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EIXO TEMÁTICO:  As Bibliotecas Universitárias e a Produção do Conhecimento

SUB-TEMA: A preservação do conhecimento e os arquivos digitais

RESUMO: Traz resultados dos Programas de preservação e conservação de
acervos da Biblioteca das Faculdades de Nutrição e Odontologia da
Universidade Federal Fluminense. Apresenta a produção da Oficina de
Pequenos Reparos, que desenvolveu o trabalho de conservação, e com essa
produção que conseguiu recuperar um bom número de itens, incentivando a
preservação. Destaca o papel estratégico do marketing no Programa de
capacitação do pessoal e dos usuários/clientes, criado como sub-programa de
preservação. Defini marketing social, marketing de relacionamento, e
endomarketing, usados para mudar o comportamento dos nossos
usuários/clientes.  Pontua estratégias de marketing adotadas pela Biblioteca.
Conclui que o sucesso dos Programas de Preservação e Conservação de
acervos dessa Biblioteca deve-se ao uso do marketing que está construindo um
novo comportamento dos nossos usuários/clientes internos e externos: o de
preservador.  As estratégias de marketing contribuíram para ação coordenada
de preservação e conservação do acervo, e garantiu maior e melhor acesso a
informação, fazendo com que a biblioteca cumpra suas funções: preservação x
acesso.

PALAVRAS-CHAVE: Conservação e preservação de documentos; Marketing
em bibliotecas; Marketing social; Marketing de relacionamento.
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho traz os resultados da Biblioteca das Faculdades de Nutrição e

Odontologia (BNO), da Universidade Federal Fluminense (UFF) na aplicação do

marketing em seus Programas de preservação e conservação de acervo 1.

Na sociedade em que vivemos onde a informação, ou melhor, o conhecimento é o

capital, a preservação e o acesso aos dados devem ser uma meta. Seguindo a

política de preservação e conservação da International Federation of Library

Associations and Institutions (IFLA) que diz que o acesso e preservação seriam

propostas diametralmente opostas, mas que deveriam ser objetivadas pelos arquivos

e bibliotecas, ou que “A good preservation policy must guarantee access to the

information and minimise document deterioration”, desenvolvemos os Programas de

preservação e conservação de acervo da BNO.

A BNO tem como missão apoiar às atividades de ensino, pesquisa e extensão das

Faculdades de Nutrição e Odontologia, proporcionando o acesso aos recursos

informacionais e dando assessoria técnica, por meio de redes e sistemas, facilitando

                                                                
1 Nesse trabalho usamos as seguintes definições, de Sá Apud Sarmento, 2003: “PRESERVAÇÃO: é
uma consciência, mentalidade, política (individual ou coletiva, particular ou institucional) com o
objetivo de proteger e salvaguardar o Patrimônio. Resguardar o bem cultural, prevenindo possíveis
malefícios e proporcionando a este condições adequadas de “saúde”. É o controle ambiental,
composto por técnicas preventivas que envolvam o manuseio, acondicionamento, transporte e
exposição... CONSERVAÇÃO: É o conjunto de intervenções diretas, realizadas na própria estrutura
física do bem cultural, com a finalidade de tratamento, impedindo, retardando ou inibindo a ação
nefasta ocasionada pela ausência de uma preservação. É composta por tratamentos curativos,
mecânicos e/ou químicos, tais como: higienização ou desinfestação de insetos ou microorganismos,
seguidos ou não de pequenos reparos... RESTAURAÇÃO: É um tratamento bem mais complexo e
profundo, constituído de intervenções mecânicas e químicas, estruturais e/ou estéticas, com a
finalidade de revitalizar um bem cultural, resgatando seus valores históricos e artísticos. Respeitando-
se, ao máximo, a integridade e as características históricas, estéticas e formais do bem cultural, deve
ser feito por especialistas.
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o acesso à informação, aos usuários/clientes acima citados, bem como a

comunidade universitária, e a comunidade em geral, sem mencionar a comunidade

virtual. A BNO Está subordinada ao Núcleo de Documentação, Sistema de

Bibliotecas e Arquivos (NDC).

Em 2004, após uma reforma e a reabertura da biblioteca, ficou evidenciado o estado

de conservação de nosso acervo, que contava com cerca de trinta mil exemplares,

onde se destacam os livros, que tem um uso mais constante, e por isso estavam em

condições mais precárias; tendo em vista a política dos últimos governos que a muito

não custeiam a aquisição de livros; o estado era lamentável; era preciso alguma

ação: foi desenvolvido então um planejamento 2 que tinha como finalidade implantar

programas de conservação e preservação.  Com essa reforma também foi

implantado o "sistema de livre acesso"3, o que agravou a condições de nosso acervo,

já que o manuseio passou a ser maior.

