
BR99H0134

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Faculdade de Estudos Sociais Aplicados
Departamento de Ciência da Informação e Documentação

IMPACTO DAS ATIVIDADES DE MARKETING
RELATIVAS À PROMOÇÃO

DE SERVIÇOS NO
CENTRO DE INFORMAÇÕES NUCLEARES DA

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Tese apresentada ao Departamento de Ciência da Informação e
Documentação da Universidade de Brasília como parte dos requisitos para
obtenção do título de Doutor em Ciência da Informação.

SUELI ANGEUCA DO AMARAL

Orientador: Prof. Dr. MURILO BASTOS DA CUNHA

Brasília
1998

l 3 0 - 2 0



Aprovado por:

Tese apresentada ao Departamento
de Ciência da ínfonnação e Documentação
da Universidade de Brasília como requisito

parcial para obtenção do grau de Doutor.

Brasília, 15 de julho de 1998

Prof. Dr. Murilo Bastos daCunTvã^Presidente

Prof. Dr. Silas Marques 4e Oliveira - Membro

Prof. Dr. Guillermo José Asper-Y - Valdés - Membro

Prof. Dr.

Prof. Dr. Sérgio

- Membro

- Membro



À minha mãe,
pelo estímulo recebido, sempre acreditando em mim e

pela sua compreensão dos meus defeitos, falhas e fraquezas.

Com amor e carinho,
Sueli



AGRADECIMENTOS

Acima de tudo agradeço a Deus pela conclusão dessa jornada.

A minha família, aos meus amigos e amigas que participaram e colaboraram em
todos os momentos, quando o apoio é fundamental, meu reconhecimento sincero.
Cada um contribuiu significativamente. De tal modo foram importantes, que mesmo
sem nomeá-los, todos terão a certeza da minha gratidão.

Ao meu orientador sou grata pelo convívio acadêmico e pela disponibilidade em ouvir
meus questionamentos.

Com profundo respeito, agradeço em destaque ao CIN/CNEN e toda sua equipe
pelas condições que tornaram possível transformar minha idéia em realidade. Muito
obrigada, Macedo por acreditar no meu projeto! Obrigada Gildinha, que acompanhou
cada etapa com o mesmo entusiasmo e presteza de atendimento; Nadir, Babi, Sayão,
Odete e toda equipe, pela paciência em atenderem minhas solicitações.

Agradeço ao CID/ FA/ UnB pela oportunidade de realização dessa etapa de
aperfeiçoamento pessoal.

IV



SUMARIO

Abreviaturas e siglas utilizadas ix
Lista de figuras xi
Lista de tabelas xii
Relação de anexos xiii
Resumo xiv
Abstract xv

11NTRODUÇÃO 1

2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 As técnicas mercadológicas no setor lucrativo 4

2.2 Promoção e Comunicação 8
2.2.1 Diferentes atividades de promoção 12
2.2.1.1 Relações Públicas 13
2.2.1.2 Merchandising 15
2.2.1.3 Propaganda 16
2.2.1.4 Publicidade 17
2.2.1.5 Promoção de vendas 18
2.2.1.6 Venda Pessoal 18
2.2.1.7 Incentivos 19
2.2.1.8 Atmosfera 20
2. 2.2 Instrumentos Promocionais 21
2.2.2.1 Amostras 23
2.2.2.2 Cartaz 24
2.2.2.3 Cinema 26
2.2.2.4 Cupons 26
2.2.2.5 Display 27
2.2.2.6 Embalagem 27
2.2.2.7 Jornais 28
2.2.2.8 Listas de correspondência 29
2.2.2.9 Listas telefônicas 30
2.2.2.10 Rádio e televisão 30
2.2.2.11 Revistas 31
2.2.2.12 Selos e vale-brindes 33
2.2.2.13 Telefone 33
2.2.3 Algumas técnicas, ferramentas ou mecanismos promocionais 34
2.2.3.1 Concursos, sorteios e jogos 34
2.2.3.2 Contato pessoal 35
2.2.3.3 Correspondência direta 35
2.2.3.4 Espetáculos e exposições 36
2.2.3.5 Mala direta 37
2.2.3.6 Porta-a-porta 39
2.2.3.7 Prêmios 39
2.2.3.8 Telemarketing 40
2.2.4 Administração da Promoção 41



2.3 Transferência das técnicas mercadológicas para unidades de
informação 46

2.3.1 Marketing e planejamento 46
2.3.2 Marketing direto 50
2.3.3 Promoção: o mais visível 52
2.3.3.1 Atividades promocionais 59
2.3.3.1.1 Relações públicas 63
2.3.3.1.2 Merchandising 64
2.3.3.1.3 Propaganda 65
2.3.3.1.4 Publicidade 68
2.3.3.1.5 Promoção de vendas 68
2.3.3.1.6 Venda pessoal 69
2.3.3.1.7 Incentivos 72
2.3.3.1.8 Atmosfera 73
2.3.3.2 Sugestões de estratégias e táticas promocionais 73
2.3.3.2.1 Evidência de benefícios 74
2.3.3.2.2 Específicas para informação eletrônica 77
2.3.3.2.3 Campanha publicitária 80
2.3.3.2.4 Outras sugestões 81
2.3.3.3 Instrumentos promocionais 82
2.3.3.3.1 Vantagens e desvantagens do uso 87
2.3.4 O gerente da unidade de informação e a promoção 90
2.3.5 Futuro: o desafio profissional 102

3 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA
3.1 Apresentação do problema de pesquisa 106
3.2 Por quê o CIN? 110

4 OBJETIVOS 113

5 PRESSUPOSTOS DE PESQUISA 115

6 VARIÁVEIS
6.1 Independentes: atividades de marketing relacionadas à

promoção 116
6.2 Dependentes : uso do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS pelos

usuários reais 117
6.3 Definições operacionais das variáveis 118

7 METODOLOGIA
7.1 Descrição do método 124

7.2 Decisões sobre o ambiente organizacional 124
7.2.1 Escolha dos serviços 124
7.2.2 Análise dos instrumentos promocionais 126

7.3 Descrição da população 126
7.3.1 Determinação da amostra intencional 127

vi



7.4 Coleta de dados 128
7.4.1 Sobre os gerentes e a gestão administrativa 129
7.4.1.1 Análise documental 129
7.4.1.2 Entrevistas semi-estruturadas 130
7.4.1.3 Questionário respondido pelos gerentes 131
7.4.1.4 Observação simples não-participante 132
7.4.2 Sobre o impacto das atividades de marketing junto aos

usuários 133
7.4.2.1 Questionários remetidos pelo correio 133

7.5 Definições dos termos utilizados 135

7.6 Limitações da pesquisa 137

8 DESCRIÇÃO DO CIN 138

9 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS COLETADOS
9.1 Atividades promocionais 144

9.1.1 Promoção e filosofia administrativa 144

9.2 Decisões gerenciais sobre promoção 146
9.2.1 Características dos gerentes do CIN 146
9.2.1.1 O que os gerentes fazem para tornar conhecida o CIN, seus

produtos e serviços ? 146
9.2.1.2 O que os gerentes fazem para tornar o CIN, seus produtos e

serviços atraentes ? 150
9.2.1.3 Como informam sobre o uso de produtos e serviços de

informação? 151
9.2.1.4 Como divulgam os benefícios dos produtos e serviços de

informação ? 152
9.2.1.5 Como mantém os usuários reais do SONAR-INIS e do

SERVIR-INIS, constantemente, bem informados sobre a
atuação do CIN, seus produtos e serviços ? 152

9.3 Obstáculos na realização das atividades promocionais 160

9.4 Avaliação dos instrumentos promocionais 168

9.5 Impacto junto aos usuários 177
9.5.1 Características dos usuários reais do SONAR-INIS e do

SERVIR-INIS 177

9.6 Análise dos pressupostos da pesquisa 182
9.6.1 Primeiro pressuposto 182
9.6.2 Segundo pressuposto 184
9.6.3 Terceiro pressuposto 188
9.6.4 Quarto pressuposto 192
9.6.5 Quinto pressuposto 197

vii



9.6.6 Sexto pressuposto 200
9.6.7 Sétimo pressuposto 208
9.6.8 Oitavo pressuposto 210
9.6.9 Nono pressuposto 212
9.7 Análise das sugestões dos usuários 215

10 CONCLUSÕES 217
10.1 Primeiro pressuposto 218
10.2 Segundo pressuposto 219
10.3 Terceiro pressuposto 220
10.4 Quarto pressuposto 220
10.5 Quinto pressuposto 220
10.6 Sexto pressuposto 220
10.7 Sétimo pressuposto 221
10.8 Oitavo pressuposto 221
10.9 Nono pressuposto 222
10.11 Resumo das conclusões 223

11 DIRETRIZES PROPOSTAS 226

12 RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES PARA ESTUDOS

FUTUROS 235

13 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 237

14 ANEXOS 244

VIII



ABREVIATURAS E SIGLAS UTILIZADAS

ABACC

AIEA
ANAIS
ARCAL X

ATU
CBPF
CCN
CDTN
CD-PLUS
CD-ROM
CENA
CIN
CNEN
COLAB
COMUT
CTA
CTMSP
DDG
DIDOC/ CIN

DIPRO/ CIN
DITEI/ CIN

EMBRATEL
ETDE
Find/ SVP
FONTE
GECIN/CIN

IBICT
IBQN
IEN
INIS
IPEN
IPT
IRD
LED
MBF
NORMAS
NUCLEN
PUC RJ
REBIE
RENPAC
RLT
RNP

Agência Brasileiro - Argentina de Contabilidade e Controle
de Materiais Nucleares
Agência Internacional de Energia Atômica
Catálogo Coletivo de Anais de Eventos
Catálogo Coletivo de Periódicos Nucleares da América
Latina e Caribe
Atendimento telefônico ao usuário
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas
Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas
Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear
Catálogo Coletivo de Bases de Dados em CD-ROM
Compact Disc Read Only Memory
Centro de Energia Nuclear na Agricultura
Centro de Informações Nucleares
Comissão Nacional de Energja Nuclear
Laboratório de Poços de Caldas
Programa de Comutação Bibliográfica
Centro Técnico Aeroespacial
Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo
Discagem direta gratuita

Divisão de Documentação Técnico-Científica do Centro de
Informações Nucleares
Divisão de Promoção do Centro de Informações Nucleares
Divisão de Tecnologia da Informação do Centro de
Informações Nucleares
Empresa Brasileira de Telecomunicações
Energy Technology Data Exchange
Find S' il Vous Plait
Fonte Convencionais e Alternativas de Energia
Gerência de Informação do Centro de Informações
Nucleares
Instituto Brasileiro de Informação en Ciência e Tecnologia
Instituto Brasileiro de Qualidade Nuclear
Instituto de Engenharia Nuclear
International Nuclear Information System
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo
Instituto de Radioproteção e Dosimetria
Light Emitting Diode
Material Busines&pile
Catálogo Coletivo de Normas Técnicas
Nuclen Engenharia e Serviços S.a

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Rede Brasileira de Informação em Energia
Rede Nacional de Comutação de Pacotes
Relatórios Técnicos de Energia Nuclear
Rede Nacional de Pesquisa

ix



SAE Secretaria de Assuntos Estratégicos
SDI Sistema de Disseminação Seletiva de Informação
SISCAD Sistema de Cadastramento de usuários do CIN
STN Science and Technology Network
UFBA Universidade Federal da Bahia
UFCE Universidade Federal do Ceará
UFMG Universidade Federal de Minas Gerais
UFPB Universidade Federal da Paraíba
UFPE Universidade Federal de Pernambuco
UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul
UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro
UFRJ/ Universidade Federal do Rio de Janeiro / Coordenação do
COPPE Programa de Pós-Graduação Engenharia
UNB Universidade de Brasília
UNESP-Bo Universidade Estadual Paulista - Botucatu
UNICAMP Universidade Estadual de Campinas
USP Universidade de São Paulo



LISTA DE FIGURAS

1 Diferenças entre relações públicas e marketing (Seg. Kotler & Bloom) 14
2 Diferença entre telemarketing e venda por telefone (Seg. Shaw & Stone) 41
3 Sistema combinado de planejamento e marketing (Seg. Weingand, 1987) 48
4 Modelo de vantagem cumulativa da promoção proposto por Cronin, 1981 53
5 Análise dos meios de comunicação interna (Seg. Conroy & Jones) 83-84
6 Análise dos meios de comunicação externa (Seg. Conroy & Jones) 85
7 Geração de mensagens para um programa da Biblioteca sobre aptidão

para alimentar-se (adaptado de Maloney, 1961) 94
8 Tarefas do bibliotecário e do programador visual (adaptado de

Hutchinson & Kirby, 1981) 96
9 Marketing mix : Preço e qualidade 99
10 Pesquisa em computador: Opções de preço/ praça 100
11 Quadro de objetivos, variáveis, pressupostos de pesquisa e perguntas

dos instrumentos de coleta 119-123
12 Uso do contato pessoal pelo CIN 154
13 Uso do correio pelo CIN 155
14 Uso do correio eletrônico pelo CIN 156
15 Uso do telefone pelo CIN 157
16 Uso do fax pelo CIN 158
17 Usuários segundo a profissão 179
18 Usuários por data de cadastramento SONAR-INIS 181
19 Formas do primeiro conhecimento do SONAR-INIS 182
20 Formas do primeiro conhecimento do SERVIR-INIS 183
21 Razão uso SONAR 185
22 Razão uso SERVIR 186
23 Evidência de benefícios pelo CIN 198
24 Importância dos instrumentos promocionais 210
25 Importância das circulares e cartas 211
26 Sobre os pressupostos de pesquisa 223
27 Promoção/ comunicação 229
28 Emissor (Promoção/ comunicação em unidades de informação) 230
29 Mensagem (Promoção/ comunicação em unidades de informação) 230
30 Canal (Promoção/ comunicação em unidades de informação) 230
31 Codificação (Promoção/ comunicação em unidades de informação) 231
32 Receptor (Promoção/ comunicação em unidades de informação) 231
33 Decodificação (Promoção/ comunicação em unidades de informação) 232
34 Resposta (Promoção/ comunicação em unidades de informação) 232
35 Retroalimentação (Promoção/ comunicação em unidades de

informação) 232
36 Ruído (Promoção/ comunicação em unidades de informação) 233

XI



LISTA DE TABELAS

1 Usuários por instituição 178
2 Razão uso SONAR versus Importância conteúdo informativo 187
3 Razão uso SERVIR versus Importância conteúdo informativo 187
4 Razão uso SONAR versus Importância critérios de atendimento 189
5 Razão uso SERVIR versus Importância critérios de atendimento 190
6 Freqüência sugestões SONAR versus Receptividade à sugestão 194
7 Freqüência sugestões SERVIR versus Receptividade à sugestão 194
8 Importância de ouvir críticas SONAR versus Receptividade à

sugestão 195
9 Importância de ouvir críticas SERVIR versus Receptividade à

sugestão 195
10 Conhecer preferências dos usuários versus Receptividade à sugestão 196
11 Uso de canais de comunicação versus Receptividade às críticas 197
12 Importância evidenciar benefícios SONAR versus Evidência de

benefícios 199
13 Importância evidenciar benefícios SERVIR versus Evidência de

benefícios 200
14 Razão uso SONAR versus Critério de pagamento e suficiência da

gratuidade 203
15 Razão uso SERVIR versus Critério de pagamento e suficiência da

gratuidade 204
16 Preço SERVIR-INIS versus Razão uso SONAR-INIS 205
17 Preço SERVIR-INIS versus Razão uso SERVIR-INIS 206
18 Preço SERVIR cópias obtidas no Brasil versus Critério de pagamento

e suficiência da gratuidade 207
19 Preço SERVIR - cópias obtidas no Exterior versus Critério de

pagamento e suficiência da gratuidade 207
20 Importância receber instruções atendimento SONAR versus

Instruções recebidas SONAR 214
21 Importância receber instruções atendimento SERVIR versus

Instruções recebidas SERVIR 215

XII



RELAÇÃO DE ANEXOS

1 Definições operacionais das variáveis 244
2 Roteiro para descrição de serviços de informação 255
3 Folha de cadastro do SISCAD 257
4 Roteiro das entrevistas com os gerentes 258
5 Questionário respondido pelos gerentes 270
6 Carta ao gerente do CIN 276
7 Questionário remetido aos usuários 277
8 Carta aos usuários, remetendo o questionário 284
9 Informações sobre os serviços 285
10 Carta de cobrança aos usuários 286
11 Segunda carta de cobrança (Nos dê um pouco do seu tempo) 287
12 Sugestões dos usuários 288

