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Resumo: Este artigo traz alguns conceitos do que vem a ser marketing de relacionamento e 

sua contribuição na satisfação de usuários de bibliotecas. Tem por objetivo pesquisar sobre a 

percepção dos servidores das bibliotecas do IF Goiano no que diz respeito ao Marketing de 

Relacionamento. O possível dessa ferramenta nas bibliotecas do Sistema Integrado de 

Bibliotecas (SIBI) do IF Goiano, e caso exista o uso qual a metodologia empregada, ou como se 

pode utilizar caso não haja o uso. A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica, 

aplicação de um questionário semiestruturado, tratando-se de uma pesquisa qualitativa e uma 

análise do conteúdo das respostas. Através da pesquisa realizada verificou-se que há confusão 

entre o que realmente vem a ser o marketing de relacionamento e sua aplicabilidade nas 

bibliotecas do SIBI do IF Goiano por parte dos servidores que nela atuam. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As bibliotecas, independente da sua classificação (escolar, pública, 

universitária, etc.), são organizações que têm como principal objetivo atender às 

necessidades de seus usuários e, como desafio, garantir a satisfação desses clientes em 

relação a produtos e serviços de informação que são ofertados por elas. Amaral (1996, 

p. 208) defende que as aplicações das técnicas de marketing podem valorizar a imagem 

dos serviços de informação em bibliotecas, proporcionando melhor comunicação entre 

a unidade de informação e seus usuários e garantindo melhor atendimento de suas 

necessidades. 

Nesse sentido o marketing de relacionamento é capaz de nortear as práticas 

gerenciais, com a finalidade de manter e satisfazer os usuários, fazendo que com que 

a instituição mantenedora dê continuidade na promoção e manutenção da unidade de 

informação. As instituições mantenedoras, segundo Pegoraro (2008), são o suporte 

legal no qual viabilizam, geralmente nos recursos financeiros, as estruturas, os 

profissionais, as soluções necessárias para o desenvolvimento da educação superior. 

Dentro das instituições de ensino superior pública, não se tem a ideia da mantenedora 

em si, mas não podemos deixar de pensar que o nosso próprio público, como cidadão, 

é o mantenedor da instituição, uma vez que contribui com os impostos que dão o 

suporte para a realização e permanência do ensino público de forma “gratuita”. 

De acordo com Madruga (2006), marketing de relacionamento é composto por 

diversas engrenagens, como por exemplo, foco em estratégias empresariais para a 

longevidade da relação com clientes; comunicação personalizada e bidirecional; 

múltiplos pontos de contato; novas formas de segmentação do mercado; estrutura 

organizacional descentralizada e verificação em tempo real da satisfação dos clientes. 

Dessa forma, o marketing de relacionamento torna-se uma alternativa capaz de 

construir o relacionamento com o cliente, que será o foco desse trabalho, e a conquista 

de sua fidelidade, visando atender às suas necessidades, oferecendo produtos de 

forma individual e atendendo demandas específicas. 
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Por esse viés a pretensão aqui é de uma pesquisa sobre a percepção dos 

servidores das bibliotecas do IF Goiano no que diz respeito às estratégias doMarketing 

de Relacionamento e sua aplicabilidade e metodologia quando houver. 

 

2 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Para conhecer a visão dos bibliotecários, adotamos uma pesquisa bibliográfica 

para conceituação do que se trata efetivamente marketing de relacionamento. Segundo 

GIL (2008) pesquisa bibliográfica é uma pesquisa desenvolvida pelo material que já foi 

elaborado sobre o tema, basicamente constituído de livros e artigos científicos. 

Após essa parte teórica, elaborou-se um questionário semiestruturado que foi 

enviado por e-mail aos profissionais bibliotecários (todos os graduados em 

biblioteconomia) e os que estão na gerência das bibliotecas do IF Goiano. Para Manzini 

(2004) a entrevista semiestrutura são questionários básicos apoiados em teorias e 

hipóteses que estão ligadas ao tema do que se quer pesquisar. E ele complementa ainda 

que a entrevista semi-estruturada “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos 

sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]”. 

Atualmente o IF Goiano conta com 12 campi e desses, 10 possuem bibliotecários 

concursados. Foram enviados 18 questionários aos profissionais bibliotecários, 

inclusive aqueles que estão na gerência, mesmo sem a graduação em biblioteconomia. 

Não obtivemos a resposta de três questionários. Consideramos que o não retorno das 

respostas não invalida a pesquisa, pois consideramos nossa população como os 18 

questionários enviados, demos um erro amostral de 5%, um nível de confiança de 95% 

e um percentual mínimo de 5% e pelos cálculos nossa amostra necessária seria de 15 

respostas.   

Após a coleta dos dados, desta pesquisa qualitativa, foi feita uma análise de 

conteúdo com as respostas. Por pesquisa qualitativa, de acordo com o livro das 

organizadoras Gerhardt e Silveira (2009, p. 31) entende-se “a pesquisa qualitativa não 

se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da 
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compreensão de um grupo social, de uma organização, etc.”. Já pela análise de 

conteúdo o entendimento de acordo Bardin (1979, p. 42) apudGerhardt e Silveira (2009, 

p. 84): 

 

[...] representa um conjunto de técnicas de análise das comunicações que 

visam a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção 

dessas mensagens. 

