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RESUMO 

 

 

Este estudo, de natureza quantitativa, tem como objetivo analisar o comportamento dos 

usuários de uma biblioteca de uma instituição de ensino pública federal. Quanto aos objetivos, 

buscou-se identificar a frequência de utilização dos serviços da biblioteca, os fatores 

relevantes para a utilização dos seus serviços e os fatores que levam à possível subutilização 

pelos usuários do setor de biblioteca. Para tanto, utilizou-se como instrumento de pesquisa um 

questionário fechado que foi aplicado a 290 usuários reais e potenciais da biblioteca do IFMG 

– Campus Bambuí. Os dados coletados foram tratados estatisticamente utilizando os 

softwares Excel e SPSS 17.0 com a aplicação das análises descritiva, fatorial e discriminante. 

O referencial teórico foi fundamentado na revisão de literatura sobre marketing de serviços 

em organizações sem fins lucrativos, entre elas a biblioteca; a qualidade dos serviços 

oferecidos nas unidades de informação; o comportamento dos utentes de bibliotecas; a infra-

estrutura administrativa e técnica; a utilização das bibliotecas. Após a análise dos dados 

obtidos na pesquisa, identificaram-se os fatores relacionados à utilização da biblioteca que 

são: infra-estrutura/acervo, acesso/divulgação, incentivo à leitura e hábito de leitura. Destes, o 

fator acesso/divulgação é o que possui maior relação com a baixa utilização dos serviços de 

uma biblioteca, seguido, em menor escala, do fator incentivo à leitura. Constatou-se também 

que, entre os entrevistados, 58% utilizam os serviços da biblioteca com elevada frequência e 

40%, com baixa frequência ou não utilizam. 

 

Palavras-chave: Marketing de serviços. Biblioteca - utilização. Usuários de biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This study, quantitative, aims to analyze the behavior of users of a library of a federal public 

educational institution. As for goals, we sought to identify the frequency of use of library 

services, the relevant factors to the use of its services and the factors that can lead to underuse 

by users of the library sector. For this purpose, we used as a research tool to a closed 

questionnaire that was applied to 290 real and potential users of the library IFMG - Campus 

Bambuí. The collected data were treated statistically using the softwares Excel and SPSS 17.0 

with the application of descriptive, factor and discriminant analysis. The theoretical 

framework was based on a review of the literature on services marketing in nonprofit 

organizations, including the library, the quality of services offered in the units of information; 

the behavior of library users; the administrative and technical infrastructure; the use of 

libraries. After analyzing the data obtained in the research, the factors related to the use of the 

library were identified: infrastructure/collection, access/disclosure, encourage reading and 

reading habits. Of these, the factor access/disclosure is that has more to do with the low use of 

library services, followed, to a lesser extent, of the factor encouraging the reading. It was also 

found that, among the respondents, 58% use library services with high frequency and 40%, 

with low frequency or do not use. 

 

Keywords: Marketing services. Library - use. Library users. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nas últimas duas décadas têm ocorrido grandes transformações na sociedade, fruto do 

crescimento informacional, do avanço tecnológico, da facilidade de acesso aos diversos 

suportes informacionais, entre outros. Essas mudanças geram uma sociedade cada vez mais 

exigente. Nesse cenário, encontram-se as bibliotecas e, com a enorme quantidade de 

informação que é produzida diariamente, o bibliotecário deve estar apto a selecionar, 

processar e disponibilizar estas informações aos usuários de acordo com suas necessidades 

específicas. Para alcançar este fim, o marketing é uma ferramenta que auxilia os profissionais 

da informação na gestão das instituições.  

 

Algumas pessoas encaram o marketing como uma combinação de curiosidade e fascinação, 

outras, com certa confusão. Kotler (2000, p. 30) o define como um processo administrativo e 

social pelo qual as pessoas e grupos obtêm o que precisam e almejam por meio da criação, 

oferta e permuta de produtos e valor com os outros.  Para o profissional da informação, os 

métodos de marketing se utilizados devidamente, podem trazer contribuição essencial para o 

trabalho da biblioteca e da informação, também auxilia os profissionais da ciência da 

informação a melhorar sua reputação, tanto dentro das instituições quanto como profissão 

dentro da sociedade.  Ao adotar técnicas de marketing, o bibliotecário poderá promover seu 

trabalho, mostrando que ele tem desenvolvido técnicas eficientes para a preparação da 

informação e usado a tecnologia da informática já há alguns anos (SILVEIRA, 1987, p. 173).   

 

Tomando como referência que um dos principais objetivos da biblioteca é oferecer serviços 

com qualidade, o presente estudo buscou dar ênfase ao marketing de serviços nas bibliotecas, 

pois a prestação dos mesmos é um fator primordial na sociedade atual. Nas palavras de Kotler 

(2000, p. 448), serviço é qualquer ato ou comportamento, essencialmente intangível, que uma 

parte pode proporcionar a outra e que não implica na propriedade de nada. A efetivação de um 

serviço pode estar ou não atrelada a um produto concreto. 

 

Atualmente, há uma grande preocupação em oferecer serviços de qualidade devido à 

concorrência nos setores de prestação de serviços. Quando a oferta ainda era menor que a 

demanda, falava-se pouco sobre o marketing, pois, não havia tanta competição. No entanto, 
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como esta vem aumentando rapidamente, os gestores das empresas/instituições têm procurado 

estudar e adotar o marketing de serviços para atender clientes cada vez mais exigentes, 

aumentando assim, seus capitais financeiros. 

 

Porém, há instituições e/ou departamentos que também prestam serviços aos seus usuários, 

mas que não se prendem a esse aspecto puramente econômico, que justifica a competitividade 

das empresas em geral. Neste contexto, destacam-se as bibliotecas das instituições de ensino, 

que, segundo alguns autores têm a missão de: 

 

 [...] contribuir para a capacitação do estudante e para a formação contínua 

do próprio professor, no sentido de torná-los usuários independentes da 

informação, conscientizando-os de que, usando corretamente os recursos 

informacionais e os princípios de pesquisa bibliográfica, retornarão ao 

sistema de informação para contribuir com novas produções de 

conhecimento, com apoio em normas documentais (MACEDO; MODESTO, 

1999, p. 49 apud PAIVA) e,  

 

[...] dar suporte para as atividades de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas pelo corpo docente e discente, além de promover a interação 

entre a instituição e a comunidade através da disponibilidade de espaço e 

material para busca da socialização do conhecimento e resgate a cultura da 

região onde está inserida (ZAMBERLAN, 2010, p. 90). 

 

Todavia, parte-se do pressuposto de que esses setores, apesar de possuírem grande acervo de 

periódicos, livros, materiais áudios-visuais e software de última geração para consulta aos 

mesmos, muitas vezes não recebem uma grande demanda pelos usuários.  

 

Deste modo, a aplicação de ferramentas do marketing de serviço nas bibliotecas, poderia 

resolver o problema da baixa procura pelos materiais informacionais e uso inadequado das 

instalações, pois, para desenvolver produtos e serviços que atendam seu público alvo, o 

bibliotecário deve se basear em diálogos com os usuários que identifiquem as verdadeiras 

necessidades, expectativas e interesses informacionais para, a partir dos resultados, adotarem 

estratégias de marketing com compromisso com a qualidade, profissionalismo e ética 

(AMARAL, 1999/2000, p. 176). 

 

Portanto, diante do questionamento dessa barreira entre biblioteca/usuário, a qual dificulta ao 

usuário o acesso a valiosas informações para sua formação acadêmica e/ou cultura em geral, 

esse trabalho de pesquisa buscou esclarecer o seguinte problema:  
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Quais as razões da possível subutilização de uma biblioteca em uma instituição de ensino 

pública federal?  

 

 

1.1 Objetivos 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 

Analisar o comportamento dos usuários de uma biblioteca de uma instituição de ensino 

pública federal. 

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Identificar a freqüência de utilização dos serviços da biblioteca.  

 

 Identificar fatores relevantes para a utilização dos serviços da biblioteca 

 

 

 Identificar os fatores que levam à possível subutilização pelos usuários do setor de 

biblioteca. 

 

 

1.2 Justificativa 

 

 

 A biblioteca, como uma prestadora de serviços para a comunidade acadêmica, é um setor que 

deve se adaptar às constantes mudanças resultantes do avanço tecnológico, sem deixar de lado 

seu fim de auxiliar a geração de conhecimento, dando suporte às atividades de ensino, 
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pesquisa e extensão (SILVA, 2008). Apresenta também como finalidade social, a de 

preservação da produção intelectual em qualquer esfera, acrescentado a isso, o fornecimento 

de informações às atividades das pessoas, seja profissional, pessoal ou de qualquer outro 

interesse, além de agregar valores aos seus produtos, por meio de uma atitude proativa, 

prevendo-se às alterações do ambiente externo e pressupondo prováveis demandas (SILVA, 

1999/2000, p. 7). Assim, a biblioteca se tornou peça chave nas instituições de ensino, devido à 

explosão informacional, por meio do crescimento editorial, do desenvolvimento da 

informática e demais meios de comunicação.  

 

Disseminar todo este fluxo informacional a uma quantidade cada vez maior de usuários e 

atraí-los às bibliotecas é um grande desafio dos profissionais da informação. Segundo Silva 

(2008, p. 4), “a informação como recurso e o marketing como ferramenta na gestão de 

serviços de informação, estão relacionados ao interesse e necessidade de relacionamento com 

a comunidade, na capacidade de informar, na segmentação do mercado e na apresentação dos 

produtos e serviços”. 

 

No setor público a valorização e satisfação do cidadão são o ponto-chave. Diferentemente do 

setor privado, o marketing é utilizado de maneira menos agressiva, já que seu principal 

objetivo é a prestação de serviços à comunidade.  No entanto, as bibliotecas deste setor 

oferecem aos seus usuários diversos serviços que precisam de divulgação. Nesse contexto, o 

marketing é necessário para aproximar a biblioteca de seus clientes, pois, para tomar suas 

decisões, os clientes precisam de informações atualizadas e de valor disponíveis nos centros 

de documentação (SILVA, 2008).   

 

Com a adoção de estratégias de marketing, a biblioteca poderá incrementar a qualidade dos 

serviços e o atendimento às necessidades dos usuários. Possibilitará que os utilizadores (reais 

e potenciais) transformem-se em conselheiros e colaborados, ou seja, parceiros, conhecedores 

da biblioteca e dos serviços oferecidos, reduzindo o tempo de espera no acesso à informação 

(SILVEIRA, 1987, p.176). A autora ainda complementa que o marketing nas bibliotecas:  

 

[...] oferece uma abordagem disciplinada que nos possibilita afastar das 

tarefas diárias e adquirir uma perspectiva completamente nova no nosso 

trabalho. Ajuda-nos a diagnosticar problemas e oferece algumas soluções. 

Sobretudo ajuda-nos a planejar para o futuro (p. 176).  
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Para Sugahara; Fuentes; Oliveira (2003, p. 88), a aplicação do marketing em unidades de 

informação é “uma alternativa para facilitar a transferência de informações dirigidas ao 

atendimento de um determinado público”. Na concepção de Oliveira; Pereira (2003, p. 14), 

com a utilização do marketing, é possível criar, desenvolver, promover e distribuir produtos e 

serviços informacionais aos usuários para serem consumidos e usados. Considera-se sua 

aplicação uma forma de aumentar a produtividade dos centros de informação, alterando suas 

atividades tradicionais e colaborando para o desenvolvimento de estratégias de mudança de 

sua imagem. Fatores relevantes, pois a imagem e a capacidade das bibliotecas, sutilmente 

promovidas, poderão conduzir os usuários na utilização de seus recursos informacionais. 

 

Dessa forma, é necessário que os gestores das bibliotecas avaliem os serviços que são 

oferecidos aos usuários, por meio de instrumentos que promovam informações para basear 

decisões, planejar, analisar, avaliar e oferecer serviços que atendam às necessidades 

informacionais dos usuários. Assim, estas necessidades, que são fundamentadas nas 

expectativas e percepção dos usuários em relação ao processo de busca da informação e à 

prestação dos demais serviços devem ser confirmadas na qualidade dos serviços prestados 

(BEHR; MORO; ESTABEL, 2010, p. 38). Os gestores deverão ser capazes de “alcançar o 

equilíbrio entre a técnica e a necessidade do usuário” (SUGAHARA; FUENTES; OLIVEIRA, 

2003, p. 88). 

 

As mudanças que vêm acontecendo nas diversas áreas do conhecimento originárias do avanço 

tecnológico, as quais refletem transformações na sociedade global é outro aspecto relevante. 

Apesar de muitas pessoas serem resistentes a estas mudanças, seja por medo, tradição ou 

mesmo por terem receio de assumir novas responsabilidades, o profissional da informação 

deverá utilizá-las a seu favor na disseminação de informações seguras e adequadas. Todas as 

novas tecnologias são instrumentos que facilitam a busca, recuperação e disseminação do 

insumo essencial da nova era, a informação. Enfim, adotar tecnologias de comunicação 

vinculadas ao marketing será um importante caminho a ser traçado pelo bibliotecário, pois, 

segundo tendência do século XXI ele deverá ser inovador e criativo (SUGAHARA; 

FUENTES; OLIVEIRA, 2003, p. 88). Ele também não poderá se manter fora “deste mundo 

globalizado e tecnológico, mas sim propor metodologias eficazes de representações 

descritivas [...], a fim de permitir a recuperação de documentos eletrônicos relevantes e 

pertinentes, existentes especialmente nesta imensa Torre de Babel que é a internet” (BUENO; 

VIDOTTI, 2000, p. 18). 
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No próximo capítulo será apresentado o referencial teórico, contendo os conceitos básicos 

sobre marketing, marketing de serviços e sua aplicação em instituições sem fins lucrativos e a 

qualidade na prestação de serviços. Abordará também a satisfação e comportamento do 

consumidor, a infra-estrutura e os desafios que as bibliotecas têm enfrentado com as 

mudanças advindas do avanço tecnológico das últimas décadas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Na economia mundial, um dos setores que mais tem crescido é o de prestação de serviços. 

Com isso, a sociedade acadêmica e os profissionais das diversas áreas do conhecimento 

começaram a voltar suas atenções para as peculiaridades da gestão de serviços. Uma das 

prioridades destas empresas passou a ser a procura pela melhoria da qualidade, característica 

esta, que apenas as empresas industriais se preocupavam (SANTOS; FACHIN; VARVAKIS, 

2003, p. 85).  

 

Neste contexto, figuram-se as bibliotecas, as quais possuem participação ativa nos processos 

sociais e econômicos e que devem ser geridas sob o aspecto empresarial, incluídas em um 

ambiente de constante aprimoramento tecnológico, com demanda crescente, cada vez mais 

exigente. Como qualquer produto ofertado no mercado, a informação também é regida pelas 

leis da oferta e procura em que o bibliotecário, além de registrar a informação, deve ser capaz 

de torná-la acessível a uma dada clientela (SILVA, 1999/2000, p. 7).  

 

Para melhor entendimento deste processo, o marketing de serviços será objeto de estudo no 

presente trabalho, bem como sua aplicação em instituções sem fins lucrativos, entre elas a 

biblioteca. 

 

 

2.1 Marketing 

 

 

Marketing para muitas pessoas é apenas a oferta de produtos e serviços, por meio de 

propaganda, no entanto, para Kotler; Armstrong (2005, p. 3) “o marketing lida com a 

identificação e o atendimento das necessidades humanas e sociais”.  

 

Para Baker (2005, p. 4) “é tanto uma orientação gerencial – há quem diga uma filosofia de 

negócios – quanto uma função de negócios”. 
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Silva (1999/2000, p. 6) conceitua como “o levantamento de informações que procuram 

esclarecer as regras e leis de mercado, apoiado no conhecimento das demandas, destinado a 

tornar-se um instrumento de apoio às decisões das organizações para que essas se adaptem às 

exigências do mercado”. 

 

Para Amaral (1996, p. 3) o marketing é: 

 

[...] um processo gerencial, valorizando as trocas voluntárias de valores para 

garantir a sobrevivência das organizações, sendo entendido como uma 

combinação de técnicas, cuja aplicação visa ao perfeito processo de troca, 

beneficiando todos os elementos que nela interagem. [...] permitirá que, na 

relação de troca, a necessidade não satisfeita de uma das partes seja atendida 

pelas condições oferecidas pela outra parte, mediante uma negociação 

estabelecida entre elas. 

 

De acordo com Silveira (1987, p. 175) “o papel do marketing é combinar suas capacidades 

com as necessidades dos seus consumidores para que eles reajam de forma lucrativa para 

você”. Seu estudo envolve bens, serviços, experiências, eventos, pessoas, lugares, 

propriedades, organizações, informações e idéias.  Os administradores, estrategistas e 

empreendedores precisam ter a visão da administração de marketing sendo “o processo de 

planejar e executar a concepção, a determinação do preço, a promoção e a distribuição de 

idéias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais” 

(KOTLER, 2000, p. 30).  

 

 

2.1.1 Marketing de Serviços 

 

 

Os serviços fazem parte do cotidiano de todas as pessoas, seja os de transportes, restaurantes, 

hospedagens, elétricos, de telefonia, dos correios, manutenções diversas, cabeleireiros, 

dentistas, médicos, lazer, enfim, o tempo todo, o homem utiliza serviços que atendam suas 

necessidades de sobrevivência. A complexidade e diversidade desses serviços impulsionaram 

o crescimento econômico durante o último século, o qual estimulou o desenvolvimento da 

indústria de serviços, já que com o aumento da prosperidade, as pessoas, empresas e 

instituições preferem comprar serviços a gastar o tempo realizando atividades por conta 
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própria. Quanto maior a qualidade e a diferenciação, mais importância o serviço terá 

(BATESON; HOFFMAN, 2001, p. 30-33). 