A reforma nos deu uma oficina de pequenos reparos, assim precisávamos de

pessoal para começar o trabalho.  Foi apresentado então um projeto a Universidade,

que nos garantiu o primeiro bolsista dando inicio ao Programa de conservação. Todo

trabalho foi assistido pelo pessoal do Laboratório de Conservação e Restauração

(LACORD) do NDC.    No Programa de Preservação foi criado um sub-programa de

capacitação do pessoal e dos usuários/clientes, visando conscientização de todos da

necessidade de preservação das coleções.  Nesse programa aplicamos estratégias

de marketing visando mudar o comportamento dos nossos usuários/clientes.

                                                                                                                                                                                                           

2 SANTOS, Ana Rosa dos; MACEDO, Anderclébio de L. Planejamento da preservação e  conservação
de acervo: o caso da biblioteca das Faculdades de Nutrição e odontologia da UFF. In: SEMINARIO
NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 13., 2004, Natal, Anais... Natal: [S.n.], 2004.
Disponível no site: <http://www.ndc.uff.br/sobreondctext_tecnicos.asp>.Acesso em: 24 jul. 2006

3 é "aquele que possibilita o ‘folhear’ livros nas estantes de uma biblioteca à procura de informações
adicionais às que contêm os catálogos. Nesse sentido, é que se dá a importância devida à
classificação bibliográfica, pois, para que seja de ‘livre acesso’, é preciso que os livros estejam
dispostos e ordenados nas estantes por assunto." (Naves, 1998).
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2 CONSERVANDO E DANDO ACESSO

O programa de conservação tem como objetivo realizar trabalho de conservação, os

chamados “pequenos reparos”, como folhas soltas, e outros pequenos trabalhos de

conservação. Os trabalhos mais complexos são efetuados no LACORD, que possui

toda a estrutura,  para tal.  Todo o trabalho foi realizado por bolsistas; alunos da

universidade, graduandos em arquivologia e biblioteconomia; orientados pelo

pessoal do LACORD.

Nossa equipe foi treinada, e assim faz a seleção, e a triagem dos itens no balcão de

atendimento, de acordo com o grau de deterioração, sem esquecer o fator demanda

desse material.  A questão da demanda é uma das nossas maiores preocupações,

com a realização do trabalho em nossa oficina podemos controlar melhor esse fator,

priorizando os itens com maior demanda.

O Programa teve êxito, conseguimos recuperar mais de 150 (cento e cinqüenta)

itens, dando melhores condições de uso ao nosso acervo, e por sua vez o melhor

acesso à informação. Com os resultados do Programa de Conservação podemos

desenvolver melhor os papéis de uma biblioteca: preservar e disseminar a

informação.  Em anexo um gráfico com os tipos de reparos realizados.

3 O USO DO MARKETING

A informação, como já se sabe, é atualmente um diferencial competitivo nesse

mundo globalizado. É a partir do seu acesso que organizações, empresas e

instituições baseiam processos de tomada de decisão. No meio acadêmico a
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informação é usada para construção do conhecimento, que pode salvar vidas, criar

novas teorias, gerar produtos, etc. Dada à importância desse tema, como preservar o

acervo, e ao mesmo tempo mantê-lo disponível para os usuários/clientes? Seria a

questão do profissional bibliotecário.

As unidades de informação universitárias são espaços privilegiados para a busca da

informação, por termos, apesar de tudo, condições de proporcionar uma informação

confiável e útil. Assim atendemos um leque muito grande de usuários/clientes,  por

esse motivo, convivemos com o problema do manuseio desregrado dos suporte

físico do nosso  material bibliográfico, que vem deixando os acervos cada vez mais

danificados. Uma das alternativas que se pode escolher é o uso de ações de

conservação; mas essas só não bastam são necessárias também ações

preservativas, e nelas as estratégias de marketing são fundamentais.

O marketing já foi visto apenas como promoção de serviços e mercadorias junto aos

consumidores, porém hoje em dia essa definição não abrange toda a dimensão

envolvida no processo de marketing, que engloba o conceito de troca e de satisfação

das necessidades dos usuários/clientes de serviços/produtos. Instituições sem fins

lucrativos como universidades, bibliotecas, hospitais, sindicatos, museus,

preocupadas em satisfazer essas necessidades, melhorando assim os serviços

prestados, também estão desenvolvendo atividades de marketing.

Assim começamos a usar em nossa biblioteca o chamado marketing social que tem

o objetivo de "gerar mudança social para melhora da vida" (Kloter, P.; Roberto, E.L.,

1992).  O uso do marketing social visa o desenvolvimento de estratégias de

convencimento social diminuindo assim as ações de legislação repressiva formal.

