contabilizar, pois estes prendem-se com o edifício e o 

equipamento, os fornecimentos normalmente mantidos em stock, o tempo do pessoal 

permanente e os serviços suplementares. Os únicos serviços pelos quais uma biblioteca 

pode e deve cobrar são: o serviço de fotocópias e impressões, custeando os gastos em 

consumíveis (papel, tinteiros) que este serviço necessita, os serviços de aquisição de 

material (livro e não livro), que se destinam unicamente a satisfazer uma necessidade de 

um utilizador concreto, e, finalmente, todos os pedidos de prestação de serviços que 

impliquem custos que a biblioteca não consegue suportar. 

A avaliação do preço nas organizações não lucrativas envolve vários aspectos, sendo 

este um factor controverso. O carácter volátil da informação, as características 

específicas de um serviço de biblioteca e a acessibilidade ao mesmo, leva a que alguns 

autores defendem que os serviços deveriam ser pagos. Outros atestam que não, pois se a 

                                                 
3
 Este princípio está consagrado no Manual da Unesco sobre bibliotecas públicas de 1994, “os serviços da 

biblioteca pública devem, em princípio, ser gratuitos.” 
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biblioteca depende de fundos públicos, sendo esta paga pelos contribuintes, estes tem 

direito à sua utilização.  

 

2.4.1.3. Distribuição4 

A distribuição representa os canais que a organização utiliza para pôr o produto à 

disposição do utilizador final, e relaciona-se com o como e onde se oferecem os 

produtos prestados, visando, deste modo, garantir a entrega do produto ao utilizador. No 

caso dos bens, trata-se também de garantir todas as condições associadas à sua venda.  

Nas bibliotecas, os meios de distribuição são mais complexos, pois a simultaneidade do 

serviço não o permite ser armazenado. Assim, os canais de distribuição tendem a 

considerar inúmeras opções, que vão desde entregas pelo correio ao uso do telefone e 

internet e dos seus meios como forma de fazer chegar a informação ao utilizador. Neste 

ponto são também considerados, os horários de abertura e fecho das bibliotecas, o 

estado dos documentos, a facilidade de uso e acessibilidade do catálogo, o ambiente da 

biblioteca, (incluindo mobiliário, iluminação, decoração etc…), ou seja, tudo que 

permita com que o serviço chegue ao utilizador.  

 

As características físicas da biblioteca são um factor importante na distribuição, pois se 

o edifício reunir condições convidativas que proporcionem bem-estar ao utilizador, este, 

certamente, terá bastante afluência. Pinto (2007) refere uma “extensão bibliotecária”, 

que se caracteriza por fazer chegar os meios que a biblioteca dispõe, aos utilizadores. 

Estes meios passam, cada vez mais, pela disponibilização online de catálogos e 

repositórios, contendo sempre parte (ou a totalidade) do documento. As instalações 

virtuais de catálogos e repositórios permitirão ao público-alvo chegar mais rapidamente 

aos recursos informacionais que pretende. Assim, a biblioteca consegue deixar de ser 

uma biblioteca expositiva para passar a ser uma biblioteca interactiva, facilitadora no 

acesso à informação através de canais de distribuição, como as redes sociais (Pinto 

2007). 

                                                 
4
 Autores defendem a utilização no sector dos serviços, do termo servucção como designação do sistema de 

produção, este caracteriza-se assentar a sua análise numa partição entre uma actividade realizada num back-

office e uma actividade realizada em front-office (Pinto 2007). 
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2.4.1.4. Promoção 

A promoção envolve as actividades de comunicação e de divulgação do produto para 

com os utilizadores, concretizando-se através da força de vendas, do marketing directo, 

da publicidade, das relações públicas e do merchandising. Lovelock (2007) assume a 

Promoção e educação, defendendo ser necessário divulgar o serviço que se promove, 

especialmente junto dos novos utilizadores. Serviço este que deverá ensinar aos 

utilizadores, os benefícios do mesmo, e como, quando e onde o adquirir. Concluindo é 

importante que estes estejam conscientes acerca da oferta do produto (Lovelock and 

Wirtz 2007). 

Dentro deste grupo, a publicidade é a que mais se destaca (sendo ela a face mais 

visível), pois “é uma parte importante do marketing, (mas apenas uma parte), e só se 

pode efectivar se as bases do marketing forem sólidas”. Esta deverá ser invasiva, de 

forma a não se maçar os utilizadores. A publicidade trata-se de uma actividade 

dispendiosa que é importante rentabilizar, sendo, também, importante que o público 

associe o serviço à organização de uma forma agradável, mantendo, assim, uma boa 

imagem da organização e dos seus serviços. As relações públicas encontram-se focadas 

na comunicação da imagem da organização, sendo, o seu papel vital para a promoção da 

mesma. As relações públicas implicam um custo monetário mínimo, pelo que se torna 

mais rentável que a publicidade. O merchandising caracteriza-se pelo destaque do 

serviço a promover, sendo que o seu objectivo é o aumento do consumo por parte dos 

utilizadores (Sáez 2002). 

A biblioteca deve efectuar o tipo de promoção que achar mais adequada aos seus 

serviços e aos seus utilizadores. Este elemento do marketing-mix caracteriza-se pela 

divulgação e pelo incentivo de todos os recursos que são disponibilizados. Deste modo 

devem ser considerados, então, dois tipos de promoção: a divulgação de eventos e as 

normas de funcionamento da biblioteca rotineiras (serviços regulares, horário do 

serviço, qualidade da colecção e do staff). Os produtos de uma biblioteca devem ser 

promovidos sempre que a biblioteca conseguir assegurar a eficiência, a fiabilidade e a 

satisfação das necessidades dos utilizadores. 
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Devido à natureza específica dos serviços, Lovelock (2007) aos 4P’s acresce mais 

quatro, passando, assim, a ser os 8P’s do marketing mix de serviços. Os novos factores 

introduzidos são: as pessoas (people), os processos (process), a evidência física 

(physical evidence) e a produtividade e qualidade (productivity and quality). Juntamente 

aos quatro referidos anteriormente, estes novos factores formam os níveis estratégicos 

do marketing de serviços. 

 

2.4.1.5. Pessoas 

As pessoas caracterizam-se por serem todos os intervenientes no processo de criação do 

serviço. Em alguns casos, o utilizador é fundamental na criação do valor inerente ao 

serviço. Esta interacção é necessária, pois através dela o utilizador tem noção da qualidade 

do serviço. A constituição de uma equipa bem estruturada é igualmente essencial para o 

fornecimento da criação de valor e da vantagem competitiva (Pinto 2006). 

Numa biblioteca isto é ainda mais visível, pois o utilizador entra em contacto directo com as 

pessoas que estão “atrás do balcão”, seja para a procura de uma informação, ou auxílio na 

localização de um livro. Este contacto terá de reflectir a imagem que a biblioteca pretende 

transmitir aos seus utilizadores, chegando mesmo a influenciar o comportamento que estes 

têm na biblioteca, a compreensão dos seus objectivos, valores e o seu posicionamento. 

As várias associações e organismos internacionais e nacionais contemplam documentos que 

abordam a temática dos recursos humanos, incentivando à formação e motivação dos 

mesmos (Pinto 2009). 

 

2.4.1.6. Processos 

O processo é essencial na criação do serviço, pois refere-se às práticas a que a 

organização recorre, de forma a poder dar resposta ao utilizador. O produto deve ser 

desenhado e gerido cuidadosamente, no sentido de satisfazer o utilizador, 

proporcionando-lhe, deste modo, uma experiencia de serviço satisfatória. É relevante 

definir um papel para o utilizador para que este possa participar na produção do serviço 

(Lovelock and Wirtz 2007). 
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O objectivo principal de uma biblioteca é a satisfação do utilizador, pelo que o serviço 

que lhe é prestado deverá ser rápido e simples, de modo a que este possa obter, 

rapidamente, o que procura. Todos os processos deverão ter um esquema próprio para 

que o utilizador obtenha, no final, uma boa imagem dos serviços, passando, depois, a 

utilizá-los frequentemente. Se o processo for moroso, e se não obtiver resposta ao que 

pretende, o utilizador ficará com uma imagem negativa do serviço. 

 

2.4.1.7. Evidência física 

A evidência física é o ambiente físico onde o serviço é prestado, devendo este 

cuidadosamente organizado e apresentável, pois fornece informações aos utilizadores 

sobre as condições do prestador de serviços. Um espaço limpo, luminoso, confortável e 

arrumado, são factores chaves para o bom ambiente de uma biblioteca. Ao considerar o 

ambiente físico deve-se ter em atenção o tipo de utilizadores que o frequenta, o edifício 

deverá ter várias entradas de acessos, e ser munido de escadas e elevadores. A limpeza é 

importante, não só para o bem-estar dos utilizadores, mas também para a prevenção dos 

materiais depositados. A disposição e arrumação da sala deverá ser agradável para a 

movimentação, devendo esta possuir, também, mobiliário adequado aos utilizadores. 

Com isto, a biblioteca transmite a qualidade, organização e rigor do serviço que presta 

aos utilizadores (Lovelock and Wirtz 2007). 

 

2.4.1.8. Produtividade e Qualidade 

A produtividade é essencial numa organização, pois aumentando a produtividade 

reduzem-se os custos. No entanto, é necessário ter em atenção os cortes produtivos de 

forma a que não se diminuir à qualidade do serviço. Por seu lado a qualidade é o ponto 

de diferenciação do serviço, sendo que a organização deve consultar os utilizadores 

antes de começar a investir na qualidade, pois esta pode conduzir a um aumento do 

custo que o utilizador não está disposto a suportar. A estratégia da organização deverá 

sempre conseguir um intermédio entre estes dois conceitos (Lovelock and Wirtz 2007). 
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O produto, a distribuição, e a promoção são responsáveis pela criação do valor de 

utilização e da imagem da organização, enquanto que o preço se caracteriza por ser a 

vertente estratégica da organização, pois, para além de contribuir para a imagem da 

organização, traduz-se também em lucro para a organização (Lindon 2006). 

As bibliotecas inserem-se, então, neste, pois são organizações sem fins lucrativos, e o 

seu financiamento depende maioritariamente da tutela do Governo, sendo, por isso, em 

termos de financiamento, menos dependentes do utilizador. Este é um factor de grande 

importância, pois as bibliotecas instituições de cariz público, logo os serviços que presta 

não são pagos pelos seus utilizadores. Deste modo, as bibliotecas necessitam de recorrer 

ao marketing e às suas ferramentas, não só manterem as suas relações com os seus 

públicos, mas também para sensibilizarem as entidades que as tutelam (governo, 

autarquias, mecenas), de forma a obterem sempre financiamento, e continuarem com a 

melhoria nos serviços prestados. 

 

2.5. Segmentação 

Nenhuma organização é capaz de estar em todos os mercados e satisfazer as 

necessidades e desejos de todos os utilizadores. Logo, uma das primeiras tarefas do 

planeamento de comunicação é segmentar o mercado e definir o seu mercado-alvo. 

A principal razão da segmentação é a adaptação dos serviços às características dos 

diferentes grupos de consumidores. Uma vez que cada segmento apresenta 

características e propriedades distintas, é mais fácil adaptar cada segmento à oferta de 

serviços, ao contrário da abordagem de massas que, através da qual o mercado era visto 

como um todo (Lindon 2006). 

Deste modo, a segmentação permite-nos: conhecer os utilizadores e poder satisfazê-los 

de forma eficaz; entender melhor a concorrência e as suas estratégias; adequar a oferta 

de produtos e as estratégias de actuação às necessidades do utilizador, bem como, os 

seus desejos e poder de compra dos utilizadores; também identificar oportunidades de 

crescimento e ameaças personalizando a relação com os utilizadores. 
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Por ser pouco provável poder satisfazer as diferentes necessidades de todos, as 

organizações têm de definir estratégias de presença. A escolha do mercado de referência 

implica que o mercado se divida em subconjuntos, passando estes a ser designados 

como segmentos de mercado, que se caracterizam por ser homogéneos nas 

necessidades, comportamentos e motivações de compra. (Lambin 2000). 

Para Kotler (2006) um segmento de mercado consiste num grande grupo identificado a 

partir das suas preferências, hábitos similares, atitudes e localização geográfica (Kotler 

and Armstrong 2006). 

Para Lindon (2006) a divisão do mercado em subconjuntos deve ser tão homogénea 

quanto possível, para permitir que a organização adapte a sua política de marketing a 

cada um desses subconjuntos (Lindon 2006). 

Assim, esta realidade levou, ao processo estratégico da divisão de mercados em 

conjuntos distintos, de modo a agrupar utilizadores com necessidades semelhantes, que 

possam ser satisfeitas com determinado produto/serviço. Uma biblioteca poderá actuar 

em vários segmentos de mercado, sendo estes diferentes e tendo estratégias adoptadas à 

sua natureza específica, e, também, um target vocacionado para jovens como, também, 

para seniores. Numa biblioteca universitária os clientes são óbvios, encontrando-se, 

estes já segmentados: professores, alunos e técnicos da universidade. 

Este processo é conhecido como segmentação e tem como objectivo primário dividir o 

mercado base em conjuntos – segmentos –, que devem apresentar-se homogéneos em 

relação a um conjunto de características, como, por exemplo, comportamentos ou 

necessidades. Este processo envolve duas dimensões distintas: a macro- segmentação, 

que visa a identificação dos produtos/mercados, e a micro- segmentação que procura 

identificar os segmentos dentro de cada produto/mercado (Lambin 2000). 

A macro-segmentação consiste na divisão do mercado num conjunto de utilizadores em 

que só as características gerais são definidas. Em bibliotecas universitárias este mercado 

já se encontra definido, pois, existe a distinção entre alunos, docentes, funcionários e 

investigadores. Podemos ainda distinguir um grupo que não pertencente directamente à 

faculdade, como utilizadores externos. 
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Já a micro-segmentação consiste na divisão de cada mercado, previamente macro-

segmentado, em segmentos que agrupem utilizadores que tenham as mesmas 

características, por grupos etários, por estilo de vida, por comportamentos de compra, 

etc. O seu objectivo é identificar grupos de utilizadores que procuram o mesmo 

conjunto de atributos. A micro-segmentação é a segmentação principal existente numa 

biblioteca universitária, pois possuí conjuntos prévios de utilizadores já macro-

segmentados. A micro-segmentação de uma biblioteca universitária reside nos 

diferentes cursos, departamentos e serviços oferecidos pela universidade. Assim, esta 

tem a identificação de determinados grupos com necessidades semelhantes, onde poderá 

oferecer, a cada segmento, os serviços mais adequados às suas necessidades (Lambin 

2000). 

Segmentar uma biblioteca, (especialmente uma biblioteca universitária), leva a um 

processo de divisão do mercado total, da comunidade académica, em mercados alvo 

mais pequenos, e na escolha de grupos com necessidades e/ou desejos similares, 

esperando, assim, que estes reajam de forma idêntica às ofertas produzidas pelos 

serviços. 

Como o mercado de utilizadores não é homogéneo, podemos distinguir quatro 

abordagens de o estratificar, a saber: o marketing de massas, o marketing individual, 

(que são abordagens mais extremas), e o marketing segmentado e o marketing 

concentrado. 

A segmentação enquanto ferramenta estratégica pressupõe, desde logo, um conjunto de 

definições a montante, que permitam às bibliotecas saber quais os utilizadores que 

pretendem servir, quais os seus concorrentes directos, as tecnologias alternativas a usar 

e os seus concorrentes indirectos e os principais intervenientes com os quais esta deve 

contar. Ou seja previamente à divisão do mercado em segmentos e definição de quais 

são atractivos, é necessário uma avaliação do ambiente externo a nível transaccional e 

contextual, bem como a análise do ambiente interno e definição da missão da 

organização. Sem estes processos não é possível avançar com uma estratégia de 

segmentação (Costa 2007). 
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Para se estabelecer uma estratificação correcta dos públicos-alvo é necessário a escolha 

dos critérios de segmentação que se baseiam na escolha dos dados identificativos 

através dos quais o mercado vai ser dividido. Ou seja, além de identificar e seleccionar 

os públicos-alvo, a biblioteca tem que conhecê-los qualitativamente. Isto é, tem que 

inventariar as necessidades, preferências e exigências dos públicos-alvo, e ter 

consciência que estas estão em permanente evolução. Este factor é determinante para 

que se possa planear e oferecer os produtos/serviços capazes de satisfazer os 

utilizadores. A biblioteca tem ainda de se certificar que a satisfação alcançada é superior 

à proporcionada pelos serviços oferecidos pelos seus concorrentes, pois só assim esta 

conseguirá fidelizar e/ou conseguir novos utilizadores de forma a justificar a 

continuação da sua existência. Para isso, os serviços devem ser adaptados consoantes as 

necessidades dos públicos que mais a utilizam (Mahajan and Chakravarty 2007). 