XIII



RESUMO

Pesquisa de campo exploratória confirmou a filosofia administrativa orientada para o
mercado no Centro de Informações Nucleares (CIN). da Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN), analisando as atividades de marketing referentes à
promoção do SONAR-INIS (de atualização corrente) e do SERVIR-INIS (fornecimento
de cópias), para avaliar o impacto dessas atividades quanto ao uso dos serviços
pelos seus usuários reais. A coleta de dados realizou-se com as técnicas de análise
documental, entrevistas semi-estruturadas com cinco gerentes do Centro, observação
simples não-participante realizadas pela pesquisadora no CIN; questionários
aplicados aos gerentes sobre a filosofia administrativa e questionários remetidos pelo
correio aos 176 usuários, integrantes da amostra intencional. As respostas de 122
usuários (69,31% de índice de devolução) foram analisadas pelo Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS), com margem de erro de 0,05% e 95% de nível de
confiança na apuração dos resultados. Foram verificados nove pressupostos de
pesquisa. Concluiu-se que, o primeiro conhecimento dos serviços havia ocorrido por
meio de circulares ou cartas; o SONAR-INIS não foi considerado como principal fonte
de atualização no desenvolvimento das atividades profissionais por 60,5% dos
usuários; pelo seu conteúdo informativo, o SERVIR-INIS foi considerado como
principal serviço de acesso aos documentos do interesse de 47.8% dos usuários;
para a maioria dos usuários, a principal razão do uso de ambos serviços era a
conveniência e a facilidade de acesso; o principal critério, visando o atendimento
adequado dos serviços, para a maioria dos usuários, era a adequação desses
serviços aos seus interesses de informação; a freqüência de indagação do CIN para
averiguar a satisfação relativa aos serviços, identificar os interesses, necessidades e
expectativas dos usuários para adequar a oferta à demanda era irregular e pouco
freqüente; a preocupação do Centro em conhecer críticas, reclamações e sugestões
foi reconhecida pelos usuários, a maioria dos usuários demonstrou interesse em
receber informações sobre os benefícios de ambos serviços; os preços das cópias
obtidas no Brasil foram considerados razoáveis, mas os das cópias vindas do exterior
foram julgados elevados; o critério mais importante para pagamento de um serviço
era a confiança na informação^ a distribuição de brindes e a veiculação de notícias
pelo rádio foram procedimentos considerados inadequados para divulgação dos
serviços; as circulares, cartas padronizadas ou pessoais foram os instrumentos
promocionais considerados os mais importantes para chamar atenção; o uso dos
canais de comunicação, como veículos para divulgar os serviços deve ser
intensificado; a remessa de instruções para o uso dos serviços foi considerada
adequada; algumas sugestões para o aprimoramento da divulgação dos serviços
foram enviadas pelos usuários, embora no universo pesquisado não tivesse sido
percebido o hábito de remessa de sugestões. Apesar de comprovado o adequado
desenvolvimento das atividades promocionais no CIN, foi proposto um modelo para
melhor entendimento do processo promoção/ comunicação, com o objetivo de
contribuir na fundamentação teórica das atividades promocionais em unidades de
informação. Foram apresentadas recomendações e sugestões para futuros estudos.
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ABSTRACT

Exploratory field research confirms the marketing administration philosophy in Nuclear
Information Center (CIN) of National Commission of Nuclear Energy_ (CNEN),
analyzing marketing activities referring to SONAR-INIS (current awareness) and
SERVIR-INIS (provision of copies), promotion, in order to evaluate the impact of these
activities relating to the use of the services by real users. The data collecting took
place using a technique of documental analysis, semi-structured interviews with five
managers of the Center, simple no-participant observation accomplished by the
researcher in CIN, questionnaires about the administration philosophy applied to the
managers, and questionnaires sent by mail to 176 users of the intentional sample. The
122 users' answers (69,31% of answers rate) were analyzed according^ to the
statistical procedures of Statistical Package of Social Sciences (SPSS), with 0,05% of
error margin, and 95% of confidence level. Nine assumptions of research were tested.
It was concluded that: the first knowledge of the services was by circulars or letters;
SONAR-INIS was not considered as the principal service by its information contents in
order to develop professional activities by 60,5% of the users; SERVIR-INIS was
considered the main service to access the documents related to the interest of 47,8%
of the users; to the majority the most important reason to use both services was the
convenience and facilities to access the services; suitability of interest was the most
important criterion in order to accomplish the appropriate service; the CIN inquiry
frequency to know about users' satisfaction level, their information interests, needs
and expectation in order to adapt information offer to demand was irregular and
seldom; CIN' s concerns about knowing users' critics, complaints and suggestions
was recognized by users; the majority of the users was interested in receiving
information about the benefits of the services; the price of the copies obtained in Brazil
was considered reasonable, but the price of the copies obtained outside of Brazil was
considered high; the most important criterion to pay for an information service was the
information confidence; gifts, and radio news were considered not suitable to promote
the services; circulars and standard or personal letters were considered the most
important promotional instruments to call attention of the users; the communication
channels' use must be intensified; the instructions about the use of the services were
considered appropriate; some suggestions were sent by users in order to improve the
promotion of the services, although making suggestions was not perceived as an habit
among them. Although it was confirmed the appropriate development of promotional
activities in CIN, it was proposed a model to improve the promotion/ communication
process, in order to contribute to theoretical studies of promotional activities in
information units. Recommendations and suggestions to develop future studies were
showed.
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1 INTRODUÇÃO
Em todas as áreas do conhecimento ocorrem iniciativas de organização de eventos de
diversos tipos. De diferentes níveis e para os mais diferenciados públicos, sejam cursos,
seminários, reuniões, encontros, palestras, debates, realizados de forma esporádica ou
sistemática, entre outros fatores relevantes para o sucesso dessas realizações, a
divulgação das iniciativas é crucial. Muitas vezes eventos bem estruturados e
planejados tecnicamente dentro de elevados padrões de qualidade não atingem em toda
plenitude a quantidade de público desejada. Logo, a preocupação em promover
efetivamente qualquer tipo de evento apresenta-se como grande desafio.

Não obstante os problemas relacionados à falta de público, muitas são as queixas dos
problemas referentes à comunicação. Quantas vezes, em eventos realizados fora da
instituição a que pertencemos, tomamos conhecimento de assuntos a ela relacionados?
Quantos acontecimentos ocorrem dentro do mesmo ambiente de trabalho cujas
informações não fluem de maneira ideal para que todos possam conhecer a realidade?
Quantos reclamam de não terem sido informados sobre algum assunto ou reunião?

Na era dos avanços tecnológicos, quando a informação pode ser eletronicamente
disseminada e atingir cada vez maiores populações em menor tempo, nos deparamos
com problemas primitivos relacionados à comunicação.

Tanto a questão da escassez de público nos eventos, quanto os problemas de
comunicação/ divulgação de informações estão intrinsecamente relacionados com as
atividades promocionais. Promoção é a atividade referente à comunicação com o
propósito de fazer conhecer e efetivar o uso ou adoção de um produto, idéia,
comportamento ou serviço. A ótica mercadológica dessas atividades leva ao melhor
conhecimento de qual é o nosso "negócio", questão fundamental na orientação de
marketing. Quando são conhecidas e empregadas as técnicas mercadológicas de
análise e segmentação de mercado, análise do consumidor, organização de um sistema
de informações de marketing, realização de auditoria de marketing^ tomada de decisão
sobre o composto de marketing, tudo fica muito mais fácil. Isto acontece porque, quando
é adotada a orientação mercadológica, as atividades são desenvolvidas com base na
realização de trocas e do efetivo conhecimento do mercado, interesses, necessidades,
expectativas e desejos de seus públicos.

Assim, conseqüentemente, as organizações orientadas para o marketing estão em
melhores condições quanto ao desenvolvimento das atividades de promoção,
entendidas como parte das atividades administrativas dessa orientação.



A partir do momento que Kotier & Levy (1969) admitiram a possibilidade de o setor que
não visa ao lucro adotar a orientação mercadológica, no final dos anos sessenta, essa
condição vem beneficiando todas as organizações desse setor, permitindo melhor
sintonia entre os prestadores de serviços e seus públicos.

As organizações orientadas para o marketing admitem a importância das atividades
promocionais e devem desenvolver essas atividades com o necessário profissionalismo,
seja para promover eventos, a própria imagem da organização, ou produtos e serviços
oferecidos.

Inseridas no setor das instituições que não visam ao lucro, de modo geral, as unidades
de informação, em especial as brasileiras, reclamam da falta de interesse dos usuários
pelos seus produtos e serviços. É claro que essa questão está relacionada a
questionamentos sob os mais variados aspectos, mas entre eles, destaca-se a
confirmada falta de divulgação dos produtos e serviços de informação, sejam eles
manuais ou produzidos com as mais sofisticadas tecnologias disponíveis. Esse assunto
é enfatizado por Cunha (1984)r Silveira (1989) e Amaral (1990), para mencionar alguns
dos autores preocupados com a questão, no Brasil.

A relutância dos profissionais da área de informação na adoção do marketing é
enfatizada por Oliveira (1994). Adaptando-se seu estudo ao enfoque da promoção, foi
possível concluir sobre as razões da timidez no desenvolvimento quase inexistente das
atividades promocionais no setor de informação brasileiro. Essas razões podem estar
ligadas à descrença dos profissionais na promoção; ao desconforto relacionado à
prática do marketing rotulada de anti-ética por alguns estudiosos; à falta do foco das
unidades de informação nas prioridades dos seus usuários; à exagerada e errônea
consideração que informação é importante por si só e não precisa ser divulgada; ao
conhecimento insatisfatório das técnicas mercadológicas pelos profissionais atuantes no
setor; às deficiências curriculares da formação dos profissionais da área de informação;
à escassez de literatura sobre aplicação de técnicas de marketing da informação; à
insuficiente e não consolidada teoria mercadológica no setor; à longa tradição de
gratuidade dos serviços de informação; à falta de preparo dos profissionais relativa à
comercialização, ou até mesmo, à insuficiência da teoria econômica da informação.

Seja qual for a justificativa, a divulgação dos produtos e serviços de informação precisa
ser abordada. Estudos devem ser desenvolvidos, visando ao enriquecimento teórico e
conceituai dessa temática, de modo a propiciar melhores condições aos interessados
em promover a informação.

Nessa perspectiva foi desenvolvida a presente pesquisa Após a revisão de literatura,
apresentaram-se o problema de pesquisa e sua justificativa, seguidos dos objetivos,
pressupostos de pesquisa e variáveis estudadas.



Na metodologia foi descrito o método adotado, incluindo-se as decisões relativas ao
ambiente organizacional e aos serviços escolhidos para o estudo. Em seguda,
descreveu-se a população, apresentando-se os critérios para seleção e determinação
da amostra intencional e foram relatados os procedimentos utilizados na coleta de
dados: análise documental, entrevistas semi-estruturadas, questionários respondidos
pelos gerentes, observação simples não-participante e questionários remetidos pelo
correio aos usuários reais dos serviços integrantes da amostra selecionada. Concluiu-se
o tópico sobre a metodologia com as definições dos termos utilizados e os
esclarecimentos sobre as limitações da pesquisa.

A descrição do Centro de Informações Nucleares (CIN) da Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN), como cenário onde se desenvolveu a pesquisa, antecedeu a
análise dos dados coletados.

Iniciou-se a análise das atividades promocionais, realizadas no CIN a partir da
descrição da filosofia administrativa adotada pelo Centro. As decisões gerenciais foram
apresentadas, respondendo-se as questões de pesquisa formuladas, após a descrição
das características dos gerentes. Os obstáculos enfrentados na realização das
atividades promocionais e a avaliação dos instrumentos adotados para divulgar o
SONAR-INIS (serviço de atualização corrente) e o SERVIR-INIS (fornecimento de
cópias) complementaram a análise da promoção. O impacto dessas atividades junto aos
usuários integrantes da amostra intencional, utilizada pela pesquisa foi analisado após a
descrição das características desses usuários. Finalizou-se com a apresentação da
análise dos dados coletados em relação aos pressupostos de pesquisa.

Após as conclusões sobre as atividades de marketing, relacionadas à promoção do
SONAR-INIS e do SERVIR-INIS e seu impacto junto aos usuários reais desses serviços,
relatadas de acordo com os pressupostos de pesquisa, são sugeridas diretrizes para
promoção de serviços de informação e apresentadas as recomendações e sugestões
para futuros estudos sobre a temática.



2 REVISÃO DE LITERATURA
A revisão de literatura foi organizada em duas partes. A primeira abordou as técnicas
mercadológicas no setor lucrativo. Partindo da conceituação do marketing, foi
comentada sua evolução até o marketing direto. A inter-relação promoção/ comunicação
foi destacada e apresentadas diferentes atividades e instrumentos promocionais, suas
respectivas vantagens e desvantagens de uso. Ao final da primeira parte foi enfocada a
administração da promoção.

A segunda parte referiu-se à transferência das técnicas mercadológicas para unidades
de informação, enfatizando a importância da associação marketing/ planejamento em
um só processo. Foi comentada a promoção como parte mais visível desse processo,
destacando-se as diversas atividades, estratégias, táticas e instrumentos promocionais,
conforme adotados nas unidades de informação. As vantagens e desvantagens de
alguns instrumentos de promoção foram apontadas e o papel do gerente dessas
organizações ficou em evidência, quando enfocada a administração da promoção. O
desafio profissional destacado na visualização do futuro marcou a conclusão do tópico.

2.1 As técnicas mercadológicas no setor lucrativo
No Brasil, comercialização, mercadologia ou mercadização são usados como sinônimos
de marketing, embora sejam termos não satisfatórios para expressar o seu completo
sentido e abrangência. Por outro lado, justifica-se o uso do vocábulo em inglês, pois
além de sua aceitação internacional, desde 1986, a segunda edição revisada e
aumentada do Novo Dicionário da Língua Portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda
Ferreira inclui o anglicanismo na falta de tradução adequada para o português.

Observamos, hoje, o marketing aplicado em todas as áreas. As técnicas mercadológicas
podem estar relacionadas à adoção de qualquer produto ou serviço, ou até mesmo de
uma idéia, programa ou causa social, como melhor alimentação, cuidado com a saúde e
proteção do meio ambiente, entre outras causas.

Diante de tão vastas aplicações, concepções errôneas impedem o entendimento
conceituai com clareza da orientação de marketing.

Penteado Filho (1990, p.ix-xi), no prólogo do livro de sua autoria, Marketing no Brasil
não é fácil, apresenta sete capítulos nada ortodoxos, que reúnem seus ensaios e artigos
devidamente copidescados para enquadrarem-se na obra sobre o assunto. Ele comenta
o que marketing não é, aponta as falhas na importação de um modelo internacional,
auxilia estudantes e jovens interessados na carreira, tece comentários sobre mercado,
consumidores e estratégias para o mercado brasileiro e apresenta algumas das suas
modalidades, como marketing: de serviços, de varejo, bancário, cultural, automobilístico,
na administração pública, político, no futebol, na pequena empresa, de livros, na
arquitetura e decoração, na moda, para profissionais liberais e da própria pessoa.
Embora não se proponha a ser considerado um manual, a leitura é interessante e
divertida, permitindo visualizar a vasta aplicação das técnicas mercadológicas e suas



múltiplas facetas, relatadas com a experiência de um publicitário, jornalista, professor e
poeta, que acredita por meio do marketing, poder contribuir para melhorar e aperfeiçoar
imensamente o sistema econômico e a sociedade na qual vivemos, "se soubermos
apertar os botões certos, nos momentos adequados". O autor fundamenta sua afirmação
com a seguinte premissa: "as coisas são aquilo que fazemos delas e têm a importância
que lhes atribuímos."

Para Kotier (1978, p.24-25)t a razão primordial de as organizações que não visam ao
lucro se interessarem pelo marketing se justifica porque a aplicação das técnicas
mercadológicas proporciona dois benefícios básicos:
(a)satisfação aprimorada do objetivo do mercado-alvo e da comunidade servida pela
organização, mediante a ênfase na mensuração de suas necessidades e desejos; e
(b)eficiência na formação científica e trato das atividades que envolvem o
desenvolvimento do produto, a determinação do seu preço e o modo de sua
comunicação e distribuição.

A principal tarefa da administração de uma organização orientada para o marketing é
determinar as necessidades e desejos do mercado-alvo para satisfazê-los com
adequado design, comunicação e distribuição apropriadas, além de um preço de oferta
competitivamente viável para os produtos e serviços.

Marketing pressupõe a compreensão das necessidades, percepções, preferências,
interesse pela satisfação e padrões de comportamento da audiência-alvo, além da
adequação das mensagens, da mídia, dos custos e das facilidades, a fim de maximizar
suas atividades na área em que é aplicado.

Modernamente, as novas tecnologias aplicadas à informação permitem que enormes e
variadas quantidades de dados sobre pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, sejam
armazenadas em bancos de dados de relevantes informações. Essa evolução associada
às técnicas mercadológicas torna possível agrupar consumidores por dados de
similaridade que possibilitam planejar as mais diferentes operações e atividades de
marketing. O contato direto com os consumidores, conseqüentemente, pode ser
realizado, independente da presença física. Passam a existir oportunidades de contato
direto um-a-um, com muitos consumidores e de modo instantâneo.

Surge assim o marketing direto, confundido por muitos como subespecialidade da
propaganda ou mesmo como visão restritiva do marketing propriamente dito. Poucas
pessoas possuem uma idéia clara do que seja marketing direto.

Bird (1991, p.23), afirma que a maior parte das pessoas pensa imediatamente em mala
direta, quando ouve falar em marketing direto. Outros o imaginam como método de
vendas ou confundem-no com um canal de distribuição, como o de vendas pelo correio.
Além disso, surgiram vários termos para designá-lo, tais como: marketing de resposta
direta, marketing interativo, marketing de diálogo, database marketing, maximarketing,



marketing um-a-um, marketing de relacionamento e, talvez a alternativa mais popular,
marketing com base de dados. O último é o nome proposto por Bird para o marketing
direto, definido por ele como "qualquer atividade promocional que crie e explore um
relacionamento direto entre você e o seu cliente ou comprador como indivíduos." (Bird,
1991, p.23)

Na opinião de Silveira (1992, p-18), o marketing direto despontou como tendência de
comunicação em qualquer tipo de organização na década de 90. A autora afirma que o
sistema de marketing direto foi concebido por Martin Baier, Henry R. Hoke Jr. e Bob
Stone, em 1989. Os três autores consideraram-no como alternativa para os estudos da
aplicação e sistematização do marketing, indicando-o como fator fundamental na
realização dessa tarefa, inclusive pelas organizações que negociam com outras na
transação business-to-businessr ao realizarem suas atividades em relação ao
mercado.

Ao explicar seu ponto de vista sobre a evolução do marketing. Silveira (1992, p.31)
apresenta a proposta de Kotler (1988) relativa aos quatro Ps do marketing mix ou
composto de marketing. Segundo ela (Silveira, 1992, p.31), em 1988, o autor (Kotler,
1988) assegurava que nos anos 90 as estratégias do marketing mix estariam baseadas
na permanente pesquisa dos mercados para alimentar os sistemas de apoio de tomada
de decisão; os produtos teriam competência e qualidade e os serviços seriam
planejados para a tônica das tendências; a política de preços seria determinada pelo
valor dos produtos percebido pelos clientes; a comunicação seria coordenada e dirigida
a grupos específicos de consumidores, pois as formas de venda são muitas; os
provedores e distribuidores seriam considerados como sócios e perseguiriam o mesmo
objetivo da organização.