 

Afinal, o que vem a ser um serviço?  

 

De acordo com Gronroos (2003, p. 84), serviços “são uma série de processos cuja produção e 

consumo não podem ser separados, e nos quais muitas vezes o cliente participa do processo 

de produção”, outra definição de serviço para o autor é:  

 

Uma atividade ou uma série de atividades de natureza mais ou menos 

intangível – que normalmente, mas não necessariamente acontece durante as 

interações entre cliente e empregados de serviço e/ou recursos físicos ou 

bens e/ou sistemas do fornecedor de serviços – que é fornecida como 

solução ao(s) problemas(s) do(s) cliente(s) (GRONROOS, 1993, p. 36). 
 

Bateson; Hoffman (2001) definem como algo que não é físico, que não se pode consumir ou 

levar consigo. Ainda caracterizam os serviços como intangíveis, por não serem vistos ou 

tocados; inseparáveis por produção e consumo, ou seja, primeiramente são vendidos, depois 

produzidos e consumidos concomitantemente; heterogêneos, devido ao potencial de 

variabilidade no desempenho de serviços e; perecíveis por não poderem ser estocados. 

 

Para Zeithaml; Bitner (2003, p. 28), “serviços são ações, processos e atuações”, os autores 

complementam que os serviços não são produzidos apenas por empresas de serviços como 

centrais de hospitais, hotéis, bancos entre outros, mas também parte do que os fabricantes de 

bens manufaturados oferecem, por exemplo, garantia, serviços de manutenção, entrega e 

treinamentos oferecidos pelos fabricantes de automóveis, de computadores e equipamentos 

industriais.  

 

Zeithaml; Bitner (2003, p. 29) ainda definem serviço ao cliente como:  

 

[...] o serviço prestado para dar apoio ao grupo de produtos principais de 

uma empresa. Está intimamente associado a responder indagações, emitir 

pedidos, cuidar de questões ligadas ao faturamento, lidar com reclamações 

de manuseio de mercadoria e, quando for o caso, agendar manutenção e 

reparos. O serviço ao cliente pode ocorrer no próprio local [...], pelo telefone 

ou pela internet. 

 



26 

 

Uma das funções básicas do marketing “é identificar as necessidades dos consumidores de 

modo a projetar um serviço cujo desempenho atenda a estas necessidades” (GIANESI; 

CORRÊA, 2007, p. 38). O marketing de serviços vem justamente para atender estas 

necessidades. Lima Filho (2001, p. 1) define marketing de serviços como “as atividades 

operacionais destinadas a investigar, obter e servir a demanda por assistência profissional. 

Nestas atividades incluem-se as tarefas de desenvolvimento e promoção de serviços pessoais 

e comunitários”.   

 

 

2.1.1.1 Marketing de Serviços em Organização Sem Fins Lucrativos  

 

 

O marketing em organizações sem fins lucrativos possui muitas semelhanças ao que é 

aplicado em organizações com fins lucrativos. Essa semelhança se deve, em parte, as 

primeiras possuírem orientação para os clientes, entendendo assim, as necessidades do 

público-alvo. Nas palavras de Shiraishi; Campomar (2007, p. 4), “o marketing ganha 

importância como uma função administrativa nas organizações sem fins lucrativos quando 

estas se relacionam com seu ambiente por meio do entendimento das características e 

estruturas do comportamento dos grupos-alvo”. Para os autores, além das atividades 

direcionadas aos clientes, as organizações sem fins lucrativos usam o marketing 

simultaneamente em atividades de atração, retenção e alocação de recursos e também na 

persuasão (ou mudança do comportamento social) de pessoas que não colaboram diretamente 

com a organização.  

 

De acordo com Shiraishi; Campomar (2007, p. 5), nas atividades voltadas para a atração e 

retenção de recursos, o marketing pode ser usado em três mercados que são: 

 

 Utilizadores: clientes para os quais a organização existe e que auferem os bens e 

serviços que são disponibilizados. 

 

 Doadores: pessoas e firmas que amparam a causa por meio de contribuições, sejam 

elas monetárias ou não. 
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 Voluntários: pessoas que contribuem com a organização em forma de trabalho e 

participação na sua gestão. 

 

Dessa forma, os gestores devem utilizar estratégias de marketing para atrair e reter os 

doadores e voluntários. Para a atração e administração dos voluntários, as organizações 

devem deter recursos que envolvam a disponibilização de tempo e trabalho dos sujeitos. Caso 

haja a comercialização de algum produto, estas organizações devem se comportar como 

firmas lucrativas, buscando consumidores que se interessam na aquisição dos produtos 

ofertados (SHIRAISHI; CAMPOMAR, 2007, p. 6). 

 

Já nas atividades voltadas para a alocação de recursos, Shiraishi; Campomar (2007, p. 6) 

citam que “a alocação de bens e serviços é secundária à oferta de produtos sociais voltados 

para a mudança de comportamento das pessoas”. Há uma grande variação da alocação de 

recursos não somente em quantidade, mas também em termos do atributo do produto 

oferecido, isto devido ao fato de algumas organizações disponibilizarem serviços variados 

(por ex. assistência médica à educação superior) e outras buscarem mudanças no 

comportamento social (por ex. preservação de mamíferos marinhos). As organizações que 

incluem a alocação de bens físicos (no caso das bibliotecas, empréstimo de materiais que 

compõem acervo), normalmente utilizam sua comercialização para apenas complementar a 

oferta principal e não como um fim. “Os benefícios centrais de oferta das organizações sem 

fins lucrativos são as mudanças do comportamento social ou pessoal das pessoas” 

(SHIRAISHI; CAMPOMAR, 2007, p. 7). 

 

 

2.1.1.1.1 Marketing de Serviços em Bibliotecas  

 

 

Com o desenvolvimento das tecnologias de informação e de comunicação, a informação 

tornou-se imprescindível para as pessoas. Elas a utilizam nos diversos momentos de suas 

vidas, nas variadas faixas etárias, para diversas finalidades, desde informações visando a uma 

melhor qualidade de vida, garantia de um trabalho, sucesso profissional, cultura, lazer, 

desenvolvimento da ciência e tecnologia, melhoria nos processos produtivos à segurança 

nacional, entre outros fatores (OTTONI, 1005, p. 1).  
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Assim, a área mais indicada para tratar, preparar e disponibilizar todo o fluxo informacional 

produzido diariamente é a ciência da informação, definida por Borko (1968, p. 3) como: 

 

[...] uma disciplina que investiga as propriedades e o comportamento da 

informação, as forças que regem o fluxo informaçional e os meios de 

processamento da informação para otimização do acesso e uso. Está 

preocupada com  um grupo de conhecimentos relacionados com a origem, 

coleta, organização, armazenamento, recuperação, interpretação, 

transmissão, transformação e utilização da informação. Inclui a investigação, 

as representações da informação nos sistemas natural e artificial, o uso de 

códigos para a eficiente transmissão de mensagem e o estudo dos serviços e 

técnicas de processamento de informação e seus sistemas de programação. É 

uma ciência interdisciplinar derivada e relacionada com áreas como a 

matemática, a logística, a lingüística, a psicologia, a informática, a pesquisa 

operacional, as artes gráficas, a comunicação, a biblioteconomia, a 

administração e outras áreas afins. Ela tem tanto um componente de ciência 

pura, que investiga o assunto sem considerar a sua aplicação, e um 

componente de ciência aplicada, que desenvolve serviços e produtos.  

 

Destarte, o bibliotecário, profissional da ciência da informação precisa disponibilizar todo o 

acervo documental à sua clientela, para isso, não basta apenas inserir as informações em 

bancos de dados e „deixar por conta‟ do usuário. É necessário que a informação confiável seja 

disseminada a um maior número de clientes, deste modo, o marketing contribuirá para a 

aproximação entre informação/usuários, colaborando para o crescimento justo e democrático 

da sociedade (SUGAHARA; FUENTES; OLIVEIRA, 2003, p. 87). Ainda referente à 

importância do marketing para a biblioteca, Silva (1999/2000, p. 14) disserta que: 

 

A biblioteca, em geral, sob um grande guarda-chuva, que representa o 

„negócio da informação‟, não tem apenas um negócio. Trata-se, na realidade, 

de um aglomerado de negócios, de uma organização diversificada. Podem 

apresentar atividades que vão desde a prestação de serviços, passando por 

atividades de preservação, espaço para estudos, indústria da informação com 

a produção de bases de dados em Cdrom, telemática através da 

disponibilização da informação através da internet e virtualização do acervo 

até mesmo as atividades de vendas de produtos. Cada atividade demanda 

estilos e estratégias diferentes de abordagens de marketing. 

 

Dessa forma, na área biblioteconômica, o marketing de serviços é considerado para Silveira 

(1987, p. 108) como:  

 

 [...] um instrumento de planejamento que ajuda a dar forma à visão, testa 

sua viabilidade, inicia e depois modifica sua operação. Quando usado 

conscientemente e com habilidade, pode manter a biblioteca numa posição 

visível e relevante. [...] Através de um marketing ativo de serviços, a 

biblioteca poderá atingir maior número de usuários potenciais, encorajar o 
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uso de seus recursos e trabalhar no sentido de tornar-se fonte de informação 

indispensável para a comunidade. 

 

Ottoni (1995, p. 1) define marketing em unidades de informação como “uma filosofia de 

gestão administrativa na qual todos os esforços convergem em promover, com a máxima 

eficiência possível, a satisfação de quem precisa e de quem utiliza produtos e serviços de 

informação. É o ato de intercâmbio de bens e satisfação de necessidades”. 

 

A partir do momento em que os bibliotecários começarem a compreender a necessidade e a 

relevância de adotar ordenadamente a filosofia do marketing para o gerenciamento das 

unidades de informação, aumentarão a utilização dos serviços e produtos, o reconhecimento 

da própria unidade e a satisfação dos usuários (OLIVEIRA; PEREIRA, 2003, p. 14). 

 

Para Silveira (1987), com a aplicação dos conceitos de marketing nas bibliotecas, deve haver 

uma alteração nos costumes dos bibliotecários em que eles selecionavam os materiais que 

achavam pertinentes para a biblioteca, realizavam o processamento técnico e 

disponibilizavam os mesmos, supondo que os usuários poderiam localizá-los. Em vez disso, é 

necessário fazer um levantamento das reais necessidades do público-alvo. Se houver no 

acervo algum item interessante para o usuário, este deve estar apto a localizá-lo, caso o item 

não esteja incluído, a biblioteca deve oferecer acesso ao mesmo no menor tempo possível, 

seja pelo empréstimo entre bibliotecas, convênios de cooperação ou outra forma viável para a 

instituição. A biblioteca também deve ter atitudes que integrem suas atividades de “extensão, 

aconselhamento à leitura, auxílio em pesquisa, relações públicas, etc., com as necessidades da 

comunidade” (OLIVEIRA, 1985, p. 140).  

 

Sugahara; Fuentes; Oliveira (2003, p. 85) enfatizam que, ao adotar as técnicas de marketing, o 

profissional da informação, além de identificar as necessidades dos usuários, deverá saber que 

modificações ocorrerão como, aperfeiçoamento das relações; estabelecimento de meios e 

ações para atender suas necessidades, bem como, identificar os usuários potenciais. Para 

Oliveira (1985, p. 138;146) com o marketing, as bibliotecas alcançarão novos lugares na 

indústria da informação e assim haverá uma mudança em relação ao aumento da frequência e 

ao seu uso por parte dos usuários. Silva (1999/2000, p. 10) complementa que o 

desenvolvimento do marketing “é de grande utilidade para os serviços informacionais em seus 

esforços para atrair novos usuários e para prevenir que os usuários não abandonem o serviço e 

para estimular o aumento do número de consultas”. 
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A fim de atingir os alvos do marketing, “os pesquisadores estabeleceram categorias para as 

variáveis controláveis de marketing em quatro P‟s: produto, preço, praça e promoção” 

(SILVEIRA, 1987, p. 155), os quais têm como finalidade influenciar os canais comerciais e o 

consumidor final (SILVA, 2008, p. 5).  

 

De acordo com Silveira (1987, p. 156) “todos os elementos do composto de marketing são 

importantes porque a percepção do consumidor sobre o produto é baseada na soma total 

desses elementos”. Ainda que, “aparentemente, o fator de promoção tenha mais aplicação nas 

bibliotecas, o produto, canal de distribuição e preço são também relevantes” (p. 112).  

 

Aplicados em bibliotecas, os quatro P‟s são: 

 

 Produto: apesar das bibliotecas não estarem diretamente voltadas para um produto, a 

decisão sobre a aquisição de um livro ou outro material bibliográfico está inteiramente 

ligada a produto. A resolução pela aquisição ou permuta de um material entre 

bibliotecas é de grande importância para as áreas de estudo às quais ela está ligada. 

Esta decisão, irá afetar a futura capacidade da biblioteca de atender às necessidades de 

sua clientela (SILVEIRA, 1987, p. 112).  

 

 Ponto de distribuição: refere-se à criação ou não de bibliotecas setorias, bem como a 

ampliação ou não da atual biblioteca. Para isto, é necessário analisar os custos, 

duplicação de recursos e conveniência para o usuário. Como ocorre com o produto, 

antes da tomada de qualquer decisão, devem-se considerar os efeitos sobre o usuário e 

as intervenções internas da biblioteca, pois, haverá um grande impacto nas condições e 

tipos de serviços por ela oferecidos (SILVEIRA, 1987, p. 112-113).   

 

 Preço: este é o menos aplicável dentro do composto de marketing, visto que os 

serviços oferecidos pela biblioteca não possuem custo direto para o usuário. No 

entanto, há alguns serviços, principalmente acesso a informações em determinadas 

bases de dados em que a coordenação deve decidir se será repassado ou não o custo 

desta pesquisa. Para esta decisão, devem-se considerar os objetivos da organização, se 

for o de prover serviços gratuitos e o serviço de base de dados for considerado como 

mais um instrumento de referência, a cobrança não será necessária. Caso o objetivo 
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seja disponibilizar serviços de todas as formas possíveis, a taxação pode ser uma 

alternativa viável (SILVEIRA, 1987, p. 113). 

 

 Promoção: refere-se à comunicação com o objetivo de fazer conhecer e concretizar a 

utilização ou adoção de um produto, ideia, comportamento ou serviço, seria a 

divulgação dos serviços disponíveis aos usuários reais e potenciais. Emprega-se a 

comunicação para atrair novos consumidores e manter o interesse dos clientes antigos 

(SILVA, 2008, p. 6). Os principais meios de promoção que a biblioteca pode utilizar 

são:  

 

 Publicidade: diz respeito ao empenho para incentivar a demanda pelos serviços e 

divulgação de informações importantes à clientela como, visitas orientadas aos novos 

alunos e servidores, as políticas, serviços, normas etc. Seja isto realizado via mala 

direta, e-mail, cartazes em pontos estratégicos, publicação de artigos em jornais da 

instituição e boletins (SILVEIRA, 1987, p. 113). 

 

 Contato pessoal: Silva (2008, p. 11), considera o contato pessoal como “a 

apresentação oral com o propósito de realizar, trocar ou formar atitudes favoráveis por 

parte dos consumidores”. Para a autora, os funcionários da referência e recepção 

devem ser treinados a utilizar as técnicas de comunicação (uso de crachás, indicação 

das devidas informações que o usuário necessita, cortesia e bom relacionamento com 

toda a equipe), a fim de orientar e contribuir “para que as operações desenvolvidas 

sejam eficientes e confiáveis, transmitindo segurança aos funcionários e 

consequentemente aos usuários” (p. 11) da biblioteca. Silveira (1987, p. 113) 

complementa que o bibliotecário deve levar informações sobre os serviços disponíveis 

aos professores e administradores, ser elemento de ligação com os departamentos da 

instituição, para assessorar aos professores em coletas de informações e tomada de 

decisão. Este contato, auxilia na prestação de serviços satisfatórios a todos os 

funcionários, na atualização do bibliotecário concernente ao desenvolvimento dos 

departamentos acadêmicos e criação de novas áreas de estudo, além da compreensão 

dos problemas enfrentados pelos usuários. Por se tratar do setor público, não há 

motivação financeira, mas sim a motivação de crescimento profissional e pessoal 

(SILVA, 2008). 
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 Atmosfera: diz respeito à projeção do espaço físico da biblioteca, considerando o 

público que a utiliza. Ela deve ser um local agradável e confortável, onde o usuário se 

sinta bem e queira permanecer o tempo que for necessário (SILVEIRA, 1987, p. 113). 

 

Para os gestores de bibliotecas, o composto de marketing complementa o que o bibliotecário 

indiano, Shiyali Ramamrita Ranganathan estudava desde 1925. Neste ano, Ranganathan 

visitou mais de 100 bibliotecas inglesas em diferentes estágios de desenvolvimento, 

percebendo assim que o trabalho nestas instituições era realizado de forma aleatória. Isso o 

fez buscar um fio condutor para as diversas práticas biblioteconômicas, já que as mesmas 

eram baseadas apenas em tentativas/erros. O resultado foram cinco leis que se mantem 

presentes até os dias atuais, as quais forneceram suporte conceitual para o desenvolvimento de 

princípios normativos, práticas e técnicas imprescindíveis para a disseminação da informação 

e organização das bibliotecas (FIGUEIREDO, 1992, p. 186). 