 

2.5.1. Públicos-alvo 

O conceito de públicos-alvo consiste em analisar as características de cada segmento 

para posteriormente, definir a sua abordagem. Após conhecer as características de cada 

segmento, a biblioteca deve optar por um ou por vários de acordo com a estratégia de 

cobertura de mercado. Esta opção tem por base factores como a dimensão ou 

permeabilidade de cada segmento, ou factores internos relacionados com o Know-how 

da organização. 

A análise de procura permitiu segmentar os potenciais utilizadores potenciais em grupos 

homogéneos, sendo agora necessário escolher a quem se dirigir. Tradicionalmente, o 

marketing propõe três estratégias de selecção: o marketing indiferenciado, que nos 

serviços de documentação corresponderá à consideração de que os utilizadores têm as 

mesmas necessidades e terão uma igualdade de acesso aos serviços; o marketing 

diferenciado, considerando-se que a cada grupo de utilizadores corresponde uma 

procura diferente de serviços, é necessário construir uma estratégia particular por 

segmento a atingir
5
; o marketing concentrado, que consiste em concentrar os esforços 

                                                 
5
 Os custos implicados geralmente obrigam a uma ordenação dos segmentos e uma implementação 

progressiva de estratégias para cada um dos segmentos 
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sobre um segmento do público, apesar de muito eficaz, tem o inconveniente de ser 

limitado. 

O público-alvo, numa instituição é o factor fundamental para o seu desenvolvimento, 

pois é necessário conhecer quem a frequenta e quais os serviços que utilizam de forma a 

esta poder adequar os seus serviços à procura e realização das necessidades dos 

mesmos. 

Assim, pode-se segmentar mediante padrões geográficos, sócio-demográficos, 

comportamentais, e psicográficos. Os aspectos sócio-demográficos, caracterizam-se por 

ser um processo de segmentação indirecta, com o objectivo de agrupar os utilizadores 

de acordo com determinadas características, como a idade, o estatuto, o rendimento etc. 

Os comportamentais têm como característica proeminente o agrupamento dos 

consumidores que procuram, nos produtos, a satisfação das mesmas necessidades numa 

biblioteca, a frequência com que estes utilizam os serviços prestados por estas. Por 

último, aspectos psicográficos caracterizam-se pela perspectiva da ligação psicológica 

aos serviços, isto é, pelo tipo de necessidade que cada segmento possui (Lindon 2006). 

A avaliação dos vários segmentos identificados deve ter em conta a sua atractividade 

global, pois, segundo Lindon (2006) “a escolha de um ou mais critérios de 

segmentação, entre todos os critérios possíveis, supõe que se possam avaliar e 

comparar as suas qualidades e defeitos”. Assim, analisamos as características atractivas 

que os segmentos possuem como o tamanho, o crescimento, o aproveitamento, a 

economia; com base, estas características respondem a quatro critérios de atractividade: 

diferenciável, mensurável, acessível e substancial (Lindon 2006, 135 ).  

A resposta diferenciada caracteriza-se pela elaboração de acções de marketing distintas 

para cada segmento. É necessário que a segmentação potencie a heterogeneidade entre 

os segmentos e que estes se apresentem de forma homogénea no que diz respeito aos 

seus elementos. 

A mensurabilidade é uma característica base que deve estar disponível em todos os 

segmentos, e para os quais deve ser possível, por exemplo, identificar a sua dimensão 

ou poder de compra dos seus elementos. Este critério é mais complexo de identificar em 

segmentos baseados, por exemplo, numa segmentação através de estilos de vida.  
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A acessibilidade caracteriza-se pela capacidade de resposta que uma organização possui no 

que diz respeito em fazer chegar os seus produtos/serviços aos seus públicos. Existem duas 

abordagens distintas: uma que potencia uma distribuição geral, sendo a selecção efectuada 

pelo consumidor, e outra em que o produto é disponibilizado em circuitos maioritariamente 

frequentados pelos potenciais compradores. Na biblioteca existe uma grande proximidade 

entre os utilizadores e o serviço, permitindo, isto, uma intercomunicação activa entre estes 

e, por isso, constituem segmentos acessíveis. Os funcionários são os agentes facilitadores do 

acesso à informação funcionando, assim, como uma espécie de elo de ligação entre os 

utilizadores e os serviços prestados pela biblioteca. 

A substancialidade, ou dimensão, representa a diferenciação nos vários segmentos que 

justifiquem a elaboração duma estratégia diferenciada. Esta dimensão não deve ser apenas 

observada em relação ao valor do segmento, mas, também, em relação ao seu tempo de vida 

previsto. É necessário ter em atenção os indicadores estatísticos de forma a perceber quais 

são os maiores segmentos de utilizadores dos serviços, de forma a serem considerados os 

segmentos-alvo da uma biblioteca (Lindon; Kotler and Armstrong 2006).  

 

2.6. Posicionamento  

Lindon (2006) define posicionamento como sendo uma escolha estratégica que procura 

uma diferenciação atractiva para a oferta, no seio de um mercado (Lindon 2006).  

O posicionamento completa a selecção do segmento, ou segmentos, de mercado, onde a 

organização pretende operar. O posicionamento define a forma como os utilizadores 

percepcionam a organização. 

A escolha de um posicionamento é de primordial importância, considerando que 

marcará a forma como os utilizadores percepcionam o serviço e como irá funcionar 

como uma característica de diferenciação face aos serviços da mesma categoria. 

Existem três razões fundamentais para se proceder ao posicionamento de determinado 

produto ou serviço. A primeira é o facto de, se não for escolhido um posicionamento, os 

utilizadores encarregar-se-ão disso, pois estes aplicam etiquetas de referenciação a cada 

serviço como forma de simplificar o seu processo de escolha. Um posicionamento 

espontâneo, realizado pelo utilizador, pode colocar a organização numa posição 
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diferente da pretendida. A segunda, é o facto de o posicionamento ocupar um lugar de 

relevo no processo de decisão do utilizador, pois o habitual excesso de bens leva a que o 

utilizador percepcione e posicione o produto de forma determinante. Por último, a 

terceira razão é o facto de o posicionamento ser determinante no marketing-mix, pois é 

um elemento de unificação do mesmo. (Lindon 2006). 

Para uma biblioteca, é necessário conquistar e manter uma posição. O serviço deve 

afirmar-se, mantendo um produto fiável, onde todas as necessidades de informação dos 

utilizadores encontrem resposta. Os funcionários devem contribuir para o 

posicionamento, na medida em que devem ser conhecedores dos serviços e serem bons 

comunicadores, de forma a passarem uma imagem agradável e compreensiva para os 

utilizadores. 

Para Lindon (2006) um bom posicionamento deve conter quatro qualidades 

indispensáveis ao sucesso:  

 Simplicidade: deve ser claro e compreensível para o consumidor; 

 Pertinência: deve responder às expectativas dos potenciais consumidores; 

 Credibilidade: tem de estar em linha com as características do produto; 

 Originalidade: deve tentar distinguir-se da concorrência. 

A estratégia de posicionamento deve ser sempre realizada tendo em atenção três 

componentes principais: o utilizador, o produto e a concorrência; surgindo, assim, 

diversos tipos de posicionamento que consideram cada uma dessas vertentes (Lindon 

2006).  

Todos têm uma posição no mercado. Por escolha ou por defeito, a posição de uma 

biblioteca universitária deverá ser realizada relativamente aos seus parceiros e aos seus 

utilizadores. A decisão acerca de um posicionamento não passa directamente por um 

director de serviço. Esta está fixada em textos regulamentares da instituição. O 

posicionamento deve ser constituído pelo conjunto de actividades que estão associadas 

ao serviço prestado aos utilizadores. Este deve conduzir a escolha do que se pretende 

que a imagem do serviço seja. 
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2.7. Marca 

Em primeiro lugar, qualquer que seja o método utilizado, a comunicação deve reforçar o 

posicionamento decidido. Idealmente, todas as formas de promoção deveriam ser 

facilmente reconhecidas como tendo vindo da biblioteca, passando uma imagem de 

consistência. Há vários modos de a alcançar: um é um logótipo, e outro é o uso 

consistente de um formato de apresentação. Em segundo lugar, antes de começar a 

trabalhar em qualquer forma de promoção, é necessário pensar na audiência alvo, no 

motivo da promoção e na mensagem que se pretende passar. Fora a publicidade factual, 

como o anúncio de um evento, o mais difícil é passar uma mensagem clara, porque, com 

esta estará a tentar-se ir de encontro aos interesses de diferentes segmentos de clientes 

pelo mesmo mecanismo. Se possível, será preferível produzir diferentes tipos de 

material, que se ajustem a diferentes grupos de utilizadores, e dirigi-los especificamente. 

Também é importante que o feedback seja parte integrante do processo de promoção, de 

modo a que a resposta da audiência à mensagem possa ser acedida. 

O posicionamento de comunicação caracteriza-se por criar uma distinção para a marca, 

diferenciando-a em relação à sua concorrência. Deste modo, este conceito, é muitas 

vezes confundido com o posicionamento de marketing e com a imagem de marca. O 

posicionamento de comunicação distingue-se, então, do posicionamento de marketing, 

este cria valor para a organização através do produto, ou serviço, desta, enquanto que o 

posicionamento de comunicação preocupa-se com a percepção dos utilizadores em 

relação à marca. 

A imagem de marca possui duas diferenças relativas ao posicionamento. A primeira 

diferença é que a imagem de marca não se preocupa com a distinção da marca 

relativamente às suas concorrentes. O posicionamento relaciona a marca com o 

utilizador e a sua concorrência, numa espécie de triângulo em que os três conceitos se 

encontram interligados. A segunda diferença reside no facto de uma marca ser bastante 

complexa, tendo associadas a si várias opiniões e formulações, que variam de acordo 

com o segmento dos públicos. Deste modo, o posicionamento consolida todas estas 

opiniões, tornando a marca numa “ideia simples e memorável” (Castro 2007). 
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A imagem da biblioteca e dos seus conteúdos é passada, divulgada e trabalhada 

através do contacto com os seus utilizadores, criando, assim, uma relação de 

proximidade com o mesmo. (Santos 2007, 3). 

É destas relações que nasce o conceito de marca. Este é intemporal e desenvolve-se com 

as primeiras trocas culturais, afirmando-se com a sociedade de massas e com o 

nascimento do marketing. Na década de 80, XX, o valor da marca representou um factor 

fundamental para a importância das organizações. 

O valor de uma marca é tão relevante para o utilizador como para a organização. No 

valor para o utilizador a marca assume-se como um contracto que lhe garante 

estabilidade e uma boa performance do produto ou serviço. O valor é também, uma 

referência de identificação, na medida em que o seu grafismo conduz a fidelização do 

utilizador. É também considerada, a marca como sendo um ponto de diferenciação, pois 

esta reside no facto de valorização social/cultural que à qual a marca está associada, 

criando, deste modo, uma relação de pertença (Lindon 2006; Brochand 1999). 

Para a organização, a marca representa um valor comercial que se transmite na ligação 

efectuada entre o utilizador e a organização, permitindo, isto, a diferenciação de uma 

marca líder, em contraponto com a sua concorrência. É um valor institucional, que se 

traduz no sentimento de credibilidade que a marca estabeleceu no mercado, 

contribuindo, isto, para uma melhor imagem, e uma melhor gestão e satisfação dos 

recursos humanos. 

Geralmente uma marca caracteriza-se por ser um processo de definição, ou redefinição 

da “história” da biblioteca, que deverá ser curta, e deverá contar o ponto forte da 

biblioteca. Poderá centrar-se no facto de a biblioteca ser um centro de conhecimento e 

informação, devendo, assim, informar os utilizadores e potenciais o que esperar na 

utilização do serviço prestado por esta. A estratégia a utilizar deve passar pela 

especificação do que torna a biblioteca especial, e qual a sua relevância para os 

utilizadores, que poderá ser o fundo documental, o serviço de atendimento etc.  

É importante demonstrar, visualmente, o ponto de realce, para uma fácil e rápida 

identificação da marca biblioteca aos valores que a mesma pretende transmitir. Logo, a 

melhor opção é o desenvolvimento de um logótipo que identifique as potencialidades do 
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serviço prestado. Seno geralmente confundidos, é importante perceber que a marca 

(brand) não é a mesma coisa que o logo, pois o logo representa a identificação visual da 

marca (Castro 2007; Ruão 2000). 

A construção da identidade de uma marca é um processo moroso que envolve a criação 

de uma identidade física em concordância com uma dimensão psicológica. A identidade 

física dá o relevo visual à marca sendo composta por um nome, uma embalagem (no 

caso de um bem tangível), pelo grafismo e pelos emblemas associados a esta. Estes 

elementos devem estar de acordo com as características do produto ou serviço 

oferecido, e devem transmitir, à marca, uma boa imagem no mercado (Castro 2007; 

Lindon 2006; Brochand 1999).  

A dimensão psicológica da marca caracteriza-se pela simplicidade e coerência da marca. 

Os valores culturais e/ou sociais que a marca adoptou devem ir ao encontro das 

necessidades esperadas pelos utilizadores, pois é importante que o utilizador, nesta, os 

juízos de valor que criou para a mesma. 

Uma marca é geralmente, utilizada e associada a organizações lucrativas, com o 

objectivo de um rápido reconhecimento por parte dos consumidores e conduzir à 

compra do produto pelos mesmos. Muitos autores não conseguem transpor este facto 

para o mundo das organizações não lucrativas, como uma biblioteca. Por isso, a questão 

da relevância de uma marca para uma biblioteca é controversa, mas a sua explicação é 

simples. Primeiro, a biblioteca, para melhor servir a comunidade académica, tem de 

divulgar os seus serviços e fazer-se notar, pois na sociedade actual, a informação 

encontra-se dispersa nos mais variados meios, e facilmente acessível através da internet. 

O segundo aspecto relaciona-se com o seu financiamento, pois sendo a biblioteca uma 

instituição dependente de fundos estatais, tem de provar o seu valor, para poder a 

continuar a desenvolver o seu trabalho sem que estes lhe sejam cortados (Castro 2007; 

Ruão 2003).  

Em alturas de crise económica, o sector mais afectado é o sector da cultura, onde 

naturalmente, se inserem as bibliotecas. Isto leva a reduções orçamentais severas, o que 

dificulta na persecução da missão das bibliotecas de “disponibilização de informação 
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gratuita”. É bastante importante que a biblioteca se faça notar aos seus financiadores, de 

forma a poder continuar a sua missão e os seus objectivos (Costa 2007; Pinto 2007). 

O posicionamento destaca alguns aspectos da marca, de forma a transmitir ao público-

alvo uma ideia daquilo que esta pode oferecer. Para isso, o posicionamento deve 

associar à marca conceitos do dia-a-dia dos utilizadores, e prometer um benefício 

distintivo em relação à sua concorrência, para uma fácil memorização e captação de 

interesse. 

Por vezes, as marcas encontram dificuldades em distinguirem-se das suas concorrentes. 

Isto deve-se a dois aspectos: primeiro, à quantidade de informação que nos rodeia, pois 

esta é excessiva; e, segundo, aos “métodos de filtragem” utilizados pelos públicos-alvo 

(Castro 2007). 

Actualmente, vive-se numa sociedade em que a publicidade se encontra em qualquer 

lugar - desde canetas, aos típicos outdoors, passando pelos meios de transporte 

colectivos – o que leva, isto, a uma saturação publicitária. Ou seja, o utilizador sente-se 

sufocado por tanta informação, que acaba por dar atenção, unicamente, à publicidade 

que lhe interessa, isto é, à publicidade de produtos que vão ao encontro das suas 

necessidades actuais. Para isso, estes associam ao produto ou serviço, um 

conceito/expressão que traduza um benefício do mesmo, fidelizando-se, assim, algumas 

marcas. 

É este obstáculo mental que o posicionamento necessita ultrapassar. Para a marca não 

cair no esquecimento, e posicionar-se como líder perante a concorrência, é necessário 

investir em novas formas de posicionamento, adaptar a marca a outro público-alvo, 

procurar um segmento de mercado disponível e explorá-lo, ou tentar destronar o líder, 

posicionando-se através dos aspectos negativos deste (Castro 2007). 