Kloter e Zaltman em 1971 criaram e definiram a expressão "marketing social" como:

criação, implementação e controle de programas implementados para
influenciar a aceitabilidade das idéias sociais e envolvendo considerações
relativas ao planejamento de produto, preço, comunicação, distribuição e
pesquisa de marketing.
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Kloter diz que se deve:

passar do 'marketing das transações', com seu enfoque na venda inicial, para o
'marketing do relaciomento’, com seu enfoque no estabelecimento de uma
relação de apoio com os adotantes escolhidos como alvo com o correr do
tempo(1992, p. 240).

Vavra, 1993, citado por Oliveira, 2003, diz que:

através da literatura verifica-se que a personalização do marketing está sendo
descrita em uma variedade de termos: marketing com banco de dados
(database marketing), marketing individualizado, micromarketing, marketing
personalizado, marketing one to one, marketing de retenção, marketing de
freqüência, marketing de relacionamento, marketing de segmentação,
marketing integrado, marketing interativo, marketing de diálogo, marketing de
currículo e marketing de nichos. Apesar da terminologia, a ênfase é a mesma,
ou seja, a organização reconhece o papel fundamental que cada cliente
individualmente exerce.

Kotler (1994), citado por Silva et al., 2000, faz uma

diferenciação entre o marketing interno e marketing externo. Segundo ele, o
marketing interno deve preceder o externo. Na verdade, não faz sentido
prometer serviço excelente antes de preparar os funcionários da empresa para
fornecê-lo. Define marketing interno como a 'tarefa de contratações acertadas,
treinamento e motivação de funcionários hábeis que desejam atender bem os
clientes.

O endomarketing ou marketing interno é um modelo de gerenciamento que busca

aplicar os conceitos do marketing dentro da organização, ou seja, o foco da

administração está no seu público interno.

Segundo Ottoni (1995, p.1), o marketing em unidades de informação pode ser visto

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.
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As iniciativas de marketing visam então aumentar a satisfação da comunidade

servida pela biblioteca, sensibilizar os usuários reais e potenciais, manter a imagem

institucional, promover adequação dos serviços oferecidos às demandas existentes,

e aqui, especificamente preservar o material bibliográfico, do uso intenso.  Dessa

forma, nossas ações de marketing estão sendo desempenhadas com intuito de

desenvolver nossos programas de conservação e preservação, incentivando ao

usuário/cliente a participar.  Para tal contamos com parcos recursos, mas contamos

com apoio da total de nossa equipe, e de muito de nossos usuários clientes, assim

estamos  fazendo tudo o que é possível para alcançar nossos objetivos.

3.1 Marketeando

Como já foi dito o endomarketing deve ser o primeiro passo, por isso o pessoal foi

conscientizado de forma a internalizar ações do Sub-programa de Capacitação do

Pessoal e dos Usuários/clientes, parte do Programa de Preservação. Assim as

medidas previstas de controle ambiental, e preventivas que envolvem o manuseio,

acondicionamento, transporte, limpeza, vem sendo desempenhadas por todos.

Na  reforma a nossa oficina de pequenos reparos foi implantada praticamente na

entrada da biblioteca; por ter uma estrutura de vidro, permitindo a visão total de todos

os procedimentos de conservação, por si só, se tornou uma estratégia de marketing.

O resultado da produção da oficina de pequenos reparos também vem contribuindo

para a o sucesso do programa de preservação,  a visão dos livros recuperados

incentiva a preservação dos mesmos, sendo também uma ação de marketing.

O nosso Programa de conservação de documento busca manter a informação

preservada, não tendo maiores preocupações em manter as características físicas

originais do documento, como é buscado pelo trabalho de restauração; assim como
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na maioria das vezes não conseguimos recuperar as capas, essas são substituídas.

Uma das estratégias usadas é a colocação de lembretes na parte traseira dessa

nova capa, com dizeres engraçados, que buscam trazer informações, alertas, e

proibições de forma leve; vide exemplo em anexo.

Com "marketing de relacionamento" buscamos o apoio dos nossos usuários/clientes

usando também a abordagem pessoal.  No balcão freqüentemente quando o

usuário/cliente separar textos para xerox ele pede um clips, ou dobrar as folhas que

serão xerocadas, neste momento é que buscamos conscientizá-lo que essa ação é

prejudicial ao documento.  Para isso a participação ativa do pessoal do balcão é

primordial, e como já dissemos, todos foram treinados e incentivados, estando assim

com as ações preservativas internalizadas, graças ao uso do marketing.