 

De acordo com Figueiredo (1992, p. 187-189), as leis de Ranganathan apesar de serem 

simples e ingênuas acarretam uma profundidade de significados que delas se pode traduzir o 

que se chama de Biblioteconomia. As leis são: 

 

 Livros são para uso: apesar de parecer óbvio, esta lei refere-se à promoção do uso dos 

livros, visto que, anteriormente, os bibliotecários preocupavam-se mais com a 

preservação do que com o uso dos materiais informacionais. É preciso que haja uma 

investigação objetiva para avaliar as coleções e serviços de acordo com as 

necessidades dos usuários, inclusive disponibilizar a informação a todas as camadas 

sociais. Além destes aspectos, a biblioteca deve estar localizada em um ponto central, 

com amplo horário de atendimento ao público, possuir mobiliário adequado, bem 

como pessoal de atendimento qualificado para a prestação de serviços. 

 

 A cada leitor seu livro: como extensão da primeira, a segunda lei assegura que os 

livros são para todos, independente de idade, classe social, sexo ou outro fator, a 

biblioteca deve atender a todos os usuários com imparcialidade, respeitando o ser 

humano. Deve-se também levar em consideração o „custo por uso‟ durante o processo 

de aquisição, adquirir um material que não será utilizado é prejuízo para a instituição. 

Esta lei vai além da avaliação da coleção na determinação de disponibilidade, ou seja, 
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não basta apenas saber se um item procurado pelo usuário existe na coleção, é 

necessário que ele esteja acessível quando conveniente.  

 

 A cada livro seu leitor: Ranganathan, na terceira lei enfatiza que para cada livro existe 

um leitor, assim, para cada item adquirido há usuários em potencial na comunidade. 

Os livros necessitam encontrar seus usuários potenciais, como os usuários devem 

encontrar os livros de que precisam. Para isso, o bibliotecário deve atuar como um 

filtro entre a informação e usuário, divulgando os produtos e serviços sejam por meio 

de seu catálogo, de serviços de disseminação seletiva da informação ou de exposições, 

com o intuito de atrair os leitores. Enfim, deve tornar os recursos informacionais 

conhecidos dos usuários. 

 

 Economize o tempo do leitor: não basta apenas a biblioteca oferecer serviços, é 

necessário que estes satisfaçam as necessidades dos usuários de forma rápida, eficiente 

e desburocratizada. O conceito de acessibilidade está ligado a esta quarta lei, visto 

que, em se tratando de serviços de informação, caso seja preciso muito esforço para se 

conseguir a informação, muitos usuários a consideram inacessível, o que remete ao 

„princípio do menor esforço‟. Um mecanismo para assegurar a eficácia desta lei é a 

qualificação dos prestadores de serviços e treinamento de usuários. 

 

 A biblioteca é um organismo em crescimento: como um organismo que se desenvolve, 

a biblioteca deve estar preparada sistematicamente para se adaptar e se expandir em 

todos os sentidos, seja da disponibilidade física às práticas administrativas, do 

desenvolvimento social ao tecnológico. Esta adaptação deve ser focada inclusive nas 

necessidades mutáveis dos usuários reais e nas possíveis necessidades dos usuários 

potenciais. 

 

 

2.1.1.2 Qualidade dos Serviços Oferecidos 

 

 

Os serviços têm como alvo o consumidor final, sem ele não haveria razão para a sua 

prestação, “o que conta é a qualidade como percebida por clientes” (GRONROOS, 2003, p. 85). 

O comportamento deste consumidor é objeto de análise na qualidade dos serviços oferecidos, 
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em que a qualidade pode ser medida apenas no ato do atendimento (BATESON; HOFFMAN, 

2001). Gronroos (1993, p. 55) denomina este ato, como a hora da verdade, “é a ocasião e o 

lugar onde e quando o prestador de serviço tem a oportunidade de demonstrar ao cliente a 

qualidade de seus serviços. É o verdadeiro momento de oportunidade”.  

 

Gronroos (1993, p. 128-130) ainda frisa que “o aprimoramento da qualidade [...] deve ser um 

processo contínuo” e “os clientes devem receber um pouco mais do que esperam”. Cita a 

qualidade aceitável ou confirmada, como aquela que apenas satisfaz o cliente, as expectativas 

são atendidas, nada mais, não faz com que ele comente sua experiência com outras pessoas e; 

qualidade positivamente confirmada, aquela que excede as expectativas do cliente, incentiva-

o a utilizar novamente os serviços e a propaganda boca a boca. 

 

No entanto, há vários elementos que interferem na qualidade dos serviços prestados: 

funcionários, clientes, local/ambiente e ações desempenhadas durante a prestação do serviço. 

Todos estes elementos possuem uma relação de interdependência, condições ambientais como 

temperatura, barulho, odor, música, mobília, equipamentos, sinalização e outros podem 

provocar determinada reação a um cliente/funcionário de acordo com os traços de 

personalidade, humor, expectativas em relação ao ambiente, ou seja, “reações individuais 

determinam comportamentos individuais ou sociais” (BRASIL, 2002, p. 4). Para Gronroos 

(1993, p. 457), “boa qualidade é uma base forte para um relacionamento de longo prazo com 

o cliente, [...] bem como para comunicação boca a boca e imagem favoráveis”.  

 

Além dos fatores citados, a qualidade depende também de um sistema operacional em que a 

organização possa se apoiar, Bateson; Hoffman (2001, p. 364) acreditam que:  

 

Para transmitir um conjunto consistente de experiências satisfatórias que 

possam criar uma avaliação de alta qualidade, é preciso que toda a 

organização se concentre na tarefa. As necessidades do consumidor devem 

ser entendidas em detalhes, o que também deve acontecer com as limitações 

operacionais com as quais a empresa opera. Os prestadores de serviços 

devem focar qualidade, e o sistema deve ser projetado para dar sustentação a 

essa missão, sendo controlado diretamente e transmitindo o que se esperava 

que transmitisse. 

 

Gronroos (1993, p. 142-143) destaca também algumas lições sobre a qualidade dos serviços, 

são elas: 
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 Qualidade é o que o cliente percebe: a qualidade deve ser baseada nas expectativas, 

necessidades e desejos do cliente e não apenas pela gerência.  

 

 Qualidade não pode ser separada do processo de serviço (processo de produção e 

entrega): os clientes participam ativamente do processo de produção e entrega de 

serviço, assim, a percepção deste processo e das interações vendedor-comprador é um 

importante componente da qualidade total. 

 

 Qualidade é produzida localmente em uma série de momentos da verdade de encontros 

de serviço ou interações comprador-vendedor: uma vez que as interações comprador-

vendedor ocorrem localmente, no lugar em que o cliente se encontra com o prestador 

de serviços e não em departamentos de projeto e planejamento, a qualidade é 

produzida localmente.  

 

 Todos contribuem para a qualidade percebida pelo cliente: como a qualidade é criada e 

produzida na interação comprador-vendedor, todos os funcionários que possuem 

contato direto ou não com o cliente são responsáveis pela qualidade final percebida 

pelo cliente, se alguém falhar, a qualidade será prejudicada. 

 

 Qualidade tem de ser monitorada em toda a organização através de toda a organização: 

como a qualidade é produzida por um grande número de pessoas e departamentos de 

uma organização, o desempenho da qualidade tem de ser monitorado e assegurado por 

toda a organização. 

 

 Marketing externo tem de ser integrado à gestão da qualidade: as campanhas de 

marketing devem ser planejadas em colaboração com os responsáveis pelo processo de 

melhoria da qualidade, a fim de evitar que estas campanhas criem nos clientes 

expectativas que estejam fora da realidade. Assim, marketing externo, comunicação de 

marketing e vendas têm de estar integrados com gestão da qualidade. 

 

No caso das bibliotecas, há uma crescente preocupação, por parte dos profissionais da 

informação em oferecer serviços com qualidade e agilidade, segundo Silva (2008, p. 3-5): 

 

A sociedade atual depara-se com uma infinidade de serviços oferecidos por 

bibliotecas aos clientes. Diante desse cenário, observa-se que o marketing se 
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torna imprescindível para a aproximação da empresa com seus clientes. As 

organizações dependem de informações atualizadas e de valor para a tomada 

de decisões, portanto a adoção de estratégias de marketing em serviços de 

informação será de grande valia tanto para as instituições quanto para os 

consumidores [...] Os serviços de informação devem agregar valor aos 

produtos e serviços oferecidos, atingindo e/ou superando as expectativas 

desses clientes cada vez mais exigentes. 

 

Como os serviços de informação são “as organizações sociais responsáveis pelo 

armazenamento, tratamento e disseminação de informações” (SILVA, 2008, p. 3). O seu 

planejamento deve-se orientar aos consumidores, especialmente “na relação qualidade do 

produto/serviço versus percepção do consumidor e tal satisfação [...] o conteúdo e a qualidade 

de um serviço de informação dependem da interação entre o prestador de serviços e seu 

público-alvo” (p. 3-4). É necessário compreender e transpor para o lado do consumidor, 

tomando uma atitude de simpatia e empatia na oferta da informação (AMARAL, 1999/2000, 

p. 177).  

 

Este processo de comunicação é de grande importância na qualidade da prestação de serviços. 

O usuário deve saber se comunicar, ser claro a respeito da informação que necessita, 

fornecendo assim, insumos necessários para que ocorra a qualidade neste processo 

(GRONROOS, 1993, p. 262). Por outro lado, o bibliotecário, tendo a função de entender e 

proporcionar a informação de forma adequada ao usuário, de modo a saciar as suas 

necessidades de busca, deve estar sempre apto para auxiliar o usuário compreendendo o que 

ele realmente procura, mesmo em situações em que ele não saiba ou não consiga expressar o 

que deseja (BEHR; MORO; ESTABEL, 2010, p. 39). 

 

Assim, a qualidade na prestação de serviços será alcançada “quando cada indivíduo na 

biblioteca compreender e adotar a filosofia da melhoria constante e quando todos os 

processos/atividades estiverem sob controle estatístico” (BELLUZZO; MACEDO, 1993, p. 

128). A utilização de técnicas de marketing de serviços corrobora para esta qualidade, pois 

possibilitam que: 

 

Os profissionais saibam desempenhar seus papéis como agentes sociais de 

transformação da sociedade e destacar os benefícios da abordagem de 

marketing na gestão da informação e do conhecimento pelas unidades de 

informação nas ações empreendidas em busca da própria evolução da nossa 

sociedade (AMARAL, 2008, p. 42). 
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O emprego destas técnicas “significaria projetar melhores sistemas de informação, melhores 

processos de recuperação de periódicos, propiciar ambientes mais atraentes, maior rapidez no 

empréstimo, melhores condições de estacionamento etc.” (SILVEIRA, 1987, p. 40). 

 

A partir das percepções dos clientes em relação à qualidade dos serviços prestados, é possível 

avaliar se eles obtiveram a satisfação ou não. Zeithaml; Bitner (2003, p. 88) definem a 

satisfação como “uma avaliação feita pelo cliente com respeito a um produto ou serviço como 

contemplando ou não as necessidades e expectativas do próprio cliente”. Já para Bateson; 

Hoffman (2001, p. 364) os “conceitos de satisfação do cliente e qualidade de serviço são 

interligados”, para eles “satisfação do cliente é uma avaliação passageira, específica de uma 

transação, enquanto a qualidade de serviço é uma atitude formada por uma avaliação global 

de longo prazo de um desempenho”. 

 

Os funcionários dos setores de prestação de serviço possuem um grande papel neste processo, 

pois são eles que proporcionam serviços de qualidade (ZEITHAML; BITNER, 2003). Para os 

autores, funcionários são “todos os agentes que desempenham uma parte no fornecimento do 

serviço e que, por isso, influenciam as percepções do comprador, a saber, os funcionários da 

empresa, o cliente e outros clientes presentes no cenário dos serviços” (p. 259). Quanto mais 

concisas forem suas percepções, maior será a probabilidade que seus ajustes de 

comportamento ampliem a satisfação do consumidor.  

 

Assim, perante os clientes, os funcionários são o serviço, a organização aos olhos do cliente e 

os profissionais do mercado. Suas atitudes, sejam boas ou ruins, estejam no desempenho de 

suas funções ou não, influenciam a percepção dos clientes com relação à organização 

(ZEITHAML; BITNER, 2003). “Cortesia e competência por parte da equipe de trabalho, 

quantidade adequada de trabalhadores, rapidez e conveniência e uma aparência geral de ser 

bem gerenciado e administrado [...] determinam a satisfação” (BATESON, HOFFMAN, 

2001, p. 86), ou seja, quanto mais satisfeitos, simpáticos, entusiasmados os funcionários 

forem, melhores serão as reações dos clientes. Existe uma relação entre os níveis de tensão de 

funcionários, diminuição da qualidade dos serviços e reações negativas de clientes. No 

entanto, “a satisfação dos funcionários não é a causa da satisfação dos clientes; antes disso, as 

duas estão inter-relacionadas e alimentam-se mutuamente” (ZEITHAML; BITNER, 2003, p. 

260). 
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Ainda para Zeithaml; Bitner (2003, p. 94-96), os funcionários podem influenciar a qualidade 

dos serviços, por meio das seguintes dimensões:  

 

 Confiabilidade: refere-se à execução do serviço que foi prometido, quando ocorre 

algum erro ou falha, os funcionários são fundamentais para determinar uma ação que 

recupere o serviço da melhor maneira possível. 

 

 Responsividade: é a disposição e presteza que o funcionário apresenta diante da 

solicitação de um cliente. 

 

 Segurança: diz respeito à credibilidade e confiança que os funcionários passam ao 

cliente no ato do atendimento. 

 

 Empatia: é a forma como os funcionários ouvem, são flexíveis, oferecem atenção 

individualizada durante o atendimento aos clientes. 

 

 Tangíveis: além das instalações, a decoração, a sinalização do ambiente da 

organização, a aparência e o modo como os funcionários se vestem são de grande 

relevância.  

 

Por outro lado, para que a equipe de trabalho seja voltada aos clientes, com objetivo no 

fornecimento de serviços de qualidade, é necessário que a organização disponibilize 

condições para que os funcionários possam desempenhar bem o trabalho. Ela deve fornecer 

treinamentos que desenvolvam habilidades e conhecimentos técnicos necessários, bem como 

em processos ou aptidões interativas. Oferecer conhecimento e ferramentas aos funcionários 

para que estejam aptos a tomar decisões diante de necessidades dos clientes e promover o 

espírito de trabalho em equipe (ZEITHAML; BITNER, 2003). No caso das bibliotecas, 

“quem não se atualiza está fadado a não prestar um bom serviço e não atender às necessidades 

de seus usuários” (BEHR; MORO; ESTABEL, 2010, p. 50).  

 

Quanto à tomada de decisões, funcionários com poderes voltam sua atenção aos clientes e 

serão mais rápidos para responder em tempo real às suas necessidades. Tornam-se mais 

preocupados no reparo de possíveis falhas, se sentem melhor e em relação ao trabalho, ficam 

mais amigáveis e atenciosos, são capazes de perceber o que a organização está oferecendo de 
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positivo ou negativo, contribuindo com novas sugestões de serviços. Todas estas 

características refletem na maneira como os funcionários interagem com clientes, 

aperfeiçoando a qualidade da prestação do serviço. Por outro lado, este „poder‟ leva a 

atendimentos inconsistentes e com probabilidade de serem mais lentos por serem 

personalizados variando de acordo com cada funcionário (BATESON; HOFFMAN, 2001, p. 

182-184).  

 

Para Zeithaml; Bitner (2003) outra contribuição dos funcionários nas organizações, refere-se 

ao desenvolvimento de novos serviços e alterações em serviços já existentes, pois, como eles 

mantêm contatos frequentes com os clientes, conhecendo-os profundamente, entendem suas 

necessidades, anseios e problemas melhor que qualquer outra pessoa da organização. 

 

No processo de prestação de serviços, os consumidores também afetam a produtividade da 

organização, seja de maneira ativa ou passiva, contribuindo para o seu posicionamento junto 

aos concorrentes, na qualidade ou não do serviço oferecido, “uma vez que participam, os 

clientes são indispensáveis para o processo de produção de organizações de serviços e podem, 

na verdade, controlar ou contribuir para sua própria satisfação” (ZEITHAML; BITNER, 

2003, p. 285). A forma como ele solicita uma informação, o tempo gasto para formular a 

pergunta, se já conhece ou não o serviço que irá utilizar, pode tomar muito tempo de 

atendimento durante a solicitação de orientações. Também há clientes que preferem o contato 

físico ao auto-atendimento, diante desta realidade, as organizações devem estar adaptadas 

para atender clientes que desejam participar e clientes que preferem não se envolver 

(ZEITHAML; BITNER, 2003).  

 

Conforme os autores referenciados, uma das formas para alcançar melhor produtividade é a 

educação ou socialização dos clientes quanto às tarefas que são executadas por eles, seja 

através do aperfeiçoamento das funções que já exercem ou no ensino destas funções. Para 

criar-se um aspecto formal, aliviar temores e percepções de risco e aumentar a satisfação dos 

clientes, as organizações podem desenvolver programas contínuos de educação de clientes 

com “material escrito fornecido aos participantes, placas de orientação e programação visual 

do ambiente em que o serviço é prestado ou o aprendizado junto a funcionários e outros 

clientes” (p. 298).  

 



40 

 

Em bibliotecas, a educação de usuários é essencial para o seu bom funcionamento, seja esta 

executada por meio de visitas orientadas, folders, explicações individualizadas ou outras 

formas. Outro aspecto relevante em bibliotecas é a sinalização, o leiaute das instalações e 

demais formas de orientação, os quais possibilitam que os usuários cumprem seus papéis de 

forma mais eficaz e se comportem em termos de segurança (ZEITHAML; BITNER, 2003).   