O conceito de marca numa biblioteca torna-se bastante restrito ao ser unicamente 

interpretado como um local para estudo. É necessário mostrar aos utilizadores que, para 

além dessa característica, a biblioteca tem muitas mais para oferecer. A marca de uma 

biblioteca reside na capacidade tecnológica e de inovação, sempre presente, e disposta a 

contribuir para o crescimento da comunidade. 
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É necessário apostar na criação de uma marca forte, cujas características sejam o rigor, a 

qualidade e a inovação, transmitindo, assim, aos utilizadores da biblioteca, o sentimento 

de confiança, e de pertença à instituição. 
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Neste capítulo, apresentamos o que é a comunicação, a comunicação de marketing, e as 

ferramentas que a compõem e o marketing-mix. É feita também referência às estratégias 

de comunicação que são adoptadas em bibliotecas mundiais. 

 A Comunicação  

3.1. O acto de comunicar 

A comunicação define-se como a “acção, efeito ou meio de comunicar”. Esta é uma 

actividade humana difícil de precisar, mas que todos conhecem e utilizam, tratando-se, 

assim, de um processo subjectivo, intencional e estratégico cujo objectivo é a 

transmissão de uma ideia/ mensagem (Fiske 1998) .  

Com a evolução da sociedade, essas formas de comunicação foram sendo alteradas, bem 

como o “lugar” que a comunicação ocupa na sociedade. Nos primórdios, a comunicação 

era considerada uma necessidade básica, estando ao mesmo nível das necessidades 

fisiológicas e da segurança. Actualmente, de acordo com a Pirâmide de Maslow, esta 

corresponde às necessidades de pertença, de afecto, de estima e de auto-realização 

(Castro 2007). 

A evolução da sociedade conduziu à evolução da comunicação. Caetano (2007) define 

comunicação como transmitir uma informação, uma atitude, um comportamento, uma 

opinião (Caetano and Rasquilha 2007). 

Em suma, a comunicação é toda a forma de interacção de uma dada comunidade. A 

comunicação é a forma de como as pessoas se relacionam entre si, dividindo e trocando 

experiências, ideias, sentimentos e, informações, modificando, mutuamente, a sociedade 

onde estão inseridas. Sem a comunicação, cada um de nós viveria isolado. Dependendo 

do significado que atribuímos ao termo comunicação, teremos sempre que o associar à 

semiótica (Fidalgo 2005). 

3. Capítulo  
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O surgimento das tecnologias da comunicação e informação e a abertura das bibliotecas 

ao marketing, contribuiu para o melhoramento da comunicação da biblioteca, bem como 

para a imagem da mesma na sociedade. Actualmente, a importância atribuída à imagem 

de algo, é fundamental, no sector dos serviços, a imagem torna-se ainda mais relevante, 

pois reflecte a qualidade que o serviço presta.  

As estratégias de comunicação estão a ser adoptadas, cada vez mais, por bibliotecas, 

pois permite uma comunicação mais eficaz, não só com o seu público interno, mas 

também com o público externo, alcançando, assim, uma maior eficácia nos serviços 

prestados, bem como na identificação das necessidades dos seus utilizadores. (Helen 

and Jian 2006). 

A comunicação em marketing, ou comunicação integrada de marketing, define-se por 

ser um conjunto de instrumentos de comunicação que auxiliam as organizações, tanto 

no encontro dos seus públicos-alvo, bem como no encontro dos seus fornecedores, 

accionistas e pessoal, com o objectivo de associar valor à sua imagem e marca 

A comunicação de marketing caracteriza-se por ser uma acção estratégica utilizada 

pelas organizações, de forma a estabelecer relações directas ou indirectas com o seu 

mercado. Estas relações prendem-se tanto com a comunicação que a organização 

estabelece para fora e para dentro da sua organização, e com a realização de estudos de 

mercado, como, também, se prendem com a informação produzida de dentro para fora, 

centrando-se, principalmente, na publicidade (Castro 2007). 

É através da comunicação que uma organização transmite a sua presença no mercado, 

aos seus utilizadores. O investimento a ser realizado num plano de comunicação é visto, 

muitas vezes, como um processo dispensável. No entanto, o processo de comunicação é 

fundamental. A abertura de uma organização à comunicação de marketing, vai permitir, 

a esta, estabelecer melhores relações com os seus utilizadores. 

Além das relações com o mercado, a comunicação de marketing visa, também, as 

relações internas da própria organização, tornando mais produtivo o ambiente de 

trabalho. Através do marketing interno, a organização pretende motivar, dar formação, e 

gerar um bom ambiente de trabalho, para que o mesmo se reflicta no serviço prestado 
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aos utilizadores, que, por sua vez, contribui, para uma melhor comunicação da imagem 

da organização (Castro 2007). 

Através da utilização do marketing-mix, uma organização pode influenciar o 

comportamento e a opinião dos seus utilizadores, o atendimento aos mesmos, o 

estabelecimento de preços competitivos, e o local escolhido. Tudo isto é identificado 

pelo utilizador, como sendo as características da organização, e a sua forma de 

comunicação com o mercado. 

A comunicação é um factor decisivo para a imagem de uma biblioteca, é fundamental 

possuir uma estratégia de comunicação eficaz e adaptada à sua realidade. Segundo 

Brochand (1999), só uma boa estratégia de comunicação garantirá a coerência da 

comunicação da biblioteca. E uma estratégia bem elaborada permitirá que todos os 

esforços de comunicação sejam coerentes, coesos e contínuos (Brochand 1999). 

  

3.1.1. Modelos de comunicação 

Kotler (2006) afirma que todos os profissionais de marketing necessitam de entender o 

funcionamento do processo de comunicação, este é composto por diversos modelos que 

se centram essencialmente na transmissão da mensagem de um emissor para um 

receptor (Kotler and Armstrong 2006).  

De todos os modelos existentes, o mais relevante é o modelo concebido por Shannon & 

Weaver (1948/49). Concebido durante a Segunda Guerra Mundial, os autores 

pretendiam aumentar a eficiência e rigor da mensagem, de forma poderem transmitir o 

máximo de informação possível, minimizando os erros, riscos e custos. Baseado num 

modelo pertencente à engenharia das telecomunicações, adoptou teorias puramente 

matemáticas introduzindo, deste modo, conceitos como ruído, redundância, quantidade 

de informação, canal etc… 

O modelo processual da comunicação proposto por Shannon & Weaver (Ilustração 1) é 

composto por cinco elementos base, como a fonte, que é o decisor que envia a 

informação para um transmissor que, por sua vez, a dispõe num canal, e que, de 

seguida, a transfere para um receptor, sendo, finalmente, entregue a um destinatário. 
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Neste modelo foram identificados três níveis de problemas comunicacionais de nível 

técnico, semântico e pragmático da comunicação. O nível técnico (ou nível A) 

caracteriza-se por estar relacionados no canal (ruído). O nível semântico (ou nível B) 

são problemas de transmissão de signos e do seu significado na mensagem, originando 

o aparecimento de conceitos como a redundância e a entropia. Finalmente, o terceiro 

nível é o da eficácia (nível C) que se refere a problemas na transmissão da mensagem, 

criando, assim, o aparecimento do feedback. (Fidalgo 2005; Fiske 1998). 

O ruído, (problema identificado no nível A), caracteriza-se por ser algo acrescentado ao 

sinal no momento da transmissão da mensagem. Este problema, é indesejável e 

independente da fonte, afectando a capacidade de utilização e a eficiência do canal. 

No nível B os conceitos de redundância são geralmente uma força a favor do status 

quo e contra a mudança. A entropia é menos confortável, mais estimulante, talvez mais 

chocante, mas mais difícil de comunicar com eficácia. A primeira gera a previsibilidade 

da mensagem, sendo convencional e limitada. Já pelo contrário, a entropia gera 

mensagens imprevisíveis, anti-convencionais e lotadas de informação, que se traduz 

num problema de comunicação. A redundância é vital na comunicação, ao influi nos 

problemas práticos facilitando a exactidão da descodificação, permite identificar erros 

na linguagem, e actua ao nível do canal, ajudando a remover as falhas obtidas devido ao 

ruído, servindo, assim, para melhorar a comunicação entre sujeitos (Fiske 1998, 33).  

O feedback
6
 é um problema do nível C e exprime a reacção que o receptor tem 

relativamente à mensagem recebida, definindo o sucesso ou insucesso da mesma. As 

reacções do receptor são um instrumento de influência, pois avaliam a eficácia da 

mensagem transmitida pela fonte.  

 

                                                 
6
 Conceito que Shannon &Weaver não introduziram, foi introduzido posteriormente poe estudiosos da área 

(Fiske, 1998) 
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Ilustração 1 - Modelo comunicacional de Shannon & Weaver 

 

3.1.1.1. Canais, Meios e Código 

Canal, meio e código são conceitos básicos, fáceis de interpretar, subjacentes ao modelo 

de Shannon & Weaver (ilustração 1). 

O canal é o meio físico através do qual a mensagem é transmitida, sendo este 

indissociável da mensagem. Para a mensagem ser eficaz e eficiente é necessário 

escolher um canal que se encontre de acordo com a mensagem e o destinatário. 

O meio caracteriza-se por ser o recurso que é utilizado na transmissão da mensagem, 

podendo ser divididos em três categorias: “meios apresentativos” trata-se da análise de 

feições e movimentos corporais do interlocutor. Os “meios representativos” são o meio 

pelo qual a mensagem é representada e “meios mecânicos” são o suporte físico da 

mensagem (Fiske 1998). 

O código é o principal elemento de comunicação, pois é a transmissão da mensagem. É 

o conjunto de significados comuns aos membros de uma cultura, que podem ser signos, 

regras ou convenções. (Fiske 1998) 

Há que estabelecer um processo de comunicação eficaz escolhendo adequadamente a 

mensagem, o suporte e o canal em função do receptor, do segmento de público, que 

pretendemos atingir. 
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3.2.  Objectivos de comunicação 

Os objectivos de comunicação são pontos fundamentais na comunicação de marketing, 

sendo, estes, os pontos mais difíceis de definir no plano de comunicação, pois sem 

objectivos fixados é difícil controlar o processo de gestão da publicidade, conduzindo, 

assim, o mesmo, a gastos desnecessários para a organização.  

Para a imposição de uma missão e de uma visão organizacional, é necessário que a 

organização estabeleça objectivos. Estes devem ser realistas e específicos, sendo 

bastante importante que todos os elementos envolvidos no processo (Ogden 2002). 

Os objectivos da comunicação devem respeitar algumas especificações, tais como, 

serem mensuráveis, devem possuir uma forma de avaliação que permita a sua análise, 

devem ser claros e precisos, pois a utilização de uma linguagem simplificada facilitará 

todo o processo de comunicação e o entendimento real dos objectivos, e por último, 

devem ser realistas e focados no trabalho que se irá realizar (Castro 2007; Ogden 2002). 

A categoria dos objectivos de comunicação consiste em levar o consumidor a adquirir o 

serviço, atingindo, assim, os objectivos de marketing da organização. Isto conduz à 

aceitação da marca por parte dos utilizadores. Na evolução mental do utilizador são 

identificados três objectivos, a saber: dar a conhecer o produto, ou serviço, fazer o 

utilizador “gostar” do produto/ serviço e/ou da organização, levando ao último ponto 

que é “fazer agir”, que corresponde ao interesse que o utilizador tem pela organização, 

levando-o a procurar informação, acerca do serviço e da organização (Brochand 1999). 

Existem três categorias em que os objectivos podem ser definidos: pelas suas vendas - 

um objectivo que se centra essencialmente no sucesso das campanhas publicitárias -; 

também podem ser objectivos comportamentais, que analisam a reacção que o utilizador 

tem na sua interacção com o serviço; e, por último, os objectivos intermédios - que se 

prendem, essencialmente, com a divulgação da marca – que privilegiam a forma como a 

mensagem é captada pelos utilizadores (Castro 2007). 
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3.3. Estratégia da mensagem 

A mensagem é a forma física na qual o emissor codifica as informações. Esta pode 

exprimir-se de qualquer forma, desde que possa ser experimentada e entendida por um 

ou mais sentidos do receptor. A mensagem é um conjunto estruturado de signos.  

A estratégia da mensagem é um dos pontos fundamentais a ser tratado na comunicação 

de marketing, pois esta traduz os objectivos que a biblioteca pretende difundir com o 

estabelecimento de uma estratégia de comunicação. Esta estratégia não deve abranger, 

unicamente, os públicos-alvo que a organização pretende despertar interesse, mas, 

também, os públicos internos, ou seja, todos os colaboradores da biblioteca, pois é 

também através destes que a mensagem é difundida.  

A estratégia da mensagem prende-se com as actividades da selecção da mensagem na 

concepção da sua estrutura e dos meios de transmissão a utilizar por esta, de forma a 

atingir o público-alvo definido. Para tal, é necessário rever a comunicação da 

organização, os objectivos de marketing, a concorrência, o posicionamento e o público 

que se pretende atingir. É, igualmente, bastante importante a escolha do benefício a 

transmitir. Ou seja, a promessa que irá motivar o utilizador para a utilização do nosso 

serviço (Castro 2007). 

A utilização de uma mensagem consistente auxilia na transmissão da mesma, e na 

conquista dos públicos, sendo, também, importante a conquista de entidades 

financiadoras por parte das organizações. O interesse destas de conquistar o Governo e 

as entidades reguladoras da instituição, tem como objectivo obterem um financiamento 

consistente, por parte destes. 

Para se obter uma mensagem eficaz, esta terá de ser necessariamente dirigida às 

expectativas dos utilizadores, e deverá estar de acordo com as suas motivações e as suas 

necessidades. A mensagem a enviar e a comunicação a estabelecer devem destacar-se 

em três pontos fundamentais: na mensagem que se pretende transmitir, a que público se 

pretende dirigir e qual o canal a utilizar.  

O estabelecimento de uma relação entre a biblioteca e os seus utilizadores é 

fundamental para o sucesso de uma boa comunicação. O tipo de linguagem a utilizar 



44 

 

deverá ser simples e directa, contribuindo para uma maior identificação dos utilizadores 

com a organização. Se, pelo contrário, a mensagem for difusa e utilizar linguagem 

muito técnica, isto vai originar a que a mensagem não chegue a muitos dos utilizadores, 

a que hajam más interpretações da mesma, e até que hajam falhas na estratégia de 

comunicação. 

A escolha do meio pelo qual se pretende chegar ao público é bastante relevante, pois 

esta deve ser consistente com a mensagem que se transmite, e com a estratégia que é 

utilizada. É importante perceber-se qual o meio de comunicação mais utilizado pelos 

utilizadores da biblioteca, pois a forma como estes lidam e se predispõem a utilizar o 

meio, garante uma maior pré-disposição na recepção da mensagem que esta pretende 

transmitir. Com isto, deve criar-se uma estreita ligação entre o público e o meio de 

comunicação pelo qual a mensagem é transmitida (Costa 2007).  

Para se chegar a uma comunicação eficaz com os públicos-alvo, deve-se contornar as 

leis e as barreiras da comunicação. A organização necessita de uma estratégia de 

posicionamento clara e que identifique e reflicta os objectivos propostos pela 

organização. 

 

3.4. Comunicação Mix 

A comunicação-mix caracteriza-se por ser um conjunto de saberes e disciplinas ao 

dispor das organizações. Este conceito é composto por quatro grandes áreas - branding, 

publicity, advertising e comunicação Web - que auxiliam as organizações na 

concretização dos seus objectivos. 

O branding é composto por acções relacionadas à “marca” e à sua comunicação. Dele 

fazem parte o product placement, o merchandising, a promoção de vendas, feiras e 

exposições, e patrocínios e eventos. 

O product placement caracteriza-se por ser a publicidade a um produto, ou marca, em 

locais de grande visibilidade, em que normalmente não estariam expostos, como filmes, 

jogos, telenovelas, etc. O product placement considera-se com sendo uma comunicação 
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“parasitária”, pois as marcas aparecem enquadradas num ambiente que é supostamente 

habitual. Um exemplo disso é a associação da imagem de marca da biblioteca a 

conferências, seminários, feiras e exposições. 

Já o merchandising, centra a publicidade no ponto de venda do produto, ou serviço. A 

sua colocação passa por panfletos, decoração de montras, expositores, etc… O 

merchandising é frequentemente utilizados nas situações de compras por impulso, 

exigindo uma cooperação entre o ponto de vista do consumidor e o ponto de vista do 

retalhista. No que diz respeito à biblioteca, o merchandising auxilia a definir locais de 

exposições, obras a que esta deve dar destaque, a forma de expor essas obras no seu 

espaço, a calendarização de algumas actividades, a criação e distribuição de material 

promocional com o logótipo da mesma, como canetas, marcadores de livros, pequenos 

blocos de apontamentos, etc. 