Assim, a partir dessas assertivas, Kotler (1988) propôs novos quatro Ps, substituindo os
propostos por Jerome McCarthy na primeira edição de seu livro Basic marketing, em
1960, como considerado no prefácio da nona edição do mesmo livro por Mc Carthy &
Perrault Jr. (1984, p.v). A proposta dos quatro Ps de Kotler, apresentada na língua
inglesa, não guardam as mesmas letras iniciais quando traduzida para o português e
por essa razão, é relacionada a seguir no idioma original:
1. probing, valorizando a pesquisa, para entender o mercado consumidor;
2. partitioning, enfocando a segmentação, para fragmentar o mercado em grupos cada

vez menores de consumidores;
3. prioritizing, destacando a prioridade para seleção dos grupos de consumidores de

interesse estratégico para a organização;
4. positioning, ressaltando o posicionamento para desenvolver uma estratégia

diferenciada e competitiva para cada um dos segmentos do mercado da
organização.

Com base na proposta de Kotler (1988), Silveira (1992. p.32) alerta para o fato de que
na década de 90, os novos acontecimentos tecnológicos, sociais, econômicos e
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políticos, entre outros afetarão aqueles que elegerem o conceito de marketing como
estilo de gestão, pois essa escolha implicará a revisão dos meios ou canais e
elementos de marketing.

Assim, a evolução dos meios de comunicação utilizados pelo marketing, possibilitam a
evolução da comunicação massiva para a comunicação personalizada, interativa, um-
a-um. Ao citar Vin Jenkins (1989), Silveira (1992, p.32) evidencia que a comunicação de
massa é vinculada ao processo de apenas uma via, como no monólogo, onde a
comunicação com os consumidores para efeito da retroalimentação na tomada de
decisão é mínima. Por outro lado, na comunicação interativa, as mensagens não são
simplesmente transmitidas ou recebidas, mas é estabelecido um diálogo entre a
organização e os clientes em um processo de duas vias, assegurando um retorno ativo
e permanente para a gestão mercadológica São múltiplas as vantagens agregadas, que
permitirão melhores condições na:
a) possibilidade permanente de diálogo entre o provedor e o cliente;
b) garantia do recebimento de informações para a tomada de decisão;
c) utilização de dados estatísticos, obtidos nas listas e bases de dados para medir e

contabilizar a eficácia da gestão mercadológica.

No entendimento de Silveira (1992, p.36), marketing direto "é um processo de gestão,
que utiliza a comunicação interativa, em forma de diálogo permanente entre a
organização e o cliente, mantendo uma base de dados para registrar e medir a
demanda dos produtos e a adequação do preço, a eficiência dos diferentes meios de
comunicação utilizados, a eficácia da própria comunicação com o cliente e a efetividade
das transações na totalidade do Sistema de Informações de Marketing (SIM). O
marketing direto é também uma alternativa para manter uma relação pessoal e
personalizada com os consumidores, posto que permite sua localização, identificação e
uma comunicação interativa com eles."

Para Bird (1991, p.24-25) o marketing direto é diferente de outras atividades, pois:
a) a propaganda fala a pessoas enquanto massa, não como indivíduos. Igualmente, ela

em geral não exige uma ação imediata. Ela é planejada para fazer as pessoas
ficarem com sentimentos e inclinações de forma a tomarem uma decisão a seu favor
no momento da compra, onde e quando isso acontecer;

b) promoção de vendas é planejada para atingir um efeito imediata sobre as vendas.
Com freqüência utiliza os mesmos meios de marketing direto, por exemplo, mala
direta e ofertas especiais. Gera, com freqüênciaT listas de pessoas que responderam
a promoções. Mas, como normalmente é conduzida visando ao curto prazo, ela não
prossegue na construção de um relacionamento com as pessoas que responderam,
isto é, não as considera como indivíduos a serem reunidos em um banco de dados;

c) relações públicas utiliza a mídia, controlada por outros para criar um clima favorável
de opinião. Pode também criar um banco de dados, por exemplo, respostas a
editoriais.



Na apresentação do livro de Bird (.1991, p.xiii^ Nascimento considera que a manutenção
e ativação do relacionamento com pessoas físicas ou jurídicas conquistadas é feita via
comunicação dirigida para toda a base de dados ou para agrupamentos ou segmentos
dela, usando como ferramentas: os newsletters, as malas diretas, o telemarketing ativo,
as cartas seqüenciais, os eventos reservados etc.

Nascimento (Bird, 1991. p.xiv) é categórico, quando afirma: "o novo marketing direto não
é apenas uma oferta, uma lista, uma peça promocional e uma resposta direta e
mensurável. O novo marketing direto é o marketing de relacionamento continuado entre
uma empresa e uma pessoa (física ou jurídica - business-to-business), que possibilita
a mútua satisfação de interesses com a efetivação de trocas e a sua repetição contínua.
Porém, nem todas as empresas estão aptas culturalmente para adotar o marketing
direto. Por isso, na década de 90, ele será um grande diferencial competitivo; um
método de melhor servir e melhor manter clientes ativos que será adotado apenas pelas
empresas com maior visão, pois, marketing direto hoje, é marketing di-rei-to!"

2. 2 Promoção e Comunicação
Entre as críticas apontadas ao marketing_encontra-se a referente à adoção de práticas
enganosas mormente no terreno das comunicações. Para os que afirmam que a
comunicação de marketingjncentiva e apela para os valores materialistas da sociedade,
Toledo & Santos (1979) argumentam que "a comunicação persuasiva de marketing, em
especial a propaganda, não cria valores sociais de forma muito significativa, nem
provoca mudanças drásticas de atitudes. Na verdade, apenas reflete os valores sociais
existentes e explora as atitudes prevalecentes. Assim sendo, deve-se reconhecer que
quando muito a comunicação de marketing reforça valores e contribui para sua
proliferação, afastando decisivamente a hipótese de ser atribuída a ela toda a
responsabilidade pelos valores materialistas, pelos padrões culturais e pelas atitudes
predominantes na sociedade. A curto prazo, a comunicação de marketing_apenas reflete
os valores sociais e padrões culturais, enquanto a longo prazo, estimula, reforça e
propaga aqueles valores e padrões." (Toledo & Santos, 1979)

Kotler & Roberto (1992, p.231) asseveram que "a promoção e o fornecimento de
produtos sociais, com ou sem uma base de produto tangível, depende muitíssimo da
qualidade da comunicação interpessoal, da interação e do serviço prestado por todos
aqueles que estejam trabalhando numa campanha. A comunicação pessoal está
impregnada praticamente de todas as facetas da promoção e da adoção de produtos
sociais."

Para eles (Kotler & Roberto, 1992t p.231),. as campanhas de mudança social quase
sempre envolvem um fluxo de interações e comunicações intensas entre agentes de
mudanças e adotantes escolhidos como alvo. Esse fluxo de mensagens inclui
informações e instrução, persuasão, aconselhamento e motivação e a prestação de
assistência de serviços aos adotantes. Os comunicadores pessoais de uma campanha
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de mudança social assumem uma variedade de papéis, aí se incluindo os de
motivadores, pesquisadores, mediadores, trabalhadores de campo, voluntários,
profissionais, recrutadores, educadores, conselheiros, missionários, trabalhadores em
extensão, assistentes sociais, prestadores e fornecedores de serviços. Esses papéis
sugerem a variedade de tarefas executadas nas campanhas.

Kotler (1980, p.381) afirma que "alguma comunicação é casual, alguma é projetada para
ser informativa e alguma é projetada para ser persuasiva." Segundo ele, "a
comunicação persuasiva acontece quando um emitente conscientemente desenvolve
sua mensagem no sentido de conseguir um efeito calculado sobre a atitude e/ou no
comportamento do público visado." O mesmo autor assegura que não basta desenvolver
um bom produto, determinar seu preço e torná-lo acessível aos clientes. Para ele, é
preciso desenvolver um efetivo programa de comunicação e promoção, que exigirá um
conceito integrado de comunicação em marketing.

Aos interessados em promover a adoção de um produto por um programa de
comunicação, Kotler & Roberto (1992r p. 199-220) advertem que "o primeiro passo é
diferenciar adotantes escolhidos como alvo enquanto massa e enquanto indivíduos.
Para os adotantes enquanto massa, a técnica mais eficaz ó recorrer às comunicações
de massa. Com relação aos adotantes escolhidos como alvo enquanto indivíduos, o
mais indicado é uma abordagem direta, que inclua tanto as comunicações seletivas
(correspondência direta e telemarketing) quanto comunicações pessoais (comunicação
de viva-voz e de uma pessoa para outra). Esses três canais de comunicação reforçam-
se mutuamente; podem e devem ser usados em conjunto."

De acordo com os autores (Kotler & Roberto, 1992, p.199) a função distintiva da
comunicação de massa "é informar e convencer, num determinado prazo, o maior
número possível de adotantes escolhidos como alvo de como o produto social atende as
suas necessidades e de como ele consegue isso melhor que os produtos alternativos."

Eles lembram que "ao recorrer às comunicações de massa, o especialista em marketing
social tem que tomar cinco decisões:
(1 )os objetivos da comunicação a serem estabelecidos,
(2)o que vai ser dito na comunicação,
(3)como dizè-lo,
(4)onde fazer a comunicação e
(5)as horas certas das comunicações." (Kotler & Roberto, 1992, p.202)

Na opinião de Kotler & Roberto (1992, p.202), "o especialista determina os objetivos da
comunicação a partir dos objetivos da campanha de mudança social, que por sua vez é
estimular a adoção de uma idéia, prática ou ambas, e essa adoção pode referir-se a
uma base de produto tangível ou a um produto intangível. A questão-chave é saber qual
é o processo comportamental dos adotantes escolhidos como alvo que estará,
provavelmente em cena? Se for o de aprendizado, o objetivo da comunicação será



promover a conscientização, a lembrança de uma imagem favorável do produto. Se o
processo comportamental dos adotantes escolhidos como alvo partir de um baixo nível
de envolvimento, o objetivo da comunicação será criar uma conscientização através de
artifícios que atraiam a atenção, para que se possa despertar a idéia de uma adoção por
tentativa do produto."

Quanto à mensagem da comunicação, Kotler &. Roberto (1992, p.202) esclarecem: "a
finalidade de uma mensagem de comunicação é transmitir a noção da superioridade do
produto social na satisfação da necessidade do adotante escolhido como alvo. Essa
finalidade é ilustrada quanto à adoção de um novo produto social, um produto superior e
um produto social substituto."

Preocupados com a investigação das características informativas e persuasivas da
mídia, esses dois autores defendem que a decisão seguinte no planejamento da
comunicação de massa é selecionar os meios de comunicação através dos quais será
transmitida a mensagem. Isto porque, a primeira tarefa é encontrar os meios de
comunicação que atendam às exigências do programa e depois encontrar aqueles que
estejam de acordo com a "personalidade" de um produto social. A mídia faz pesquisas
para avaliar as imagens que as audiências têm dela, já que não teria muito sentido, por
exemplo, utilizar uma revista religiosa para transmitir mensagens pró-aborto. A mídia
tem o potencial de reforçar ou enfraquecer uma mensagem a ser comunicada. Olhar
apenas seu alcance e sua freqüência é ver a mídia simplesmente como um veículo de
distribuição. O especialista em marketing social tem que avaliar os meios de
comunicação por seu apelo e impacto informativo e persuasivo. (Kotler & Roberto, 1992,
p.210)

Para eles, "a hora certa e a distribuição de uma comunicação no tempo é uma decisão
de programação. A meta é sincronizar o momento de transmissão da mensagem através
da mídia com a etapa de hierarquia de efeitos dos adotantes escolhidos como alvo."
(Kotler & Roberto, 1992, p.210)

Outra recomendação dos autores para o especialista em marketing social é lembrá-lo de
testar a posteriori o programa de comunicação de massa elaborado. (Kotler & Roberto,
1992, p.210)

No tocante à promoção pela comunicação seletiva Kotler & Roberto (1992^ p.221)
esclarecem que "as comunicações de massa podem informar e persuadir um grupo
grande de pessoas em pouco tempo. (...) Alguns segmentos de adotantes escolhidos
como alvo, como o pessoal de risco, precisam, todavia, de mais informações ainda que
os outros. Essas informações são fornecidas, provavelmente, por tipos especiais de
meios de comunicação, e não pela mídia de massa. A comunicação seletiva pode fazer
o que a de massa não consegue, ou sejar pode informar e persuadir um conjunto
predeterminado de adotantes escolhidos como alvo de modo interativo e flexível. A
comunicação seletiva - há que se reconhecer - pode ser usada para complementar a
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comunicação de massa, tanto como uma técnica de acompanhamento que dê
informações mais intensivas quanto uma técnica de segmentação de mercado, que
estabeleça com mais precisão os segmentos-aivos de um público de massa que um
especialista em marketing social esteja querendo atingir. As duas técnicas principais de
comunicação seletiva são a correspondência direta e o telemarketing." Eles (Kotler &
Roberto, 1992, p.249-50) também apontam como principais técnicas para desencadear
a adoção de produtos e serviços sociais: amostras dos produtos; cupons, ofertas de
prêmios, concursos e apostas, programas continuados (acumular cupons para receber
um prêmio) e os eventos especiais.

Com relação às expectativas dos adotantes potenciais, Kotler & Roberto (1992, p.260-
261) classificam-nas em: relativas ao pessoal (referentes à solicitude; competência;
cortesia; credibilidade; sensibilidade); relativas ao lugar (referentes ao acesso; à
segurança e aparência) e relativas ao processo (referentes à confiabilidade e
comunicação).

Quanto ao emprego da comunicação de massa para mudar atitudes ou comportamentos
do público, Kotler & Roberto (1992) apontam alguns fatores capazes de diluir o impacto
dos meios de comunicação de massa:
a) fatores relacionados com o público, como a apatia, o defensivismo e a incapacidade

cognitiva;
b) relacionados com a mensagem, como as mensagens que não transmitem vantagens

motivadoras reais aos cidadãos de forma a atrair atenção;
c) ligados à mídia, como a incapacidade de usar os veículos apropriados de

comunicação na hora certa ou de forma eficaz, ou a incapacidade de atingir os
adotantes escolhidos como alvo através da mídia, aos quais eles são mais receptivos;

d) os relacionados com o mecanismo de resposta, como a incapacidade de proporcionar
aos cidadãos receptivos e motivados, uma maneira fácil e conveniente de responder
positivamente aos objetivos de uma campanha e pôr em prática as suas intenções.

Sobre campanhas que não conseguiram êxito, Kotler &. Roberto (1992, p.12) mencionam
o trabalho de Rothschild (1979), que apresenta comentários considerando determinados
fatores como a causa do fracasso. Os fatores, comentados são:
1. envolvimento com a situação, jogar lixo no chão não é importante ou é de pouco

interesse para a maioria das pessoas;
2. envolvimento duradouro: as pessoas em geral tinham pouco envolvimento prévio com

a questão;
3. benefícios/ reforçadores: o comportamento contrário a jogar lixo no chão gera apenas

pequenos benefícios pessoais e satisfação para a maioria das pessoas e não leva a
um senso de eficácia pessoal, pois a limpeza do lixo depende da ação coletiva de
muitas pessoas;

4. custos: um comportamento contrário a se jogar lixo no chão pode acarretar custos e
incômodo pessoais;
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5. benefício/ custo: a razão benefício/ custo para quem nâo joga lixo no chão ou para
quem o recolhe é baixa;

6. demanda anterior: a demanda de um ambiente limpo não é grande nem universal;
7. segmentação: a mensagem que pede um comportamento contrário a se jogar lixo no

chão não pode ser geral. Tem que ser direcionada em separado para cada grupo de
adotantes escolhidos como alvo.

Na opinião de Cobra (1986r p.333-334) "o impacto da persuasão, que poderá levar o
consumidor à compra de um produto ou serviço dependerá do grau de exposição do
consumidor à mensagem publicitária, do grau de compreensão do conteúdo e estrutura
dessa mensagem, dos efeitos cognitivos da repetição, do recall e do impacto do
comercial, do grau de educação e dos fatores demográficos do espectador-consumidor,
da credibilidade da fonte emissora dos comerciais, da atenção despertada pelo
comercial, e da adequação da mídia para atingir os públicos-alvos."

Todos os pontos de vista apresentados conduzem a perceber a estreita relação entre
promoção e comunicação.

2. 2.1 Diferentes atividades de promoção
A promoção pode realizar-se de diferentes maneiras. Podem ser consideradas como
atividades de promoção ou promocionais as diversas e variadas possibilidades, formas
ou técnicas mercadológicas para realizar a promoção. Cada autor interpreta a promoção
a seu modo, e, de acordo com sua própria concepção, apresenta sua classificação para
essas modalidades de promoção, elencando algumas ou todas as seguintes atividades
ou técnicas promocionais: relações públicas, merchandising, propaganda, publicidade,
promoção de vendas, venda pessoal, incentivos e atmosfera.

Em 1978, Kotler (1978, p.211) classificou as modalidades de promoção em:
propaganda, publicidade, contato pessoal, incentivo e atmosfera. Em 1998, no seu livro
em parceria com Armstrong (Kotler & Armstrong, 1998, p.318) admite que "o marketing
moderno exige mais do que apenas desenvolver bons produtos, colocá-los à disposição
dos consumidores-alvo e definir preços atrativos. As empresas precisam também
comunicar-se com os clientes e o que é comunicado não deve ser deixado ao acaso. O
programa total de comunicação de marketing de uma empresa, chamado mix de
promoção, consiste na combinação específica de propaganda, promoção de vendas,
relações públicas e venda pessoal que a empresa utiliza para perseguir seus objetivos
de propaganda e marketing."

Na concepção de Cobra (1985, p.613)t os componentes básicos do composto
promocional são: propaganda, publicidade, merchandising, relações públicas e
promoção de vendas.
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Para Las Casas (1987, p.247) a promoção é realizada mediante; propaganda, venda
pessoal, promoção de vendas, merchandising, e relações públicas.