Ações pontuais como a acima citada são bastante eficazes, pois o contato pessoal e

individual vem gerando maiores resultados que o uso de cartazes; mas não

dispensamos esse recurso, bem como placas proibitivas, pois esses respaldam a

abordagem pessoal; quando nos dirigimos a um usuário que está cometendo algum

ato que pode prejudicar a integridade de nossos itens, podemos argumentar, apontar

a placa ou cartaz, de forma que ele não tem como dizer que não sabia, que não foi

informado.  Assim buscamos manter um trabalho continuo de educação de nossos

usuários; buscando principalmente a conscientização, convencimento e a

cumplicidade.

Com isso a Biblioteca de Nutrição e Odontologia da UFF, dentro do possível, está

buscando desempenhar as suas atividades, de transmitir informação, se

preocupando também com a preservação da mesma; apesar de como todas as

outras unidades de informação, estar convivendo com a falta de recursos humanos e

financeiros. Pois achamos que é importante a criação de projetos, programas etc.,

que tenham como objetivo a conservação e a preservação dos bens informacionais,

usando a  educação do usuário/cliente com um dos meios.
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Reis, Carvalho e Motta (2004, p. 1) afirmam que:

... norteados por tais preocupações os profissionais envolvidos nos projetos de
extensão voltados para a área de preservação de acervos, vinculados à Escola
de Ciência da Informação (ECI/UFMG) elegeram como escopos de atuação a
dimensão educativa, a difusão de conhecimentos teóricos relativos ao campo,
bem como a realização de pesquisas voltadas tanto para o âmbito mais geral
quanto para a compreensão da situação institucional, haja vista a necessidade
de se instituir no País, de forma sistemática, políticas que contemplem a
preservação do patrimônio histórico-cultural.

Enquanto políticas governamentais, ações institucionais não se efetivam, devemos

no varejo, buscar alternativas para melhor desempenho de nossas funções,

contando com o apoio de todos temos uma grande oportunidade, dentro desse

grande desafio.  O marketing vem se mostrando uma ferramenta bastante eficiente

nesse trabalho.   Continuaremos a aprendendo a usar o marketing a nosso favor,

estratégias novas vão surgindo a cada dia.  É preciso começar.

4 CONCLUSÃO

Concluímos que o sucesso dos Programas de Preservação e Conservação de

acervos dessa Biblioteca está sendo alcançado com o uso do marketing em suas

vária formas. As estratégias de endomarketing, marketing social, e marketing de

relacionamento que estão sendo desenvolvidas vêm estabelecendo um novo

comportamento dos nossos usuários/clientes internos e externos: o de preservador.

Destarte, evidenciamos a necessidade da educação dos usuários/clientes,

intentando proteger os bens informacionais, disponibilizados pelas bibliotecas

universitárias públicas do País. E isto só pode ser feito com a participação de todos
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os envolvidos, que terão de trabalhar juntos a fim de manter as condições de uso da

informação.

As estratégias de marketing, estabelecidas pela BNO, contribuíram para uma ação

coordenada dos programas preservação e conservação do acervo, e garantiu maior

e melhor acesso a informação, visto que com a colaboração de todos, esses

programas puderam funcionar melhor, fazendo com que a biblioteca cumpra suas

funções: preservação x acesso à informação.

ABSTRACTS: It brings results of the Programs of preservation and conservation
of  the collections of the Biblioteca das Faculdades de Nutrição e Odontologia
da Universidade Federal Fluminense. It presents the production of the Program
conservation,  and with this production that stimulating the preservation. It
detaches the strategical paper of the marketing in the Program of qualification of
the staff and the users/customers, created as preservation subprogram.  I
defined social marketing, marketing of relationship, and endomarketing, used for
dumb the behavior of our users/customers.  Appoint strategies of marketing
adopted by the Library.  It concludes that the success of the Programs of
Preservation and Conservation of quantities of this Library must it the use of the
marketing that allowed to the establishment of a new behavior of our
users/customers.  The marketing strategies had contributed for coordinate
action of preservation and conservation of the collections, and guaranteed better
access the information, making with that the library fulfills its functions:
preservation x access.

KEYWORDS: Library planning; Marketing library; Preservation.
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ANEXOS

Lembretes colocada na capa traseira:

Recebi minha 2ª vida...!!!
Por favor, cuide dela:
- Não coloque durex, clips, em mim;
- Não use lápis, canetas, marcadores e etc. em mim;
- Não use sua saliva para me manusear,
- Não guarde papéis dentro de mim;
- Não coma, beba, nem fume junto de mim;
- Não me exponha ao sol, chuva e todas as ações do tempo;

Manuseie-me com carinho e cuidado, esta deve ser minha última vida...!!!

Obrigado...!!!
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