A promoção de vendas são incentivos a curto prazo, que visam a estimular a compra/ 

venda, a utilização do bem, ou serviço. Através da estimulação do comportamento do 

utilizador, as organizações levam à repetição da utilização, à habituação da marca e, 

mesmo à experiencia do produto, conduzindo à alteração do comportamento de compra/ 

utilização, por parte dos utilizadores.  

As feiras permitem à organização, um contacto directo com os utilizadores, pois, nestas, 

há a oportunidade de experimentação e utilização dos serviços, por parte dos 

utilizadores, algo que é bastante relevante nos mercados business-to-business. 

É através dos patrocínios e eventos, que são investimentos em dinheiro, bens ou 

serviços que a organização participa numa determinada acção, cujo seu objectivo 

principal é a divulgação da imagem, produto ou serviço da biblioteca junto dos 

participantes das actividades, bem como junto do público que se interessa por essas 

actividades. O crescimento exponencial está associado à visibilidade que as marcas 

obtêm junto dos utilizadores, pois estas podem ser observadas em eventos desportivos, 

sociais e culturais, bem como podem estar associadas a personalidades presentes nesses 

mesmos eventos. Cada vez mais, os patrocínios são utilizados com um duplo objectivo: 

o de criar notoriedade para marca e o de associar um dado valor relevante para a 

mesma. Podemos dividir os patrocínios em três tipos: Patrocínios de eventos ou 

indivíduos (é o patrocínio explicado em cima, sendo o mais usado actualmente); 
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Patrocínios de causas (associação da organização a uma causa de solidariedade); 

Patrocínios dos media (contém o product placement, e o patrocínio dos media). 

O publicity representa a comunicação institucional não paga. As relações públicas 

caracterizam-se por serem o desenvolvimento de relações entre a organização e os 

media, feita através de uma boa comunicação, sendo esta efectuada através de notas de 

imprensa (press-releases), proporcionando, assim, uma fonte de informação credível.  

O advertising caracteriza-se por ser todo o tipo de comunicação paga, a publicidade é 

um destes aspectos, que alcançou um grande sucesso junto das organizações sendo o 

meio de comunicação mais utilizado por estas. Sendo comummente confundida com a 

comunicação de marketing, em si mesmo, a publicidade é facilmente associada à única 

forma de propaganda que o marketing utiliza. É um meio de comunicação pago, que 

difunde, nos meios de comunicação, a promoção de ideias, que podem surgir em 

desdobráveis/ guias de carácter geral, que dêem a conhecer os serviços da biblioteca, o 

horário, desde as condições de uso e acesso a esta, o seu regulamento, as modalidades 

de empréstimo existentes nesta, etc. 

A comunicação Web é a comunicação do futuro. Esta engloba o marketing relacional, 

ou marketing directo. O primeiro é consequência directa do segundo, pois caracteriza-se 

através de contacto individualizado com o utilizador, e recorre a formas personalizadas 

de comunicar com os utilizadores, como por exemplo, através de mailings, contactos 

telefónicos, redes sociais, etc… Cada vez mais, a internet é utilizada neste tipo de 

contacto, apesar de se recorrer, também, aos meios de comunicação tradicionais, como a 

rádio, a televisão e a imprensa, de forma a que sejam estabelecidas relações com 

utilizadores individuais. Com a internet, o crescimento da comunicação tem sido 

exponencial, pois o custo de contacto com o utilizador é bastante menor, e a relação 

individualizada que se cria levou ao aparecimento de sistemas de gestão de 

relacionamento com os utilizadores, levando, assim à construção de relações focalizadas 

nas necessidades específicas de cada utilizador e a soluções que a organização lhe 

oferece. A comunicação online, advém da importância da internet na sociedade actual. 

Esta comunicação levou ao crescimento da publicidade online, as organizações 

apostam, cada vez mais, em banners e em sites temáticos, para se promoverem a si e 

aos seus serviços. A difusão das redes sociais tem vindo a divulgar, cada vez mais, as 
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marcas e produtos, pois a constituição de plataformas de comunicação, permite aos 

utilizadores trocarem informações acerca de dado produto ou marca (Castro 2007). 

Amaral (2004) destaca a utilização de ferramentas de webmarketing para estimular a 

interacção entre a biblioteca e os seus utilizadores. Ferramentas que vão desde a 

utilização de anúncios promocionais (banner, pop up), a email’s e blogs, até à utilização 

de redes sociais, etc. Estas, são ferramentas que têm vindo a ganhar, cada vez mais, 

protagonismo na actual sociedade, tendo um maior interesse pelo segmento mais jovem 

(Amaral 2004). 

Terry (2011) defende que devemos ir ao encontro dos utilizadores, pois se eles não vêm 

à biblioteca e não participam nas actividades desenvolvidas, estes têm de estar em 

algum outro lugar. Este autor constatou que, actualmente, a rede social facebook domina 

a sociedade moderna, pois toda a gente está ligada ao facebook, e, por isso, este defende 

a criação do mesmo. No caso específico da Metropolitan Library System, a criação de 

uma página da biblioteca, no facebook, e as sucessivas publicações de eventos 

realizados por esta, levou a um aumento considerável de participações, e até de 

circulação de livros. Esta página foi, também, benéfica em termos monetários, pois 

contribuiu para a diminuição dos gastos, no que diz respeito à comunicação (Terry 

2011). 

 

3.5. As bibliotecas e a comunicação 

Os objectivos essenciais de qualquer comunicação, é a divulgação da informação que se 

pretende transmitir. Amaral (2008) defende que os objectivos de comunicação para uma 

biblioteca, passam por tornar a organização, os seus serviços e produtos atraentes para 

os (potenciais) utilizadores; por ensinar os utilizadores na utilização dos 

serviços/produtos, que a organização dispõe; por manter constantemente actualizadas as 

informações relacionadas com os serviços prestados e com a própria instituição; e, 

finalmente, evidenciar todos os benefícios e vantagens na utilização dos serviços 

disponibilizados pela biblioteca (Amaral 2008). 
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Actualmente, por todo o mundo, encontram-se planos de comunicação, planos de 

marketing, e guias de orientação para a comunicação, destinados a todo o tipo de 

bibliotecas. Estas descobriram que, através da utilização de técnicas de marketing, 

conseguem atingir os objectivos e a missão a que se propuseram, bem como, comunicar 

melhor, e melhor satisfazer, as necessidades dos seus utilizadores (Helen and Jian 

2006). 

Em 2001, a American Library Association (ALA) lançou, através do seu sítio web, uma 

campanha de comunicação intitulada "@ your library®". Com esta campanha, a ALA 

pretende a implementação de estratégias e políticas de marketing em todas as 

bibliotecas Americanas. Desenvolvendo guias orientadores (tooltik), iniciaram 

campanhas específicas para cada tipo de biblioteca (escolar, universitária, publica, 

privada etc.), e para vários públicos-alvo, apresentando, para isso, aos bibliotecários, 

diversas maneiras de divulgar a sua biblioteca. Os objectivos principais destas 

campanhas são fornecer instruções para que as bibliotecas consigam, facilmente, 

promover o seu papel dentro da comunidade académica; aumentar a visibilidade da 

biblioteca e do seu corpo técnico; promover/divulgar os seus serviços; e apresentar a 

Ciência da Informação como uma área de sucesso.  

Em 2002, uma parceria com a Association of College and Research Libraries (ACRL), 

desenvolveu uma campanha destinada a bibliotecas universitárias e centros de 

investigação, onde é apresentada um plano específico para estudantes, administradores e 

técnicos da faculdade, no qual são apresentas medidas para aumentar a visibilidade da 

biblioteca e a frequência da mesma pelos utilizadores. A adopção da marca “n@sua 

biblioteca®”, entre as universidades Americanas, utiliza estratégias para a promoção da 

leitura, através de personalidades relevantes (atletas, professores), o que atrai os 

utilizadores ao seu edifício, através da destruição de lanches, durante a época de 

exames, ou oferecendo café grátis dois dias por semana, na participação em dias de 

graduação, em conferências e na promoção aulas de dança. Tudo isto, ditou o sucesso 

que esta campanha obteve, tendo, também, em muito contribuído a utilização de slogans 

criativos como: Carrers@ your library; Spread the read@ your library; Come 

together@your library; Ideas flow@ your library; Get wired@your library; são alguns 

dos exemplos utilizados.  
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As campanhas de implementação do "n@sua biblioteca®" estão disponíveis para serem 

usadas mundialmente. Para isso, a ALA dispõe todos os instrumentos de trabalho para 

download, apresenta a campanha em 30 línguas diferentes, bem como, permite a 

utilização gratuita da marca, sendo necessário respeitar a utilização da mesma (ALA 

2007). 

 

Ilustração 2 - Logótipo 

Associando-se à IFLA, é lançada, em 2001, uma campanha mundial “The Campaign for 

the World’s Libraries”, contando com a participação de associações de 30 países. Os 

objectivos desta campanha passam por incrementar o uso das bibliotecas, aumentar o 

seu financiamento, divulgar os seus serviços. Além do mais, esta é uma campanha 

aberta a todos os tipos de públicos. Existe um grande incentivo na adopção da 

campanha e da marca n@ sua biblioteca®. Para tal, são apresentadas todas as vantagens 

que esta campanha trás para a biblioteca, bem como é alertado o facto de que a criação 

de uma campanha de raiz é difícil e necessita de investimento. 

A grande vantagem da adopção destas campanhas reside no facto de serem gratuitas, de 

terem a possibilidade de serem adoptadas ao caso específico de cada biblioteca. Estas 

também permitem a possibilidade de conexão e de aprendizagem com casos de outras 

bibliotecas, são facilmente adaptadas a todo o tipo de mensagens e eventos que a 

biblioteca realize, e permitem também, uma ligação com as bibliotecas de todo o 

mundo, fazendo com que a biblioteca faça parte de algo mais (IFLA and ALA 2001). 

Nem todos os planos de comunicação passam pela utilização de campanhas 

predefinidas. Existem bibliotecas que optam pela criação do seu próprio plano. Estas 

construções autónomas implicam uma equipa composta por técnicos da organização, 

que se proponham a estudar os utilizadores, a organização e a sua concorrência. 

Algumas universidades espanholas adoptaram esta solução, construindo o seu próprio 

plano adaptado à natureza dos seus serviços e utilizadores. A Universidade de Málaga, 

prioriza a relação entre a biblioteca e os seus utilizadores; em Madrid, na Universidade 

Carlos III, o desenvolvimento de estruturas de apoio à investigação e docência é 

preferencial, já a Universidade de Alcalá pretende destacar a melhoria da qualidade dos 
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serviços. Cada plano é realizado à medida das necessidades de cada biblioteca, 

estabelecendo, assim, a sua missão, visão e objectivos, de acordo com o meio 

académico envolvente (Gallo Rolania et al.; Universidad Carlos III de Madrid 2008; 

Garcia Reche et al. 2005). 

Em Portugal, exceptuando alguns casos pontuais, não está generalizada uma 

preocupação com a comunicação de marketing das bibliotecas públicas ou privadas, 

designadamente com o carácter sistemático e organizado no contexto de estratégias ou 

planos de comunicação, pois as aplicações de estratégias de marketing, dependem, 

essencialmente, do director da biblioteca e da sua sensibilidade. A divulgação das 

actividades da biblioteca é reduzida, o uso de meios de meios de comunicação, é 

inexistente. As bibliotecas portuguesas necessitam de intensificar a sua visibilidade, 

oferecendo mais serviços, mais canais de distribuição e um serviço de qualidade (Pinto 

2007). 

Na Austrália muitas foram, as bibliotecas universitárias (Queensland, Royal Melbourne 

Institute of Techology etc.) que adoptaram as estratégias de marketing fornecidas pela 

ALA. A sua implementação está a ser eficaz, pois reforçou as ligações entre as 

comunidades académicas, a realização de um questionário permitiu uma ligação às 

necessidades reais dos utilizadores. A introdução de novos meios de comunicação veio, 

também, reforçar esta ligação. Os utilizadores necessitam que os serviços estejam onde 

eles se encontram. Práticas como um bom sítio web, redes sociais, cartas 

personalizadas, e utilização do “factor surpresa”, ajudam na promoção de novos 

serviços e recursos (Schmidt [2004], 2000).  
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Neste capítulo irá ser apresentado o resultado da investigação realizada. É apresentado o 

inquérito realizado acerca do conhecimento/notoriedade que os utilizadores têm do SDI 

da FEUP.  

 Resultados e Discussão 

 

O questionário realizado visa medir a notoriedade e importância que a biblioteca/SDI 

têm no contexto da faculdade. Este foi realizado online, através da ferramenta survey 

monkey no período compreendido entre o dia 23 de Maio e o dia 6 de Junho de 2011.  

A fim de melhor identificar a proveniência dos dados, o questionário é composto por 15 

perguntas e encontra-se dividido em dois grupos. O primeiro visa avaliar a imagem, a 

receptividade e avaliar as lacunas comunicacionais do SDI com os seus públicos e num 

segundo grupo encontram-se os registos demográficos da amostra.  

Quanto à amostra esta corresponde a toda a comunidade FEUP, estudantes, docentes e 

técnicos, pois são os públicos-alvos que o SDI serve. O questionário foi enviado para 

8358 pessoas através de correio electrónico ao qual responderam 378 pessoas que 277 

correspondem a estudantes, 30 a técnicos da instituição e 71 a docentes. 

Analisando os dados sócio-demográficos temos uma amostra de 246 inquiridos do sexo 

masculino e 132 do sexo feminino. Ao nível das idades a maior percentagem de 

inquiridos compreende idades entre os 18 e 25 anos (gráfico 1) pelo que concluímos 

portanto que sejam estudantes de 1º e 2º ciclo  Neste questionário foram considerados 

todas as respostas obtidas procedendo-se à análise estatística dos mesmos. 

 

4. Capítulo 
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Gráfico 1 – Idades 

 

 

Gráfico 2 - Frequência dos serviços 

Uma das primeiras questões colocadas prendeu-se com a frequência de utilização dos 

serviços prestados pelo SDI. Através desta questão podemos aferir duas conclusões, a 

primeira é que muitos dos inquiridos não são conhecedores dos serviços, pois na análise 

do gráfico 2, vemos que os serviços de infoliteracia, feupedições, museu e arquivo não 

são frequentados pelos utilizadores tendo um número absoluto de 254 inquiridos num 
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universo de 378. A segunda conclusão coloca em causa a eficiência de comunicação das 

actividades levadas a cabo por cada serviço, pois na variante “Só em alturas de exames, 

ter um artigo para escrever etc.” 197 inquiridos afirmam frequentar os serviços de 

Museu, Arquivo e Feupedições. A frequência da biblioteca é também relevante nesta 

variante, e é de salientar que apenas 18 dos inquiridos nunca frequentou a biblioteca.  

 

 

Gráfico 3 - Participação nas actividades 

Pela análise do gráfico acima apresentado, concluímos que as actividades levadas a 

cabo pelo SDI não são frequentadas pelos inquiridos, que a grande maioria dos 

inquiridos não participa nas actividades e, também, que a grande maioria destes afirma 

não as conhecer. Com isto, retiramos daqui uma falha de comunicação na transmissão 

da informação referente às actividades que o SDI desenvolve. Salienta-se ainda que o 

SDI 603 é a actividade que possui um maior grau de desconhecimento, por parte dos 

utilizadores, enquanto que as formações de utilizadores são das que registam mais 

participações, contrastando com o gráfico 1 em que o serviço que realiza as formações 

(Infoliteracia) apresenta um grande valor de “nunca frequentou”. 
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Gráfico 4 - Não participação nas actividades 

Na análise do gráfico 4, cuja pergunta abordava as razões pelas quais não haveria 

participação, por parte dos inquiridos, nas actividades realizadas pelos SDI, vemos que 

as razões que foram maioritariamente, assinaladas, foram as razões falta de tempo e de 

as actividades não serem do seu interesse. No entanto, quanto ao facto de os utilizadores 

que afirma que não receberem a informação e não a compreendem, corresponde a 19%, 

o mesmo valor de utilizadores que afirma que não são actividades do seu interesse. 
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Quanto às questões relacionadas com a imagem do SDI/Biblioteca e a sua importância 

dentro da FEUP obtivemos as seguintes respostas. 