 

De porte dos dados, pretende-se identificar a percepção dos bibliotecários do IF 

Goiano acerca do marketing de relacionamento, apontando possíveis caminhos para 

estudos aprofundados na área, com vistas a implementar ou reforçar a prática 

existente tanto nas bibliotecas, quanto no Sistema como um todo. O objetivo é 

possibilitar aos profissionais que possam redimensionar sua atuação, fornecendo 

contato direto com o público-alvo, oferecendo assim, produtos e serviços de qualidade. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No questionário inicial havia uma definição, a mesma apresentada aqui sobre o 

que é um marketing de relacionamento. Partindo dessa definição, aplicou-se o 

seguinte questionário aos profissionais graduados do IF Goiano, e aos que estão na 

gerência do SIBI do IF Goiano, mesmo que sem a graduação na área. O questionário 

foi composto com seis perguntas sobre o conhecimento, percepção, atuação do 

marketing de relacionamento partindo da definição exposta. Buscando conhecer sobre 

a percepção dos entrevistados não só enquanto bibliotecas isoladas, mas também 

enquanto integrantes de um sistema. 

Na primeira perguntapercebeu-se pelas respostas obtidas que a maioria dos 

respondentes (61,5%)consideram que usam a ferramenta, em partes, nas bibliotecas 

em que atuam. Sendo que, 30,8% acreditam que não fazem uso dessa ferramenta e 
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apenas 7,7% responderam que baseado na definição há o uso do marketing de 

relacionamento. 

Já a segunda pergunta foi para verificar se era feita uma análise de satisfação 

dos usuários da biblioteca e as respostas obtidas foram 69,2% das respostas não fazem 

uma análise de satisfação dos seus usuários e 7,7% para todas as outras opções de “Sim 

através de feedbacks dos projetos desenvolvidos na biblioteca”, “Sim, mas nada formal e também 

através do retorno dado através das reações dos usuários”, mas não explicaram que reações 

são essas. 

Na terceira pergunta foi questionado se caso o marketing de relacionamento 

fosse utilizado, como poderia contribuir para aumento da satisfação dos usuários da 

biblioteca. Para 92,3% dos entrevistados acreditam que essa ferramenta poderia 

melhorar a satisfação dos usuários e 7,7% acredita que só poderia melhorar em partes. 

Na pergunta 4, a intenção era ter dos entrevistados a percepção da 

aplicabilidade do marketing de relacionamento nas bibliotecas em que atuam. Foi o 

questionamento em que houve maior divergência de respostas, pois 46,2% acreditam 

que em partes, 38,5% acreditam que sim e 15,4% acreditam que não. 

Na questão 5 ficou evidente a preocupação em relação ao SIBI do IF Goiano em 

aplicar as ferramentas de marketing de relacionamento. Para 61,5% responderam que 

o SIBI se preocupa em aplicar a ferramenta, mas com dificuldades de ações específicas. 

30,8% responderam que o sistema com certeza se preocupa em aplicar o marketing de 

relacionamento e apenas 7,7% acredita que, enquanto sistema, não houve preocupação 

acerca do uso dessa ferramenta. 

A última questão aborda o que poderia ser feito, enquanto Sistema de 

Bibliotecaspara aplicação do marketing de relacionamento. Para 61,5% acredita que 

seria necessário curso para capacitação, 53,8% acreditam que uma ação importante é 

estar disposto a receber os anseios dos usuários, 46,2% acredita que conhecer e aplicar 

experiências exitosas de outras instituições, 23,1% vê que reuniões sistemáticas com a 

equipe do SIBI contribuiriam para uma melhor aplicação da ferramenta e 7,7% acredita 
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que todas essas ações são importantes. É bom salientar que, nessa questão, os 

respondentes poderiam escolher mais de uma opção. 

Diante dos dados apresentados, percebe-se a importância que se tem em 

implantar o marketing de relacionamento no âmbito das bibliotecas. Este é um estudo 

de percepção, o primeiro a ser realizado pelo grupo de estudo. Os passos seguintes são 

a adoção de uma política que, diante dos resultados encontrados, norteiam os estudos 

de implantação das ferramentas de marketing de relacionamento. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, é possível considerar sobre que a percepção dos servidores 

que atuam nas bibliotecas do IF Goiano está confusa sobre o conceito do que é 

marketing de relacionamento e sobre como isso é aplicado na prática. Se a maioria 

respondeu que fazem uso, mesmo que em partes da ferramenta de marketing de 

relacionamento, como que pode-se ter tal resposta sendo que na resposta seguinte a 

maioria responde que não há nenhum tipo de análise formal dessa satisfação do 

usuário. 

As respostas mais uma vez, pela maioria, são contraditórias, pois os mesmos 

acreditam que o marketing de relacionamento pode contribuir para a satisfação dos 

usuários, sendo que possuem somente uma ideia de como aplicar a ferramenta para 

isso. É notório, pelas respostas, o real desconhecimento da contribuição dessa 

ferramenta nas bibliotecas e unidades de informação, pois mesmo o sistema (SIBI) se 

mostrar preocupado com a aplicação do Marketing de Relacionamento, a equipe 

sentiu necessidade de cursos de capacitação para conhecer melhor a ferramenta. 

Portanto, a contradição deixa claro que o Marketing de Relacionamento não está sendo 

aplicado na totalidade das bibliotecas do IF Goiano. 

A resposta obtida que, há tentativas de aplicabilidade de tal ferramenta, mas a 

equipe do SIBI encontra dificuldades, dá-se a entender que há preocupação de alguns 

servidores em aplicar a ferramenta, mas que se deparam com alguns empecilhos. Este 
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estudo de percepção mostrou o quão importante são as ferramentas de marketing de 

relacionamento. O próximo passo é, de posse dos dados coletados, estruturar 

possibilidades de implantação do marketing de relacionamento no âmbito das 

bibliotecas, engajando os servidores a estarem em contato com os usuários, sendo 

receptivos com as sugestões e críticas que surgirão, focando nas melhorias do trabalho 

colaborativo do Sistema de Bibliotecas, atendendo assim as premissas e metas do IF 

Goiano. 
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