 

Enfim, “quando consumidores e prestadores de serviços sabem o que é esperado deles e são 

capazes de desempenhar seus papéis, o consumidor acaba ficando satisfeito” (BATESON, 

HOFFMAN, 2001, p.66) 

 

 

2.2 Comportamento do Consumidor 

 

 

Para muitos pesquisadores, o comportamento do consumidor é avaliado como um 

subconjunto do comportamento humano e o interesse pelo estudo deste vêm desde o 

surgimento do homem sobre a Terra. Sempre teve quem aceitasse ou não uma oferta. Quanto 

a produtos e serviços, não é diferente, estes poderão ser aceitos ou não, perante o consumidor 

(LIRA et al., 2007, p. 70-71).  

 

No entanto, para que ocorra a prestação de serviços, é necessário identificar os processos 

mentais do público-alvo. De acordo com Bateson; Hoffman (2001), esses processos dividem-

se em três estágios de compra. O primeiro, na pré-compra, o consumidor apresenta uma 

necessidade ou problema, procura uma solução, a qual seria a compra potencial. Em seguida 

obtém informações relevantes para a solução deste problema para, finalmente escolher a que 

melhor lhe satisfaça. O segundo estágio, do consumo, como o próprio nome diz, define-se no 

momento em que o cliente utiliza os serviços, ou seja, eles são consumidos e produzidos 

simultaneamente. A avaliação pós-compra compreende o terceiro estágio, caracterizado pela 

satisfação do consumidor, que é obtida se suas expectativas forem atendidas, a recomendação 

boca a boca pode estimular futuras compras. Diferentes tipos de serviços apresentam 

variações quanto à presença e à influência destes estágios (BRASIL, 2002). 

 

Zeithaml; Bitner (2003, p. 53-59) dividem esses processos em quatro categorias:   
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 Busca por informações: pode ser por fontes pessoais, em que o consumidor obtém a 

informação de que necessita por meio de amigos, especialistas, etc. e fontes não 

pessoais, informações obtidas pelos meios de comunicação. As primeiras exercem 

mais influência no momento da escolha de um serviço. Há ainda o risco percebido em 

que o comprador, já terá consumido quando perceber a insatisfação diante de um 

serviço, pois, não há como devolver o mesmo. A fim de reduzir este risco, os 

prestadores de serviços devem adotar estratégias para que os consumidores 

desenvolvam uma expectativa adequada de qualidade e satisfação. 

 

 Avaliação de alternativas: existe uma redução de alternativas, pois, diferente de 

mercadorias, na compra de serviços, o cliente, ao visitar um estabelecimento encontra 

disponível apenas uma marca (banco, lavanderia, salão de cabeleireiro, etc.). Há ainda, 

a dificuldade de encontrar mais que um ou dois estabelecimentos oferecendo os 

mesmos serviços na mesma área geográfica e como última dificuldade, a obtenção de 

informações pré-compra adequadas sobre serviços. Dentre as alternativas disponíveis 

de serviços não-profissionais ao consumidor, encontra-se, a opção do próprio cliente 

executar o serviço que necessita (fazer a limpeza da casa ou contratar o trabalho de um 

faxineiro, confeccionar as roupas da família ou levá-las ao alfaiate, ficar em casa e 

cuidar das crianças ou contratar os serviços de uma creche). 

 Compra e consumo: nesta categoria, os serviços marcados pela interação humana, 

dependem dos humores e das emoções do prestador, do cliente e de outros clientes que 

estejam recebendo o serviço ao mesmo tempo. O humor positivo ajuda os clientes a 

tornarem-se mais desejosos e favoráveis em participar na execução do serviço. As 

emoções interferem sobre o modo como são julgados os contatos de serviços e seus 

executores, elas aprofundam e ampliam as experiências, tornando-as positivas ou 

negativas do que são quando os humores e emoções não estão presentes. Também 

interferem no modo como as informações sobre um serviço são absorvidas e 

recuperadas. As memórias a respeito de um serviço são codificadas pelo cliente, os 

sentimentos associados com o contato tornam-se parte da memória, sejam positivos ou 

negativos. Assim, os prestadores de serviços devem ficar atentos quanto às emoções e 

humores e tentar influenciá-los de forma positiva, ou seja, cultivar humores positivos e 

desencorajar os negativos. Os clientes que recebem os serviços ao mesmo tempo em 

que os demais, merecem atenção especial. É necessário que os profissionais de 
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marketing saibam diferenciar os tipos de clientes, reconhecendo e negociando com 

consumidores heterogêneos, que tenham potenciais incompatíveis e reunir clientes 

homogêneos, solidificando suas relações. Em serviços de contatos intensivos, a 

compatibilidade de clientes é um ponto relevante que influencia a satisfação dos 

mesmos. 

 Avaliação pós-compra: nesta etapa, os clientes avaliam positiva ou negativamente o 

atendimento obtido na aquisição de um serviço. Se os clientes ficaram desapontados 

com as aquisições, atribuem sua insatisfação a diversas causas, entre elas os 

produtores de serviços, os distribuidores, os outros clientes ou eles próprios, por 

participarem ativamente na definição e na produção dos serviços, sejam pela 

incapacidade de especificar ou desempenhar sua parte. Quanto à difusão de novos 

serviços, a avaliação depende das percepções dos consumidores de acordo com as 

características de vantagem relativa, compatibilidade, comunicabilidade, divisibilidade 

e complexidade. Um serviço que apresente estas características difunde-se mais rápido 

que um que seja complexo, de difícil compreensão ou de usar. A lealdade à marca é 

outro item importante, o nível em que os clientes estão envolvidos com marcas 

específicas depende do custo de mudar de marcas, da disponibilidade de marcas 

substitutas, do risco percebido associado à compra e do nível de satisfação que os 

clientes alcançaram no passado. 

 

Quanto à participação do consumidor durante o consumo de serviços, Brasil (2002, p. 3), 

complementa que ela pode ser passiva ou ativa. Passiva, quando o cliente encontra-se no local 

da prestação de serviço, influenciando o serviço oferecido a outros clientes. Se este cliente 

tem um comportamento inadequado, poderá afetar a performance do serviço aos outros 

clientes. Ativa, com pouco ou nenhum envolvimento, como por exemplo, na obtenção de 

extratos bancários ou na apresentação de uma ópera, em que sua participação tende a ser 

mínima, mas com total envolvimento.  

 

Contudo, o prestação de serviços deve acontecer de forma planejada a fim de atender as 

necessidades e expectativas do consumidor e também, atingir os objetivos organizacionais. 

“Compreender o comportamento, as preferências e os fatores determinantes da escolha do 
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consumidor por diferentes meios de prestação do serviço passa a ser fundamental para o 

sucesso de qualquer empresa de serviços” (BRASIL, 2002, p. 3). 

 

 

2.2.1 Comportamento dos Usuários de Bibliotecas 

 

 

Os avanços tecnológicos na última metade do século XX e a ininterrupta crise política, 

econômica e social, resultante da escassez de recursos financeiros e da diminuição da 

qualidade de vida, causam impactos na informação e em seus processos de registro e 

transferência, objetos de estudo da ciência da informação (SILVA, 1999/2000, p. 5).   

 

Neste cenário, “as bibliotecas [...] têm sido atingidas por esses fenômenos e apresentam 

sintomas que refletem essas ameaças à sua sobrevivência” (SILVA, 1999/2000, p. 5), 

denotando que: 

 

Os profissionais da informação encontram-se frente a um grande desafio 

com a explosão editorial, as aplicações da informática, a telemática, a 

emergente „sociedade da informação‟, a crescente demanda da clientela e a 

necessidade de avaliação de seu grau de satisfação em relação aos produtos e 

serviços de informação que lhes são oferecidos (SILVA, 1999/2000, p. 5). 

 

Para vencer esse desafio, o profissional da informação precisa ter conhecimento sobre esse 

mercado, atendendo às necessidades do setor em que atua. “A informação deve ser vista como 

fator de desenvolvimento cultural, educacional e social, sendo encarada de forma humanista e 

propensa a facilitar a evolução do ser humano em um novo tipo de ambiente” (AMARAL, 

1999/2000, p. 174). A autora ainda enfatiza a necessidade de tornar fértil o setor de 

informação, ressaltando sua imagem e a dos seus profissionais de maneira positiva e de 

repensar a forma de gestão adotada pelas bibliotecas, “desenvolvendo a capacidade de 

gerenciar a complexidade e reconstruindo sistemas de informação capazes de desenvolver e 

transformar a capacidade humana em prol do bem estar coletivo da sociedade” (p. 174).  

 

O comportamento dos usuários de bibliotecas também vem se transformando rapidamente 

(SILVA, 2008), diante da facilidade de acesso às diversas bases de dados via web, na maioria 

das vezes, eles preferem ficar no conforto de suas residências para fazer suas pesquisas. 
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Embora as bibliotecas adotem as novas tecnologicas, não é apenas automatizando seus 

serviços que irão atender satisfatoriamente os usuários. É necessário que os profissionais da 

informação procurem identificar suas necessidades, desejos e expectativas, as quais nem 

sempre são as mesmas (AMARAL, 1999/2000, p. 175). 

 

De acordo com Baptista, Cunha (2007, p. 171) há mais de 40 anos, tem sido realizados 

estudos sobre os usuários de bibliotecas.  

 

Na década de 1960, a preocupação era quanto à frequência de uso dos materiais. Era abordada 

de forma puramente quantitativa, somente após um tempo que se passou a analisar e avaliar o 

comportamento do usuário perante determinada necessidade.  

 

Já nos anos 70, as pesquisas identificaram como os usuários obtinham e utilizavam a 

informação, concluindo-se que esta utilização dependia da facilidade de acesso e, nem 

sempre, a informação utilizada era a melhor. Este fato comprova-se no grande crescimento 

que os periódicos especializados tiveram, o qual foi superior ao desenvolvimento dos 

mecanismos de recuperação da informação e da aptidão humana de assimilação do 

conhecimento, provocando a utilização da informação limitada à facilidade de acesso. Isto 

gerou o chamado „princípio do menor esforço‟, ou seja, se para conseguir uma informação o 

caminho fosse trabalhoso ou de difícil acesso, o usuário preferiria desistir da informação. 

Além da facilidade de acesso, critérios como forma, tempo, lugar e posse do documento 

também determinavam a busca pela informação. Segundo os autores, em outro estudo, 

constatou-se que, na perspectiva de utilidade, o usuário descartava ou abandonava o produto 

de informação de acordo com os parâmetros de: forma (linguagem e volume de informações), 

tempo (se a informação fosse conseguida e/ou percebida após sua necessidade), lugar (se o 

acesso físico à informação fosse inacessível e se o tempo ou custo para este acesso fosse 

exagerado), posse (utilização incorreta, canal de comunicação fechado ou ausência de 

credenciamento para conseguir a informação). Conforme os autores referenciados, outros 

estudos demonstram que o fator tempo de resposta era imprescindível para o uso da 

informação. Não bastava apenas a biblioteca satisfazer as demandas dos usuários, era 

necessário que o fizesse em tempo útil e com maior facilidade de acesso, o que vem 

comprovar o „princípio do menor esforço‟.  
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Na década de 1980, os estudos de usuários voltaram-se para a automação, o intuito era de 

planejar serviços ou sistemas de informação que satisfizessem as necessidades dos clientes. 

No entanto, devido à complexidade de definir o comportamento e as necessidades 

informacionais dos usuários, os resultados não foram os esperados. Obteve-se apenas os 

aspectos de funcionamento das bibliotecas e não o comportamento e necessidades individuais 

dos usuários (BAPTISTA, CUNHA, 2007, p. 172-173). 

 

A partir do momento em que os estudiosos do comportamento de busca da informação 

“perceberam que as pesquisas com métodos quantitativos não contribuíam para a 

identificação das necessidades individuais e para a implementação de sistemas de informação 

adequados a essas necessidades” (BAPTISTA, CUNHA, 2007, p. 173), eles decidiram passar 

para a fase qualitativa. Esta fase tem seu foco nos motivos das reações dos usuários da 

informação e na solução do problema informacional, se volta aos aspectos subjetivos da 

experiência e do comportamento humano, além da utilização do “enfoque mais holístico do 

que o método quantitativo” (BAPTISTA, CUNHA, 2007, p. 173).  

 

A fase qualitativa nos estudos do comportamento dos usuários de biblioteca é marcada pelo 

emprego de teorias de outras áreas do conhecimento, um exemplo é a abordagem de Taylor, 

em que se discute a informação de valor agregado, ou seja, o usuário buscava a informação e 

transformava os dados obtidos em informação útil. Informação esta que ele a utilizava para 

explicar, informar e colaborar quanto à tomada de decisões e ações referente ao seu 

desenvolvimento pessoal, cultural e profissional (BAPTISTA, CUNHA, 2007, p. 174). Com 

isso, ao criar e utilizar a informação de maneira estratégica, as pessoas podem administrar 

suas vidas, suas empresas, com intuito no crescimento e na capacidade de adaptação, 

construindo assim, uma organização do conhecimento (CHOO, 2006, p. 27).  

 

Para melhor entendimento desta abordagem, Choo menciona três arenas que funcionam como 

processos integrados os quais, se alimentando e complementando reciprocamente por meio de 

um olhar holístico tem como resultado, o uso da informação (BEHR, MORO, ESTABEL, 

2010, p. 41), conforme se pode observar na FIG. 1.   
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FIGURA 1 – A Organização do Conhecimento 

Fonte: CHOO (2006, p. 31) 

 

De acordo com Choo (2006, p. 27-29), a primeira arena refere-se à criação de significado, 

como as empresas vivem em um ambiente dinâmico e de constantes incertezas, elas utilizam a 

informação para dar sentido às transformações do ambiente externo. Criar significado para os 

integrantes da organização é construir um consenso a respeito do que ela faz e do que ela é. 

Em longo prazo, o objetivo é que a organização interprete todas as informações recebidas para 

criar significado/sentido e assim se adequar e se desenvolver num ambiente dinâmico, 

alcançando a vantagem competitiva. A segunda arena é a que a organização constrói 

conhecimento, ou seja, por meio do aprendizado, ela cria, organiza e processa a informação 

transformando-a em um novo conhecimento. Este, por sua vez, possibilita a criação de novos 

produtos e serviços, desenvolvimento e aperfeiçoamento de capacidades e processos. Esta 

conversão da informação em conhecimento se concretiza por meio da troca de experiências, a 

qual ainda é um desafio nas empresas, visto que estes elementos se encontram espalhados pela 

organização, congregados em apenas algumas pessoas ou unidades de trabalho. A terceira 

arena do uso estratégico da informação, diz respeito à tomada de decisão. Nesta, a 

organização interpreta todas as informações obtidas para, racionalmente e baseada em 

conhecimentos voltados à finalidade da instituição, tomar a melhor decisão. Apesar da 
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complexidade desse processo, a tomada de decisão é uma parte fundamental da vida da 

empresa, pois, “toda ação da empresa é provocada por uma decisão, e toda decisão é um 

compromisso para uma ação” (CHOO, 2006, p. 29). Grogan (1995, p. 23) corrobora com 

Choo ao dissertar que “os psicólogos ensinam que as questões surgem nas mentes das pessoas 

por causa de uma lacuna em seus conhecimentos ou de uma impossibilidade de compreender 

o mundo a seu redor, ou devido a alguma incoerência ou conflito conceitual naquilo que já 

conhecem”. 

 

Sob o ponto de vista do usuário, Lira et al. (2007, p. 72), propuseram um modelo de decisão 

do uso da informação, baseado em quatro estágios que levam os usuários a procurar pela 

informação, de acordo com suas necessidades e objetivos, para tomar decisões, ressaltando 

que, clientes buscam fontes de informações e instruções de como utilizá-las, no entanto, 

clientes com as mesmas consultas necessitam de respostas diferentes. Os autores consideram a 

tomada de decisão um processo construído e dinâmico. O primeiro, devido ao fato dos 

usuários decidirem utilizar a informação de maneira contínua, e dinâmico, por operar de 

forma a interagir com os aspectos cognitivos, situacionais e emocionais.  

 

Os estágios do processo de decisão do uso da informação são explicados abaixo e 

visualizados de acordo com a FIG. 2 (LIRA et al., 2007, p. 73-78):  

 

 Reconhecimento da necessidade do uso da informação: o cliente percebe a diferença 

entre o estado desejado e a situação real, este sentimento de falta de informação deve 

ser forte o suficiente para levar o cliente a buscar novos conhecimentos, seja por 

motivos pessoais (internos do indivíduo) ou profissionais (ambientais). A sensação de 

incerteza quanto ao estado desejado, será reduzida a partir do momento em que o 

usuário reconhece a necessidade de obter mais informações, que pode ser pelo acesso 

às diversas fontes informacionais como internet, bibliotecas, cursos, palestras, 

diálogos formais e informais, contatos com profissionais especializados, entre outros. 

 

 Busca da informação: neste estágio, os usuários rompem a lacuna existente em seu 

conhecimento seja para resolver um problema vivenciado ou atender determinada 

necessidade pessoal/profissional. O processo de busca pela informação se dará por 

meio de dois tipos: interna e externa. Na primeira, há uma recuperação na memória 

permanente dos dados que antecedem o estágio de reconhecimento da necessidade de 
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uso da informação. Já a busca, externa se dá quando o usuário consegue fontes de 

referências externas, sejam de colegas, palestras, internet, cursos ou demais fontes. 

Quanto maior o comprometimento, o interesse, o poder, o envolvimento, a 

responsabilidade, o status, maior será o esforço do indivíduo pela busca de 

informação. 