 

Gráfico 5 - Significado da sigla SDI 

Na pergunta sobre o que representava a sigla SDI (gráfico 5), obtivemos uma 

percentagem de 52% de respostas correctas. Assim, a maioria dos inquiridos sabe que o 

SDI é um serviço da FEUP, do qual a biblioteca faz parte. Já 22% afirma não conhecer 

a sigla, enquanto que 26% acha que é um serviço prestado pela biblioteca. Podemos 

concluir, através destes resultados, que os inquiridos reconhecem o SDI como algo 

pertencente à FEUP, e a biblioteca como fazendo parte desse serviço. 
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Gráfico 6 - Relevância do SDI por idades 

A percepção quanto à relevância que os inquiridos atribuíram à biblioteca no contexto 

da faculdade é bastante positiva. Cerca de 178 dos inquiridos afirmam que a posição da 

biblioteca é “Muito relevante”, correspondendo esta opção à faixa etária mais jovem, ou 

seja, a dos 18 aos 25 anos. Também, as restantes faixas etárias, em geral, têm uma 

opinião muito positiva acerca da biblioteca. No total de todos os inquéritos analisados, e 

de todas as faixas etárias condensadas, apenas 34 dos inquiridos têm a opinião de que a 

biblioteca é “Pouco relevante” no contexto da FEUP. 
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Gráfico 7 - Percepção do SDI/Biblioteca por idades 

A análise global que os inquiridos têm da percepção do SDI/Biblioteca é “Positiva”, em 

todas as idades. O SDI/Biblioteca não possui uma percepção “muito positiva” junto dos 

inquiridos tem um valor baixo, comparativamente à opção “positiva”. Em conjunto, as 

percepções Negativa, Muito Negativa Ou Não sabe/Não responde correspondem, 

apenas a 20 dos inquiridos, ou seja, a 7,2% da amostra total. 

 

 

Gráfico 8 - Avaliação dos meios de comunicação por idades 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

18-25 26-34 35-50 51-65 mais
de 65

N
ú

e
m

ro
 d

e
 in

q
u

ir
id

o
s 

Idades 

Que percepção global tem da Biblioteca/SDI da 

FEUP? 

Muito Positiva

Positiva

Negativa

Muito Negativa

Não sabe/Não responde

0

20

40

60

80

100

120

140

18-25 26-34 35-50 51-65 mais de
65

N
ú

m
e

ro
 d

e
 in

q
u

ir
id

o
s 

Idades 

Como avalia os  meios de comunicação e informação da 

Biblioteca/SDI da FEUP? 

Acessíveis

Mediamente acessíveis

De díficil acesso

Não sabe/Não responde



58 

 

Na sua maioria, os inquiridos, de todas as faixas etárias consideram que os meios de 

comunicação e informação, utilizados pela biblioteca são acessíveis. Deste modo, pode-

se concluir que, quase a totalidade dos inquiridos identificam-se com os meios de 

comunicação utilizados, pois são apenas 20, os que seleccionaram a opção “De difícil 

acesso”.  

 

 

Gráfico 9 - Satisfação com os meios de comunicação 

Relativamente à satisfação com os meios de comunicação utilizados pelo SDI, a 

amostra, em geral, encontra-se satisfeita com os mesmos. De uma maneira geral, 

nenhum meio de comunicação se sobressai relativamente a outro, uma vez que, apesar 

de existirem algumas diferenças, as colunas, do gráfico apresentado, possuem uma 

homogeneidade entre elas, o que denota que as pessoas crêem haver um equilíbrio em 

todos eles. Mesmo assim, o email é dos meios de comunicação com o qual os inquiridos 

se sentem “Muito Satisfeitos”, sendo seguidos pela “Newsletter UP”. Os cartazes, os 

panfletos, as notícias do sifeup e o sítio web do SDI, são os meios que os inquiridos 

consideram que sejam pouco satisfatórios. Destaca-se, ainda, que os valores de “Nada 
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satisfeito” são bastante baixos, e, também que, cerca de 24 dos inquiridos não 

responderam a esta questão. 

 

 

Gráfico 10 - Avaliação da linguagem de comunicação por estatuto 

Quanto à facilidade na comunicação, relativamente à linguagem, a maioria dos 

inquiridos considera, a mesma, “acessível”. Todos os inquiridos assumiram que a 

linguagem e a forma de comunicar utilizada, pelo SDI/Biblioteca são de fácil 

compreensão e entendimento. O valor relacionado com o número de inquiridos que 

percepciona a comunicação como sendo “complexa”, não é um valor relevante para esta 

questão. 

 

Que outros canais, meios ou iniciativas de comunicação gostaria que fossem 

utilizados pela Biblioteca/SDI da FEUP? 

Esta questão era uma questão de resposta aberta, na qual foram apuradas 44 respostas 
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 Redes Sociais; Informação especializada para cada área de estudo, (por 

exemplo - bibliografia especializada para os cursos; envio de informação de novas 

aquisições); Abrir aos alunos a comunicação de novas aquisições para a biblioteca e 

colocar a votação pela comunidade FEUP 

 Cartazes e outras formas semelhantes mais apelativas que as actuais; Folhetos e 

outro material físico que atraia a atenção dos estudantes 

 Acho que a forma de comunicar da Biblioteca é muito tradicional, inovando 

pouco, com pouco cuidado com o design e o arrojo visual que conseguiria captar mais 

utilizadores quer para os seus serviços (infoliteracia, Clube de leitura, etc) e não tanto 

fazer do espaço da biblioteca um local de estudo, transforma-lo num local de algo mais 

além disso. A sua imagem não cativa, torna-se apenas um local essencial para a 

recolha de informação. 

 Acho que seria uma mais valia uma nova aposta na comunicação sem ser os 

posters que ninguém vê porque são visualmente básicos, e os emails que ninguém lê 

num emaranhado de spam que recebemos diariamente. No fundo só vem, quem 

realmente procura informação sobre a biblioteca. Só participa nas formações, clubes 

de leitura e afins quem por sorte filtra essa informação de alguma forma. Acho que 

uma intervenção mais agressiva, uma forma de comunicar mais arrojada podia salvar 

a comunicação da biblioteca. 

Estes cinco exemplos concentram a maioria das respostas dadas nesta questão. Muitos 

foram os utilizadores que afirmaram que gostariam que fossem utilizadas as redes 

sociais. Foram também, sugeridas alterações aos cartazes e panfletos, de forma a torná-

los mais apelativos, e proposta uma semana dedicada ao espaço biblioteca, com mini-

seminários e workshops vocacionados para docentes e alunos relacionados com as 

engenharias. O lançamento de mais inquéritos de satisfação, bem como a utilização de 

tecnologias direccionadas para dispositivos móveis (telemóveis, iPhone, iPad), foram 

outras das sugestões, dadas pelos utilizadores que responderam a esta questão. A criação 

de uma rádio e a divulgação em vídeo foram, também, alvos de referência. Das 44 

respostas, cinco consideraram que os meios utilizados actualmente pelo SDI/Biblioteca 
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são satisfatórios e que chegam como meios de comunicação entre a comunidade e a 

biblioteca. 

 

 

Gráfico 11 - Percepção global do ambiente da Biblioteca por estatuto 

A percepção global que os inquiridos têm da biblioteca, é que este, para o grupo dos 

estudantes, é um espaço “muito adequado”. Para os docentes e técnicos, a opinião já não 

é a mesma, pois estes consideram o espaço como sendo “adequado”. Podemos, assim, 

concluir que os alunos sentem-se agradados ao visitar, frequentar e estar na biblioteca. 

O mesmo não acontece com os técnicos e docentes, talvez por estes possuírem 

necessidades informacionais diferentes dos estudantes. 
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Gráfico 12 - Criação de um ambiente colaborativo 

Quanto ao contributo da biblioteca para a criação de um ambiente colaborativo, a 

percepção que os inquiridos têm, é que esta é positiva e válida para a construção de um 

ambiente colaborativo, sendo o valor do número das respostas “Pouco relevantes” e 

“Não sabe/Não responde”, bastante baixo. Apesar de a questão ser uma pergunta do tipo 

dirigida, não deixa de ser significativo que 44% dos inquiridos tem a opinião que o SDI 

poderá ter um papel decisivo no ambiente colaborativo. 
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Gráfico 13 - Potencial Colaborativo no Futuro 

Paralela e comparativamente com a questão anterior, na qual a maioria dos inquiridos 

apontou como sendo relevante ou muito relevante, o contributo da biblioteca na 

construção de um ambiente colaborativo, verifica-se nesta questão, que os resultados 

voltaram a ser idênticos. Devemos, ainda, realçar que, apesar do número de inquiridos 

que responderam "relevante" ter sido semelhante (44 e 43% em cada pergunta, 

respectivamente), houve um considerável acréscimo no valor da percentagem 

correspondente às respostas "muito relevante", passando de 40 para 51%. 

Após esta análise feita aos dados que foram recolhidos a partir do questionário 

realizado, concluímos que os utilizadores não conhecem verdadeiramente as actividades 

realizadas pelo SDI. A pertinência que os inquiridos atribuem ao SDI no 

desenvolvimento da sua vida académica e científica é de uma imagem favorável, 

relevante e positiva, o que contrapõe ao paradoxo do valor de indivíduos, que afirma 

nunca ter frequentado os serviços. O SDI necessita de comunicar melhor, mas goza de 

uma boa imagem junto da comunidade. Com isto, conclui-se que seja necessário intervir 

na simplificação dos serviços, divulgando-os. Ao nível da comunicação, conclui-se que 

os meios que já são utilizados pelo SDI, segundo os inquiridos, os mais adequados, 

referindo, unicamente, a intervenção nas redes sociais, bem como a de se efectuar uma 

intervenção no design conservador que se utiliza. Apesar de afirmarem que os meios de 

comunicação são adequados, chegou-se à conclusão que os inquiridos desconhecem 
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todo o potencial que os SDI têm para oferecer. Isto dever-se-á ao facto de a maioria dos 

inquiridos, que respondeu ao nosso inquérito, terem sido estudantes de 1 e 2º ciclo, pelo 

que, a partir daí podemos concluir que, só na necessidade de desenvolverem uma 

actividade académica mais profunda, é que estes recorrem aos serviços prestados pelo 

SDI.  
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Aqui, apresentamos o objectivo que nos propusemos neste trabalho, a criação de um 

plano de comunicação para o SDI da FEUP. Em primeiro lugar, começamos por fazer 

uma apresentação da instituição, seguida de uma análise da mesma, onde será 

identificada a missão e os objectivos da organização, sendo estes complementados com 

estratégias para a persecução dos mesmos  

 

Plano de Comunicação para os Serviços de Documentação e 

Informação da FEUP  

Actualmente a biblioteca “luta” para encontrar uma nova definição do seu valor na 

sociedade actual, antigamente era um local reservado que se centrava nos livros e na sua 

preservação. Hoje tende a centrar-se nos seus utilizadores e nas necessidades destes, os 

livros evoluíram para e-books, cd-rom e DVD, o local reservado passou a dar lugar a 

exposições, concertos e palestras é esta a nova dimensão de bibliotecas que um plano de 

comunicação pretende dar a conhecer, aumentando o reconhecimento (notoriedade) e 

transformando-o em reputação (credibilidade/valor), e criando relações sustentáveis e de 

satisfação com os seus públicos-alvo. 

O plano de comunicação é o documento que traça as orientações da comunicação de 

marketing e institucional da empresa, incluindo as metas e objectivos por produto e 

público-alvo, as estratégias e tácticas que dirigirão os esforços a desenvolver, e os 

respectivos orçamentos e dispositivos ou métodos de monitorização e avaliação (Castro 

2007) . 

Um plano de comunicação deve ter em conta a estratégia de marketing que a 

organização definiu para si, uma vez que faz parte do plano de marketing da mesma. O 

processo de comunicação deve começar por fazer uma pesquisa acerca da análise dos 

perfis dos utilizadores, do conhecimento destes acerca do bem e da marca que se está a 

promover, bem como da concorrência. 

 

5. Capítulo 
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5.1. Diagnóstico. A situação de partida 

O ponto de partida de qualquer plano de comunicação deve passar pela análise da 

instituição em que se pretende aplicar a estratégia de comunicação, da sua situação de 

partida no domínio da imagem corporativa (posicionamento, valores, notoriedade, 

reputação), dos meios e resultados de comunicação e dos seus públicos (percepções, 

atitudes, nível de reconhecimento e grau de envolvimento, entre outros factores). Neste 

contexto, importa efectuar uma análise interna e externa à instituição. 

A análise interna procura caracterizar a instituição: os meios materiais, humanos e 

financeiros. O SDI é um serviço da FEUP, e, como tal este encontra-se dependente da 

Direcção da faculdade, sendo suportado pelo Conselho Consultivo, onde estão 

representados os principais grupos que compõem a comunidade da FEUP.  

O SDI representa um centro de documentação e informação universitário, e, como tal, a 

sua função passa por fornecer a informação necessária às actividades de ensino e 

aprendizagem da comunidade académica FEUP. Actualmente, os desenvolvimentos 

tecnológicos, económicos e sociais conduziram ao aumento da quantidade de 

informação disponível.  
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Existe uma discrepância entre a organização funcional e institucional do SDI, que 

decorreu da necessidade de adequar o modelo de funcionamento à identificação dos 

principais processos de serviços (Back-office), e às actividades de prestação de serviços 

directos ao utilizador (Front-office). Assim, a apresentação comum do SDI aos seus 

utilizadores é realiza-se através do Arquivo, da Biblioteca, do Museu e da Editorial. É 

de salientar que através da análise da ilustração 3, podemos identificar a falta de uma 

unidade para o tratamento, divulgação e planeamento das acções de comunicação de 

marketing. 

 

O Arquivo, tem a responsabilidade de gerir toda a documentação de natureza 

administrativa, produzida pelos serviços centrais da FEUP, bem como, todo o 

património arquivístico à guarda do SDI. A Biblioteca, disponibiliza um conjunto de 

serviços, em suportes tradicionais e electrónicos, para apoio às actividades de 

ensino/aprendizagem e de Investigação & Desenvolvimento. O Museu, gere o 

património museológico da FEUP, zelando pelo inventário e pela conservação 

patrimonial dos documentos, artefactos e equipamentos identificados como património 

museológico. Por último, a Editorial, difunde as actividades de Investigação & 

Desenvolvimento, desenvolvidas na comunidade da FEUP, é responsável pela 

publicação de documentos quer nos supores tradicionais, quer em suportes electrónicos. 

Ao nível interno, o SDI pode ser caracterizado em dois grupos: o Frontoffice 

constituído pelas equipas do Ágora e pela Equipa de Apoio e Descoberta (EAD); e pelo 

Backoffice que reúne a Equipa de Memória e Acesso Perenes (EMAP), a Equipa de 

Representação da Informação (ERI), a Equipa se Serviços Electrónicos (ESE) e a 

Equipa de Serviços Administrativos (ESA). 

 Na sua realidade organizacional o SDI encontra-se dividido da seguinte forma: 

Na EMAP, a missão é desenvolver uma política integrada de conservação e 

preservação, procurando garantir, no tempo, o acesso e a recuperação da informação 

de foro arquivístico, biblioteconómico e museológico, produzida na FEUP, sem 

descriminação de suporte ou ambiente tecnológico de base, salvaguardando, assim, os 

valores probatório, legal, pedagógico e informativo daquela, bem como a memória dos 

actos e a história da Faculdade (Azevedo 2010, 4). 
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As suas principais actividades centram-se na conservação, preservação e garantia das 

condições necessárias à preservação dos documentos; na garanta da incorporação de 

documentos, de doações, de aquisições e ou/incorporações, para o museu, devendo, 

este, elaborar um programa museológico e de um plano de visita, que integrem as 

colecções dos diferentes serviços e departamentos numa lógica comum; as actividades 

da EMAP centram-se, também, em salvaguardar o bom estado de conservação das 

colecções; de divulgar as colecções em contextos criativos. O Arquivo encontra-se 

localizado no edifício A, das instalações da FEUP, mantendo-se perto dos serviços 

centrais. Já o Museu, irá possuir uma sala no piso 6, da biblioteca, destinada à 

apresentação de alguns artefactos propriedade da FEUP, apesar de na sua maioria, estes 

encontrarem-se dispersos pelos vários departamentos, visto serem propriedade dos 

mesmos. 

A Divisão de Biblioteca engloba as equipas da ERI, EAD e Àgora tem como missão 

fornecer à comunidade FEUP informação de cariz científico, pedagógico técnico e 

cultural de suporte, às suas actividades académicas e funcionais, ao seu 

desenvolvimento cultural e à sua integração social (SDI).  