No capítulo sobre decisões de promoção, Enis (1983, p.259) considera: venda pessoal,
propaganda, publicidade e promoção de vendas.

A realização dessas atividades promocionais é efetivada de acordo com a estratégia de
marketing, que é o conjunto de ações e atitudes, tendo como princípio fundamental
captar e manter clientes dos produtos e/ou serviços, quando aplicadas técnicas
mercadológicas. Referem-se à forma, estrutura e planejamento dessas técnicas.

Tática de marketing é a ação, no nível operacional de execução, para efetivar ou
colocar em prática as estratégias de marketing e/ou atividades de promoção, utilizando
os instrumentos promocionais como meios, canais, veículos ou mídias para tal fim.

Nessa linha de raciocínio, instrumentos de promoção ou promocionais são os diversos
tipos de meios, veículos, canais e mídias utilizados,para realizar as diferentes atividades
de promoção.

Assim, uma organização orientada para o marketing pode por exemplo optar em realizar
atividade de promoção de relações públicas, adotando a estratégia de marketing
denominada relacionamento, visando a valorizar a condição de estar perto do
consumidor, atendendo seus interesses e necessidades. Para operacionalizar a
estratégia escolhida, poderá adotar, por exemplo, a tática do contato pessoal, utilizando
como instrumentos promocionais os próprios funcionários que trabalham no atendimento
ao público, que receberão a devida orientação para executar a tarefa.

A seguir são descritas as diversas atividades promocionais.

2. 2.1.1 Relações Públicas
Kotler & Bloom (1988, p.286) consideram "relações públicas coma a função de
administração que avalia atitudes públicas, identifica as políticas e os procedimentos de
um indivíduo ou de uma organização com o público interessado e executa um programa
de ação para conseguir entendimento público e receptividade."

Ampliando essa concepção, Kotler &. Armstrong (1998h p.318) admitem com as relações
públicas o desenvolvimento de bom relacionamento com os vários públicos da empresa
pela obtenção de publicidade favorável, construção de uma "imagem corporativa" e a
manipulação ou afastamento de rumores, histórias ou eventos desfavoráveis.

Em outras palavras, Cobra (1985, p.613) define relações públicas como o "processo de
informação, de conhecimento e de educação, com fim social, utilizando-se, para tanto,
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técnicas para conseguir a boa vontade e a cooperação de pessoas com as quais uma
entidade trata ou depende."

Segundo Kotler & Mindak (1978), a visão tradicional das duas funções é a de que elas
são diferentes nas suas perspectivas e capacidades. Marketing existe para perceber,
servir e satisfazer as necessidades do consumidor como lucro. Relações públicas
existem para produzir boas coisas aos vários públicos da companhia, a fim de que
esses públicos não interfiram na habilidade da organização para alcançar lucro. Eles
afirmam que o embasamento educacional das duas práticas diferem consideravelmente,
gerando quase duas culturas diferentes. Asseguram que os profissionais de marketing,
na maioria, são treinados nas escolas de negócios, onde adquirem habilidades em
economia, análises quantitativas e de comportamento. São treinados para ser
orientados para o lucro nas suas atividades de planejamento e normalmente se expõem
pouco sobre o tema de comunicação e mídias de massa. Por outro lado, os praticantes
das relações públicas vêm das escolas de jornalismo, onde se espera antes de aprender
as capacidades dos meios, os profissionais sejam bons oradores, conheçam a
gramática e saibam escrever sumários orientadores. Por isso, muitos jornalistas, não
encontrando oportunidades no jornalismo ingressam nas atividades de relações públicas
como segunda opção. Eles normalmente vêm com um pouco de treinamento em análise
política, econômica e social e alguns deles, desenvolvem atitudes contrárias aos
negócios.

Justificam, dessa forma, entre os profissionais de marketing e os de relações públicas, o
desenvolvimento generalizado de estereótipos das profissões, uns menosprezando os
outros: os relações públicas restringem Q marketing às vendas e os marqueteiros
afirmam que relações públicas são realmente publicidade.

As diferenças importantes entre relações públicas e marketing foram apresentadas por
Kotler & Bloom (1988, p.287), ficando reunidas e adaptadas da seguinte forma, na figura
a seguir.

RELAÇÕES PÚBLICAS
Instrumento de comunicações

Procuram influenciar atitudes

Não definem os objetivos da
organização

MARKETING
Inclui necessidade de avaliação,
desenvolvimento de serviço, fixação de
honorários e distribuição
Procura conduzir a comportamentos
específicos, como levar à compra e
proporcionar encaminhamentos
Está intimamente envolvido na definição
de missões, mercados-alvo e serviços

Fig. 1 Diferenças entre relações públicas e marketing (seg. Kotler & Bloom)
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Cobra (1986, p.329) considera como atividades de relações públicas:
a) relações com a imprensa, visando a obter notícias acerca de produtos, pessoas ou

serviços da empresa;
b) comunicações da corporação com o objetivo de difundir, interna e externamente,

comunicações que tornem a instituição mais conhecida e aceita pela comunidade;
c) lobismo, envolvendo relações com os legislativos e órgãos do governo para propor e

obter dispositivos de lei e regulamentos favoráveis; e
d) preservação da imagem da empresa, mantendo o setor de comunicações sociais

atento a tudo que possa direta ou indiretamente envolver o nome da empresa.

2. 2.1. 2 Merchandising
De acordo com Sant'Anna (1995, p.21), merchandising é o planejamento promocional
do produto antes de ser lançado no mercado. É a preparação da mercadoria para torná-
la adequada à necessidade do consumidoF e ao seu caminhar pelos canais de
distribuição comercial. É o estudo do produto em sr.

A American Marketing Association define merchandising como a operação de
planejamento necessária para se pôr no mercado o produto ou serviço certo, no lugar
certo, no tempo certo, em quantidade e preço certos.

Segundo Sant'Anna (1995, p.23) é quase inexistente sua fronteira com a promoção de
vendas e, por isso, é sempre confundido com esta, além de ambas atividades atuarem
no ponto de venda. Entretanto, merchandising usa a promoção como seu meio para
efetivar sua estratégia e para dar consecução a esta recorre, muitas vezes, às ações
promocionais dirigidas a balconistas, lojistas, revendedores e consumidores finais, ou a
todos eles.

Entre as técnicas utilizadas, a mais simples e mais importante operação é a exibitécnica.
Embalagem, design, destaque, boa exposição, arrumação, material promocional,
decoração, enfim tudo pode ditar o destino do produto. Seriam todos os aspectos de
venda do produto ou serviço ao consumidor, prestados através de canais normais, do
comércio através de meios que não sejam os veículos de publicidade. É a presença de
produtos na televisão, que são consumidos pelos artistas e pelo público espectador, o
cartaz que surge num cenário. (Sant1 Anna, 1995, p.23-24)

Na opinião de Cobra (1985, p.613), merchandising compreende um conjunto de
operações táticas efetuadas no ponto de vendaT para se colocar no mercado o produto
ou serviço certo, na quantidade certa, no preço certo, no tempo certo, com o impacto
visual adequado e na exposição correta. Envolve embalagem, displays, técnicas de
preços e ofertas especiais. Pode ser executada sem o auxílio do vendedor, por
promotores ou demonstradores ou por uma ação conjunta desses no ponto de venda, ou
através da televisão, cinema, revista etc_ É basicamente cenário.

15



As técnicas de merchandising^ de acordo com Cobra (1986, p.326-7) envolvem os
seguintes processos:
1. exibição do produto ou exibitécnica;
2. demonstração do produto;
3. degustação do produto;
4. espaço no ponto de venda;
5. estoque no ponto de venda (não deve insinuar que há peças demais);
6. embalagem;
7. posição do produto;
8. preço;
9. propaganda no ponto de venda.

2. 2 .1 . 3 Propaganda
Kotler (1980, p.397-398) define propaganda, como "qualquer forma pagae impessoal de
apresentação e promoção de idéias, bens e serviços, por um patrocinador identificado."

Para o mesmo autor, a propaganda "envolve mídias, tão variadas como espaço em
revistas e jornais; rádio e televisão; outdoors (tais como cartazes, luminosos,
propaganda aérea); mala direta; novidades (caixas de fósforo, blocos, de rascunho,
calendários); decalques (automóveis, ônibus); catálogos; listas telefônicas e páginas
amarelas; programas e cardápios, e circulares. Pode ser executada com finalidades tão
diversas como a fixação do nome da empresa a longo prazo (propaganda institucional),
desenvolvimento de marca, a longo prazo (propaganda de marca), divulgação de
informações sobre uma venda, serviço ou acontecimento (propaganda classificada),
anúncio de uma venda especial (propaganda.de vendas) e assim por diante." (Kotler,
1980, p.398)

Cobra (1985, p.653) distingue a propaganda em: direta e de pedido pela correio. Para
ele, propaganda direta é qualquer forma de propaganda entregue diretamente a
consumidores definidos, consumidores potenciais,, mediante a força de vendas, efetuada
por revendedores ou outros meios. É normalmente- reproduzida errv quantidade e pode
ser utilizada para vender, educar ott-eonstrutf tmsrmagemde marca ou de-empresa.

No caso da propaganda de pedido pelo correio, Cobra (1985, p.653) inclui o método de
venda quando o produto é promovido pela propaganda e o pedido do consumidor é
encaminhado pelo correio. Nesse caso, não há qualquer venda pessoal. Os meios de
divulgação podem ser jornais ou revistas.

Ao citar Levy (1970), Kotler (1980, p.398-399) enumera como qualidades da
propaganda:
1. apresentação pública: diferentemente da venda pessoal, é um modo altamente

público de comunicação. Sua natureza pública confere um tipo de legitimidade ao
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produto e, também, sugere uma oferta padronizada. Em virtude de muitas pessoas
receberem a mesma mensagem, os compradores sabem que seus motivos para
adquirirem o produto serão publicamente entendidos;

2. difusão: é um meio difuso que permite ao vendedor repetir diversas vezes a sua
mensagem. Também permita ao comprador receber e comparar as mensagens de
vários concorrentes. Em grande escala feita por um vendedor, diz algo de positivo
sobre a popularidade e o sucesso do vendedor;

3. expressividade ampliada: proporciona oportunidades para a dramatização da
empresa e de seus produtos através do engenhoso uso da impressão, do som e da
cor. Às vezes, o próprio sucessa da instrumento-quanto à expressividade poderá no
entanto, diluir ou desviar atençãe-damensagemt

4. impessoalidade: a propaganda, apesar de ser pública, difusa e expressiva, não
poderá ser tão convincente como um vendedor ao vivo. A audiência não se sente
obrigada a prestar atenção ou a responder. É capaz apenas de realizar um
monólogo, e não um diálogo com-o-receptor.

2.2. 1.4 Publicidade
Na concepção de Kotler (1980, p.397-398), publicidade é "o estímulo impessoal da
procura para um produto, serviço ou negócio, pela divulgação de notícias
comercialmente significativas sobra a mesma numa mídia impressa ou conseguir
apresentação favorável da mesma no rádio, televisão ou no palco e que não seja pago
pelo patrocinador."

Segundo Kotler (1980, p.4Q0)t "por causa do potencial de vendas, de uma boa
publicidade, muitos vendedores passaram a fazer um uso deliberado da publicidade ou
da "propaganda gratuita". Isto significa a preparação de relatos e reportagens de
notícias da empresa ou do produto e tentar interessar a imprensa a usá-la. As empresas
chegaram à conclusão de que há necessidade de habilidades espaciais para se
escrever uma boa publicidade e "atingir" a imprensa e entregaram esse trabalho a
profissionais de relações públicas. Em virtuda de seus salários e do custo, a publicidade
deixa de ser gratuita."

As qualidades da publicidade apontadas por Kotler Cl980, p.400) são:
1. "alto grau de veracidade: os artigos de jornais e as reportagens parecem aos leitores

relatos autênticos, originados das pesquisas da própria mídia Portanto, os leitores
provavelmente considerarão os artigos de jornais sobre produtos e empresas como
tendo um grau mais alto de veracidade do que se aparecessem patrocinados por um
vendedor;

2. estar desprevenido: a publicidade pode atingir muitos compradores em potencial que,
de outra forma, evitam os vendedores e as propagandas. Isto acontece porque a
mensagem está embalada de tal maneira que o atinge como uma notícia, em vez de
uma comunicação direta de vendas;
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3. dramatização: a publicidade tem, como a propaganda* potencial para a dramatização
de uma empresa ou de um produto." (Kotler, 1980, p.400)

2. 2.1. 5 Promoção de vendas
Kotler (1980, p.397-398) considera como promoção de vendas aquelas atividades de
marketing que não são de venda pessoal, propaganda e publicidade, que estimulam as
compras dos consumidores e a eficácia dos revendedores, tais como displays, shows,
exposições, demonstrações e diversos esforços não periódicos de vendas que não se
incluem na rotina normal. Resumindo, Kotler & Armstrong (1998, p.318) incluem como
promoção de vendas os incentivos de curto prazo para encorajar a compra ou venda de
um produto ou serviço.

No entendimento de Cobra (1985, p.613), promoção de vendas é "qualquer atividade
que objetiva incrementar as vendas, do tipo não-pessoal, mas que freqüentemente inclui
a propaganda."

Segundo Sant'Anna (1995, p. 25), a promoção de vendas atua para:
(a) acelerar as vendas;
(b) bloquear a penetração da concorrência;
(c) aditar novas razões de consumo;
(d) reativar um produto cujas vendas tenham entrado em declínio;
(e) divulgar um novo produto;
(f) aumentar a eficiência e a eficácia da força de vendas;
(g) injetar estímulos na rede de intermediários.

Quando se refere à promoção de vendas, Cobra (1985, p.671-675) recorda que este
tipo de promoção "é muito confundida no Brasil com propaganda, merchandising e até
mesmo com simples descontos de vendas." Para esclarecer o assunto, ele apresenta
algumas sugestões de promoções de venda, tais como: roda da sorte; leilão maluco;
cartão de desconto; balões; festival de comida; exposição de arte; semana sertaneja,
nordestina, sulina, baiana; projeto de grupo; tráfego de loja; promoções juvenis;
aniversário da loja; reembolso.

Outras sugestões relativas à promoção de_ vendas, são apresentadas por Las Casas
(1987, p.253-55), como: exposição e feiras; amostras; prêmios e vale-brindes; cupons;
concursos e jogos; e outros tipos, como desfiles, de modas, shows, semanas especiais,
exposições, aniversários, promoções dirigidas.

2. 2.1. 6 Venda pessoal
No que diz respeito à venda pessoal, Kotler (1980, p.397-398) a define como
apresentação oral em um diálogo com um ou mais compradores em perspectiva, com o
propósito de realizar vendas.
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Kotler & Armstrong (1998t p.318), além de entenderem a venda pessoal como a
apresentação pessoal da força de vendas da empresa com o propósito de fazer vendas,
afirmam que a venda pessoal estabelece relações com os clientes.

Logo, na opinião de Kotler (1980, p.399) "a venda pessoal poderá ser usada com muitos
propósitos, tais como: o de criar a consciência sobre o produto, o de despertar o
interesse, desenvolver a preferência pelo produto, a negociação de preços e outras
condições, a realização da venda e proporcionar um reforço de pós-venda."

Ao considerar o trabalho de Levy (1970), Kotler (1980, p.399) aponta como qualidades
da venda pessoal:
1. confronto pessoal:, a venda pessoal envolve um relacionamento vivo, imediato e

interativo, entre duas ou mais pessoas. Cada parte é capaz de observar, de perto, as
características e as necessidades do outro e fazer ajustes imediatos. Cada parte
possui a potencialidade para ajudar ou prejudicar o outro, pelo seu interesse ou falta
do mesmo e isso poderá produzir tensão no encontro;

2. cultivo: a venda pessoal permite que todos os tipos de relacionamentos surjam,
estendendo-se de um relacionamento normal de venda a uma profunda amizade
pessoal. Na maioria dos casos, o vendedor estará numa posição diferente da do
comprador; deve usar a habilidade para o convencer. O vendedor, às vezes, estará
tentado a fazer pressão ou a dissimular a fim de conseguir o pedido, mas de uma
maneira melhor irá considerar os interesses.pessoais a longo prazo do cliente;

3. resposta: a venda pessoal, em contraste com a propaganda, faz com que o
comprador se sinta obrigado a alguma coisa por ouvir o vendedor ou ocupar seu
tempo. Ele tem uma necessidade maior em atender e responder, mesmo que a
resposta seja um educado "muito obrigado".

2. 2 .1 . 7 Incentivos
Incentivos são artigos de algum valor financeiro, acrescentados a uma oferta para
encorajar alguma reação manifesta de comportamento (Kotler, 1985, p.212).

Ao tratar dos incentivos, Kotler & Roberto (1992 .̂ p.224) apresentam como principais
categorias:
(A) os de redução do risco, cujas duas formas mais populares são a oferta para a
experiência gratuita e a garantia da devolução do dinheiro ;
(B) os artigos gratuitos e
(C) os incentivos econômicos, que têm, pelo menos, três formas:

a) oferta de desconto que apela para o senso de barganha do adotante,
b) oferta de liquidação ou, com efeito, um desconto por tempo limitado,
c) oferta de amostra, que pode ter um preço simbólico, visando a acabar com a

desconfiança do valor do produto social, ou ser gratuita, podendo ainda
distinguir entre os adotantes. escolhidos como alvo, os meramente curiosos
daqueles que de fato estão interessados.
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Segundo os autores (Kotler & Roberto, 1992, p.223-224), o objetivo da promoção, não é
só convencer, mas induzir os adotantes a fazer algo para adotar um produto. Por sua
vez, a oferta pode não envolver uma base de produto tangível e sim um produto social
com uma série de incentivos para levar os adotantes escolhidos como alvo a agirem, ou
seja, darem um telefonema, preencherem e devolverem um cupom, assinarem um
requerimento, etc. Assim, quanto mais atraentes forem os incentivos, mais provável será
a ação. Portanto, escolher o conjunto certo de incentivos é uma atividade importante e
crítica.