 

 Decisão de uso da informação: dentre todas as informações coletadas, o usuário irá 

selecionar as que melhor atendam suas necessidades, levando em conta fatores como: 

confiabilidade, quantidade, qualidade e facilidade na obtenção da informação. Estes 

fatores resultam em serviços/atividades com alto grau de eficácia e eficiência por parte 

dos profissionais. Comodidade, variedade e pressão externa também influênciam na 

resolução de usar uma determinada informação. 

 

 Avaliação pós-uso da informação: após a utilização das informações coletadas, o 

usuário analisa o grau de influência das mesmas quanto à sua satisfação pela 

informação. Se satisfeito, há grande probabilidade de compartilhamento e propagação 

da informação, transformando-a em conhecimento, caso contrário, o usuário poderá ter 

aversão à informação e ao seu meio de veiculação. Esta satisfação do cliente será 

obtida pelos fatores ambientais (confiabilidade, segurança, informação atualizada e 

correta, bom entendimento, apresentação, facilidade de acesso e disponibilidade) e de 

qualidade (importância e forma da informação obtida, valor agregado que ela irá 

fornecer). A insatisfação do usuário acontecerá caso a informação não agregue valor 

ao serviço ou produto, apresente dificuldade de entendimento, seja desatualizada, 

irrelevante ou de difícil acesso. 
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FIGURA 2 – Modelo do Processo de Decisão do Uso da Informação 

      Fonte: Lira et al. (2007, p. 73) 

 

Especificamente nas bibliotecas, o processo de busca por conhecimentos a fim de satisfazer a 

necessidade de informação é elucidado por Grogan (1995, p. 51-54) por meio de oito passos 

como se seguem:  

 

 O problema: como os demais seres humanos, o usuário de biblioteca, não está isento a 

problemas, sejam estes internos (de origem pisicológica ou cognitiva) ou externos 

(fatores ambientais). Ele estará sempre na busca para a solução de seus problemas, 

mesmo que estes não sejam suscetíveis de encontrar respostas por meio de 

determinada informação.  

 

 A necessidade de informação: este passo é iniciado a partir do momento em que o 

usuário é motivado a buscar respostas ao seu problema, seja por uma simples 

curiosidade ou pelo desejo de compreender e conhecer algo. Esta necessidade de 

informação pode ser vaga e imprecisa, estar ou não totalmente formada e expressa. 

Para que o indivíduo obtenha as respostas, ele poderá procurar alguém, pesquisar por 
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si mesmo ou optar pela observação, ensaio e erro. Caso um usuário potencial opte por 

uma das três últimas formas e alcance o sucesso, ele passará a ser um usuário real. 

 

 A questão inicial: esta surge quando o usuário já formulou a questão, originária de um 

ensaio mental (intrapessoal), e procura outra fonte para apresentar sua pergunta, 

antecipando-se assim ao encontro interpessoal. 

 

 A questão negociada: em alguns casos, o bibliotecário precisa negociar com o usuário 

a forma como a questão inicial foi elaborada, fazendo esclarecimentos e adequações, a 

fim de que se tenha clareza da informção que foi solicitada. Estas redefinições e 

reformulações permitem a comparação da questão com as terminologias e estruturas 

das fontes de informação presentes no acervo da biblioteca. 

 

 A estratégia de busca: este passo é baseado em duas decisões. A primeira refere-se à 

forma como o acervo, seja local ou remoto será consultado, diz respeito a uma 

criteriosa análise do tema da pergunta, identificando suas relações e seus conceitos a 

fim de traduzí-los para uma linguagem adequada de busca ao acervo. A segunda 

remete a quais partes do acervo serão consultadas e em que ordem, ou seja, dentre os 

diversos caminhos disponíveis para busca, seleção e acesso, escolher o que melhor 

atenda às necessidades informacionais. Para se alcançar o sucesso, a participação do 

usuário neste passo é de fundamental importância. 

 

 O processo de busca: dependendo do caminho da pesquisa, a estratégia de busca deve 

ter flexibilidade para suportar uma alteração em seu curso, a fim de ser considerada 

uma busca mais eficaz. 

 

 A resposta: o processo de busca não se finda com a resposta, esta é considerada apenas 

o resultado da busca. O usuário terá suas necessidades atendidas se esta resposta for 

positiva, caso contrário, obterá uma busca infrutífera, resultante de resposta negativa. 

 

 A solução: a resposta a um problema é apenas uma solução potencial. Neste passo, é 

necessária uma interação entre bibliotecário e usuário para que juntos avaliem se o 

produto da pesquisa foi o esperado, concluindo-se assim o processo de busca por 

informação. 
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Para o autor, ainda há a etapa mais importante para o usuário, aquela em que ele avalia se os 

resultados obtidos atenderam suas expectativas informacionais, ou seja, se houve uma solução 

para o seu problema inicial.  

 

Desta forma, a procura por informação torna-se um ciclo em que novas necessidades surgirão 

aos usuários e a informação só será considerada útil assim que o usuário gerar-lhe significado, 

pois, uma informação objetiva pode ser interpretada com diferentes significados subjetivos 

por distintos usuários (CHOO, 2006, p. 70).  

 

Contudo, as bibliotecas que não forem capazes de oferecer os produtos que divulgam, cujas 

mensagens não forem objetivas, se tornarão meros depósitos, ultrapassados pela concorrência 

baseada na experiência de administração e marketing. Apenas as bibliotecas que tiverem uma 

clara definição de sua finalidade, que sabem, articulam e cumprem seus propósitos, serão 

reconhecidas como organizações de informação viável (SILVEIRA, 1987, p. 26).  

 

Há ainda uma grande necessidade de diferenciação, exigida pelos usuários que solicitam 

adaptações específicas para o contexto local. As bibliotecas deverão se adaptar, tornando suas 

estruturas, papéis e funções diversificadas (SILVEIRA, 1987, p. 29), criando novos serviços 

“como a orientação aos usuários na utilização de seus recursos, o desenvolvimento de home-

pages, o agendamento e o atendimento de novos serviços on-line, como a comutação, o 

empréstimo entre bibliotecas, a disseminação da informação e o catálogo” (BUENO; 

VIDOTTI, 2000, p. 6).  

 

Outro desafio aos gestores é oferecer serviços que unam a capacidade tecnológica juntamente 

com a interação humana. Esses serviços e tecnologias devem ser simpáticos aos usuários, 

treinando-os no uso de seus recursos, na identificação e criação de suas próprias opções para, 

finalmente perseguir seus diversos objetivos (SILVEIRA, 1987, p. 31). Para Bueno; Vidotti 

(2000, p. 8) há usuários com características diversas: 

 

 Os que possuem nitidamente definido a informação de que necessita e onde a mesma 

poderá ser localizada. 

 

 Os que sabem qual informação precisa, mas não precisamente onde existe ou mesmo 

se existe. 
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 Usuários que não sabem o que esperam localizar, pois não sabem o que existe sobre o 

assunto. 

 

 Os que querem tudo que há sobre determinado assunto. 

 

A adoção das novas tecnologias de informática, unidas aos suportes informacionais, 

possibilitará assim novos processos de organização, análise, recuperação e disseminação da 

informação, fundamentados na estrutura de associação de ideias, objetos ou itens, com o 

benefício de que as informações disponibilizadas em uma biblioteca possam estar 

simultaneamente em quantos locais forem necessários, seja via internet e/ou intranet, e em 

ambientes informacionais hipertextuais e multisensoriais, nos quais o usuário torna-se um 

gerenciador ativo no processo de armazenamento e de recuperação das informações inter-

relacionadas por meio do multidimensionamento dos pontos de acesso informacionais 

(BUENO; VIDOTTI, 2000, p. 2). O profissional que conseguir vencer estes desafios, “estará 

visualizando a unidade de informação como um „negócio‟, cuja missão é satisfazer as 

necessidades do usuário, procurando aprimorar a prestação de serviços” (SUGAHARA; 

FUENTES; OLIVEIRA, 2003, p. 86). Para isso, ele deverá “assumir compromisso em relação 

às responsabilidades sociais que terá frente às inovações tecnológicas e competitivas que o 

desafiarão”, mantendo-se “ligado às inovações tecnológicas”, “atualizado” e “participando de 

cursos de capacitação” (p. 87). 

 

 

2.3 Infra-estruturas Administrativas e Técnica das Bibliotecas 

 

 

Para que a biblioteca possa exercer sua missão de dar suporte para o ensino, pesquisa e 

extensão e ser um ambiente agradável e acolhedor, é necessário que, além de oferecer 

serviços com qualidade, ela possua uma infra-estrutura adequada para atender todas as 

necessidades de seus usuários. Para isso, ela deve ter: “disponibilidade, quantidade, qualidade 

e atualidade do acervo, espaço adequado ao estudo, horário de atendimento compatível com a 

organização da vida no campus, etc.” (SANTOS, MARQUES, 2002, p. 13).  
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Lubisco (2002, p. 7) corrobora ao dissertar que nas bibliotecas das instituições de ensino 

devem existir três elementos, os quais constituem um conjunto de princípios, que são:  

 

 Matéria-prima: recursos financeiros, quadro de pessoal, espaço, acervo, equipamentos. 

 

 Produtos que quantificam o trabalho executado: quantidade de livros em circulação, 

questões respondidas ou não respondidas pelo setor de referência. 

 

 Medidas qualitativas: descrição da transformação sofrida pelos usuários em 

conseqüência do seu contato com recursos e serviços da biblioteca. 

 

Além desses princípios, para que a biblioteca possa oferecer boas condições de usabilidade 

aos seus usuários, existem alguns indicadores concernentes à sua infra-estrutura, conforme 

critérios de avaliação do MEC, os quais são (BRASIL, 2006):  

 

 

2.3.1 Instalações para o Acervo, Estudos Individuais e em Grupo 

 

 

Este indicador abrange todas as instalações para acomodar o acervo e os ambientes para 

estudos individuais e em grupo. A biblioteca deve atender adequadamente as condições de 

dimensão para o número de usuários, acústica, ventilação, iluminação, limpeza e mobiliário, 

de acordo com os requisitos de: 

 

 Condições de armazenagem visando assegurar a boa conservação do acervo. 

 

 Contar com espaço que tenha conforto acústico e mobiliário adequados aos estudos 

individuais e em grupos. 

 

 Ter equipamentos adequados que possibilitem ao público interno e externo ter acesso 

ao acervo por meio de catálogos informatizados, permitindo a consulta por, no 

mínimo, autor, título e assunto (BRASIL, 2006). 
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2.3.2 Informatização 

 

 

Este é um aspecto de suma relevância, pois, é por meio da informatização que o usuário terá 

acesso às informações que lhe são necessárias para a realização de suas pesquisas. Conforme 

Lubisco (2002, p. 9-11), a informatização pode ser dividida em:  

 

 Informatização do acervo: atividade de cadastrar o acervo eletrônicamente por meio de 

software que integre as funções da biblioteca, permitindo a consulta por, no mínimo, 

autor, título e assunto, com a indicação do status das obras, ou seja, se estas encontram 

em processo de aquisição, catalogação ou se estão disponíveis para circulação. 

Também deve propiciar informações sobre o percentual do acervo que se encontra 

cadastrado e/ou ainda em catálogos convencionais; se a equipe trabalha de maneira 

centralizada ou não; a produtividade por pessoa de acordo com as diversas 

modalidades de catalogação; as vantagens e desvantagens identificadas. 

 

 Informatização do sistema de consulta: originária da informatização do acervo, este 

indicador abrange não apenas se uma determinada obra está disponível e sim, 

informações sobre sua existência, localização e acesso. A localização de pontos de 

rede, propiciando acesso fácil e simultâneo a informações e documentos residentes e 

não residentes aos usuários. A informatização do sistema de consulta ainda propicia 

condições de acesso a bases de dados em CD rom e on-line nacionais e estrangeiras 

(catálogos de bibliotecas, SCIELO, Prossiga, Portal de periódicos da CAPES, entre 

outros), participação em serviços cooperativos (BIREME, rede BIBLIODATA, CCN) 

e participação em redes de serviços (COMUT). 

 

 Informatização do sistema de empréstimo: concerne ao processo propriamente dito de 

consulta nas máquinas, tendo em vista a verificação da disponibilidade da obra 

almejada e a possibilidade de cedê-la ao usuário pelo período pré-determinado.  

 

 

2.3.3 Políticas Institucionais de Aquisição, Expansão e Atualização do Acervo e    

Formas de sua Operacionalização 
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Neste indicador estão inseridas as políticas para aquisição, conservação e atualização de todo 

o acervo, de acordo com o PDI, com a proposta pedagógica e prioridades para as bibliografias 

básicas e complementares dos cursos da Instituição. Assim, para o bom êxito do 

desenvolvimento de coleção da biblioteca é imprescindível considerar elementos como 

pertinência do conteúdo às diversas disciplinas ofertadas em todos os cursos, além da 

pesquisa e extensão, quantidade de exemplares por título e por aluno, idioma, idade da 

coleção, tipos de materiais, atualização do acervo. Neste último elemento, considera-se a 

inclusão de edições atuais e novos títulos de livros, manutenção das coleções correntes de 

periódicos e demais publicações seriadas, distribuição de recursos condizentes com as 

peculiaridades dos cursos ofertados, celebração de convênios (CCN, BDTD, BIREME e 

outros) (BRASIL, 2006; LUBISCO, 2002, p. 12). 

 

 

2.3.4 Serviços: condições, abrangência e qualidade 

 

 

A partir da implementação das políticas institucionais constantes nos documentos oficiais da 

Instituição, é essencial que haja uma diretriz de ação, acessível ao conhecimento da 

comunidade interna e externa no que se refere aos seguintes serviços ofertados pela 

biblioteca: 

 

 Horário de funcionamento compatível com todos os turnos dos cursos, inclusive aos 

sábados e se a biblioteca apresenta a possiblidade de reserva de livros pela internet. 

 

 Empréstimo entre bibliotecas e empréstimo domiciliar dos itens que compoem o 

acervo, ainda que com distinções entre tipos de materiais e categorias de usuários, 

aceitando-se restrições a determinados títulos, de forma justificada.  

 

 Acesso ao serviço de cópia de documentos internamente na instituição, e de 

documentos técnico-científicos disponíveis nos acervos das principais bibliotecas 

brasileiras e em serviços de informação internacionais, por meio do COMUT. 

 

 Consulta a bases de dados disponíveis diretamente na instituição, ou via acesso remoto 

a recursos de outras instituições. 
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 Orientação aos usuários quanto à normalização de trabalhos acadêmicos, de acordo 

com as normas da ABNT (BRASIL, 2006). 

 

 

2.3.5 Recursos Humanos 

 

 

Na biblioteca é indispensável que o quadro de pessoal seja qualificado, responsável, que todos 

tenham vontade de servir e busquem tornar o mais útil possível o acervo da biblioteca. O 

responsável deve ter o diploma de bacharel em biblioteconomia e os auxiliares técnicos, no 

mínimo, já terem cursado o ensino médio. O número de funcionários deve ser compatível com 

a quatidade de alunos matriculados e a necessidade da instituição (BRASIL, 2006; PRADO, 

1992, p. 16). 

 

 

2.4 Utilização das Bibliotecas  

 

 

A informação sempre foi e continuará sendo considerada um valioso produto. Desde a era 

agrícola, passando pela industrial e atualmente, na pós-industrial, a informação é um insumo 

básico para a geração de conhecimento estimulando o crescimento da sociedade. Para as 

empresas, a obtenção da informação gera custos, no entanto, bons empresários percebem que 

esse investimento rapidamente se transformará em lucro, assim que influi no crescimento da 

produção (AMARAL, 1996). Choo (2006, p. 27) complementa ao afirmar que: 

 

A informação é um componente intrínseco de quase tudo que uma 

organização faz. Sem uma clara compreensão dos processos organizacionais 

e humanos pelos quais a informação se transforma em percepção, 

conhecimento e ação, as empresas não são capazes de perceber a 

importância de suas fontes e tecnologias de informação. 

 

Perante a grande quantidade de informações disponíveis nos diferentes formatos (livros, 

periódicos, CD‟s, DVD‟s, internet, etc.) e instantaneidade da comunicação, as bibliotecas são 

instituições que têm sentido o impacto desse avanço. Neste panorama, os gestores enfrentam o 
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desafio de dar sentido a estas informações, ou seja, disponibilizá-las a um público que se torna 

cada vez mais exigente e atraí-lo às bibliotecas.  

 

No entanto, alguns estudos apontam que estas instituições enfrentam o problema da baixa 

utilização de seus recursos informacionais. Na década de 1970, Wilson (1977, p. 123) já 

afirmava que “não é a dificuldade de acesso, mas o tempo, esforço e a dificuldade de usar os 

documentos é que são os maiores impedimentos do uso da biblioteca”.  

 

Para Cruz et al. (2003, p. 47), um dos motivos da baixa utilização é o aparecimento das 

recentes tecnologias de informação que tem otimizado a produção, o acesso e a disseminação 

da informação, alterando o tradicional conceito de informação bibliográfica impressa. “O 

acesso via internet a novos recursos informacionais, como hipertexto, hipermídia, listas de 

discussão, conferências virtuais, além da versão eletrônica de documentos impressos, tem se 

tornado uma realidade cada vez mais presente no dia-a-dia” (p. 47) dos bibliotecários. Estas 

transformações, principalmente a internet, podem ser encaradas como um grande desafio ou 

ameaça aos gestores das bibliotecas.  

 

Além dos desafios enfrentados com o avanço tecnológico, Figueiredo (1992, p. 191) acredita 

que outro motivo é o “próprio comportamento e atuação dos bibliotecários”, além das 

barreiras e problemas “sócio-político-econômico-cultural”.  