A missão da ERI, neste contexto é a de ser responsável pelo tratamento de todo o 

espólio bibliográfico, material e imaterial, à guarda do SDI. Das suas responsabilidades 

destaca-se o tratamento técnico dos vários tipos de documentos, sendo, este, 

responsável pela gestão das colecções bibliográficas da FEUP (Azevedo 2010, 3). 

A EAD é responsável por acompanhar os utilizadores na descoberta e exploração dos 

recursos de informação científica, pedagógica, técnica e cultural. A ela compete-lhe a 

gestão dos pisos de atendimento da biblioteca, a formação e o atendimento directo dos 

utilizadores (Azevedo 2010, 3). 

A equipa do Ágora é responsável pela realização de eventos. A sua missão passa por 

inspirar e promover formas inovadoras de olhar, pensar e agir sobre o património 

científico-tecnológico e sobre a cultura. As suas actividades englobam a comemoração 

de dias mundiais, a realização do Clube de Leitura, e diversas actividades exclusivas 

para os colaboradores do SDI. 

A Divisão de Serviços Electrónicos, através da Equipa da ESE, tem, ao seu encargo a 

responsabilidade de gerir os documentos e serviços electrónicos prestados pelo SDI à 

comunidade, bem como os sistemas informáticos que os suportam. As suas actividades 
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passam pela criação e gestão dos serviços web, pela definição de estratégias e políticas 

adequadas para a aquisição de recursos de informação em formato electrónico, e pela 

gestão do repositório FEUP (Azevedo 2010; Costa 2007). 

A Unidade da FEUP Edições exerce a sua actividade no âmbito da gestão da editora da 

FEUP. As suas actividades passam pela difusão das actividades de Investigação & 

Desenvolvimento produzidas pela comunidade docente, investigadora e colaboradora 

da Faculdade e a produção de materiais pedagógicos inovadores de suporte ao ensino 

e à aprendizagem (SDI). 

Os Serviços de Suporte, ESA, dependem directamente do Director de Serviços, 

funcionando em estreita ligação com as unidades existentes. Os Serviços de Suporte 

estão organizados em: Secretariado e Manutenção; Aquisições e Contabilidade.  

Ao nível de recursos humanos o SDI dispõe, actualmente, de 40 funcionários, sendo um 

elemento contratado pelo CICA, que tem como função dedicar-se, unicamente, às 

aplicações informáticas específicas do SDI. As equipas do SDI são compostas por um 

coordenador de equipa e por mais seis a nove elementos. Quase todos os colaboradores 

estão afectos a duas equipas, isto é, cada um tem o seu serviço principal, mas efectuam 

(pelo menos um dia por semana) actividades na equipa de atendimento nos pisos da 

biblioteca. Isto contribui para uma maior integração e conhecimento dos serviços 

prestados. Daí a necessidade do marketing e da difusão de um plano de comunicação 

comum a todos. O mercado interno, constituído pelos funcionários de uma organização, 

deverá ser motivado, para que respondam positivamente à estratégia de serviço que se 

pretende implementar. 

Quanto aos recursos financeiros, o orçamento do SDI provem do orçamento geral da 

FEUP, destacando-se o investimento que é feito na contratação de recursos humanos e 

na aquisição, no tratamento e na manutenção, dos recursos de informação (Azevedo 

2010; FEUP 2009; Costa 2007). 
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5.1.1. Análise PESTEL  

O objectivo da análise PESTEL é compreender o mercado a partir de uma perspectiva 

primitiva. Esta análise interessa-se por factores Políticos, Económicos, Sociais e 

Tecnológicos, tendo poder de influência na forma de negócio. A análise PESTEL, é um 

modelo de análise da envolvente externa macro-ambiental, da organização, que vai 

conduzir, por isso, a uma melhor compreensão dos factores de mudança relevantes para 

a actividade da organização e, também, a uma antecipação de ameaças e oportunidades 

que a mesma deve ter em atenção (Dibb et al. 2005). 

 Dividindo a análise PESTEL, podemos afirmar que o SDI da FEUP possuí os 

seguintes factores:  

 Político – legal: O funcionamento do SDI da FEUP utiliza os serviços padrão de 

bibliotecas, aos quais acrescenta serviços inovadores e rege-se por 

normalizações internacionais de nível técnico, isto é, relacionadas com a gestão 

técnica da informação, a preocupação com a interoperabilidade e pesquisa. Cada 

biblioteca possui, também, um regulamento próprio onde descrimina todos os 

serviços disponibilizados à comunidade académica, bem como as directrizes 

gerais de funcionamento dos serviços prestados. Os concorrentes da biblioteca 

da FEUP são regidos segundo as mesmas directrizes, pelo que a mesma, para 

estar na vanguarda das bibliotecas do ensino superior, deve estar atenta à 

comunidade internacional, onde se estabelecem novas linhas orientadoras que 

promovem o melhoramento contínuo dos serviços disponibilizados. 

 Económicos: Os serviços prestados pela biblioteca são de acesso gratuito e 

encontram-se disponíveis em livre acesso para os utilizadores internos, enquanto 

que para os utilizadores externos o seu acesso é feito mediante pagamento. As 

entidades concorrentes disponibilizam, da mesma forma, os seus serviços 

gratuitamente, pelo que o da FEUP deve destacar-se pela qualidade no 

atendimento prestado, bem como pela qualidade dos recursos informacionais 

que são disponibilizados aos utilizadores. 

 Sociocultural: Os utilizadores do SDI optam pela utilização dos serviços 

prestados, pela boa imagem que a biblioteca tem e pelas boas práticas de 

trabalho que esta presta à comunidade académica, e, também, pela reconhecida 

qualidade de ensino que a FEUP representa no domínio da engenharia nacional. 
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Os utilizadores comuns do nosso serviços são alunos e/ou profissionais das áreas 

ligadas à engenharia que vêm na biblioteca da FEUP uma excelente 

oportunidade de adquirirem uma formação e informação com qualidade, que 

lhes proporcionará uma vantagem competitiva no mercado de trabalho. 

 Tecnológicos: Os recursos tecnológicos apresentados pela biblioteca de 

engenharia, consistem em diversas bases de dados específicas para as áreas de 

engenharia leccionadas na FEUP. Para além dos recursos e serviços adquiridos 

directamente pelo SDI, existe a partilha entre as diferentes faculdades da UP, o 

que permite o alargamento dos recursos disponíveis para os utilizadores, 

cobrindo áreas complementares que não se encontram directamente associadas à 

área das engenharias. Esta participação é conseguida no âmbito da UP e do 

consórcio da B-on e permite, ainda, um grande alargamento das publicações 

disponibilizadas. O SDI disponibiliza, ainda, softwares de gestão documental e 

de referenciação bibliográfica. Possui, também, formação de utilizadores (e 

formação à medida), com o intuito de os autonomizar na pesquisa e recuperação 

informacional. Todo o edifício da biblioteca é coberto com rede Wireless, 

existindo diversos computadores para pesquisa de informação e trabalho. Quanto 

ao mercado concorrente, verifica-se que a biblioteca da FEUP destaca-se pela 

diversidade e pela qualidade dos recursos e serviços informacionais que 

disponibiliza aos seus utilizadores. 

 

5.1.2. Analise SWOT 

A análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats) caracteriza-se por 

ser uma ferramenta de gestão vocacionada para a identificação de factores que permitam 

uma análise (interna e externa) da organização. Esta análise permite o desenvolvimento 

de uma estratégia empresarial, em que a organização possa clarificar os seus elementos 

de diferenciação face à concorrência, bem como os elementos que poderá aproveitar no 

seu mercado envolvente (Dibb et al. 2005).  

Forças 

 Pessoal formado, motivado e com competências;  

 Modelo orgânico-funcional em equipas; 
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 Conteúdos disponibilizados online; 

 Rapidez de acesso aos conteúdos; 

 Óptimas estruturas físicas; 

 Apoio individual e especializado; 

 Formações aos utilizadores; 

 Facilidade de deslocação (dentro do edifício); 

 Grande afluência de alunos da FEUP, demais faculdades da UP e outras; 

 Bom nome/reputação da Biblioteca da Faculdade de Engenharia, que se 

transmite num aumento da procura por parte de vários estudantes. 

 

Fraquezas 

 Devido à dimensão do edifício, insuficiência de segurança das instalações; 

 Pouca uniformização dos serviços; 

 Grande afluência de alunos em altura de exames, havendo poucos lugares 

sentados; 

 Plano Estratégico desactualizado; 

 Ausência de espaços para trabalho colaborativo; 

 Inexistência de uma estratégia de branding (marca), associada a uma identidade 

gráfica pouco consistente e coerente; 

 Inexistência de um “livro de estilo” para comunicação escrita. 

 

Oportunidades 

 Crescimento do número de alunos no ensino superior;  

 Aumento da investigação científica, 

 Ligação às bibliotecas da UP e suas congéneres; 

 Consórcio de aquisição de serviços (bases de dados) ; 

 Aumento da preparação dos estudantes para vida académica e profissional com a 

realização de formações em Infoliteracia; 

 Forte ligação dos estudantes com a Biblioteca como fonte de conhecimento e 

apoio. 
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Ameaças 

 Disseminação das fontes de conhecimento (Google etc); 

 Falta de parcerias com entidades privadas (stakeholders); 

 Dependência de recursos estrangeiros de elevado valor monetário; 

 Cortes orçamentais; 

 Falha de comunicação de serviços prestados; 

 Pouca aposta nos repositórios Open Acess; 

 Dificuldade na captação dos públicos para eventos e na criação de atitudes de 

envolvimento relevantes. 

 

5.1.3. Análise comunicacional  

Actualmente no SDI, não exististe um plano de comunicação formal definido, pelo que 

não existem objectivos e posicionamento, apesar de terem, obviamente, um público-

alvo delimitado. 

A comunicação do SDI com os seus públicos, é realizada através de duas formas de 

suporte em papel e de meio electrónico. O seu objectivo é dar a conhecer as actividades 

do SDI. Os suportes em papel caracterizam-se por serem cartazes, desdobráveis, ou 

flyers, que estão distribuídos no edifício da biblioteca e nos vários departamentos da 

FEUP. Os meios electrónicos são uma das formas privilegiadas de comunicação no 

SDI. O Website é o principal meio de comunicação, pois que os utilizadores recolham 

informação e efectuem determinados procedimentos (como, por exemplo, a renovação 

de empréstimo), e possui, também, banners com as novidades que estão a decorrer no 

SDI, sem que os utilizadores necessitem de se deslocar às instalações físicas. É através 

do correio electrónico é usado para o aviso das actividades, formações, esclarecimentos 

e pedido de documentos, é através deste que se efectua toda a comunicação no SDI. 

Este também é utilizado para questões mais técnicas da biblioteca como avisos de 

empréstimo, renovações, multas, etc… 

As técnicas de avaliação utilizadas pelo serviço, quanto à sua utilização referem-se a 

dados estatísticos (passagens, alarmes, empréstimo de livros, ou de CD’s). No final das 

formações, é pedido aos utilizadores que respondam a um pequeno questionário acerca 

da mesma. Esta actividade pressupõe inscrição prévia por parte dos utilizadores, pelo 

que, assim, se consegue medir o grau de adesão. Nas exposições, nas palestras, 
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conferências não existe um controlo real dos utilizadores, pelo que, deste modo, é 

sempre feita uma média de participações. 

A divulgação de informações relativas ao SDI, e às suas actividades, é realizada por 

cada equipa do SDI, sendo, frequentemente as equipas do Ágora e Infoliteracia que 

divulgam os eventos e as formações a realizar. No que diz respeito à comunicação 

externa à comunidade FEUP, esta fica ao encargo da Divisão de Comunicação e 

Imagem da FEUP, que possui uma subsecção, intitulada “Notícias do SDI”, que está 

destinada a dar a conhecer os eventos organizados pelo SDI. Estas notícias podem, 

também, ser consultadas através do RSS, localizado no sítio web do SDI. Além destas 

formas de divulgação de informações, são também, espalhados cartazes e panfletos com 

informações acerca das actividades pelos vários edifícios da faculdade. 

 

O objectivo de qualquer plano de comunicação é organizar, promover e divulgar todas 

as actividades desenvolvidas pela organização. No SDI, isto não é excepção, pois este 

plano, aqui proposto, prende-se com a divulgação de todas as actividades levadas a cabo 

pelas diversas equipas que constituem o SDI.  

Deste modo, o objectivo deste plano é aumentar a visibilidade dos serviços, actividades 

e recursos do SDI, de acordo com as necessidades dos seus utilizadores. Promover um 

maior reconhecimento para as iniciativas realizadas pelo SDI, permitindo, assim, 

também, um reconhecimento externo da organização. 

Proporcionar aos utilizadores e técnicos, um plano consistente e fiável, que promova, 

não só os recursos do SDI, mas que também, permita a criação de mecanismos de 

avaliação das actividades. Melhorar o conhecimento sobre os utilizadores, que leva a 

que a distribuição dos recursos disponibilizados, vá ao encontro das necessidades 

educativas e culturais dos mesmos. E por último, continuar a desenvolver uma 

organização com um corpo técnico coeso, profissional e rigoroso, com vista a atingir os 

objectivos a que o SDI se propõe.  
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5.2. Missão 

A missão de uma biblioteca universitária é a de adquirir, disponibilizar e difundir 

recursos de informação (impressos e electrónicos), de cariz científico, pedagógico, 

técnico e cultural, que sirvam de apoio às actividades académicas, científicas e 

funcionais da biblioteca, contribuindo, assim para uma aprendizagem, para a literacia da 

informação e para a liberdade de expressão. 

Assim, o SDI pretende ser reconhecido como um local de referência no meio académico 

e cultural. Garantindo o tratamento da informação científica e técnica, de forma a torná-

la facilmente acessível aos seus utilizadores, o SDI garante a simplicidade da sua 

missão. Podemos definir quatro valores para a missão do SDI: a fiabilidade, a 

qualidade, o rigor e a inovação tecnológica. 

 

5.3. Objectivos de comunicação 

Os objectivos propostos neste plano visam criar destaque e notoriedade para o SDI, 

assim como superar o paradoxo existente entre a elevada importância reconhecida aos 

SDI por parte dos públicos-alvo e a igualmente elevada percentagem de alunos 

(segundo a amostra dos inquiridos tratada no inquérito realizado) que “nunca 

frequentaram” estes serviços. Por isso propomos: 

 

 Identificar e implementar oportunidades, canais e formatos para informar os 

utilizadores sobre os serviços prestados pelo SDI. 

 Aproveitar do reconhecimento e da reputação da comunidade em oportunidades 

de contacto, frequência de serviços e relacionamento, através do 

desenvolvimento de novas acções ou incremento de acções preexistentes. 

 Reforço do reconhecimento e da notoriedade, através da criação de uma 

extensão de marca comum e coerente para os SDI. 

 Transmitir ao corpo técnico as estratégias que se pretendem implementar de 

forma a envolve-los em todo o processo de comunicação. 
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 Criar parcerias, desenvolver novas formas de colaboração, implementar 

estratégias de maior divulgação dos serviços para a comunidade académica e 

públicos externos. 

 Reunir um conjunto de stakeholders, de forma a obter e rentabilizar o apoio 

financeiro para a prossecução dos objectivos e missão que nos propomos atingir. 

 

5.4. Declaração de posicionamento  

O posicionamento adoptado nos serviços do SDI centra-se, actualmente, no serviço de 

atendimento prestado aos alunos de 1º, 2º e 3º Ciclos, a investigadores, a docentes e a 

técnicos da Faculdade de Engenharia, sendo a qualidade o seu elemento de 

diferenciação. 

Todo o envolvimento tecnológico adquirido, exige, por parte da biblioteca, um enorme 

esforço monetário. A compra de bases de dados, de revistas científicas, ebooks, e de 

portais estatísticos com o objectivo de servir a comunidade, ocupam mais de metade do 

seu orçamento. É, pois, aqui, que a inovação tecnológica proporciona o foco de 

diferenciação que este plano pretende implementar, pois é através desta que este 

satisfazer o rigor e qualidade dos nossos serviços. 

A vanguarda em informação de carácter científico é pertinente para a formação de 

engenheiros qualificados e competentes o que garante a diferenciação da biblioteca da 

FEUP, e da própria instituição de ensino. A estratégia de posicionamento pretendida, 

visa encontrar e ocupar uma nova “promessa”, que seja valorizada pelos segmentos de 

mercado definidos diferenciando-se, com isto, da “concorrência” (outras fontes de 

informação). Assim, a implementação deste posicionamento será conseguida através de 

actividades realizadas, que vão ao encontro das necessidades reais dos utilizadores. 