Em 1998, Kotler & Armstrong (1998, p.31&V admitiram que a venda pessoa] inclui
apresentações de vendas, exposições industriais e programas de incentivo.

De acordo com Cruz (1997), o incentivo envolve tanto marketing quanto recursos
humanos, quando se pode visar o aumento da produtividade de um grupo, oferecendo
prêmios em troca de metas atingidas. Desta forma é tratado o marketing de incentivo,
cujo processo pode parecer simples, mas, na realidade não é, especialmente quando se
trata de empresas conservadoras, que ainda pensam que o salário no fim do mês, o
tíquete alimentação, a creche ou o seguro saúde bastam para estimular o funcionário a
se superar. Trata-se de uma atividade relativamente nova no Brasil, pois o mercado de
empresas que criam campanhas de incentivo ainda não está muito definido.

Marcis (1997) indica como aspecto fundamental a necessidade de planejamento e que
a estrutura do programa não seja complexa, pois deve ser facilmente compreendida por
todos. Outro fator importante é a seleção do_ prêmio, definindo um tipo que possa ser
sempre bem lembrado pela pessoa que o mereceu.

2. 2 .1 . 8 Atmosfera
Kotler (1978, p.212) identifica como atmosferas, os "esforços para projetar o local de
compra ou consumo, através de uma forma calculada para criar efeitos cognitivos e/ou
emocionais específicos nos compradores ou consumidores".

A organização deve pensar em como a atmosfera de seu estabelecimento poderá
promover o relacionamento desejado com os seus clientes. Todas as impressões e
sugestões visuais ou de outra espécie, emanadas do estabelecimento físico podem ser
consideradas quando o cliente entra em contato com o pessoal e Q estabelecimento
físico da organização. É nessa oportunidade que^o consumidor define a organização. A
forma de vestir do pessoal, o arnbiente-físico-qttant&à iluminação, ventilação, mobiliário,
entre outras são condições observadas e podem afetar o interesse e a percepção do
cliente, favorável ou desfavoravelmente.

Planejar adequadamente a atmosfera requer atenção para :
a) definir o mercado-alvo e os efeitos procurados;
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b) especificar os elementos do local físico que deverão realizar as cogniçôes e os
efeitos pretendidos nas audiências-alvo. Os elementos incluem a estrutura exterior, o
espaço interior, displays especiais a apresentação do pessoal. Envolve arquitetura do
prédio, decoração interna e roupagem;

c) considerar e selecionar entre elementos sensoriais,. os. específicos que proporcionem
os efeitos desejados. Elementos visuais para projetar a atmosfera incluem cor, brilho,
tamanho e formas. Os auditivos- ceferem-sa a_ sons,, volumes e tonalidades^. Os
olfativos incluem odor agradável e sensação de frescor. Entre os elementos táteis
figuram a maciez, calmaria Ô. temperatura. O goato não se aplica diretamente à
atmosfera, que é vista, ouvida, cheirada e sentida, mas não saboreada, embora
alguns componentes possam ativar gostos memorizados. (Kotler, 1978, p.231)

Seja qual for a atividade promocional a realizar-se, a tipologia dos instrumentos de
promoção permite amplo leque de opções a serem examinadas em busca da melhor
alternativa a ser adotada.

2. 2. 2 Instrumentos Promocionais
São várias as maneiras de classificação dos instrumentos, veículos, mídias ou meios
promocionais.

De acordo com Sant' Anna (1995, p. 194), veículo: "é todo o meio, forma ou recurso
capaz de levar ao conhecimento do grupo consumidor a mensagem publicitária."
Acrescenta que as palavras mídia (de medium - meio) ou veículo, ou meio é que
designam o elemento material que divulga a mensagem."

Sant1 Anna (1995, p. 194-195) classifica os veículos em:
1 veículos visuais (para serem lidos ou vistos):

a) imprensa: jornais, revistas e periódicos especializados,
b) ar livre (outdoor): cartazes: painéis e luminosos,
c) publicidade direta: prospectos, folhetos, cartas, catálogos e congêneres,
d) exibições: displays, vitrinas e exposições;

2 veículos auditivos (para serem ouvidos):
a) rádio e alto-falantes;

3 veículos audiovisuais (para serem ouvidos e vistos):
a) televisão, cinema e audiovisual (slides ou vídeos);

4 veículos funcionais (para desempenharem umadadafunção):
a) amostras, brindes e concursos.
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O mesmo autor garante que "de pouco valerá uma boa peça publicitária se os veículos
escolhidos para divulgá-la não forem adequados ao seu meio peculiar de expressão e
não atingirem o público capaz.de interessar-se peJa coisa anunciada e com capacidade
aquisitiva para comprá-la." (Sant' Anna, 1995. p. 195)

De Felippe Junior (1994) prefere classificar as. mídias pela maneira de propagação em:
a) mídias eletrônicas: rádio e televisão,
b) mídias impressas: jornais e revistas,
c) mídias alternativas (abrangem todos os outros meios): painéis, outdoors, encartes e

malas diretas.

Segundo Kotler & Armstrong (1998, p.321-322). há dois tipos de canais de comunicação:
pessoais e impessoais. Nos canais de comunicação pessoal, duas ou mais pessoas
comunicam-se diretamente, face-a-face, por telefone ou mesmo pelo correio. Quando se
referem ao canal de comunicação impessoal os autores (Kotler & Armstrong, 1998,
p.321-322) tratam da mídia que transmite, mensagens sem contato pessoal ou
retroalimentação; incluindo nessa categoria as principais mídias, atmosferas e eventos.
Nessa concepção, os canais de comunicação, pessoal são eficientes porque permitem
um contato direto e pronta retroalimentação. Quanto aos canais impessoais, a principal
mídia é composta pela imprensa (jornais, revistas, mala direta), teledifusáo e
radiodifusão (rádio, televisão), e mídia visual (outdoors, cartazes, posters). As
atmosferas compreendem os ambientes projetados que criam ou reforçam as
inclinações do comprador à compra de um produto e os eventos são as ocorrências
projetadas para transmitir mensagens ao público-alvo.

Na opinião de Sant' Anna (1995, p. 194), a estratégia de mídia dependerá, antes de
tudo, do objetivo destinado à própria mídia, no contexto geral do objetivo publicitário.
Trata-se de garantir a transmissão mais eficaz, para que se atinja o objetivo de
propaganda, isto é, aquela que fornecerá melhor relação entre o investimento, a
quantidade, a qualidade, a intensidade, a freqüência e a rapidez com que os
consumidores serão atingidos.

Genericamente, Sant1 Anna (1995, p. 195) assegura que o melhor veículo para uma dada
campanha é aquele que atinge maior número dos consumidores visados, do modo mais
expressivo, mais rapidamente e ao menor preço por cabeça. Entretanto, alguns fatores
são determinantes na seleção de veículos:
a) público visado;
b) âmbito da campanha (nacional ou local);
c) a natureza do produto: caráter sazonal de seu consumo; ritmo de compra,

qualidades que devem ser demonstradas, restrições jurídicas;
d) a atividade publicitária dos concorrentes;
e) a natureza da mensagem; mídia e mensagem não podem ser desassociadas;
f) a oportunidade;
g) prestígio do veículo;

22



h) a verba disponível;
i) tipo de distribuição;
j) a necessidade de influenciar revendedores.

A diversidade e multiplicidade dos instrumentos promocionais como meios, veículos,
canais e mídias para realizar atividades de promoção é grande. O mesmo instrumento
promocional, como a televisão, por exemplo, pode ser utilizado como mídia de
propaganda, de publicidade ou de relações públicas, para citar apenas um exemplo.

É comum o uso combinado de instrumentos, promocionais. No stand de um congresso,
que pode ser considerado por st só-um instrumento de promoção, podem estar expostos
cartazes, faixas, ou haver distribuição de folders, folhetos e outros materiais, também
por si só, instrumentos promocionais.

Embora a diversidade desses materiais seja quase inesgotável, alguns tipos serão
descritos, com os devidos comentários de seus pontos positivos e negativos, pois,
qualquer que seja a atividade realizada e_ independentemente do instrumento
promocional escolhido, é importante reconhecer as vantagens e desvantagens do seu
uso para saber selecionar os que melhor se adaptam à_ natureza da mensagem, sendo
capaz de fazer boa cobertura do grupo consumidor selecionado.

2. 2. 2.1 Amostras
No entendimento de Kotler & Armstrong (1998, p.352), amostras são ofertas de uma
certa quantidade de um produto a ser experimentado. Algumas amostras são gratuitas,
outras têm preço pequeno só para cobrir seu custo. A amostra pode ser entregue de
porta em porta, enviada por correio, distribuída nas lojas, vinculada a um outro produto,
ou pode fazer parte de uma propaganda A distribuição de amostras é a forma mais
eficiente, porém mais onerosa, de lançar um novo produto.

Com relação às amostras do produtat Cobra (19S5t p.672-673), chama atenção para o
fato de que "uma amostra não precisa ser necessariamente uma amostra grátis, que
transfira a posse. Importa apenas que o consumidor "sinta" o produto. Dirigir um novo
carro é amostra do que ele pode fazer. Para se sentir um colchão em uma loja não basta
apalpá-lo, é necessário deitar nele. Como avaliar uma bicicleta, sem dar algumas.voltas
nela? Enfim, são noções nem sempre claras na mente do comprador para suas reais
necessidades e expectativas. E_ o vendedor precisa dar vazão à curiosidade do
comprador." Segundo o autor, a amostra pode ajudar a atingir alguns objetivos, porque:
1. Induz o consumidor a comprar experimentalmente um produto novo ou reformulado, o

que é o principal objetivo.
2. Incrementa rapidamente um volume de vendas de um produto, pois demonstra e

prova sua superioridade ou qualidade.
3. Produz alto volume de vendas, e sobretudo mais rapidamente do que outras formas

de promoção.
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4. Atrai compradores potenciais para uma marca.
5. Encoraja um consumidor insatisfeito a mudar de marca.
6. Auxilia a obtenção de revendedores e distribuidores para o produto.
7. Opera como uma força independente e pode envolver tanto atacadistas quanto

varejistas, ou mesmo consumidores finais, todos ao mesmo tempo.

2. 2. 2. 2 Cartaz
Sampaio (1995, p.230) apresenta o cartaz como qualquer mensagem publicitária gráfica
impressa em papel ou pintada diretamente sobre madeira, metal ou outro material. Ele
(Sampaio, 1995, p.231) considera como cartazete o tipo de cartaz de pequenas
dimensões, geralmente utilizado nos pontos de venda, como supermercados, bares,
lojas e outros.

Sant'Anna (1995, p.238-239) lembra que a técnica do cartaz consiste na capacidade de
chamar atenção; unidade de idéia e forma; clareza e vigor na sugestão; legibilidade e
estética, contando para isso sua aparência artística e seu perfeito acabamento.

Bird (1991, p. 167-189) ressalta o cartaz do tipo outdoor para atrair atenção dos
motoristas, mas lembra que o mesmo deve ter apenas cinco palavras, além do nome da
marca.

Em geral, outdoor refere-se à propaganda ao ar livre, abrangendo a fixação de
cartazes, painéis e luminosos na via pública, bem como nos veículos de transportes
coletivos, como ônibus e trens.

Quando destaca os diversos tipos de outdoor, Cobra (1985, p.668-669) enumera os
seguintes:
a) cartaz: é um veículo essencialmente urbano, sendo o formato de 32 folhas (3m de

altura por 9m de comprimento) o mais usado;
b) painéis: com as mesmas características do cartaz de rua, podem ser urbano ou

rodoviário, e sua legislação trata da segurança do trânsito e da preservação de
aspectos ecológicos e paisagísticos. Os contratos de exibição são estabelecidos por
períodos de 24 meses. Ao contrário do cartaz, são permanentes e pintados sobre
chapa. Os painéis são colocados em estradas ou avenidas;

c) luminosos: de néon ou eletrônico, concentra-se nas grandes capitais. Possuem
legislação semelhante a dos luminosos e QS contratos são firmados por 36 meses.
Em geral, são afixados no topo de edifícios, alguns com movimento.

Painel, segundo Sampaio (1995, p.258), é o tipo de cartaz pintado diretamente sobre o
muro, madeira, metal ou outro suporte.

O painel do sistema Publicolor, como por exemplo o que está instalado no Vale do
Anhangabaú, em São Paulo, permite reproduzir as mensagens com movimento e cor.
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Sua programação pode ser feita através da compra de mensagem avulsa ou patrocínio
de módulo do tipo: temperatura, hora certa, etc. (Tahara, 1986, p.32)

Atualmente, os painéis eletrônicos utilizam atecnoJogia de LED (Light Emitting. Diode)
e pouco se parecem com os primeiros instalados em São Paulo, na década de 50. Além
da qualidade da imagem, eles possuem uma vida útil mais longa, usam até nove cores e
consomem pouca energia elétrica. Ficam situados em pontos estratégicos, chamam
atenção pela alta definição da imagem, uso de computação gráfica e pela eficiência ao
passar informações em apenas dez segundos. A maior parte dos anúncios trabalha com
mensagens institucionais, e veiculação em locais de grande circulação de automóveis.
Operam com dinamismo, pois as mensagens são digitadas em uma central e
transmitidas imediatamente para todos os pontos instalados no país. A veiculação é
feita através de um sistema de cotas mensais, que correspondem a cerca de 360
inserções por dia, mas o anunciante pode optar por meia cota ou um quarto de cota. As
mensagens permanecem no ar cerca de 18 horas por dia. (Marcis, 1997)

De acordo com Marcis (1997), uma das maiores características dos painéis eletrônicos é
sua capacidade de interagir com o público. Cerca de 20% da grade de veiculação é
destinada à prestação de serviços à comunidade. Entre um comercial e outro, o painel
transmite informações da companhia de tráfego local, sugestões culturais, notícias de
utilidade pública e informações sobre arte e lazer. Qs engarrafamentos, considerados o
terror das grandes cidades, assumem neste caso, o papel de aliados, pois quanto mais
tempo os motoristas prestarem atenção nos painéis, melhor para os anunciantes.

As empresas que trabalham com esse tipo de mídia usam também o lettering, que são
pequenos painéis comportando apenas texto. São muito usados em pontos de venda e
também oferecem notícias de utilidade pública. A idéia da Associação Brasileira de
Empresas de Painéis Eletrônicos (ABEP) é fazer com que a veiculação de informações
de utilidade pública torne-se uma lei entre as empresas de painéis eletrônicos. Além
disso, a entidade defende a proibição do uso de painéis em vias expressas. (Marcis,
1997)

Tahara (1986, p.26) distingue o indoor para representar o painel de metrô e o cartaz
interno de ônibus. Para ele, o outdoor pode ser classificado em:
a) cartaz de rua de 32 folhas,
b) cartaz de ônibus,
c) painel de estrada,
d) luminoso,
e) indicador de ruas,
f) back light e o
g) sistema publicolor.

Back light são cartazes de rua, com formato geralmente similar ao cartas de 32 folhas,
confeccionado com material que permite a iluminação de dentro para fora. Em alguns
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casos, o formato pode ser adequado às necessidades de comunicação e criação.
(Tahara, 1986, p.30)

Plamarc é a placa com área de propaganda de 0,48m por 0,74cm, com duas faces, em
cuja parte superior apresenta conjunto indicador da nomenclatura de vias e logradouros
públicos. Sua impressão pode ser em pincel ou silk-screen em quatro cores (Tahara,
1986, p.31).

Ao referir-se aos outdoors, Cobra (1985, p.669-670) apresenta como vantagens do seu
uso : a mensagem vai ao encontro do consumidor pela ampla cobertura; assegura
elevada freqüência, bastando selecionar os locais de exibição; bons resultados com
pouco gasto; tanto homens como mulheres são atingidos. Como desvantagens, Cobra
aponta a simplicidade e lembra que quanto mais pontos de localização forem usados,
maiores serão os custos.

Las Casas (1987, p.253-255 ) enumera entre as vantagens; a flexibilidade do outdoor,
o fato de o mesmo ser relativamente barato, a possibilidade de uso de cores chamativas
e a pouca exigência em termos de esforço e tempo das audiências. Em compensação,
como desvantagens chama atenção para o fato de que o outdoor pode distrair
motoristas e causar acidentes, invade a natureza, quando é localizado em estradas e
não tem possibilidades de selecionar audiência.

2. 2. 2. 3 Cinema
Quando menciona o cinema como espaço para veiculação promocional, Las Casas
(1987, p.253-255) mostra suas vantagens: custo menor, bom índice de atenção,
possibilidade de causar bom impacto audiovisual. Destaca como desvantagens:
audiência limitada e crítica, pois olham comerciais com negativismo, maiores
dificuldades em encontrar técnicos realmente habilitados para boas produções.

2. 2. 2. 4 Cupons
Kotler & Armstrong (1998, p.353) definem os cupons como certificados que garantem
aos compradores em desconto de compra de produtos especificados. Mais de 322
bilhões de cupons são distribuídos anualmente nos Estados Unidos. Os consumidores
resgatam quase 8 milhões desses cupons a uma média de 59 centavos por cupom,
economizando mais de 4,7 bilhões de dólares no pagamento de suas compras. Os
cupons podem ser enviados por correio, incluídos em outros produtos ou impressos em
propagandas. Podem estimular as vendas de uma marca madura ou promover a
experiência de uma nova marca.

As ofertas de devolução de dinheiro ou abatimentos são semelhantes aos cupons, só
que a redução de preço ocorre depois da compra, e não no ponto de venda varejista. O
consumidor envia um "comprovante de compra" para o fabricante, que devolve por
correio parte do dinheiro pago.
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Os pacotes promocionais oferecem aos consumidores economia sobre o preço normal
de um produto. Os preços reduzidos são marcados pelo fabricante diretamente no rótulo
ou na embalagem. Os pacotes promocionais podem ser embalagens simples vendidas
por um preço reduzido (como dois pelo preço de um) ou dois produtos correlatos numa
só embalagem (como escova de dentes e dentifrício). Esse tipo de promoção é muito
eficiente, até mais do que cupons, para estimular vendas de curto prazo.