 

De acordo com Silva (1999/2000, p. 9), as causas da barreira que há entre biblioteca e usuário 

são:  

 

 Acervos são desenvolvidos sem a realização de uma pesquisa de interesses. 

 

 Diversidade e facilidade de acesso à informação fora da biblioteca. 

 

  Desconhecimento por parte dos usuários, dos serviços que podem ser oferecidos pela 

biblioteca.  

 

 Ausência do hábito de leitura, originária de uma estrutura educacional deficiente. 

 

 Usuários procuram outras fontes para obter as informações que necessitam. 
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 Inexistência de promoção dos serviços oferecidos, por meio dos meios de 

comunicação. 

 Funcionários não são treinados para atender adequadamente, de maneira que os 

usuários considerem a biblioteca como um ambiente hostil.  

 

Em uma pesquisa que Carvalho; Giraldes; Berbel (2000) realizaram na Universidade Estadual 

de Londrina com alunos de Pós-Graduação (mestrado) em Ciência de Alimentos, os fatores 

que geram o baixo uso da biblioteca são: 

 

 Falta de divulgação dos serviços ofertados aos usuários por parte da biblioteca. 

 

 Poucos títulos de periódicos específicos e ausência de indexação dos artigos. 

 

 Acervo desatualizado. 

 

 Quantidade insuficiente de computadores para pesquisas em bases de dados em 

Cd‟rom. 

 

 Demora a serem atendidos no momento de empréstimo de livros. 

 

 Ausência do hábito de leitura, por falta de incentivo da família desde a educação 

infantil ou pelo baixo poder aquisitivo, o que dificulta a aquisição de livros, revistas, 

jornais, etc. Esta falta pelo hábito da leitura influencia negativamente a relação 

aluno/biblioteca, com “consequências graves no desenvolvimento intelectual do 

indivíduo, principalmente quando este está inscrito num curso de mestrado ou 

doutorado” (p. 17). 

 

 A maioria dos alunos, apesar de receberem treinamentos do uso correto da biblioteca, 

não se conscientiza da importância de saber utilizá-la adequadamente. 

 

 Necessidade de um melhor relacionamento biblioteca/usuário. 

 

 A carga horária dos alunos, por serem extensas, impede que os mesmos tenham um 

horário exclusivo para realizar leituras complementares na biblioteca. 
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 Desde que iniciaram a vida acadêmica, os alunos não foram orientados adequadamente 

ou não receberam estímulo dos professores a fazerem pesquisas e frequentar a 

biblioteca. Neste caso, muitos professores, não percebem que não estimulam seus 

alunos a frequentarem a biblioteca por estarem presos aos métodos tradicionais de 

ensino, em que utilizam “como fonte de informação um determinado livro ou texto 

previamente elaborado” (p. 3) não se preocupando em desenvolver o espírito crítico 

nos alunos. 

 

De acordo com Vergueiro (1988, p. 106-107), uma das formas de investigar o uso e a 

quantidade de utilização do acervo bem como saber se ou quanto os usuários o utilizaram, é o 

estudo de uso e de usuários. Estes estudos também são indicadores para a avaliação do acervo, 

isto é, se realmente as necessidades dos usuários são atendidas durante o processo de 

aquisição da coleção.  

 

Segundo este autor, para os estudos de uso, pode-se adotar o estudo de circulação, o qual se 

limita às informações sobre circulação, referentes ao empréstimo externo. Com ele, é possível 

identificar as partes subutilizadas da coleção e também títulos com alta demanda.  

 

Já os estudos de opinião dos usuários, “procuram determinar o grau de atendimento das 

necessidades dos usuários por intermédio da coleção da biblioteca, procurando obter dos 

mesmos respostas a questões específicas” (VERGUEIRO, 1988, p. 108-109). Também 

permitem avaliar quantitativa e qualitativamente o nível de eficiência do acervo no 

atendimento das necessidades dos clientes, além de oferecem informações para a solução de 

problemas específicos afrontados pela biblioteca e a adequação ou não dos serviços 

oferecidos (VERGUEIRO, 1988, p. 109). 

 

Baseado nos construtos anteriormente expostos foram extraídos os atributos de infra-

estrutura/acervo, acesso/divulgação, incentivo à leitura e hábito de leitura, os quais foram 

objetos de estudo para um melhor entendimento da utilização da biblioteca do IFMG-Campus 

Bambuí.  

 

A seguir, serão apontados os critérios para coleta, tratamento e análise dos dados que 

compõem a metodologia da pesquisa em questão.  
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3 METODOLOGIA  

 

 

Neste capítulo serão descritas as técnicas utilizadas, a determinação dos critérios e os 

procedimentos metodológicos que foram utilizados para desenvolver a presente pesquisa. O 

tipo de estudo, a forma de coleta, o tratamento e análise dos dados. 

 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa  

 

 

A pesquisa pode ser considerada qualitativa ou quantitativa, quanto à sua abordagem. A 

primeira caracteriza-se pelo seu caráter subjetivo, pois, “envolve examinar e refletir as 

percepções para obter um entendimento de atividades sociais e humanas” (COLLIS; 

HUSSEY, 2005, p. 26). Já a pesquisa quantitativa, objeto de estudo deste trabalho, possui 

caráter objetivo, procura medir determinado fenômeno e “envolve coletar e analisar dados 

numéricos e aplicar testes estatísticos” (p. 26).  

 

O presente trabalho foi de caráter descritivo, quanto aos fins, com o objetivo de descrever, 

identificar e obter informações sobre a utilização do acervo e dos serviços de disseminação do 

conhecimento oferecidos pela Biblioteca do IFMG - Campus Bambuí, de acordo com os 

fatores de infra-estrutura/acervo, acesso/divulgação, incentivo à leitura e hábito de leitura. 

Malhotra (2006, p. 102) define a pesquisa descritiva como “um tipo de pesquisa conclusiva 

que tem como principal objetivo a descrição de algo – normalmente características ou funções 

de mercado”. Segundo Gil (1996, p. 25), ela tem como finalidade: 

 

[...] a descrição das características de determinada população ou fenômeno 

[...] se propõem a estudar o nível de atendimento dos órgãos públicos de uma 

comunidade, as condições de habitação de seus habitantes, o índice de 

criminalidade que aí se registra etc. São incluídas neste grupo as pesquisas 

que têm por objetivo levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma 

população.  

 

Geralmente este tipo de pesquisa se apresenta em forma de levantamento, solicitada por 

partidos políticos, organizações educacionais, empresas comerciais, dentre outras. Devido à 
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preocupação com a atuação prática, é realizada por pesquisadores sociais (GIL, 1996, p. 26). 

Mesquita (2010, p. 42) caracteriza a pesquisa descritiva por ser um estudo pré-planejado e 

estruturado, por trabalhar com formulações prévias de hipóteses específicas, com amostras 

grandes e representativas, além de explicação minuciosa de quem, o que, onde, por que e a 

maneira da pesquisa. 

 

Quanto aos meios, realizou-se a pesquisa utilizando-se como campo de estudo uma instituição 

de ensino pública federal, a fim de coletar a opinião dos usuários reais e potenciais da 

biblioteca desta instituição. Para Vergara (2006, p. 47-48) a pesquisa de campo é uma 

“investigação empírica realizada no local onde ocorre e ocorreu um fenômeno ou que dispõe 

de elementos para explicá-lo. Pode incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e 

observação participante ou não”. 

 

 

3.2 Universo Pesquisado 

 

 

Em uma pesquisa quantitativa, a escolha da amostra é parte fundamental. A amostra é 

formada por determinados elementos de uma população e considerada representativa quando 

os resultados alcançados podem ser considerados válidos para toda a população, ou seja, 

quando é possível, a partir dos resultados generalizar os dados (COLLIS; HUSSEY, 2005, p. 

148-149). O autor define população como “um grupo de pessoas ou a qualquer outro grupo de 

itens sendo considerados para propósitos de pesquisa” p. (148). Malhotra (2006, p. 320) 

complementa ao definir como “a soma de todos os elementos que compartilham algum 

conjunto comum de características, conformando o universo para o propósito do problema de 

pesquisa de marketing” e amostra como “um subgrupo dos elementos da população 

selecionado para participação no estudo” (p. 320).  

 

Sendo assim, compõe a população pesquisada os servidores efetivos e contratados, 

funcionários terceirizados e os alunos matriculados no Campus Bambuí nos cursos de ensino 

médio, nível técnico (Agricultura/Zootecnia, Açúcar e Álcool, Gerência em Saúde, 

Informática, Mecânica, Meio Ambiente), ensino superior – níveis tecnólogo, bacharelado e 

licenciatura (Administração, Agronomia, Zootecnia, Engenharia de Produção, Física, 
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Alimentos, Ciências Biológicas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas), conforme 

QUADRO 1.  

 

 

QUADRO 1 – Questionários Aplicados aos Diferentes Tipos de Usuários 

TIPO DE USUÁRIO CURSO QUESTIONÁRIOS 

APLICADOS 

Técnicos Administrativos - 20 

Funcionários Terceirizados - 18 

Professores Efetivos - 16 

Professores Contratados - 3 

Acadêmicos – nível técnico Agricultura/Zootecnia 66 

Açúcar e Álcool 9 

Gerência em Saúde 5 

Informática 13 

Mecânica 16 

Meio Ambiente 3 

Acadêmicos – nível superior Administração 18 

Agronomia 23 

Zootecnia 26 

Engenharia de Produção 12 

Física 12 

Alimentos 14 

Ciências Biológicas 6 

Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas 

11 

TOTAL 291 

Fonte: Autora  

 

Utilizou-se a amostragem não-probabilística, a qual é definida por Malhotra (2006, p. 325) 

como uma “técnica de amostragem que não utiliza seleção aleatória. Ao contrário, confia no 
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julgamento pessoal do pesquisador”. Segundo o autor, este tipo de amostragem inclui as 

técnicas de amostragem por conveniência, por julgamento, por quotas e tipo bola-de-neve. 

Neste estudo foi empregada a técnica por conveniência, a qual “procura obter uma amostra de 

elementos convenientes. A seleção de unidades amostrais é deixada a cargo do entrevistador” 

(MALHOTRA, 2006, p. 326). Para determinar o tamanho da amostra, foi utilizada a regra de 

dez observações por questão, resultando um total de 291 questionários aplicados, dentre os 

quais foram validados 280. 

 

 

3.3 Coleta de Dados 

 

 

Para a coleta das informações, tanto no estudo de uso como no de usuários, podem utilizar 

questionários ou entrevistas, com perguntas abertas ou fechadas, levando-se em consideração 

as vantagens e desvantagens de cada método (VERGUEIRO, 1988, p. 109). 

 

Diante disso, a fim de obter a opinião dos usuários reais e potenciais da biblioteca, utilizou-se 

um questionário fechado (APÊNDICE A), o qual foi obtido a partir de indicadores 

encontrados no referencial teórico. Este tipo de questionário é caracterizado por conter 

diversas questões apresentadas em que o entrevistado “faz escolhas, ou pondera, diante de 

alternativas apresentadas” (VERGARA, 2006, p. 55). De acordo com Collis; Hussey (2005, p. 

165) é “uma lista de perguntas cuidadosamente estruturadas, escolhidas após a realização de 

vários testes, tendo em vista extrair respostas confiávies de uma amostra escolhida”.  

 

Outra conceituação para questionário é a de Malhotra (2006, p. 290), sendo uma “técnica 

estruturada para coleta de dados, que consiste de uma série de perguntas – escritas ou verbais 

– que um entrevistado deve responder”. O autor complementa ao descrever que ele possui três 

objetivos específicos: demonstrar a informação esperada em um conjunto de questões 

específicas em que os entrevistados efetivamente possam responder; incentivar e motivar o 

respondente, envolvendo-o pelo tema, com o intuito de completar e cooperar com a entrevista 

e; diminuir o erro na resposta, este, aparece quando há respostas equívocas ou são registradas 

ou consideradas de maneira incorreta (p. 291). 
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A fim de minimizar os erros durante a coleta dos dados, antes da aplicação definitiva dos 

questionários, foi realizado o pré-teste, definido por Malhotra (2006, p. 308), como um “teste 

do questionário com uma pequena amostra de entrevistados, com o objetivo de identificar e 

eliminar problemas potenciais”. Assim, alguns membros da população foram escolhidos 

aleatoriamente para responderem ao questionário e fazerem o julgamento do mesmo 

(VERGARA, 2006, p. 56), perfazendo um total de 21 respondentes dentre os diversos tipos de 

usuários. A partir das observações, foram feitos alguns acertos na formulação do questionário, 

mas sem alterar sua estrutura. 

 

Em seguida, partiu-se para a aplicação dos questionários aos diferentes tipos de usuários. A 

aplicação foi realizada pela própria pesquisadora entre os dias 04 a 10 de agosto de 2011. Por 

se tratar de uma pesquisa não-probabilística por conveniência, e pelo fato de toda a população 

estar concentrada no IFMG - Campus Bambuí, o percentual de retorno foi de 100%, deste, 

apenas 3,78% dos questionários foram considerados inválidos.  

 

Para realizar a tabulação dos dados, utilizou-se o software Excel e para processar e analisar as 

respostas foi utilizado o software estatístico SPSS 17.0, o qual proporciona a realização de 

análises diversas, testes estatísticos rápidos e precisos, com os resultados no formato de 

gráficos ou tabelas (COLLIS; HUSSEY, 2005, p. 185).  

 

No próximo capítulo serão apresentados a análise e os resultados obtidos pela pesquisa. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

Os dados coletados por meio do questionário foram contabilizados, analisados e tratados 

estatisticamente utilizando os programas Microsoft Excel e SPSS 17.0. A tabulação destes 

dados foi dividida em três etapas. A primeira refere-se aos dados sócio-demográficos dos 

usuários respondentes. A segunda, diz respeito ao vínculo dos usuários com o IFMG - 

Campus Bambuí e a forma como eles obtêm acesso às informações.  

 

Por fim, a terceira etapa trata-se dos atributos de infra-estrutura/acervo, acesso/divulgação, 

incentivo à leitura e hábito de leitura, os quais foram apresentados no questionário pela escala 

de Likert. A escala Likert é uma escala de avaliação com cinco categorias, muito usada para 

que os entrevistados apontem um grau de concordância (Concordo Totalmente) ou 

discordância (Discordo Totalmente) “com cada uma de várias afirmações relacionadas aos 

objetos de estímulo” (MALHOTRA, 2006, p. 266). Nas vinte e três questões apresentadas, os 

usuários escolheram a opção que achasse mais pertinente na escala de 1 a 5, sendo 1 para 

Discordo Totalmente e 5 para Concordo Totalmente.  

 

A análise estatística dos dados foi dividida em três etapas: 1) análise descritiva exploratória, 

para caracterização da amostra; 2) análise fatorial, para descrever a forma de agrupamento das 

variáveis e 3) análise discriminante.  

 

 

4.1 Descrições da Amostra  

 

 

Neste tópico, por meio da análise descritiva, será apresentado o perfil dos participantes do 

presente estudo.  

 

De acordo com o GRÁFICO 1, percebe-se que a maior percentagem de usuários é do sexo 

masculino. 
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GRÁFICO 1 – Sexo dos Respondentes 

           

         Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

 

Por se tratar de uma pesquisa em uma Instituição de Ensino, como era de se esperar, dentre os 

280 questionários validados, a maioria dos usuários respondentes é da categoria „acadêmico‟, 

como se pode observar no GRÁFICO 2 e se concentram na faixa etária de 14-23 anos, 

totalizando 73% da amostra (GRÁF. 3). A maior percentagem da renda familiar dos 

entrevistados está entre 1 a 5 salários míninos, sendo 39% até três salários e 29% entre três e 

cinco salários (GRÁF. 4). 

 

Referente à escolaridade, além do tipo de usuário acadêmico, que atualmente cursam o ensino 

médio ou superior, entre os demais tipos de usuários (20% da amostra), a maioria possui 

mestrado completo (GRÁF. 5). Dado interessante, devido à maioria dos pais de todos os 

usuários respondentes possuírem apenas o ensino fundamental incompleto (GRÁF. 6 e 7), o 

que demostra o crescente interesse das pessoas em apurar seu nível de escolarização.  

 

Como acontece com a maioria da população brasileira, a pesquisa apontou que 60% dos 

utentes da biblioteca do IFMG – Campus Bambuí leem em média de 1 a 3 livros anualmente 

(GRÁF. 8) e para terem conhecimento de notícias nacionais e internacionais, eles buscam 

informações na internet ou na internet e televisão, como mostra o QUADRO 2.  

 



67 

 

GRÁFICO 2 – Tipo de Usuário 

 

          Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

 

GRÁFICO 3 – Faixa Etária 

 

          Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 
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GRÁFICO 4 – Renda Familiar 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

 

GRÁFICO 5 – Escolaridade dos Respondentes 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 
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GRÁFICO 6 – Escolaridade do Pai 

 

 

  Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

GRÁFICO 7 – Escolaridade da Mãe 

 

 

  Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 
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GRÁFICO 8 – Quantidade de Livros que Lê por Ano 
 

 

         Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

 

QUADRO 2 – Fontes Informacionais 

 

FONTE QTDE 

Internet 74 

Internet/TV  73 

Televisão  33 

Internet/TV/Rádio 25 

Internet/TV/Biblioteca  21 

Internet/Biblioteca  10 

Internet/TV/Possui Assinatura de Jornais e Revistas  7 

Internet/TV/Rádio/Biblioteca 6 

Fontes diversas 30 

Não responderam 1 

Total 280 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

 

Baseado na questão de número 6 do questionário identificou-se o nível de utilização da 

biblioteca (QUADRO 3). O resultado foi agrupado nas variáveis alta e baixa utilização. A alta 

utilização foi identificada a partir das frequências „diária‟, „quinzenal‟ e „mensal‟, totalizando 
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58%, e a baixa utilização, a partir das frequências „esporádica‟ e „nunca vai à biblioteca‟, com 

40% (GRÁFICO 9). Isso vem de encontro ao primeiro objetivo específico, em que, a partir 

deste resultado, serão utilizados os termos alta e baixa utilização para se referir a frequência à 

biblioteca.  