Assim, um posicionamento pelos benefícios no qual se destaca a vanguarda tecnológica 

e científica; o ambiente colaborativo e a acessibilidade.  

Vital e decisivo no desenvolvimento consistente de uma estratégia de comunicação 

institucional ou de marketing, o posicionamento tem por missão definir a “identidade 

distintiva” da marca, serviço ou produto. Ele traça os aspectos, as características, as 

vantagens e usos que diferenciam a entidade, o serviço ou produto face aos seus 
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“concorrentes”, combatendo a similaridade (por via dos benefícios, simbolismo, valor 

emocional, preço ou outro) e ajudando a constrói a “percepção” desejada junto do 

destinatário, cliente ou utilizador. O posicionamento é, assim, uma promessa distintiva 

da marca, uma ideia ou declaração dos factores diferenciadores mais relevantes de uma 

oferta em relação à concorrência, junto dos seus públicos-alvo preferenciais. 

 

Considerando as principais vantagens competitivas da oferta do SDI da FEUP, as 

conclusões do diagnóstico efectuado (não apenas com base no inquérito aberto à 

comunidade FEUP, mas também a dirigentes e colaboradores do SDI), e os desafios de 

comunicação que estes serviços enfrentam actualmente, propõe-se o seguinte enunciado 

de posicionamento: 

 

Dirigidos à comunidade académica da FEUP, da Universidade do Porto e demais 

círculos universitários nacionais e internacionais, assim como a stakeholders, os 

Serviços de Documentação e Informação da FEUP oferecem benefícios de 

vanguarda científica e tecnológica, com elevados padrões de qualidade e 

acessibilidade, e concorrem para a formação de um ambiente colaborativo e 

comunitário em prol do conhecimento, da investigação e da inclusão formativa. 

 

5.5. Comunicar para quem? Uma análise de públicos  

Os públicos-alvo de uma biblioteca universitária são delimitados pela comunidade 

académica onde a mesma se encontra estabelecida. Neste caso concreto de estudo, irá 

ser tida em atenção uma divisão em comunicação interna e comunicação externa. Na 

comunicação interna, pretendemos chegar junto dos públicos que são fundamentais para 

o desenrolar do serviço realizado pelo SDI. Através da comunicação externa, 

pretendemos atingir um público mais vasto, em áreas da especialidade do SDI, bem 

como, em instituições de ensino, vizinhas da FEUP, que são, igualmente, públicos de 

referência. 

No caso do SDI, os públicos fundamentais são estudantes (1º,2º e 3º ciclo), docentes, 

técnicos e investigadores, havendo uma maior atenção aos alunos que frequentam o 1º 

ano da faculdade (futuros utilizadores da Biblioteca). 
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A FEUP representa, em números
7
, um universo total de 8.144 pessoas, em que o SDI 

divide o seu público preferencial entre os estudantes e todo o corpo técnico da 

instituição. Assim sendo, a FEUP possui 325 técnicos, 543 docentes e 254 

investigadores, ao nível dos estudantes. Actualmente, nesta faculdade encontram-se 

inscritos 7022 alunos, que estão distribuídos da seguinte forma: 6.330 alunos de 1º e 2º 

ciclo (alunos de licenciatura, mestrado integrado e mestrado) e 692 alunos de 3º ciclo 

(alunos de doutoramento). 

A realidade dos números da FEUP foi aqui apresentada de forma a se fazer um 

contraponto com as inscrições e as utilizações dos serviços prestados pelo SDI. Assim, 

viu-se que o número de inscrições de utilizadores da biblioteca tem diminuído 

ligeiramente. Por exemplo, em 2009, o número de novos utilizadores inscritos na 

biblioteca, foi de 1.773 utilizadores tendo 1550 correspondido a alunos (alunos de 

mestrado integrado, pós-graduações e mobilidade). 209 a técnicos (docentes, 

investigadores, funcionários e institutos - INEGI e IDMEC) ,e 14 a externos (Ex-

FEUP). Já, em 2010, o número total de novas inscrições foi de 1535, sendo estes 

números representandos por, 136 funcionários, 1391 alunos e 8 externos. Em 2009, a 

biblioteca da FEUP possuía 7205 leitores com conta. Em 2010, esse valor passou para 

6798 (SDI 2009, 2010). 

Também é relevante para o serviço a comunicação com empresas privadas e ex-alunos 

da FEUP, sendo estes um grupo minoritário no contexto das actividades do SDI, é 

importante estabelecer relações com os mesmos. São dois grupos bastante 

diversificados, sendo que é difícil quantifica-los, ao nível das empresas existem 

inúmeras áreas de engenharia, desde a civil, a electrotécnica passando pela informática. 

Quantos aos ex-alunos interessam-nos principalmente os que concluíram os seus 

estudos a relativamente pouco tempo (cinco anos). No período compreendido entre o 

ano de 2004 e o ano de 2009 concluíram os seus estudos na FEUP cerca de 4375 alunos 

dos vários níveis de ensino, são estes que pretendemos fidelizar. 

 

                                                 
7
 Dados referentes ao ano de 2009, retirados de 

https://www.fe.up.pt/si/web_base.gera_pagina?p_pagina=242426 

https://www.fe.up.pt/si/web_base.gera_pagina?p_pagina=242426
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 Variáveis 
Alunos de 1º e 2º 

Ciclo 

Alunos 3º Ciclo e 

Investigadores 
Docentes e Externos Técnicos 

P
a
d

rã
o
 s

ó
ci

o
-

d
em

o
g
rá

fi
co

 

Idade 18 - 25 anos 26 – 34 anos 26-60 anos 23-60 anos 

Estatuto Estudantes Trabalhadores - estudantes Trabalhadores Trabalhadores 

P
a
d

rã
o
 c

o
m

p
o
rt

a
m

en
ta

l 

Frequência de 

utilização dos 

serviços 

presencial 

Muito Frequente Frequente Pouco Frequente Pouco Frequente 

Frequência de 

utilização dos 

serviços Online 

Frequente Muito Frequente Muito Frequente Frequente 
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P
a
d

rã
o
 p

si
co

g
rá

fi
co

 

Necessidades 

informacionais 

Acesso à 

informação de 

forma rápida e 

simples, para 

realização de 

trabalhos 

académicos. 

Necessitam de acesso à 

informação de forma rápida e 

cómoda, exigindo a qualidade 

da mesma, trabalhos 

académicos que exigem um 

maior nível investigação. 

Exigem informação com 

qualidade e específica à sua 

área de docência e no caso 

dos alunos externos 

profissional. A fiabilidade da 

informação é bastante 

relevante. 

Necessidades de 

informação de acordo 

com a sua área 

profissional, geralmente, 

regulamentação 

legislativa. 

Tabela 1 - Identificação dos segmentos 

NOTA: A dificuldade sentida em realizar uma padronização dos perfis sociodemográficos e comportamentais de Ex-alunos e empresas privadas 

deve-se ao facto de ser uma base demasiado alargada e com amplitudes diferenciadas. 
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5.6. O que transmitir? Uma análise às mensagens 

De acordo com os objectivos, o posicionamento e o público-alvo do SDI, a mensagem 

que se pretende transmitir com este plano, é uma mensagem de inovação. Através deste 

pretende-se que os utilizadores do SDI descubram todo o potencial tecnológico que a 

biblioteca tem para oferecer, evidenciando, para isso, a notoriedade e diversidade do 

serviço. 

Com este objectivo, também se pretende, não só a aproximação (e/ou reaproximação) 

dos utilizadores à biblioteca e às suas actividades, mas como também a criação da 

marca do SDI. O objectivo desta aproximação é mais específico para o segmento dos 

estudantes de modo a que estes se sintam confortáveis e agradados ao visitar a 

biblioteca (física ou virtualmente), e que, com isso, estes recorram mais vezes, à 

utilização dos nossos serviços. 

 Porque devo utilizar a biblioteca? 

 O que é que a biblioteca me pode oferecer? 

Deveram ser questões abordadas pelos alunos ao visualizarem a mensagem transmitida. 

Assim, o que se pretende transmitir concentra-se na divulgação e notoriedade que 

pretendemos atrair para o SDI. A sua promoção através das ferramentas sociais da web, 

irá conduzir a uma maior utilização, colaboração e dinamização do conhecimento entre 

os públicos.  

Neste plano, podem-se definir dois grupos receptores das mensagens a comunidade 

interna e a comunidade externa com os quais o SDI pretende a construção de relações 

duradouras. Assim, serão apresentadas as seguintes mensagens: 
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Público-alvo Mensagem publicitária 

Comunidade FEUP “Explora mais….Sabe mais” – 

FEUPaliza-te 

Stakeholders  “FEUP - Faça parte desta equipa!” 

Tabela 2 - Identificação da mensagem para os segmentos 

 

5.7. Como comunicar? Uma análise aos meios/acções 

A selecção dos meios de comunicação a utilizar deve ser consistente, de forma a 

assegurar os objectivos de comunicação pré-definidos. 

Os meios de comunicação a ser utilizados devem reflectir o contacto directo com os 

utilizadores e o tipo de informação que se pretende transmitir. O canal utilizado deve 

estar em consonância com a estrutura da mensagem. Se pretendemos transmitir uma 

actividade para alunos utilizaremos o suporte email, com um tipo de linguagem 

informal, para efectuar a comunicação com os órgãos de direcção o tom da mensagem 

será formar e o suporte poderá ser o email, sendo preferencial a utilização de uma carta.  

Assim utilizaremos meios em suporte papel, electrónico e a oralidade. O suporte papel 

servirá para comunicações formais fora da FEUP como a concepção de notas de 

imprensa e cartas personalizadas. O suporte electrónico, principalmente o email destaca-

se como meio preferencial de comunicação dos nossos utilizadores, servindo assim 

todos os tipos de comunicação. O sítio web da biblioteca, o blog e as redes sociais 

deverão auxiliar na transmissão das mensagens de eventos, das actividades, das 

novidades e regras de conduta do espaço da biblioteca. A oralidade, o marketing passa-

a-palavra, centra-se em meios como o telefone, o atendimento presencial, reuniões e 

entrevistas, estas auxiliaram na divulgação dos serviços.  
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5.8. Descrição das acções de comunicação 

O planeamento de acções serve para facilitar o entendimento, execução e controlo das 

acções que se pretende implementar, no SDI. Assim, irão ser descritas todas as acções 

que foram incorporadas neste plano. 

Nas acções específicas para a Comunidade FEUP, alunos, docentes e técnicos, estas 

podem ser divididas em três categorias seguintes: identidade, divulgação online e a 

comunicação informativa/institucional. 

Na primeira categoria temos dados relativos à criação de Branding. O desenvolvimento 

de branding no SDI, segundo o diagnóstico realizado (cerca de 44% dos inquiridos não 

reconhecem, ou não reconhecem correctamente a designação SDI, factor que constitui 

uma forte ameaça) e as tendências actuais da comunicação de marketing (que reputam 

um papel fundamental ao branding na expressão do posicionamento e na construção de 

uma reputação) parecem apontar a necessidade e a pertinência do desenvolvimento de 

uma estratégia e de um sistema de branding para o SDI da FEUP.  

 

Na segunda categoria será proposto:  

 Lançamento do Blog- "SDI-online": 

Cada vez mais, os blogues são reconhecidos como fontes de informação fiável. 

O que se pretende, com a criação do blog “SDI-online”, é interagir com os 

utilizadores. Para isso, semanalmente (quarta-feira) será colocada uma notícia 

relativa aos serviços, que seja do interesse da comunidade.  

 

 Lançamento do novo website: 

O novo website é uma proposta já em estudo na biblioteca, encontrando-se neste 

momento em fase de testes. A intenção final é o SDI ter um website mais 

dinâmico, de fácil navegação, e com um visual mais arrojado. Aquando o 

lançamento desta acção, será proposta a divulgação, do mesmo, via email, 
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cartazes e um pequeno evento realizado no piso 0 da biblioteca, com o objectivo 

de o explicar e de o demonstrar A mensagem a transmitir será um apelo à 

experimentação e utilização do mesmo. “Atreves-te a navegar?” 

 

 Lançamento de novos meios de comunicação: 

A criação de novas formas de conversação entre a comunidade e o SDI, passam 

pela criação de meios que permitam conversação em tempo real. Assim, a 

criação de um chat e de uma conta no programa skype, irá auxiliar os 

utilizadores que possuam necessidades informacionais. A aposta nas redes 

sociais (facebook, twitter, youtube, slideshare) é, também, uma mais valia, e 

permite a divulgação de informação sobre os serviços, como a obtenção de 

feedback por parte dos utilizadores. A utilização de redes sociais, principalmente 

o facebook, é defendida pelos utilizadores como um novo meio de comunicação 

que gostariam de ver a ser adoptado pelo SDI. 

 

 Lançamento de uma playlist: 

O lançamento de uma playlist prende-se com a divulgação dos recursos áudio. A 

biblioteca possui cerca de 500 CD’s, logo a colocação de algumas músicas 

disponíveis através do website aumentaria a consulta destes. 

 

 Distribuição de artigos promocionais: 

Distribuição de lápis, canetas, marcadores de livros, bloco de notas, etc. com 

informação sucinta, que faça o destaque das novas ferramentas, e também com 

elementos que contenham endereços de ligação, imagens representativas de cada 

uma das ferramentas, e a mensagem central. 

 

 Adopção de um “livro de estilo”: 

Apesar de os utilizadores do SDI considerarem que a comunicação utilizada é 

“acessível”, a construção de um “livro de estilo”, impõe com o objectivo de 

incrementar a acessibilidade dos públicos ao SDI, à informação e aos serviços. 

Isto, obriga à adopção de medidas como a simplificação da linguagem (“plain 

language”) e à adopção de uma política redactorial que dê coerência e 
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uniformidade aos formatos de mensagens e comunicações, reforçando a 

identidade, a convencionalidade e a interpretabilidade da comunicação.  

 

 

 

 Acções de dinamização e fidelização web 

Para a dinamização de recursos e serviços do SDI, bem com a fidelização dos 

utilizadores na utilização dos mesmos será. Deve realizar-se concursos 

periódicos relativos à informação e aos serviços (com prémios, ainda que 

simbólicos), a abertura e gestão de fóruns e a integração em redes sociais 

colaborativas podem ser importantes dimensões a considerar. 

 

Nas acções informativas será proposto:  

 

 Lançamento do boletim do SDI: 

Criação de um boletim (formato papel e electrónico) com a divulgação e 

explicação do funcionamento dos recursos adquiridos pela biblioteca.  

 

 Visitas à biblioteca: 

Uma forma do SDI ser compreendido, e da comunidade entender o seu valor, é 

realizar visitas à biblioteca, mostrando os serviços e as actividades 

desenvolvidas por esta.  

 

 Lançamento de novas formações: 

Com esta actividade, pretende-se criar formações que cubram as necessidades 

informacionais e tecnológicas dos utilizadores. Formações na explicação do 

funcionamento do moodle, na estruturação de um artigo/tese, na utilização do 

office-word, etc. Formações específicas para alunos de primeiro ano e 

especificas sobre os recursos informacionais de cada curso. A criação de 

formações em língua inglesa, é também, importante, dado o número crescente de 

alunos estrangeiros na FEUP. 

 



86 

 

 Criação de uma área lounge no piso 0: 

Em virtude do modelo de Bolonha, há a necessidade da criação de um espaço 

onde os utilizadores possam realizar trabalhos de grupo, e conviver. 

 

 

 Questionários, Focus Group e caixa de sugestões:  

Com esta acção, numa primeira fase, pretende-se avaliar quantitativamente a 

percepção que os utilizadores têm quanto à satisfação, conhecimento das 

actividades e missões de cada serviço do SDI. Numa segunda fase, de focus 

group, com utilizadores representativos de todos os grupos da comunidade 

académica, onde poderão expor as suas opiniões e ideias contribuindo, assim, 

para contrapor aos dados quantitativos recolhidos anteriormente. Com esta acção 

pretendemos recolher dados de avaliação da percepção que a comunidade possui 

acerca do SDI. A caixa de sugestões deverá ser colocada em local visível, em 

todos os pisos da biblioteca. 