Na questão referente aos cupons, Cobra (1985, p.673) ressalta que eles são usados
para oferecer ao consumidor uma redução de preços e incrementar as vendas. Podem
ser distribuídos independentemente, junto aos produtos, pelo fabricante na porta de
supermercados; ou publicados para recorte em jornais ou revistas. Há casos de cupons
impressos ou colados na embalagem do próprio produto.

2. 2. 2. 5 Display
Display é a peça promocional e de merchandising que exibe uma mensagem e um
produto no ponto de venda. (Sampaio, 1995, p.239)

Cobra (1985, p.670) lembra que eles "servem como demonstração ou exposição de um
produto." Os diversos tipos existentes são descritos por Cobra (1985, p.670) da seguinte
maneira:
a) displays de balcão: pequenos cartazes que anunciam o produto ou dispositivos que

servem para depósito do produto ou de folhetos em cima dos balcões, e que também
fazem alusão ao produto;

b) displays de "chão": dispositivos que servem como depósito do produto e que se
encontram no meio das lojas (a partir do chão);

c) displays de parede: dispositivos que servem como depósito do produto fixado na
parede;

d) displays de prateleira: dispositivos fixados nas. prateleiras de lojas, farmácias, e que
servem como depósito do produto.

Segundo Kotler & Armstrong (1998, p~353)t as promoções de ponto de venda incluem
displays e demonstrações que ocorrem no ponto de compra ou venda. Infelizmente,
muitos varejistas não gostam de lidar com centenas de cartazes, posters e placas que
recebem dos fabricantes anualmente, por isso os fabricantes oferecem material de
melhor qualidade, ligando-os às mensagens vinculadas na televisão ou mensagens
impressas.

2. 2. 2. 6 Embalagem
Sobre a diversidade das formas de promoção, Cobra (1985, p.671-672) ressalta a
possibilidade do uso de embalagens e folhetos inseridos nas embalagens. O autor
lembra: "o surgimento e o desenvolvimento do comércio mediante o auto-serviço levou a
própria embalagem do produto a ser um instrumento para promover vendas. A
embalagem, além da proteção e conservação do produto, exerce a comunicação e a
promoção do produto. Além da embalagem, a inserção de um folheto com explicações

27



sobre uso e demonstrações, e até mesmo informações e ilustrações sobre outros
produtos da mesma linha, constitui ferramenta promocional. Uma caixa de brinquedo,
por exemplo, poderá conter um folheto com informações também de outros brinquedos
da mesma linha ou família, ou até fotografia e ilustrações de outros brinquedos
destinados àquela faixa de idade. Uma informação técnica, clara e precisa pode servir
para promover vendas até de produtos industriais, pois uma orientação técnica pode
servir para fins promocionais» se bem utilizada."

Para enriquecer o tema, Cobra (1985, p.671-672) apresenta algumas regras a serem
observadas quando se deseja desenvolver uma embalagem com objetivos
promocionais:
1. a impressão deve ser em tipos legíveis.
2. O texto deve enfatizar um único tema.
3. Possibilidade de mudança na mensagem de venda.
4. A impressão deve fazer grande uso de ilustrações, com pouco texto para leitura.
5. A ilustração deve ser interessante, com apelo fácil e lógico.
6. A embalagem deve ser atraente para eventualmente ser guardada.

2. 2. 2. 7 Jornais
Bird (1991, p.167-189) adverte que a. jornal projeta rapidamente, permite a possibilidade
de ser testado, tem qualidade incerta, e suas cores não são suficientes.

De acordo com Cobra (1985, p.647-8)t o jornal "é uma mídia importante para quem
espera retornos rápidos, como o varejo, em virtude de sua periodicidade e circulação
dirigida a públicos bem definidos." Entre suas vantagens, Cobra lembra que o jornal:
a) possibilita segmentação de mercado geográfica, com a vantagem de edições locais,
b) permite flexibilidade do anúncio na última hora,
c) alcança prestígio comunitário pelo impacto do jornal,
d) apresenta intensidade de cobertura^ controle de leitores com base na tiragem e nas

vendas em bancas, as assinaturas permitem facilmente saber quantas pessoas lêem
o jornal,

e) oferecem serviços aos anunciantes de press-release, merchandising e relações
públicas,

f) utilizam técnicas especiais como o uso de cores, edições regionais, publicação só em
regiões selecionadas.

Entretanto, o autor lembra entre as desvantagens, a vida curta do jornal, geralmente de
um dia ou dois; sua leitura de modo geral rápida, além de sua reprodução pobre.

Las Casas (1987, p.253-255) aponta como vantagens: ser flexível, cobertura intensa de
mercados locais, larga aceitação e uso, boa credibilidade e preço razoavelmente barato.
Por outro lado, considera as mesmas desvantagens apontadas por Cobra,
acrescentando que o jornal apresenta grande quantidade de anunciantes.
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2. 2. 2. 8 Listas de correspondência
Segundo Kotler & Roberto (1992, p.222) "o público da comunicação seletiva - os
adotantes potenciais de um produto social escolhidos como alvo - pode ser atingido por
meio de listas de correspondência."

Esses autores (Kotler & Roberto, 1992,_p.223) distinguem três tipos de listas:
a) lista interna:" traz nomes de clientes e membros de uma determinada organização,

geralmente separados por grupos ativos e inativos. Um especialista em marketing
pode, primeiro, querer promover um produto social junto a pessoas que façam parte
da lista de ativos, para ver se a_resposta é suficiente; se esta for fraca, o especialista
não terá jogado dinheiro fora, fazendo promoção para a lista inteira. Muitas
organizações e campanhas não alugam suas listas inteiras a terceiros porque querem
evitar a concorrência ou proteger a confidencialidade."

b) lista de respondentes: "contém os nomes de pessoas que responderam anteriormente
a promoções por correspondência direta feitas por outras organizações; portanto
equivale ao segmento ativo de uma lista inteira. Embora uma lista de respondentes
tenha sido usada com êxito por outra organização, um especialista em marketing
social tem que saber se o alto índice de resposta na lista também se aplicará na
produção de seu produto social específico.

c) lista compilada: traz nomes de potenciais adotantes escolhidos como alvo ou de
consumidores levantados junto a diversas fontes. São extensas, em geral, úteis para
as correspondências diretas em larga escala ou em massa."

Bird (1991, p.214-217) apresenta algumas perguntas, sugerindo critérios para a
avaliação de listas:
1. eles são seus clientes ou clientes de alguém?
2. Quanto gastam por transação?
3. Eles têm comprado recentemente?
4. Eles têm comprado freqüentemente?
5. Até onde a lista é atualizada?
6. Eles são ou não são compradores viacorreio?
7. As vendas foram à vista ou a crédito? Que tipo de crédito?
8. São compradores ou apenaa solicitantes?
9. É uma lista de pessoas que estabeleceram um relacionamento comercial com

alguém?
10.Se se tratar de uma lista de outrem, qual o grau de similaridade dos integrantes da

mesma com os seus clientes?
11 .Com que freqüência a listaé usada?
12.A lista, no caso de listas comerciais, contém o nome e o título da pessoa?
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2. 2. 2. 9 Listas telefônicas
As listas telefônicas, de acordo com Cabra (1985, p. 670) "são usadas por pequenos
anunciantes e servem para lembrar serviços conhecidos ou dar a conhecer outros
serviços quando se procuraalga de interesse."

2. 2. 2. 10 Rádio e televisão
Bird (1991, p. 167-189) adverte que o uso do rádio e televisão varia de acordo com o
estágio de desenvolvimento de cada país.

Vista como mídia para atividades promocionais, o uso da televisão apresenta como
vantagens apontadas por Cobra (1985, p.659): impacto; cobertura de massa; repetição;
flexibilidade; e prestígio. Porém, o autor chama atenção para as limitações desse uso,
em função da velocidade da mensagem; dos custos; da duração da mensagem ser
curta; da credibilidade e aceitação negativas e da falta de seletividade.

No entendimento de Las Casas (1987, p.253-255 ) a televisão apresenta como
vantagens: combinação de som, vídeo e movimentos» apela aos sentidos^ cobertura em
massa e pode causar maior impacto. Ele concorda com as limitações apresentadas por
Cobra, pois aponta como desvantagens: audiência não seletiva, vida curta,, mídia cara, e
rápida passagem no vídeo.

No caso do uso do rádio, Cobra (1985, p.666-667) indica como vantagens: a
proximidade das pessoas; custo baixo; flexibilidade de adaptação de qualquer
comunicação ao som; audiência seletiva (público de esportes» novelas, música);
mobilidade de poder ser levado para qualquer lugar. Cobra lembra entre as limitações
desse uso, a fragmentação e qualidade transitória^ pois. a mensagem não pode ser lida
ou vista novamente.

Las Casas (1987. p.253-255 ) descrave como vantagens.do uso do rádio: mais fácil para
produzir / custo menor; uso massificado pois existem muitos aparelhos de rádio no
mercado; possibilidade de selecionar audiência (regional); atinge melhor a população
brasileira devido ao alto índice de analfabetismo; pode atingir ouvintes enquanto estão
fazendo outras coisas. Entretanto apresenta^como desvantagens: recebe menor atenção
do ouvinte, apresentação somente via áudio, sendo a única mídia não visual; vida curta;
grande concorrência da televisão (eventos esportivos, show).

Como veículo de propaganda, o rádio apresenta os seguintes recursos, enumerados por
Cobra (1985, p.666-667):
a) jingle: é a forma de apresentar o texto de um anúncio de maneira mais curiosa e

atrativa. É a modalidade de anúncio radiofônico gravado, que dá melodia, música a
um texto, que serve de letra. No Brasil, 8G% dos jingles são paródias, ou seja,
músicas ou melodias já poputarizadas com uma letra diferente em cima.
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b) spot: é o texto gravado sem melodia, simplesmente falado. Utilizado também pela
televisão, geralmente dura de 15, 20 ou 30 segundos, embora existam os que
ocupam todo o minuto.

c) textos-foguetes: sâo frases curtas, geralmente inseridas no meio de uma
programação, muito comuns nas transmissões de jogos de futebol, quando o locutor
ou comentarista diz, por exemplo: "Noroeste, o banco que resolve no ato."

d) veiculação testemunhal (merchandising): forma de comercial que se utiliza da fala e
apresentação do locutor dentro do seu programa, como, por exemplo, Gil Gomes ou
Ratinho, quando anunciam xaropes e remédios; o mesmo ocorre em programas como
o da Hebe Camargo.

2.2.2.11 Revistas
Ao lembrar as revistas, Bird (1991, p.167-189) admite que as mesmas permitem melhor
reprodução, as respostas chegam muito tempo depois da publicação e muitas vezes,
são um bom meio de teste, pois propiciam encartes para este fim e controle total,
podendo ser usadas de muitas formas e muitos formatos.

Cobra (1985, p.651-652) considera pontos de vantagem das revistas: seletividade,
reprodução de boa qualidade de papel, vida útil maior, prestígio da revista, serviços
oferecidos aos anunciantes como merchandising, cartão-resposta, caixa postal da
revista e teste de publicidade. Aponta como desvantagens o fato de as revistas não
terem a mesma flexibilidade dos iornais ou dos spots de rádio e televisão por área e por
tempo (dia, hora e local), além de muitas delas não terem edições regionais. Em virtude
das características de impressão, acrescenta que as revistas não permitem modificação
de última hora.

Las Casas (1987, p.253-255) ressalta nas revistas a grande seletividade demográfica e
geográfica, a possibilidade de usar boa qualidade de reprodução, a audiência indireta, a
vida maior em função da periodicidade geralmente quinzenal ou mensal e a fidelidade
ao título, que facilita a receptividade dos anúncios. Embora destaque essas vantagens,
lembra como desvantagens o período maior para a veiculação do anúncio em função do
tempo necessário no preparo do layout e na impressão das revistas, além de a
comunicação com clientes ser eventualmente realizada.

Com relação ao boletim, tipo newsletter, é considerado por Sampaio (1995, p.256)
como peça publicitária na forma de uma carta ou pequeno jornal, com estilo editorial,
utilizada como veículo de comunicação publicitária e de relações públicas.

Vavra (1993, p.214) compara o newsletter às revistas. Para ele, este tipo de publicação
proporciona às empresas que não dispõem de recursos para produzir uma revista, a
oportunidade de manter boas relações com clientes através de comunicações de custo
mais baixo. Proporcionam muitas vantagens desfrutadas pelas revistas: manter contato
com os clientes, favorecer relacionamentos a longo prazo, fornecer informações sobre
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produtos, firmar a empresa como especialista em sua área e cultivar futuras vendas,
tudo a um custo substancialmente reduzido.

O autor (Vavra, 1993, p.214) considera que, em razão de seu próprio nome, essas
publicações implicam também urgência, notícias de última hora e intenção de atualizar o
leitor para a ação correta. Elas podem ainda assumir compromisso maior do que as
revistas, no sentido de transmitir novidades reais sobre produtos, serviços ou
fornecedores. Para serem bem sucedidas e lidas, devem proporcionar aos clientes
notícias e informações relevantes. A pesquisa mostra que newsletters orientadas para
as empresas estão longe de atrair leitores. Seu sucesso está relacionado à vantagem
recebida pelo leitor em termos de educação, informação ou entretenimento. Elas tendem
também a ser tratadas mais como mecanismo de diálogo, freqüentemente
proporcionando oportunidades para os clientes levantarem problemas e oferecem
soluções.

De acordo com Vavra (1993. P214), newsletters como revistas têm maior vida útil e
fornecem espaço para divulgar informações amplas, podendo ajudar a manter os
clientes a par das mudanças sofridas na empresa. Com o aumento de sua distribuição
por mala direta, para se distinguirem entre as diversas peças promocionais recebidas
pelos clientes, precisam ser executadas profissionalmente e produzidas com alta
qualidade.

Newsletters personalizadas e multisegmentadas são sugeridas por Vavra (1993, p.212-
213) como versão especial de revista da empresa. É totalmente feita de acordo com os
interesses do cliente individual, permitindo urrt relacionamento muito pessoal entre a
empresa e o cliente. O que é revolucionário em uma newsletter dirigida a um segmento
ou mais é o uso de quatro componentes:
(a) ágil banco de dados de clientes com informações abrangentes sobre cada um deles,

inclusive dados demográficos e psicográficos, propriedades do produto e
informações de uso;

(b) versões múltiplas da mesma edição de uma revista, criadas por um grupo editorial e
de produção experiente em redigir artigos que possam ser usados tanto em todas as
versões como nas versões personalizadas;

(c) impressão seletiva, permitindo à impressora gráfica produzir versões múltiplas da
mesma edição. Por meio de controles computadorizados, seções específicas são
reunidas para compor um exemplar único destinado a cada cliente. O computador lê
os dados do arquivo de clientes e instrui a máquina impressora para incluir apenas
aquelas seções correspondentes às características específicas identificadas no
arquivo;

(d) impressão a jato de tinta, permitindo o destaque de vinhetas ou ofertas em cada
revista, além de imprimir nome, endereço, código postal, cidade e estado do cliente,
código de barras personalizado ou outras características.
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Modernamente, boletins eletrônicos, os boletins e comunicados produzidos através de
computadores, estão substituindo as mídias impressas tradicionais, inclusive as
newsletters. Sua principal vantagem é a rapidez como oportunidade de comunicação
instantânea dos próprios clientes entre si e desses com os funcionários da empresa.

Segundo Vavra (1993, p.217), um comunicado eletrônico da empresa pode ser forma de
exercer papel ativo na promoção do diálogo com seus clientes. Para isto, a empresa
deve semanal ou diariamente comunicar os assuntos ou temas para discussão
eletrônica. Dessa maneira, ela pode ser "moderadora" na direção dos diálogos. Sem
dúvida, uma desvantagem é que quanto mais ativo for o papel exercido, mais tempo
será exigido de um ou mais especialistas da empresa promotora. Entretanto, nenhuma
outra mídia, exceto o telefone, oferece à empresa melhor oportunidade de "ouvir" os
clientes um a um.

2. 2. 2.12 Selos e vale-brindes
Kotler & Armstrong (1998, p.353) afirmam que os selos de troca funcionam como
recompensa por preferência, pois representam dinheiro ou outros prêmios concedidos
pelo uso regular dos produtos ou serviços de uma empresa. Os consumidores recebem,
na compra de certas mercadorias, selos que podem ser trocados por produtos em
centros de troca ou através de catálogos de compra por correio.

Ao referir-se aos selos e vale-brindes, Cobra (1985, p.674) acredita que esses
instrumentos promocionais, do tipo: achou/ganhou; junte 10 e ganhe 1 certamente
estimulam o consumo adicional de um produto, na expectativa da premiação ou da
coleção que leve ao brinde.

2. 2. 2.13 Telefone
Bird (1991, p.167-189) acredita que o contato telefônico cria mais vendas e chama mais
atenção. De cópias xerox a livros novos, o uso do telefone está ajudando a comprar
qualquer tipo de coisa sem que seja preciso sair de casa.

Na verdade, o telefone é o principal equipamento para a realização do telemarketing.
Além disso, ele reduz custos de locomoção entre localidades diferentes e ajuda a
personalizar relações. Entretanto, requer o treinamento das habilidades necessárias a
serem desenvolvidas no pessoal encarregado das ligações, seja para realizá-las ou
atendê-las.

O uso de números de discagem direta gratuita do tipo Q800 (toll free) tem sido bastante
intensificado, pois permitem o uso do telefone como veículo de comunicação entre o
consumidor e o provedor ou fornecedor sem custos para o primeiro. Fica estabelecido e
aberto um canal de comunicação para facilitar o relacionamento entre essas partes,
permitindo que o consumidor expresse suas opiniões, sugestões, reivindicações,
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reclamações, avaliações, críticas, preferências, necessidades e satisfações a qualquer
momento, com facilidade e sem custos. Por isso, este uso é apropriado como canal de
coleta de informações para :
(a) solucionar problemas nos serviços, sobre a qualidade do produto, de desempenho

e de embalagem;
(b) oportunidades de novos produtos;
(c) respostas às perguntas sobre uso dos produtos; e
(d) assistência pós-venda.