 

 

QUADRO 3 – Utilização da Biblioteca 

 

UTILIZAÇÃO QTDE 

Diariamente 75 

Quinzenalmente 51 

Mensalmente 38 

Esporadicamente 87 

Nunca vai à biblioteca 24 

Não responderam 5 

  Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

 

GRÁFICO 9 – Utilização da Biblioteca 

 

 

      Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 
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4.2 Análise Fatorial  

 

 

Visando atender ao objetivo específico número dois, foi estimada uma análise fatorial com o 

intuito de identificar os fatores relevantes para a utilização dos serviços da biblioteca. A 

análise fatorial é “um tipo de processo destinado essencialmente à redução e à sumarização 

dos dados” (MALHOTRA, 2006, p. 548) e “serve para estimar uma medida de variáveis que 

não podem ser diretamente observadas, pois identifica as relações entre um conjunto de 

variáveis observáveis, também chamadas indicadores e uma variável latente, denominada 

fator” (MESQUITA, 2010, p. 101). Para Hair Júnior et al. (2005, p. 92), a análise fatorial é:  

 

[...] uma técnica de interdependência na qual todas as variáveis são 

simultaneamente consideradas, cada uma relacionada com todas as outras, 

empregando ainda o conceito da variável estatística, a composição linear de 

variáveis. Na análise fatorial, as variáveis estatísticas (fatores) são formadas 

para maximizar seu poder de explicação do conjunto inteiro de variáveis, e 

não para prever uma variável(eis) dependente(s). 

 

Segundo Malhotra (2006, p. 548), a análise fatorial pode ser usada para: 

 

 Identificar dimensões latentes ou fatores que esclareçam as correlações entre um 

conjunto de variáveis. 

 

 Determinar um novo conjunto, menor, de variáveis não-correlacionadas para suprir o 

conjunto original de variáveis correlacionadas na análise multivariada subsequente, 

no caso deste estudo, a análise discriminante. 

 

 Reconhecer, em um conjunto maior, um conjunto menor de variáveis que se 

sobressaiam para uso em uma análise multivariada subsequente. 

 

Ainda de acordo com o autor referenciado (p. 548), em pesquisa de marketing, a análise 

fatorial pode ser aplicada em: 

 

 Segmentação de mercado, na identificação das variáveis latentes segundo as quais se 

agrupam os consumidores. 
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 Pesquisas de produtos, na identificação dos atributos de uma marca que influenciam a 

escolha do consumidor. 

 

 Estudos de propaganda, na demarcação dos hábitos de consumo do mercado alvo. 

 

 Estudos de preços, na determinação das características dos consumidores que são 

sensíveis a preços. 

 

Dessa forma, no presente estudo, após realizar o ajuste do modelo fatorial, considerando todas 

as 23 variáveis, observou-se que as variáveis 16, 18, 19, 20, 21, 23, 31, 32 e 33, apresentaram 

cargas fatoriais elevadas em mais de um fator. Por esse motivo, elas foram excluídas das 

novas análises. Após a exclusão dessas variáveis foi ajustado um novo modelo de análise 

fatorial com quatro fatores, nesta análise, a variável 11 apresentou baixa carga fatorial com 

todos os fatores, sendo excluída das análises posteriores. 

 

O Teste de Bartlett, com significância de 0,000 e a Medida de Adequação da Amostra (KMO) 

no valor de 0,717,  indicaram ser o conjunto de dados adequado para a análise fatorial, 

conforme se pode observar na TAB. 1 

 

 

TABELA 1 – Teste de Bartlett 

 

Teste KMO  

(Medida de Adequação da Amostra) 0,717 

Teste de Esfericidade de 

Bartlett‟s -   

Qui-quadrado aproximado  506,765 

Graus de liberdade 78 

Valor p 0,000 

    Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

Pela TAB. 2, percebe-se que 55,81% da variabilidade dos dados é explicada com quatro 

fatores, o que é comprovado no GRÁFICO 10. 
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TABELA 2 – Variância Total Explicada 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

 

GRÁFICO 10 - Scree Plot 
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    Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

 

Depois da rotação pelo método Varimax (TAB. 3), identificaram-se quatro fatores, os quais 

são denominados e constituídos pelas variáveis constantes no QUADRO 4. 

Componente Autovalores Iniciais Coeficientes Coeficientes Rotacionados 

  Total 

% da 

Variância 

Percentual 

Acumulado Total 

% da 

Variância 

Percentual 

Acumulado Total 

% da 

Variância 

Percentual 

Acumulado 

1 2,782 21,403 21,403 2,782 21,403 21,403 2,138 16,447 16,447 

2 2,006 15,431 36,834 2,006 15,431 36,834 1,762 13,550 29,998 

3 1,343 10,330 47,164 1,343 10,330 47,164 1,719 13,223 43,220 

4 1,125 8,651 55,815 1,125 8,651 55,815 1,637 12,595 55,815 

5 0,866 6,663 62,478       

6 0,765 5,884 68,362       

7 0,758 5,832 74,194       

8 0,684 5,262 79,455       

9 0,674 5,185 84,641       

10 0,589 4,529 89,170       

11 0,519 3,989 93,159       

12 0,462 3,557 96,716       

13 0,427 3,284 100,000       
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Pode-se observar que o fator 1 é formado pelos indicadores 14, 15, 17 e 25, mostrando que 

estão associados à infra-estrutura da biblioteca; o fator 2 compõem-se dos indicadores 24, 27 

e 30, podendo ser definido como acesso/divulgação; já o 3º fator é constituído pelos 

indicadores 12, 13 e 22, relacionados com  incentivo à leitura; por último, o 4º fator é 

composto pelos indicadores 26, 28 e 29, associados ao hábito de leitura. 

 

 

TABELA 3 – Componentes da Matriz Rotacionada 

 

  

Componentes 

1 2 3 4 

Q12   0,735  

Q13   0,695  

Q14 0,598    

Q15 0,612    

Q17 0,762    

Q22   0,736  

Q24  0,765   

Q25 0,754    

Q26    0,736 

Q27  0,642   

Q28    0,725 

Q29    0,664 

Q30  0,758   

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 
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QUADRO 4 – Construtos e Indicadores dos Fatores 

  

FATOR INDICADORES 

Fator 1 - 

Infra-Estrutura/Acervo 

14) Na biblioteca há computadores disponíveis para consulta à base 

de dados do acervo. 

15) Dentre os periódicos disponíveis na biblioteca, há títulos na área 

que você possui maior interesse. 

17) Sempre que você precisou ir à biblioteca para fazer uma pesquisa 

ou leitura, encontrou material bibliográfico com as respostas para 

esclarecer suas dúvidas. 

25) No acervo há uma quantidade suficiente de títulos e exemplares 

para atender a todos os usuários. 

Fator 2 - 

Acesso/Divulgação 

24) O horário de funcionamento da biblioteca é condizente com sua 

disponibilidade de horários. 

27) Você conhece todos os serviços que são oferecidos pela 

biblioteca. 

30) Você, sozinho, consegue localizar determinado material na 

biblioteca. 

Fator 3 – 

Incentivo à Leitura 

12) Os professores que você teve no decorrer de sua vida escolar, 

tinham/tem o hábito de frequentar a biblioteca. 

13) Desde criança você foi incentivado a adquirir o hábito pela 

leitura. 

22) Os professores que você teve no decorrer de sua vida escolar, 

sempre o incentivaram a procurar a biblioteca na busca de respostas 

às suas dúvidas em relação aos assuntos abordados em sala de aula. 

Fator 4 – 

Hábito de Leitura 

26) Você tem o hábito de comprar livros e revistas. 

28) Você possui o hábito de “baixar” livros pela internet. 

29) Você tem o hábito de ler diariamente. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

 

Após a denominação dos fatores, foram realizados os testes de confiabilidade, validade e 

unidimensionalidade do resultado fatorial. O teste de confiabilidade pode ser observado na 

TAB. 4. 
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TABELA 4 – Teste de Confiabilidade 

 

 Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 

Nº de Itens 4 3 3 3 

Alpha de Cronbach 0,6575 0,5984 0,5898 0,5604 

    Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

 

Os valores estão abaixo de 0,6, mínimo usual em estudos dessa natureza, de acordo com Hair 

Júnior, et al. (2005, p. 112) “o limite inferior para o alfa de Cronbach geralmente aceito é de 

0,70, apesar de poder diminuir para 0,60, em estudos exploratórios”. Dada a natureza inédita 

dos fatores, optou-se pela continuidade do estudo. 

 

Os testes de validade convergente e discriminante foram feitos com base na correlação entre 

escores fatoriais e escalas múltiplas. Observa-se pela TAB. 5 que há alta correlação entre o 

escore fatorial e a escala múltipla, correspondentes ao mesmo fator. Já a validade 

discriminante pode ser comprovada pelas baixas correlações entre escores fatoriais e escalas 

múltiplas de fatores distintos. 

 

 

TABELA 5 – Teste de Validade 

 

   Fator1 Fator2 Fator3 Fator4 

EM1 Correlação de Pearson 0,969 0,130 0,103 -0,028 

  Valor p 0,000 0,042 0,109 0,669 

  n 243 243 243 243 

EM2 Correlação de Pearson 0,155 0,957 0,098 0,118 

  Valor p 0,016 0,000 0,127 0,065 

  n 243 243 243 243 

EM3 Correlação de Pearson 0,176 0,095 0,966 0,031 

  Valor p 0,006 0,140 0,000 0,630 

 n 243 243 243 243 

EM4 Correlação de Pearson -0,076 0,153 0,066 0,969 

  Valor p 0,238 0,017 0,302 0,000 

  n 243 243 243 243 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 
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Por fim, de acordo com a TAB. 6, observa-se a unidimensionalidade dos construtos, pois 

percebe-se que em análises realizadas para cada um, um único fator com autovalor maior que 

1 foi extraído.  

 

 

TABELA 6 – Variância Total Explicada  

 

Fator Componente 

  

Autovalores Iniciais Coeficientes 

Total 

% da 

Variância 

Percentual 

acumulado Total 

% da 

Variância 

Percentual 

acumulado 

 1 1,990 49,744 49,744 1,990 49,744 49,744 

1 2 0,775 19,379 69,123    

 3 0,728 18,198 87,321    

 4 ,507 12,679 100,000    

        

 1 1,670 55,658 55,658 1,670 55,658 55,658 

2 2 0,704 23,465 79,122    

 3 0,626 20,878 100,000    

        

        

 1 1,657 55,226 55,226 1,657 55,226 55,226 

3 2 0,765 25,502 80,728    

 3 0,578 19,272 100,000    

        

 1 1,616 53,883 53,883 1,616 53,883 53,883 

4 2 0,821 27,361 81,243    

 3 0,563 18,757 100,000    

        

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

 

Deste modo, com a aplicação dos testes estatísticos, verifica-se que o segundo objetivo 

específico deste trabalho foi alcançado, sendo que os fatores relevantes para a utilização dos 

serviços da biblioteca são: infra-estrutura/acervo; acesso/divulgação; incentivo à leitura e; 

hábito de leitura. 
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4.3 Análise Discriminante 

 

 

A fim de atender ao terceiro objetivo específico, ou seja, identificar os fatores que levam à 

possível subutilização pelos usuários do setor de biblioteca foi aplicada a análise 

discriminante, “técnica estatística utilizada para fazer previsões e explicações sobre a relação 

entre uma variável dependente, categórica, e duas ou mais variáveis independentes, métricas” 

(MESQUITA, 2010, p. 43). De acordo com o autor ela “indica quais variáveis independentes 

são importantes para explicar cada grupo (categoria) da variável dependente” (p. 43). 

 

Os objetivos desta análise, segundo Malhotra (2006, p. 524) são: 

 

 Determinar funções discriminantes, ou combinações lineares das variáveis 

independentes ou previsoras, que melhor discriminem entre as categorias da variável 

dependente (grupo). 

 Constatar se há diferenças expressivas entre os grupos em termos das variáveis 

previsoras. 

 

 Definir as variáveis previsoras que mais contribuem para as diferenças entre grupos. 

 

 Incluir, ou classificar, os casos em um dos grupos, com base nos valores das variáveis 

previsoras. 

 

 Analisar a precisão da classificação. 

 

Deste modo, a partir dos fatores e dos atributos resultantes da análise fatorial foi realizada a 

análise discrimante. Para tanto, a variável 6 do questionário (Com qual frequência você utiliza 

os serviços da biblioteca?) foi categorizada em alta utilização (respostas diariamente, 

quinzenalmente ou mensalmente) e baixa utilização (esporadicamente e nunca). 

 

 

4.3.1 Análise Discriminante dos Fatores 

 

 



80 

 

Considerando-se os quatro fatores identificados na análise fatorial, a TAB. 7 mostra a 

estatística descritiva com as médias e desvio padrão. 

 

TABELA 7 - Estatísticas Descritivas 

 

UTILIZA   Média Desvio padrão 

        

Alta utilização Fator1 0,0339719 1,00536834 

  Fator2 0,2184420 0,91561529 

  Fator3 0,0809036 0,95730748 

  Fator4 0,0279289 1,00403711 

Baixa utilização Fator1 -0,0841798 0,98248603 

  Fator2 -0,3155802 1,04905177 

  Fator3 -0,1220298 1,05948616 

  Fator4 -0,0370109 1,00380486 

Total Fator1 -0,0147657 0,99563153 

  Fator2 -0,0018422 1,00585295 

  Fator3 -0,0028064 1,00355556 

  Fator4 0,0011413 1,00235105 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

 

A TAB. 8 mostra que existe diferença significativa entre as médias dos grupos somente para o 

Fator 2 (valor-p<0,05). Logo, pode-se imaginar que o fator 2 seria o melhor para discriminar 

os grupos em estudo. 

 

 

TABELA 8 - Teste de Igualdade das Médias dos Grupos 

  

Coeficiente Lambda 

de Wilks F Valor-p 

Fator1 0,997 0,818 0,367 

Fator2 0,931 17,528 0,000 

Fator3 0,990 2,392 0,123 

Fator4 0,999 0,243 0,622 

   Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

 

O teste de Box´s M (TAB. 9) mostra que não há evidências estatísticas para rejeitar a 

homogeneidade das matrizes de variância e covariância. 
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TABELA 9 – Teste de Box’s M 

 

Box's M 9,747 

 Valor p ,480 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

 

O coeficiente de correlação canônica (0,289), apesar de significativo, revela baixo poder 

discriminatório da função discriminante estimada.  

 

Com base nos coeficientes padronizados da TAB. 10, a função discriminante (Escore Z) seria: 

 

Z = 0,217 (Fator 1) + 0,916(Fator 2) +0,363 (Fator 3) + 0,115 (Fator 4) 

  

 

TABELA 10 – Coeficientes Padronizados para a Função Discriminante Canônica 

 

 Função 

Fator1 0,217 

Fator2 0,916 

Fator3 0,363 

Fator4 0,115 

    Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

 

Baseado nos coeficientes da matriz de estrutura, observa-se que o fator 2 é o mais importante 

para separar os grupos, ficando em segundo plano o fator 3. Os outros dois fatores não se 

mostraram relevantes. Esses resultados confirmam o que foi apresentado na TAB. 8 

 

Por fim, a TAB. 11 mostra que utilizando a função discriminante, há 119 classificações 

corretas das observações pertencentes ao grupo Alta Utilização e 38 classificações corretas 

das observações pertencentes ao grupo Baixa Utilização; sendo assim 65,4% dos casos seriam 

classificados nos grupos originais pela Análise Discriminante. 
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 TABELA 11 - Resultados da Classificação 

    UTILIZA 

Grupo Classificado pelo 

Modelo Total 

      

Alta 

utilização 

Baixa 

utilização   

Grupo 

Real 

n Alta utilização 
119 22 141 

    Baixa utilização 61 38 99 

    Ungrouped cases 3 0 3 

  % Alta utilização 84,4 15,6 100,0 

    Baixa utilização 61,6 38,4 100,0 

    Ungrouped cases 100,0 0,0 100,0 

65,4% dos casos originais foram classificados corretamente  

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

 

4.3.2 Análise Discriminante dos Atributos 

 

 

Devido ao reduzido poder discriminatório da função estimada com base nos escores fatoriais, 

estimou-se também uma função discriminante com base nos atributos relevantes, conforme 

resultados da Análise Fatorial. 