 

 Reuniões:  

Estas devem ser levadas a cabo pela direcção e pelos coordenadores de equipas 

do SDI, e têm como objectivo clarificar quais as acções de divulgação da 

biblioteca, focando as suas especificidades e características. Permitindo aos 

utilizadores uma melhor compreensão das actividades realizadas pelos serviços 

 

 Workshops: 

São realizadas por cada equipa do SDI, onde se expõe a visão da equipa para a 

prossecução da missão da biblioteca junto dos seus utilizadores. Deve ser 

apresentada a missão, os objectivos e as actividades que a equipa realiza, 

convidando os utilizadores a participar com sugestões/recomendações. Deve, 

também, ser específica sobre cada equipa utilizando slogan como “Sabe o que é 

tratamento documental?”; “Considera-se infoliterato?” 
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 Reorganização das equipas de front-office do atendimento presencial da 

biblioteca: 

Um bom atendimento contribui para a boa imagem dos serviços, aumentando 

também a qualidade do mesmo. Assim, as equipas de atendimento dos pisos 

deverão ser reorganizadas, criando-se equipas colaborativas e rotativas, ao invés 

de se criar habituação ao mesmo posto de trabalho. Com isto pretendemos 

aumentar a qualidade do serviço prestado, bem como responder prontamente às 

necessidades colocadas pelos utilizadores. 

 

 Desenvolver encontros informais: 

Estes encontros deverão ser promovidos com o intuito de haver um para 

informal entre toda a comunidade académica, dentro e fora da instituição. Estes 

encontros poderão ser jantares, visitas de estudo, caminhadas, piquenique para 

promover o bem – estar e confraternização entre a comunidade. 

 

 Eventos de R&P  

Valorizam-se neste ponto as actividades desenvolvidas nos últimos anos, com 

formatos relativamente criativos, como clubes de leitura, palestras e encontros, 

etc… Há uma experiência e uma atitude de relações que deve ser aproveitada e 

melhorada, pois existe uma lacuna de conhecimento das mesmas, por parte dos 

utilizadores. Porventura, tratar-se-á aqui não apenas de apurar os formatos dos 

eventos e aspectos como os seus horários e locais, mas também de incrementar a 

qualidade ou quantidade de divulgação. Os eventos, fóruns, encontros informais, 

festividades, etc., são meios fundamentais na configuração de um ambiente mais 

colaborativo e de interacção, com propósitos científicos.  

 

As acções específicas para Ex-Alunos e Empresas privadas: 

Para as acções realizadas, especificamente, para ex-alunos e empresas privadas, existem 

três objectivos principais: a fidelização dos utilizadores, a criação de notoriedade e a 
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colaboração entre o SDI e stackholders. Assim, para o primeiro objectivo, será 

apresentamos: 

 Envio de Newsletter e Envio de email: 

Os envios de email e de uma Newsletter, informando as actividades 

desenvolvidas pelo SDI, devem ser realizados trimestralmente.  

 

Com a criação da notoriedade pretende-se: 

 

 Comunicar a biblioteca 

Pretende-se que sejam apresentações presenciais, na biblioteca ou na empresa, 

que dê a conhecer a missão e objectivos do serviço. Queremos dar a conhecer os 

benefícios corporativos e individuais de ser doador, bem como obter a 

fidelização dos mesmos, propondo, assim, a criação de um cartão de doador, o 

envio de cartões de agradecimento, relatórios anuais, etc.. 

 

 Página específica no website: 

Com esta página pretende-se dar a conhecer as mesmas actividades da acção 

anterior, tendo, esta, a relevância de a informação, destinada aos doadores ser 

facilmente encontrada. Esta página deverá apresentar todos os materiais que são 

disponibilizados pelo SDI, deverá permitir o acesso directo aos recursos da 

biblioteca, bem como promover a oferta de donativos online. Também deverá 

conter tutoriais e guias de apoio específicos para doadores. 

 

 Visitas às instalações: 

Dar a conhecer o espaço que a biblioteca ocupa na FEUP, organizando visitas 

aos serviços e às actividades criará uma relação de empatia entre ambas as 

partes. Com isto, o que se pretende é a identificação das empresas aos serviços, 

mostrando onde são aplicados os seus donativos recebidos. 

 

Para a construção de parcerias de colaboração: 

 

 Promover trabalhos colaborativos: 
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Promover parceiras de trabalho, significa estabelecer relações duradouras e de 

confiança com as empresas. Nesta acção, o que se pretende é dar a conhecer 

todos os novos serviços, e pô-los à disposição das empresas. Pretende-se, 

também, a ligação aos Institutos (INEGI; IDMEC), para colaboração e 

participação nos estudos dos mesmos. Por fim pretende-se, ainda, a criação de 

parcerias com as principais ordens e associações profissionais (Ordem dos 

Engenheiros, Laboratório Nacional de Engenharia Civil etc..). 

 

 Criação de formações específicas: 

Nas formações específicas, pretende-se formações realizadas de acordo com as 

necessidades específicas das empresas. Formações sobre a procura e localização 

científica e técnica, e sobre últimos avanços científicos das áreas. Criando 

relevância para os recursos electrónicos disponibilizados. 

 

 Eventos 

Na promoção de eventos, pretende-se realizar eventos em que seja reconhecida a 

acção benemérita do doador; a criação de workshops específicos para 

engenheiros; o acolhimento de palestras e conferências. 

 

 Patrocínios: 

Através desta acção pretende-se recolher verbas monetárias e materiais de forma 

a divulgar e posicionar as colaborações estabelecidas. 

 

Existem acções de comunicação genéricas que são recorrentes para alguns dos targets 

definidos. Também, os meios de comunicação utilizados serão os mesmos, como o 

email, a newsletter e o sítio web da biblioteca. O período de actuação das acções será o 

de um ano lectivo, correspondendo, este, a 11 meses, dividido em Primeiro e Segundo 

semestre. 



90 

 

5.8.1. Planeamento de acções de comunicação por audiência 

 

Audiência: Comunidade FEUP 

Tempo Objectivo Objectivos específicos Acção Recursos Avaliação Orçamento 

1
º 

S
em

es
tr

e
 

Notoriedade 

Levar ao reconhecimento em 50% da 

"nova" imagem do SDI 

 

Levar ao reconhecimento em 50% das 

actividades da biblioteca 

Lançamento do Blog- 

"SDI-online" 

Recursos 

Humanos 

Flyers 

Acrílicos 

Emails 

dinâmicos 

Artigos 

promocionais 

Nº de visitas 

Nº de acessos 

Nº de 

participações 

2.600 € 

Lançamento do boletim 

SDI 

Lançamento do novo 

website 

Lançamento de uma 

playlist 

Visitas à biblioteca 

Lançamento de novos 

meios de comunicação 

Desenvolvimento de 

Branding 

Artigos promocionais 

Satisfação 

Apurar em 25%, a satisfação dos 

indivíduos da comunidade quanto aos 

serviços prestados 
Questionários 

Recursos 

Humanos 

Análise 

estatística 

Não se 

aplica 
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Inquirir em 25%, a satisfação dos 

indivíduos da comunidade em quais 

os serviços mais utilizados 

Presenciais 

Focus Group 

Caixa de sugestões 

Divulgação 

dos serviços 

Entendimento em 75% da missão da 

biblioteca pelos indivíduos da 

comunidade 

Questionários 

Focus Group 

Recursos 

Humanos 

Cartazes 

Emails 

dinâmicos 

Análise 

estatística 

Não se 

aplica 

Impactar em 25%, da comunidade 

com iniciativas presenciais de 

divulgação 

Reuniões 

Dar a conhecer a 25%, dos indivíduos 

da comunidade a actividade 

desenvolvida por cada serviço do SDI 

Workshops 

Questionários 

Focus Group 

2
º 

S
em

es
tr

e
 

Aumentar em 25% a frequência dos 

serviços presenciais e web 

Lançamento de novas 

formações 

Recursos 

Humanos 

Flyers 

Acrílicos 

Nº de 

participações 
3500€ 

Criação de uma área 

lounge no piso 0 
Nº de pessoas  
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Acções de dinamização 

e fidelização 

Emails dinâmico 

Artigos 

promocionais 

Nº de acessos 

Qualidade 

Melhoria no atendimento em 65%, 

segundo a opinião dos beneficiários 

Reorganização das 

equipas  

Questionários 

Focus Group 

Recursos 

Humanos 

Cartazes  

Emails 

dinâmicos 

Artigos 

promocionais 

Análise 

qualitativa  
1000 € 

Melhoria de comunicação em 50% 

Encontros informais 
Nº de encontros 

realizados  
Não se 

aplica 
Criação de um “livro de 

estilo” 
 

Eventos  Nº de Eventos 
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Audiência: Ex-alunos e Empresas 

Tempo Objectivos 
Objectivos 

específicos 
Acção Recursos Avaliação Orçamento 

1
º 

S
em

es
tr

e 

Fidelização 

Aumento em 50% 

procura dos 

recursos 

disponibilizados 

Envio Newsletter 

Envio de email 

Recursos 

Humanos 

Nº de acessos  

Nº de utilizadores 

externos inscritos 

Não se aplica 

Notoriedade 

Aumentar os 

donativos 

monetários em 

85% 

Apresentação da 

biblioteca Recursos 

Humanos 

Newsletter 

Panfletos 

N de donativos 

200€ 
Página específica 

no website  
Nº de acessos 

Visitas às 

instalações 
Nº de visitas 

2
º 

S
em

es
tr

e 

Colaboração 

Aumentar em 

85% as parcerias 

de trabalho 

Promover 

trabalhos 

colaborativos 
Recursos 

Humanos 

Cartas 

Emails 

Panfletos 

 

Nº de parcerias 

200€ 
Criação de 

formações 

específicas 

Nº de formações 

Eventos Nº de eventos 

Patrocínios Nº de patrocínios 

 

 



94 

 

 

 



95 

 

 

5.9. Orçamento 

O custo total previsto para a comunicação, neste plano, foi calculado para o total do 

conjunto de actividades a desenvolver. O valor apurado é uma estimativa dos gastos que 

a realização de cada grupo de acções implica. Assim sendo, temos um valor total de 

7500€, sendo que o maior gasto está na distribuição dos materiais promocionais e na 

realização da área lounge, que necessitará de obras e de material para o espaço (mesas e 

cadeiras). Nas acções específicas para os técnicos do SDI, os custos centram-se nas 

formações a efectuar. E nas acções reservadas para nos ex-alunos e empresas privadas o 

custo é reservado para cartazes, panfletos e um pequeno catering a ser realizado. 

Prevê-se que, estes não sejam gastos exagerados para a organização, visto que a maioria 

dos meios utilizados será o email e a newsletter. 

 

5.10. Avaliação do plano 

A avaliação das acções realizadas deverá aferir a eficácia do plano. As técnicas 

escolhidas são, maioritariamente, de carácter quantitativo, incorporando mecanismos de 

opinião para medir reconhecimento e reputação/favorabilidade. Desta forma, propõe-se:  

A estatística do tráfego do Blog, das redes sociais, do website, do boletim, da playlist, 

serão analisadas de acordo com os dados fornecidos pelos seguidores, ou seja, pela 

análise da contagem do número de comentários; pela contagem do número de 

seguidores, pelos acessos e pesquisas no sítio web. 

Indicadores de frequências do espaço, visitas, donativos, parcerias, formações e 

frequência do espaço, a análise efectuada irá avaliar o número de participantes que cada 

acção apresenta. 

Inquéritos e focus group de forma a avaliar as opiniões e comentários dos utilizadores 

sobre os serviços, actividades, notoriedade e reconhecimento do SDI. 
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5.11. Cronograma 

 

Todas as acções têm uma data de lançamento prevista. Algumas acções, como o chat o 

novo website, necessitam de testes, pelo que foi considerado, em termos de cronograma, 

um intervalo de tempo em que irão decorrer as acções. Foram consideradas, ainda, as 

especificidades do ensino e do tempo de actuação, tendo-se tido em consideração dois 

períodos: o primeiro e segundo semestre, do ano lectivo. Deste modo, prevê-se que 

estas acções tenham o seu início em Setembro e o seu final em Julho. Privilegiando a 

não sobreposição com períodos de férias e exames; a regularidade das acções; e a 

intensidade das acções em fase de lançamento. 
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 Meses 

Acções Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Área Lounge            

Blog            

Boletim            

Playlist          

Meios de 

comunicação 
        

Visitas        

Website            

Workshops          

Reuniões            

Eventos*            

Encontros*         

Equipas           

Questionários*            

Focus Group*            

Visitas*            

Branding        

Promoção*        

Tabela 3 – Calendarização das acções da Comunidade FEUP 

* As acções calendarizadas podem ocorrer fora do calendário estipulado, sempre que exista a necessidade de tal acontecer 
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 Meses 

Acções Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Newsletter            

Email*            

Página no website            

Vistas*          

Apresentação da biblioteca            

Trabalhos colaborativos*            

Formações*            

Eventos*            

Patrocínios*            

Tabela 4 - Calendarização das acções para ex-alunos e empresas privadas 

* As acções calendarizadas podem ocorrer fora do calendário estipulado, sempre que exista a necessidade de tal acontecer 

 

 

 



 

  

 Conclusões – Recomendações 

Futuras 

 

 O SDI necessita de ir ao encontro dos seus utilizadores, neste momento a 

utilização das ferramentas da internet é factor primordial para a divulgação de 

actividades;  

 As actividades a promover deveriam ter um carácter mais tecnológico, mais 

relacionado com às áreas de investigação e engenharia de forma a atrair a 

atenção dos utilizadores; 

 As investigações e trabalhos realizados dentro da FEUP deveriam ser 

aproveitados pelo SDI como mote para a realização e dinamização de 

encontros/Workshops,  

 Para a construção de um ambiente colaborativo a biblioteca necessita de se 

actualizar segundo o modelo de Bolonha, que preconiza a realização de 

trabalhos em grupo como factor principal, sendo que os alunos necessitam de 

espaços adequados para os realizar. O SDI pode desempenhar aqui um papel 

distintivo;  

 Mais do que uma inovação comunicacional, o SDI e a Biblioteca da FEUP 

necessitam de um plano mais focado e integrado de recursos e acções de 

comunicação que tirem partido (em públicos, indicadores de frequência, 

aumento do s níveis reconhecimento, etc.) da pertinência e da imagem positiva 

que lhes são reconhecidas; 

 A comunidade FEUP, não reconhece o SDI, nem tem conhecimento do papel 

que o SDI representa dentro da instituição, logo a aposta na criação de uma 

marca distintiva, embora integrada no universo FEUP, é uma mais valia para o 

SDI. Esta vai tornar os serviços, pessoal, actividades e acções mais visíveis. 

  A comunicação não é eficaz e por sua vez, não está a ser efectiva, os emails e 

cartazes utilizados pelo SDI são filtrados pelos utilizadores e só em alturas 

especiais de época de exames, ou trabalhos académicos mais aprofundados é que 

estes recorrem a utilização dos nossos serviços; 
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 É importante a criação de parcerias de trabalho com entidades externas à FEUP, 

a relação a estabelecer com estas, passa pela divulgação dos serviços, e pela 

ligação aos departamentos que com elas colaboram; 

 A introdução da comunicação de marketing em Portugal é muito limitada. As 

bibliotecas deveriam apostar no desenvolvimento de percepções distintivas, 

favoráveis e duradouras por parte dos seus públicos e de relações de 

envolvimento que os impliquem como stakeholders na comunidade e 

prescritores da marca, assim como na qualificação da divulgação dos seus 

benefícios, s suas acções/eventos, de forma integrada e estratégica; 

 Os cortes orçamentais sentidos devido à crise financeira limitam ainda mais as 

acções de promoção, as bibliotecas tem de procurar investir em meios de 

divulgação tendencialmente gratuitos, mas qualificados no plano da imagem e 

dos conteúdos; 

 A UP deveria apostar numa proposta de divulgação colectiva das suas 

bibliotecas, numa rede de colaborações, e fomentar o estudo sobre a temática da 

comunicação em serviços de documentação e informação.  
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ANEXO  

Inquérito enviado à comunidade FEUP. 

Serviços de Documentação e Informação da FEUP 

No contexto de uma dissertação do Mestrado em Ciência da Informação, pretende-se 

realizar um inquérito centrado na imagem e comunicação da Biblioteca da FEUP com a 

comunidade, cujo objectivo será a estruturação de um plano de comunicação. 

Pedimos a sua colaboração, sem a qual não poderemos atingir o objectivo proposto. O 

tempo estimado de preenchimento do questionário será de aproximadamente 5 minutos. 

As informações recolhidas são confidenciais, e destinam-se exclusivamente a fins 

académicos. 

Para informações adicionais poderão contactar (doliveira@fe.up.pt) 

Obrigado pela sua colaboração. 
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