Um tipo mais novo de serviço de telefonia^ o número Q900, permite compartilhar a
receita de uma ligação telefônica entre as empresas de telecomunicações e as
empresas onde as linhas estão conectadas. Os custos típicos para o cliente em uma
ligação para um número 0900 está em torno de R$0,75 a R$4,00 por minuto. A receita
de tais ligações pode ajudar consideravelmente a custear diferentes tipos de serviços de
apoio aos clientes. Embora o número 0900 fosse originalmente usado como simples
linha interurbana, acredita-se que o potencial de serviços de apoio e de oportunidades
de vendas seja substancial, mas cada aplicação deve ser bem estudada e avaliada
quanto às taxas que serão cobradas dos clientes.

O uso do telefone como instrumento de promoção tem sido intensificado com a adoção
do telemarketing, uma das diversas técnicas, ferramentas ou mecanismos promocionais
descritas a seguir.

2. 2. 3 Algumas técnicas, ferramentas, ou mecanismos promocionais
2. 2. 3.1 Concursos, sorteios e jogos
De acordo com Kotler & Armstrong (1998, p.353), concursos, sorteios e jogos
proporcionam aos consumidores a chance de ganhar alguma coisa: dinheiro, viagens ou
produtos, por sorte ou por esforço extra No concurso os consumidores apresentam uma
sugestão: um jingle, uma frase ou uma dica, a ser julgada por um painel que irá
selecionar as melhores. No sorteio eles enviam seus nomes para serem sorteados, No
jogo, eles recebem alguma coisa, números de bingo, letras faltando, sempre que fazem
uma compra, que poderá ajudá-los a ganhar um prêmio. No concurso de vendas, os
revendedores ou a força de vendas que se esforçam mais ganham prêmios.

Para Cobra (1985, p.673-674) os concursos, sorteios e jogos, embora bem aceitos, os
prêmios distribuídos por concursos, sorteios e jogos são regulamentados pelo Ministério
da Fazenda, e aí há toda uma observação legal a ser feita. Esse método de promoção
de vendas é largamente usado no Brasil, e se bem utilizado pode trazer bons
resultados. É necessário, entretanto, que se observem alguns pontos importantes:
1. montagem de um evento simples. Certifique-se de que as regras estão claras e os

prazos são estimulantes.
2. Faça-se uma promoção atraente que combine excitamento, suspense e ação.
3. Inclua-se o suspense. Promova-se o sentido de envolvimento pessoal.
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4. Minimizem-se frustrações. Não deve haver um período longo até o sorteio ou
divulgação dos ganhadores.

5. Procura-se envolver todos os membros da família, estabelecendo um apelo dirigido
ao segmento de mercado-alvo.

Cobra (1985, p.676) apresenta também algumas modalidades de sorteios que podem
ser utilizadas, como as do tipo qüinquagésima venda; décima terceira venda; número
surpresa; bebê da sorte; bolo de aniversário da sorte; número de telefone da sorte;
cruzeiro do céu e família sorteada.

2. 2. 3. 2 Contato pessoal
Segundo Kotler & Roberto (1992, p.231), na comunicação promocional, a maior
influência é exercida pela comunicação pessoal. Ela influencia muito por causa de suas
três características distintivas:
1. a comunicação pessoal acarreta numerosas, diversas e constantes interações entre

o comunicador e o receptor, ou o adotante escolhido como alvo. Assim, os dois
participantes do processo de comunicação dão e recebem feedback imediato e
constante sobre as necessidades e reações mútuas;

2. devido à natureza interativa da comunicação pessoal, o comunicador tem a
oportunidade de iniciar, estabelecer e manter toda uma gama de relações com o
adotante escolhido como alvo. Quanto mais profunda a relação, melhor será a
chance de o comunicador atingir seu objetivo;

3. à medida que as interações vão aumentando e se intensificando, o senso de
obrigação do adotante escolhido como alvo de "pagar o favor" vai crescendo e o
aproxima da adoção do produto social." (Kotler & Roberto, 1992, p.231)

2. 2. 3. 3 Correspondência direta
De acordo com a opinião de Kotler & Roberto (1992, p.222) "a correspondência direta
tem pelo menos quatro vantagens na promoção de um produto social:
1. pode segmentar a população de adotantes escolhidos como alvo em grupamentos

mais uniformes e definíveis que a mídia de massa, reduzindo, assim, o desperdício
de alcance dos meios de comunicação. O espaço de anúncio numa revista ou num
jornal ou o tempo de publicidade no rádio ou na televisão prende os especialistas em
marketing social a um alcance fixo que inclui pessoas que eles não pretendem atingir.
Com a correspondência direta, os especialistas podem usar listas de correspondência
de pessoas com mais probabilidade de aceitar as mensagens no mercado de
adotantes escolhidos como alvos;

2. as comunicações podem ser personalizadas. Cada adotante escolhido como alvo
pode receber uma carta com mensagens específicas adaptadas as suas atitudes e
necessidades;

3. a correspondência direta é mais flexível que a comunicação de massa.
Diferentemente de uma revista ou jornal, o volume de correspondência direta pode
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ser calibrado de modo a atingir um público específico, pequeno ou grande, de acordo
com a vontade do especialista em marketing social. Pode ter qualquer tamanho ou
forma e apresentar sua mensagem de uma maneira complexa ou simples;

4. a correspondência direta pode proporcionar uma oportunidade de adoção. Pode dar
diretrizes de como adotar um produto, o que não ocorre com a maioria dos anúncios
na mídia de massa, que procuram, principalmente, despertar a consciência ou o
interesse."

Segundo os mesmos autores (Kotler & Roberto, 1992^ p.225), "no preparo de uma
comunicação por correspondência direta há que se projetar um pacote de
correspondência direta com quatro itens: o envelope, acarta, o folheto e o formulário de
resposta. Numa analogia entre a comunicação por correspondência direta e as vendas;
o envelope equivaleria à aparência física do representante de venda; a carta equivaleria
à apresentação da venda; o folheto representaria o fechamento da venda; e o formulário
de resposta representaria a documentação do fechamento da venda A função do
envelope da correspondência é atrair a atenção do adotante escolhido como alvo,
prendê-la e, depois, induzi-lo a abrir a correspondência. Se o adotante não fôr levado a
abri-la, o processo será abortado. A sua atenção pode ser atraída pelo envelope de
muitas maneiras. Este pode ter uma frase de destaque, com a mensagem básica sobre
o produto como, por exemplo, "Salve uma vida". Esta técnica tem uma eficácia especial
com adotantes escolhidos como alvo que já têm uma inclinação para o produto. O
envelope também poderia ter uma frase provocadora, como por exemplo, "Ganhe
dinheiro fazendo o bem". O tamanho, a forma e a cor do envelope também devem ser
cuidadosamente projetados para atrair a atenção."

Shaw & Stone (1993, p.1Q8-109) valorizam a carta para acompanhar qualquer
comunicação enviada aos clientes. Segundo eles, o envelope externo da carta equivale
a batida na porta do cliente. A carta propriamente dita é o timbre de voz da venda. Se
acompanhar uma brochura ou livreto, equivalerá à demonstração do produto ou serviço.
Se fôr enviada juntamente com amostras ou certificados, funcionará como o
fornecimento de garantia. Por sua vez, se acompanhar o formulário de pedido e
envelope para resposta, significará em si o fechamento.

Por todas essas considerações Shaw & Stone (1993, p. 108-109) asseguram que, assim
como ninguém pediria a um vendedor para simplesmente mostrar seu produto sem falar,
ninguém deveria enviar uma brochura/ livreto sem uma carta.

2. 2. 3. 4 Espetáculos e exposições
Os espetáculos e exposições são descritos por Cobra (1985, p.672) como
"oportunidades interessantes para a promoção de produtos e serviços, pois em tais
ocasiões o consumidor pode examinar e estabelecer comparações com produtos
concorrentes. O expositor pode fazer contatos com revendedores, usuários potenciais e
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distribuir literatura e amostras." As formas freqüentes em que os produtos e serviços são
mostrados de modo direto ou indireto são:
a) feiras;
b) espetáculos;
c) passeios ciclísticos e gincanas; e
d) exposições em congressos.

2. 2. 3. 5 Mala direta
A mala direta é considerada por Cobra (1985, p.653) como "qualquer propaganda direta
enviada por correio." Para ele é importante distinguir mala direta de propaganda direta,
não despachada pelo correio. "Uma brochura enviada a um consumidor potencial pelo
correio é uma mala direta. Mas a mesma brochura distribuída de porta em porta ou
entregue em mãos pela força de vendas é propaganda direta e não mala direta."

Cobra (1985, p.653-654) admite que a mala direta pode abranger de um cartão a um
catálogo com centenas de páginas. Be classifica diversos tipos de mala direta, segundo
o tipo de material remetido, como:
a) cartão de vendas: é a forma mais utilizada Pode ser uma carta individual ou

reproduzida em grande quantidade;
b) cartão resposta: a selagem de retorno do cartão resposta é paga no recebimento pelo

emitente. Esse método estimula o consumidor a responder ao cartão, pois é
dispensado do pagamento da selagem, bastando colocar o cartão em uma caixa do
correio;

c) folheto: junto a uma carta que oferece o produto ou serviço é anexado um folheto do
produto ou serviço, no qual são esclarecidas as características, usos, benefícios e
outras informações ilustradas. É uma peça publicitária gráfica com uma ou mais
folhas;

d) volante: impresso que, por ser maior que o folheto, permite o uso de maior
quantidade de material visual, além de facilitar o endereçamento em um espaço
apropriado nele mesmo;

e) broadside: como indica o nome em inglês, é maior do que o volante. Alguns
broadsides são enviados aos revendedores para que os utilizem como displays em
loja ou como peça do ponto de venda. Outros são enviados ao consumidor final. O
broadside é um folheto com toda a temática de propaganda da campanha para ser
distribuído aos clientes;

f) livreto: espécie de folheto que contém diversas páginas. Seu uso é recomendável
quando o histórico de vendas é considerável, contendo elevada quantidade de
informação;

g) catálogo: como um livreto, um catálogo geralmente contém muitas páginas. Mas a
principal função é servir como um livro de consulta. Para os bens de consumo
duráveis e para os bens industriais, a preparação de catálogos das linhas de produto
é extremamente útil e recomendável para divulgação e distribuição junto a seus
públicos-alvos;
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h) publicações internas (house organs): são publicações periódicas para ramos de
negócios ou para empresas. Há hoje no Brasil, inúmeras publicações em forma de
revistas e jornais. EmpresasI escolas, hospitais, hotéis, agências de viagens, entre
outras instituições, utilizam-se de house organs. Alguns deles são distribuídos
internamente a funcionários, fornecedores e clientes, e outros, externamente, a
revendedores, clientes, distribuidores. Efetivamente, é um interessante veículo de
propaganda.

Segundo Cobra (1985, p.655-6), a preparação de mala direta exigirá algumas
providências, como: selecionar o tipo de mala direta a ser adotada e desenvolver o
formato básico; redigir o texto e selecionar a arte necessária; preparar o layout;
escolher o método de impressão, selecionar o papel e estabelecer o cronograma de
impressão; desenvolver ou adquirir uma listagem; orçar os custos de postagem e prever
os prazos de entrega; endereçar e postar.

Mailing list é a lista de correspondência postai, onde consta a relação de nomes,
endereços e dados adicionais de consumidores, consumidores potenciais (prospects)
para realizar as ações da mala direta.

A mala direta, segundo Shaw& Stone (1993, p. 107-109) apresenta três usos principais:
(a) como meio principal é o veículo auto-suficiente para vender um produto ou serviço,

promover um evento etc.
(b) Com outros meios de comunicação para apoiar ou acompanhar outras atividades.
(c) Como apoio para um canal, antes da venda, como por exemplo, obter leads ou

consultas, ou depois da venda para acompanhamento de uma vista de vendas.

Segundo Shaw& Stone (1993, p. 107-108), quando a mala direta é usada em campanha,
as seguintes perguntas devem ser feitas no projeto dessa campanha:
(a) A quem é dirigida a promoção?
(b) O que queremos que os destinatários façam?
(c) O que levará o cliente a querer fazê-lo?
(d) Como podemos obter os nomes e endereços corretos dos clientes?
(e) Quanto podemos pagar por cada venda ou consulta?

As vantagens relativas à seletividade, flexibilidade e personalização da mala direta
foram apontadas por Cobra (1985, p.654-5) e Las Casas (1987, p.253-255). Cobra
acrescenta como características favoráveis, a intensidade de cobertura, velocidade, e
informação completa da mala direta. Como desvantagens, ambos apontam: o alto custo
por leitor. Las Casas admite que a mala direta sofre de baixo índice de interesse do
leitor e Cobra esclarece essa resistência pelo fato de a mala ser confundida com outras
peças de propaganda constantemente recebidas. Cobra acrescenta como desvantagem
o fato de o sucesso depender diretamente da qualidade e amplitude da listagem
(mailing list) utilizada.
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Bird (1991, p.167-189) considera a mala direta como provavelmente a principal mídia,
pois ela é útil para testes e para construir um relacionamento a longo prazo com seus
clientes, considerados como indivíduos. Ele adverte que a mala direta é a mais cara
depois do telefone, em termos de alcance por pessoa, mas, se você planejar de modo
apropriado, elas serão as pessoas certas, com as quais você pode falar pessoalmente.
Como vantagens do uso, aponta:
a) seletividade,
b) flexibilidade,
c) grandes resultados, e o fato de
d) ser autocontida, pois a mala direta de uma só peça pode ser usada como encarte,

carona ou como uma peça de mala direta sozinha. Sua variedade de aplicações faz
dela uma arma potencialmente muito poderosa,̂  com a possibilidade de personalizar.
Você pode incorporar uma carta, um formulário de pedido, uma brochura, ou até
mesmo um catálogo. Tudo isso impresso de imediato, a partir de uma folha de papel.
Quando você rasga um envelope para abri-lo, tudo se revela. É muito envolvente.

2. 2. 3. 6 Porta-a-porta
Para Bird (1991, p.167-189) a distribuição porta-a-porta apresenta muitas virtudes da
mala direta em menor grau, pois é o método menos seletivo e normalmente
antieconômico. Apesar disso, oferece como vantagens:
a) o custo pode ser mais barato,
b) menos controle,
c) qualidade controlável, mas de menor eficácia,
d) revistas e jornais (cheios de ofertas), quando distribuídas porta-a-porta podem

funcionar bem.

2. 2. 3. 7 Prêmios
Prêmios, de acordo com Kotler & Armstrong (1998, p.353), são bens oferecidos
gratuitamente ou por um custo reduzido como incentivo à compra de um produto. Muitas
vezes são enviados prêmios por correio para consumidores que mandam um
comprovante de compra, como por exemplo a tampa de uma caixa. Prêmio de auto-
liquidação é um prêmio vendido abaixo do peço normal de varejo a consumidores que o
solicitam. Por exemplo, os fabricantes hoje oferecem todo tipo de prêmios com o nome
das empresas: os adeptos da cerveja podem pedir camisetas , baiões de encher e
centenas de outros itens com o nome da cerveja por preços incrivelmente baixos.

Sobre prêmios, Cobra (1985, p.673) acrescenta que "o objetivo do prêmio é dar ao
consumidor uma razão para comprar um produto novo. Ele pode ser grátis ou de
liquidação, quando o consumidor paga menos pelo produto. Os prêmios de liquidação
representam pouco com relação ao total dos prêmios utilizados. Eles podem ser
distribuídos pelo serviço postal, pelos revendedores, na embalagem do produto vindo da
fábrica ou adicionado ao produto. A maior parte dos prêmios é adicionada ao produto,
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comprando-se um sabão em pó, ganha-se uma esponja. Os prêmios podem ser usados
tanto para produtos de consumo quanto para produtos industriais ou serviços."

2. 2. 3. 8 Telemarketing
Ao se reportarem ao telemarketing, Kotier & Roberto (1992^ p.226) consideram-no como
o "uso de um telefone para fazer a comunicação necessária e o trabalho promocional."
Segundo eles, o telefone pode ser usado de duas maneiras: "telemarketing para
dentro", quando um especialista em marketing social utiliza um número de telefone de
discagem gratuita que as pessoas podem usar quando precisam de informação e
"telemarketing para fora", quando é o próprio especialista em marketing social quem
telefona para os adotantes escolhidos como alvo para informar-lhes ou convencê-los de
alguma idéia ou prática. A vantagem do "telemarketing para dentro" sobre o correio é
permitir uma interação nos dois sentidos, além do anonimato de quem telefona.

Na opinião dos autores, o telemarketing é mais indicado para acompanhar a
comunicação de massa e a correspondência direta; estimular e reforçar a lealdade do
adotante; e para conseguir nomes de adotantes escolhidos como alvo que possam ser
persuadidos de modo mais eficaz pelas comunicações pessoais.

Nash (1994, p.54) considera o telemarketing como ferramenta de alta eficiência na
solicitação de informações necessárias para tornar utilizável uma lista, quando se faz
uso de marketing com banco de dados. Embora mais dispendioso que o simples uso de
correio, muitas vezes convém, gastar mais, devido àtaxa de resposta mais alta.

De acordo com Shaw & Stone (1993, p. 105-107), telemarketing exige planejamento
detalhado. Se usamos ou não um roteiro (script) ou estrutura precisos, cada telefonema
deve estar sob controle e ser planejado. Esta técnica difere de vendas por telefone pelo
fato de que cada telefonema é medido e os resultados são analisados. Isto permite que
os diferentes elementos de telemarketing sejam medidos e testados como a mala direta,
a lista, o script, a oferta, a programação e assim por diante. Deve ser testado em
concorrência com outros meios de comunicação e também com diferentes combinações
de meios de comunicação para contatar os clientes.