 

Considerando-se os atributos relevantes identificados na análise fatorial, a TAB. 12 mostra a 

estatística descritiva com as médias e desvio padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

TABELA 12 – Estatísticas Descritivas 

UTILIZA   Média Desvio padrão 

Alta utilização Q12 3,45 1,192 

  Q13 4,01 1,127 

  Q14 4,18 1,104 

  Q15 3,86 1,251 

  Q17 3,70 1,157 

  Q22 4,05 1,098 

  Q24 4,37 0,996 

  Q25 2,97 1,341 

  Q26 2,84 1,501 

  Q27 3,34 1,258 

  Q28 2,75 1,541 

  Q29 3,51 1,246 

  Q30 3,63 1,301 

Baixa utilização Q12 3,37 1,174 

  Q13 3,78 1,298 

  Q14 3,75 1,137 

  Q15 3,47 1,256 

  Q17 3,62 1,095 

  Q22 3,82 1,137 

  Q24 3,98 1,245 

  Q25 3,05 1,343 

  Q26 2,86 1,552 

  Q27 2,85 1,296 

  Q28 2,84 1,496 

  Q29 3,03 1,388 

  Q30 2,97 1,374 

Total Q12 3,42 1,183 

  Q13 3,92 1,204 

  Q14 4,00 1,135 

  Q15 3,70 1,265 

  Q17 3,67 1,130 

  Q22 3,95 1,118 

  Q24 4,21 1,120 

  Q25 3,00 1,340 

  Q26 2,85 1,519 

  Q27 3,14 1,294 

  Q28 2,79 1,520 

  Q29 3,31 1,325 

  Q30 3,36 1,368 

    Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

 

A TAB. 13 mostra que existe diferença significativa entre as médias dos grupos para os 

atributos 14, 15, 24, 27, 29 e 30 (valor-p<0,05). Pode-se então concluir que possivelmente 

essas variáveis permitirão discriminar os grupos em estudo. 
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TABELA 13 - Teste de Igualdade das Médias dos Grupos 

 

  

Coeficiente Lambda 

de Wilks F Valor p 

Q12 0,999 0,266 0,606 

Q13 0,991 2,255 0,135 

Q14 0,965 8,604 0,004 

Q15 0,978 5,443 0,020 

Q17 0,999 0,336 0,563 

Q22 0,990 2,511 0,114 

Q24 0,971 7,203 0,008 

Q25 0,999 0,201 0,654 

Q26 1,000 0,012 0,913 

Q27 0,965 8,670 0,004 

Q28 0,999 0,188 0,665 

Q29 0,968 7,864 0,005 

Q30 0,943 14,363 0,000 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

 

O teste de Box´s M (TAB. 14) apresenta que não há evidências estatísticas para rejeitar a 

homogeneidade das matrizes de variância e covariância e a TAB. 15, os coeficientes não 

padronizados. 

 

 

TABELA 14 – Teste de Box’s M 

 

Box's M 102,344 

 Valor p 0,333 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 
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TABELA 15 - Coeficientes Padronizados para a Função Discriminante Canônica 

 

  Função 

  1 

Q12 -0,111 

Q13 -0,010 

Q14 0,440 

Q15 0,294 

Q17 -0,139 

Q22 0,065 

Q24 0,192 

Q25 -0,203 

Q26 -0,342 

Q27 0,206 

Q28 -0,184 

Q29 0,481 

Q30 0,413 

                                                      

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

 

O importante na análise é avaliar quais são os indicadores capazes de separar os tipos de 

usuários, os resultados mostrados na matriz de estrutura servem bem a esse propósito. Pela 

ordem os indicadores são: 29, 14, 30, 15, 27 e 24. 

 

Interessante observar que os indicadores 30, 27 e 24 compõe o fator 2, os indicadores 14 e 15 

o fator 1  e o 29 está no fator 4. No caso dos indicadores 30, 27 e 24, observa-se que as 

médias (TAB.12) concedidas pelos altos usuários são sempre superiores. Elas referem-se ao 

acesso e divulgação, o que permite imaginar que os usuários freqüentes estejam já cientes, 

mas talvez falte comunicação aos usuários menos freqüentes. 

 

Com relação aos indicadores 14 e 15, relativos à infra estrutura e acervo, observa-se que os 

usuários mais frequentes apresentaram médias mais altas, o que permitiria deduzir que 

problemas na seleção do acervo estejam ocorrendo e poderia estar relacionados às 

necessidades de alguns usuários.  

 

Quanto ao indicador 29, relaciona-se com hábito de leitura, mostrando um problema já 

identificado no fator 3. Neste caso, os baixos usuários concederam notas mais baixas. Tal 

questão remete mais a um problema cultural, já que é notória a pequena dedicação do 
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brasileiro aos hábitos de leitura, fato comprovado pelas respostas à questão 5 (Quantos livros 

você lê por ano? – GRÁFICO 8). 

 

A TAB. 16 comprova que utilizando a função discriminante, há 117 classificações corretas 

das observações pertencentes ao grupo Alta Utilização e 53 classificações corretas das 

observações pertencentes ao grupo Baixa Utilização; sendo assim 70,8% dos casos seriam 

classificados nos grupos originais pela Análise Discriminante. 

 

 

 TABELA 16 - Resultados da Classificação 

 

    UTILIZA 

Grupo Classificado pelo 

Modelo Total 

      

Alta 

utilização 

Baixa 

utilização   

Grupo 

real 

n Alta utilização 
117 24 141 

    Baixa utilização 46 53 99 

    Ungrouped cases 3 0 3 

  % Alta utilização 83,0 17,0 100,0 

    Baixa utilização 46,5 53,5 100,0 

    Ungrouped cases 100,0 ,0 100,0 

70,8% dos casos originais foram classificados corretamente  

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

 

A partir dos resultados dos fatores e dos atributos da análise discriminante constata-se que um 

confirma o outro, em que, a alta utilização teve classificação de 119 e 117 e a baixa utilização, 

38 e 53 respectivamente.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com todas as mudanças informacionais e tecnológicas que vem ocorrendo, os bibliotecários 

devem se empenhar para que a biblioteca seja um local atraente, oportunizando a satisfação da 

curiosidade intelectual e o desenvolvimento da imaginação criadora de todos os usuários, 

reais ou potenciais, com iniciativas que contribuam para o desenvolvimento cultural. Para 

atingir este fim, além da parceria e colaboração entre biblioteca, professores e dirigentes 

administrativos da instituição é imprescindível a identificação das reais necessidades dos 

utentes, que se dará por meio de diálogos que conduza a biblioteca à inovação, construção do 

conhecimento, tomada de decisões e oferta de serviços de qualidade (PRADO, 1992, p. 18; 

BEHR; MORO; ESTABEL, 2010, p. 52).  

 

Nesta perspectiva, o presente trabalho abordou o marketing como instrumento para a 

efetivação da relação biblioteca/informação/usuário, ou seja, para que o usuário obtenha a 

satisfação ao procurar os serviços biblioteconômicos, a direção da biblioteca, necessita 

conhecer as reais necessidades de seu público alvo.  

 

A partir dos resultados alcançados, identificou-se que 58% dos entrevistados utilizam os 

serviços da biblioteca com elevada freqüência e 40%, com baixa freqüência ou não utilizam.  

 

Os atributos relacionados à utilização dos serviços de biblioteca foram agrupados em 4 

fatores, assim denominados: Infra Estrutura/Acervo, Acesso/Divulgação, Incentivo à Leitura e 

Hábito de Leitura, conforme indicado na revisão bibliográfica.  

 

Com base nos resultados encontrados, pode-se avaliar que as causas da baixa utilização dos 

serviços de uma biblioteca relacionam-se ao fator 2 (Acesso/Divulgação) e, em menor escala, 

ao fator 3 (Incentivo à Leitura). Tais resultados são confirmados pela análise discriminante 

feita com base nos indicadores, para a qual as principais variáveis foram: 29, 14, 30, 15, 27 e 

24. Estes resultados vêm contribuir com a literatura biblioteconômica e auxiliar outras 

instituições e profissionais da ciência da informação no que ser refere à de utilização das 

bibliotecas de instituições de ensino. Da mesma forma, contribui com a literatura de 

marketing de serviços, pois trata-se da prestação de um serviço essencial ao desenvolvimento 
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tecnológico e científico de uma nação, além de sua relevância no tocante ao crescimento 

cultural da comunidade acadêmica. 

 

Além disso, confirmam-se os achados de Carvalho; Giraldes; Berbel (2000) e Silva 

(1999/2000), que enumeraram todos os construtos incluídos na análise como causadores da 

baixa utilização de bibliotecas, tais como: falta de divulgação dos serviços ofertados aos 

usuários por parte da biblioteca, acervo desatualizado, ausência do hábito e incentivo pela 

leitura, diversidade e facilidade de acesso à informação fora da biblioteca, entre outros. 

 

Entretanto, os resultados de Cruz et al. (2003, p. 47) não foram corroborados, já que 

relacionam-se a hábitos de pesquisa via meios eletrônicos, os quais não foram computados 

nesta pesquisa, uma vez que o hábito de leitura foi o responsável pela baixa utilização.  

 

Já os achados de Figueiredo (1992, p. 191), foram indiretamente confirmados, na medida em 

que as questões 30, 27 e 24 estão associadas à atuação dos bibliotecários. Também os fatores 

culturais relativos aos hábitos de leitura foram identificados por esse autor.  

 

Cabe por último listar algumas limitações da pesquisa. Por se tratar de uma amostra não 

aleatória, a generalização dos resultados não pode ser feita. Ademais, os entrevistados 

possuem um perfil sócio econômico peculiar, pois trata-se de uma escola pública federal, 

gratuita, cujos alunos são oriundos de famílias com renda média limitada (68% até 5 salários 

mínimos mensais), o que explica as questões relativas ao baixo hábito de leitura. 

 

Assim sendo, pesquisas contemplando um universo maior de estudantes, preferencialmente 

incluindo alunos da rede privada de ensino, seriam capazes de explicar o comportamento de 

uma parcela considerável da população acadêmica brasileira, não contemplada na presente 

pesquisa.   
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APÊNDICE A 

 

 

Questionário Acadêmico sobre a Utilização da Biblioteca do IFMG – Campus Bambuí 

 

Prezado(a) senhor(a), 

 

Meu nome é Andreia Cristina Damasceno, estou realizando uma pesquisa acadêmica do 

mestrado em Administração realizado em parceria entre a FUMEC/IFMG, a qual tem a 

finalidade de conhecer a opinião dos usuários sobre a biblioteca do IFMG - Campus Bambuí.  

As respostas são confidenciais e visam apenas auxiliar na resolução de um problema de 

pesquisa. Não há necessidade de se identificar. O tempo de preenchimento é de 

aproximadamente 15 minutos. 

Sua participação e fidelidade das respostas são muito importantes para o bom êxito da 

pesquisa. 

Por sua especial colaboração, antecipo meus sinceros agradecimentos! 

 

Em cada uma das questões, marque com um “X” o número que representa a sua opinião. 

1) Vínculo com o IFMG Campus Bambuí.  

1. Acadêmico                                                

2. Técnico Administrativo     

3. Funcionário Terceirizado 

4. Professor Efetivo     

5. Professor Contratado 

SE ACADÊMICO, RESPONDA ÀS PRÓXIMAS DUAS QUESTÕES. 

2) Atualmente, qual o curso que frequenta? 

Técnico:______________________________________________ 

Superior:_____________________________________________ 

3) Já concluiu outro curso técnico ou superior? 

1. Sim                               2. Não  

 Qual? Técnico:_____________________________________________ 

           Superior:____________________________________________ 

4) Se técnico administrativo, funcionário terceirizado ou professor, qual sua escolaridade? 
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1. Ensino Fundamental Completo                  7. Especialização Completa 

2. Ensino Fundamental Incompleto                8. Especialização Incompleta 

3. Ensino Médio Completo                               9. Mestrado Completo 

4. Ensino Médio Incompleto                          10. Mestrado Incompleto 

5. Superior Completo                                     11. Doutorado Completo  

6. Superior Incompleto                                  12. Doutorado Incompleto 

5) Quantos livros você lê por ano?  

            1. 1 a 3                                                              4. 10 a 12 

      2. 4 a 6                                                              5. Acima de 13 

            3. 7 a 9                                                              6. Nenhum 

6) Com qual frequência você utiliza os serviços da biblioteca?    

     1. Diariamente                                                   4. Esporadicamente 

     2. Quinzenalmente                                             5. Nunca vai à biblioteca 

     3. Mensalmente 

7) Por meio de quais fontes você obtem informações sobre os acontecimentos regionais, nacionais e 

internacionais?  

1. Internet                                                4. Biblioteca   

2. Televisão                                              5. Possui assinatura de jornais e revistas 

3. Rádio                                                    6. Outras fontes 

8) Quais os motivos levam você a frequentar a biblioteca? 

     1. Empréstimo de livros                                            4. Utilizar o laboratório de informática 

           2. Leitura de jornais e revistas                                 5. Passar o tempo 

           3. Fazer trabalho escolar                              

           6. Outros. Quais?______________________________________________________________ 

                __________________________________________________________________________ 

9) Caso não tenha o hábito de frequentar a biblioteca do IFMG-Campus Bambuí, quais os motivos 

que o levam a isto?  

            1. Falta de tempo                                                        

            2. Não possui o hábito de leitura                                

            3. Deficiência no atendimento               

            4. O acervo (livros, revistas, jornais, Cd’s, Dvd’s, fitas VHS, mapas etc.) é insuficiente 

            5. Falta de incentivo dos professores 

            6. O acervo é desatualizado 

            7. Desconhecimento dos serviços oferecidos pela biblioteca 
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            8. Utiliza ferramentas eletrônicas para ter acesso às informações que precisa 

            9. Outros. Quais?____________________________________________________________ 

                 _________________________________________________________________________ 

10) A última vez que você utilizou os serviços que a biblioteca oferece foi:  

      1.  Nos últimos 15 dias                                                  4.  Nos últimos 6 meses 

      2.  Nos últimos 30 dias                                                  5. Há mais de 6 meses  

      3.  Nos últimos 60 dias                                                  6. Nunca utilizei 

Nas questões de 11 à 33, favor marcar um X na opção que melhor 

represente a sua opinião, sendo 1 para DISCORDO TOTALMENTE 

e 5 para CONCORDO TOTALMENTE. Favor marcar valores 

intermediários para níveis médios de concordância ou discordância.  
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11) A localização da biblioteca é de fácil acesso.  1 2 3 4 5 

12) Os professores que você teve no decorrer de sua vida escolar, 

tinham/tem o hábito de frequentar a biblioteca. 

1 2 3 4 5 

13) Desde criança você foi incentivado a adquirir o hábito pela 

leitura.  

1 2 3 4 5 

14) Na biblioteca há computadores disponíveis para consulta à 

base de dados do acervo.  

1 2 3 4 5 

15) Dentre os periódicos disponíveis na biblioteca, há títulos na 

área que você possui maior interesse.  

1 2 3 4 5 

16) O atendimento que você teve na biblioteca foi satisfatório.  1 2 3 4 5 

17) Sempre que você precisou ir à biblioteca para fazer uma 

pesquisa ou leitura, encontrou material bibliográfico com as 

respostas para esclarecer suas dúvidas. 

1 2 3 4 5 

18) O espaço físico da biblioteca é um ambiente onde você se sente 

estimulado a fazer pesquisas e leituras.  

1 2 3 4 5 

19) O acervo (livros, revistas, jornais, Cd’s, Dvd’s, fitas VHS, 

mapas etc.) é atualizado.  

1 2 3 4 5 

20) O atual avanço tecnológico tem estimulado/aumentado sua 

frequência à biblioteca.  

1 2 3 4 5 

21) Os funcionários da biblioteca são educados e simpáticos.  1 2 3 4 5 

22) Os professores que você teve no decorrer de sua vida escolar, 1 2 3 4 5 
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sempre o incentivaram a procurar a biblioteca na busca de 

respostas às suas dúvidas em relação aos assuntos abordados 

em sala de aula. 

23) Você já recebeu algum tipo de treinamento de como utilizar a 

biblioteca.  

1 2 3 4 5 

24) O horário de funcionamento da biblioteca é condizente com 

sua disponibilidade de horários.  

1 2 3 4 5 

25) No acervo há uma quantidade suficiente de títulos e 

exemplares para atender a todos os usuários 

1 2 3 4 5 

26) Você tem o hábito de comprar livros e revistas.  1 2 3 4 5 

27) Você conhece todos os serviços que são oferecidos pela 

biblioteca.  

1 2 3 4 5 

28) Você possui o hábito de “baixar” livros pela internet.  1 2 3 4 5 

29) Você tem o hábito de ler diariamente.  1 2 3 4 5 

30) Você, sozinho, consegue localizar determinado material na 

biblioteca.  

1 2 3 4 5 

31)  Na biblioteca, há um ambiente propício para você 

assistir/ouvir as mídias eletrônicas (CD’s/DVDs/Fitas VHS) 

disponíveis para empréstimo. 

1 2 3 4 5 

32) O acervo é diversificado.  1 2 3 4 5 

33) Os professores que você teve no decorrer de sua vida escolar, 

constantemente estavam/estão com materiais bibliográficos 

atualizados em mãos.  

1 2 3 4 5 

PERGUNTAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS  

34) Sexo:  

1. Masculino                                                     2.  Feminino 

35) Idade (anos):  

1. 14-23                                                              4. 44-53        

2. 24-33                                                              5. Acima de 54 

3. 34-43         

36) Estado civil: 

1.  Solteiro(a)                                                   3. Separado(a)/Divorciado(a) 

2. Casado(a)/Amasiado(a)                               4. Viúvo(a) 

37) Escolaridade de seu pai:  



99 

 

 

 

1. Ensino Fundamental Completo                 5. Superior Completo 

2. Ensino Fundamental Incompleto              6. Superior Incompleto                  

3. Ensino Médio Completo                             7. Especialização 

4. Ensino Médio Incompleto                          8. Mestrado/Doutorado  

38) Escolaridade de sua mãe:  

1. Ensino Fundamental Completo                 5.  Superior Completo 

2. Ensino Fundamental Incompleto              6. Superior Incompleto                  

3. Ensino Médio Completo                             7. Especialização 

4. Ensino Médio Incompleto                          8. Mestrado/Doutorado 

39) A renda de sua família é de:  

1. Até três salários                                           4. Entre sete e nove salários 

2. Entre três e cinco salários                           5. Entre nove e onze salários 

3. Entre cinco e sete salários                           6. Mais de onze salários 