Os pontos fortes do telemarketing são apresentados em comparação aos pontos fracos
(Shaw & Stone, 1993, p.106-1Q7). Assim, apesar de ser imediato, de alto impacto,
permitir contato pessoal, apresenta alto custo unitário por chamada e baixo custo por
cliente e por venda, se bem direcionado. A vantagem de ser meio de comunicação de
duas vias, põe em risco a falta de comprometimento, pois o contato é somente verbal.
Por ser interativo e de qualificação ativa, precisa de bom acompanhamento. A
informação pode ser verificada e é flexível, por isso mesmo pode também ser de fácil
maltrato. Sua diversidade de abordagens exige controle cuidadoso. Os roteiros (scripts)
diferentes são sensíveis à pressão. Responde a perguntas/ objeções, pois é exato e
controlável, mas de dimensão única. Éfácil de direcionar, por lidar somente com a voz e
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pode ser testado em pequenos volumes, embora não exista comprometimento por
escrito. Pode otimizar o contato das vendas além ou através dos limites, quando fôr
integrado eficazmente com outras estratégias de marketing. O telefonema para marcar
visitas, dificilmente restringe-se isoladamente a este fim, pois serve para atualizar listas
de dados cadastrais dos clientes, além de oferecer retroalimentação para o mercado.

O quadro de comparação entre telemarketing e televendas ou vendas por telefone,
apresentado por Shaw & Stone (1993, p. 106), facilita o entendimento das diferenças
entre as duas estratégias.

TELEMARKETING
Mensagem controlada com uso de scripts
estruturados.

Diversidade de objetivos.

Todos os resultados coletados e
analisados.

Todos os parâmetros podem ser testados:
lista, oferta, scripts etc.

Possível planejar e integrar com todos os
outros meios de comunicação.

Normalmente nenhuma comissão paga.

VENDAS POR TELEFONE
Comunicação individual pelos métodos
próprios dó operador.

Objetivo de vender produto ou serviço.

Medição aleatória, somente vendas.

Impossível testar elementos.

Normalmente isolado, com algum
acompanhamento posterior de mala direta.

Comissão paga, às vezes somente
comissão.

Fig. 2 : Diferença entre telemarketing e venda por telefone (seg. Shaw & Stone)

Além de tantas e tão diversificadas formas de realizar promoção descritas, a criatividade
e ousadia dos profissionais podem sugerir outras. Seja qual fôr o meio ou a técnica
escolhidos, as atividades promocionais precisam ser definidas e administradas a
contento.

2. 2. 4 Administração da promoção
Quando aborda a administração da promoção, Kotler (1980, p.406) adverte que
historicamente, as empresas têm deixado essas decisões a pessoas diferentes. A
ninguém foi dada a responsabilidade de pensar sobre as funções executadas pelos
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diversos instrumentos de promoção e a coordenação do composto de comunicação e de
promoção da empresa. Hoje, as empresas estão se movendo rapidamente para o
conceito de comunicações integradas. Esse conceito exige:
1. criar um cargo, tal como o de um diretor de comunicações de marketing, que possua

uma responsabilidade ampla pelos esforços de comunicação persuasiva da empresa.
2. Determinar uma filosofia da função e da extensão em que os diferentes instrumentos

promocionais serão utilizados.
3. Controlar todos os investimentos promocionais por produto, instrumentos de

promoção, estágio do ciclo de vida do produto e o efeito observado, como uma base
para aprimorar um eficaz uso subseqüente de cada instrumento.

4. Coordenar os inputs promocionais e a cronologia de sua aplicação quando se
realizarem grandes campanhas.

Kotler continua a abordagem do terna, explicando que uma razão para essa integração
organizacional é que um número crescente de campanhas promocionais é multi-
instrumental e de marcas múltiplas. Na introdução de um novo produto, a empresa
precisa coordenar as propagandas nas mídias importantes, remessas aos
revendedores, ofertas ao comércio e ofertas aos consumidores e publicidade. A
introdução de uma nova marca pode até estar amarrada a marcas existentes. Tudo isso
pede por um planejamento cuidadoso, de duração, de visão e de autoridade. Um outro
argumento é o de que normalmente não há registros dos diferentes efeitos promocionais
que vários produtos da empresa tentaram alcançar. Um gerente pode estar pensando
em oferecer um prêmio como isca para aumentar as vendas, sem saber que este tipo de
prêmio 'Turou" para outro gerente de produto. Centralizando e analisando os dados
sobre os esforços promocionais de um produto no tempo e em relação aos outros
produtos, a empresa estará em uma posição excelente para aperfeiçoar seu
conhecimento e planejamento promocionais.

Kotler (1980, p.407) declara que "finalmente, a administração integrada das atividades
promocionais promete maior consistência no significado da empresa para seus
compradores e públicos. Coloca uma responsabilidade nas mãos de alguém, onde antes
nada havia, para que ele se preocupe de maneira construtiva com a imagem da
empresa, à medida que ela surge através das milhares de atividades que a empresa
realiza. Leva à determinação de uma estratégia total de comunicação em marketing que
visa mostrar como a empresa pode ajudar os clientes a resolverem seus problemas."

Cobra (1985, p.674) admite que "a promoção pode ser feita com um toque de
divertimento. O objetivo da campanha promocional é chamar atenção, de modo que é
importante inventar algo diferente." Ao apontar as vantagens da promoção, destaca que
ela:
1. estimula e aumenta o tráfego no ponto de venda.
2. Incentiva o consumidor a comprar.
3. Evita quedas de venda de produtos sazonais.
4. Estimula a tendência de demonstrar o produto.
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5. Atenua a competição, porque o cliente prefere aquele que promove o produto.
6. Aumenta a atração pelo produto gerada pela propaganda.
7. Facilita a introdução de produtos novos ou novos usos do produto.
8. Leva as pessoas a citarem o produto.
9. Propicia o testemunho das pessoas sobre o produto.
10. Leva o cliente revendedor a fornecer mais espaço ao fabricante.
11 .Inspira compradores a obterem e manterem maior estoque.
12. Estimula a força de vendas.
13.Familiariza o público com novas embalagens.
14.Chama atenção para novo plano de premiação.

Entretanto, Cobra (1985, p.702) lembra a importância de encontrar o foco correto:
a) o apelo correto. É preciso saber: por que as pessoas compram, o que elas têm para

comprar, que benefícios elas compram, o que a concorrência vende;
b) o nome e a marca certos;
c) o estilo certo de embalagem;
d) a disposição certa;
e) a associação certa;
f) a pressão mercadológica certa, e
g) a coordenação correta das funções mercadológicas.

Sanf Anna (1995,p.96) adverte que a estratégia deve determinar, entre outros aspectos:
a) os tipos de mídias mais adequados e aptos para atingir os objetivos publicitários e

particularmente os clientes potenciais do produto;
b) a divisão do orçamento entre diferentes mídias, se for o caso;
c) a prioridade dada à cobertura ou à-freqüência^ quando o orçamento não permitir que

ambas sejam empregadas ao mesmo tempo;
d) a pressão publicitária segundo a época do ano;
e) a pressão publicitária conforme as regiões;
f) os métodos de utilização das mídias: formato dos anúncios ou duração das

mensagens no rádio ou na televisão; uso da cor, utilização sucessiva ou simultânea
dos meios etc.

A importância da escolha do tipo de mídia é destacada por Cobra (1985, p.616-617),
pois envolve diversos fatores: objetivos e subjetivos. Entre os fatores objetivos, o autor
relaciona:
1. adaptabilidade do tipo de mídia ao mercado-aivo. (O que faz um tipo de mídia ser

melhor do que outra para um alvo específico?);
2. escolha do tipo de mídia em função dos objetivas fixados;
3. eficiência relativa das várias mídias;
4. influência da concorrência.

Como fatores subjetivos interferentes na escolha do tipo de mídia, Cobra (1985, p.616-
617) aponta:
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1. percepção das características da mídia;
2. estratégia da mensagem a ser empregada, que faz com que um tipo de mídia se

revele melhor do que outro;
3. meio ambiente da mídia. (Há por exemplo, demasiada violência nas programações de

televisão, vale a pena escolher para determinada marca, uma mídia em que não haja
programação violenta?)

Portanto, na verdade o melhor veículo é uma combinação de todos.

Na opinião de Las Casas (1991, p. 122-125) as causas para ineficiência de campanhas
promocionais se identificam quando há:
1. falha na determinação de segmentos específicos;
2. orçamentos insuficientes;
3. falhas na determinação dos objetivos;
4. falhas técnicas na elaboração do material promocional.

Quando se reporta à comunicação, Cobra (1986, p. 330-334) assegura que "os
resultados da comunicação dependem não só da eficácia da mensagem, mas também
da aplicação conjunta de técnicas de marketing adequadas a cada tipo de produto ou
serviço." Ele apresenta suas sugestões operacionais:
1. a estratégia de marketing deve ser o cerne da estratégia de comunicação e não ao

contrário. Para se estabelecer o plano de marketing é preciso fazer uma reflexão
acerca de:

a) os pontos fortes e fracos da empresa,
b) a capacitação gerencial em marketing e vendas,
c) as ameaças e oportunidades aos negócios da empresa,
d) as vantagens competitivas.

2. A estratégia de comunicação deve estar apoiada dentro do plano de marketing em
estratégias de:

a) benefícios dos produtos ou serviços,
b) imagem de marca- nome do produto e sobrenome (nome da empresa),
c) posicionamento do produto na mente do consumidor.

3. O esforço tático da promoção de venda e merchandising. A estratégia de promoção
de vendas é mais do que uma estratégia publicitária; é um instrumento de promover
vendas. O merchandising com a formação do cenário no ponto de venda é um
importante instrumento para estimular o impulso na compra de determinados bens.

4. A eficácia da mensagem publicitária depende muitas vezes de como o ponto de
venda é trabalhado. Abandonar o ponto de venda é como deixar uma trincheira
desguarnecida, favorecendo o ataque do concorrente. As teorias de persuasão
revelam que a seleção dos apelos deve ser apropriada para produção específica, e o
que se observa é que freqüentemente as campanhas de comunicação falham, porque
há mensagens sem objetividade em seu conteúdo, ou nâo estão veiculadas
adequadamente para atingir seus públicos-alvos.
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Kotier (1980, p.401) é da opinião de que "quando a empresa considera a promoção
como um todo, defronta-se com duas grandes decisões. A primeira é saber quanto do
esforço total deve investir em promoção; a segunda, quanto uso deve ser feito em
relação aos diferentes instrumentos promocionais. Se a promoção é apenas uma das
várias maneiras de estimular as vendas de uma empresa, surge o questionamento se as
quantias gastas em promoção não poderiam ser melhor aplicadas em pesquisa de
mercado, desenvolvimento de novos produtos, preços mais baixos ou mais serviços ao
cliente. Essas últimas alternativas tendem a aumentar o valor real das ofertas da
empresa na mente dos compradores. Os compradores, se consultados, provavelmente
revelariam o desejo de que a empresa reduzisse sua promoção e utilizasse o dinheiro
para tornar a oferta mais atraente. Entretanto, alguma promoção é essencial, a fim de
criar no cliente a conscientização da existência e das características do produto. Além
disso, a promoção pode criar associações psicológicas positivas que podem aumentar a
satisfação dos compradores. Neste último sentido, a promoção pode ser considerada
como um aditivo ao valor da oferta da empresa. O problema de quanto se gastar em
promoção, em princípio, não é difídi. O orçamento total da promoção deve ser
estabelecido em um nível que o lucro marginal do dinheiro promocional marginal
equivale exatamente ao lucro marginal da utilização do dinheiro numa melhor alternativa
não promocional."

O autor faz algumas generalizações que poderão ajudar a indicar se a promoção será
ou não um componente relativamente importante do composto de marketing. Segundo
ele, em geral, a promoção será mais importante em mercados que:
1. Os produtos são semelhantes, levando, assim, os fabricantes a tentar diferenciá-los

psicologicamente.
2. Os produtos estão no estágio introdutória do ciclo de vida em que a conscientização

e o interesse devem ser formados, ou estão na fase madura, em que as despesas
são exigidas para manter a participação no mercado.

3. Os produtos são vendidos através de reembolso postal.
4. Os produtos são vendidos através de auto-serviço.

Na opinião de Kotier (1980, p.380-381) "a promoção eficiente para a empresa de hoje
exige um conceito integrado de comunicação em marketing. Envolve a empresa numa
questão extremamente difícil, "O que deseja ser?" Se a empresa responde ou não a
essa pergunta, ela será algo para o público e para seus clientes. Todos os seus
produtos e ações comunicam. A empresa que reconhece isso vê o seu relacionamento
para o comprador como um namoro. No melhor sentido, a empresa luta por estabelecer
um relacionamento emocionalmente satisfatório entre ela e seus clientes. Isto não quer
dizer que os compradores prestarão menos atenção à qualidade, valor e preço. São
precisamente esses aspectos da oferta que ajudam a construir o relacionamento
emocional. Atrair um cliente com un jantar barato não vai proporcionar um
relacionamento duradouro. Um relacionamento duradouro é construído por intermédio
da oferta de valores reais e comunicações eficientesr que mais e mais empresas estão
procurando conseguir junto a seus clientes."
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Para Kotler (1988, p.278-280) na administração do relacionamento é importante:
a) identificar os clientes-chave que merecem administração de relacionamento,
b) destinar um habilidoso gerente de relacionamento para cada cliente-chave,
c) desenvolver clara descrição de cargo para os gerentes de relacionamento,
d) destinar um gerente geral para supervisionar os gerentes de relacionamento,
e) cada gerente de relacionamento precisa desenvolver planos de longo prazo e anuais

de relacionamento com cliente.

As fontes de informação para orientar os profissionais interessados na administração de
marketing são várias, mas com relação ao setor de informação, principalmente no que
concerne a literatura brasileira sobre marketing, ainda não temos um número
quantitativamente expressivo de trabalhos, como comprovou Amaral (1996) em seu
artigo sobre a produção dessa literatura até 1994.

2. 3 Transferência das técnicas mercadológicas para unidades de informação
Para os profissionais atuantes no setor de informação brasileiro, transferir os
conhecimentos de marketing do setor lucrativo, adaptando-os às peculiaridades das
nossas unidades de informação é tarefa das mais desafiantes.

Isto ocorrerá paulatinamente, de acordo com interesse de estudiosos no assunto, pois a
própria aceitação da aplicação dos conceitos mercadológicos no âmbito das instituições
do setor que não visa ao lucro deu-se a partir da proposta de Kotler & Levy, em 1969,
portanto há menos de três décadas.

2. 3.1 Marketing e planejamento
No âmbito das unidades de informação, de acordo com Weingand (1995),
"historicamente, a biblioteca, seja ela pública, universitária, escolar ou especializada,
tem sido considerada como "algo bom". Recentemente, as pessoas têm se reunido em
grupos que colaboram com subscrições para as bibliotecas. Em grupo, podem contribuir
com quantias que individualmente não seriam significativas. O relacionamento das
bibliotecas com os usuários tem sido confortável. Entretanto, esta interação não é
facilmente sustentada em tempos de restrições económicas, mudanças sociais e
inovações tecnológicas. Quando essas forças se defrontam com a instabilidade
financeira e as dificuldades relacionadas aos aspectos sociais, os financiadores
rapidamente analisam onde o seu dinheiro está sendo gasto e que tipo de investimentos
oferecerão os benefícios que serão melhor percebidos. O suporte financeiro das
bibliotecas dos tempos passados falham à luz do acalorado pragmatismo dos dias de
hoje. Com base nesses princípios, afirma que a biblioteca só poderá ser bem sucedida
hoje, se repensar sua posição, adaptando suas operações para funcionar nesse novo
ambiente.
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A autora (Weingand, 1995) sugere o efetivo uso das estratégias de marketing como
procedimento adequado em busca dessa adaptação ao novo ambiente e ressalta a
convergência de marketing e planejamento para efetivar sua proposta. Para ela, se
considerados isoladamente, ambos têm seus valores intrínsecos incompletos, ao passo
que, em conjunto, o potencial de cada um amplia o potencial do outro, e a aplicação
conjunta oferece completeza de propósitos no processo como um todo.

A razão para a incorporação do planejamento no processo de marketing fundamenta-se
na necessidade de tomada de decisão. Planejamento e marketing, em conjunto,
permitem trabalhar dentro de um esquema organizado que oferece forte e adequada
estrutura como suporte a variadas decisões e implementação de atividades. Weingand
(1987, p.19) explica o esquema dessa combinação em um só sistema, incluindo nele a
auditoria de marketing, como apresentado na figura a seguir.
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(seg. Weingand, 1987)
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Ao referir-se ao planejamento, Raitt (1981) destaca o plano de marketing como o
resultado do processo de organizar todas as considerações e tarefas requeridas pra
comercializar um produto ou serviço de forma efetiva e ordenada em um fluxo lógico.
Segundo o autor (Raitt, 1981), com este planejamento, o centro de informação ou a
biblioteca pode ter sua própria direção e seguir o melhor rumo com menores
possibilidades de erros pela administração ou outros grupos que competem pela
atenção como os dos departamentos de informática e relações públicas.

O plano de marketing é importante e de fato, único. Não é quando este plano fica
completo que outros planos são feitos, como por exemplo o de produção, propaganda e
planos de serviços. As cinco etapas do processo de plano de marketing, enumeradas
por Raitt (1981), são:
1. estabelecer objetivos;
2. conhecer a situação presente;
3. examinar estratégias alternativas;
4. selecionar as estratégias apropriadas;
5. converter o plano em ação.

Em seu livro sobre marketing e planejamento para unidades de informação, designadas
como agências de informação, Weingand (1987, p.36-48) valoriza a realização da
auditoria de marketing na efetivação desse processo. Para ela, essa auditoria compõe-
se de:
a) análise do ambiente externo, examinando os fatores demográficos, geográficos,

psicográficos, econômicos, tecnológicos, políticos, sociais, culturais e
comportamentais do macroambiente, dos mercados real e potencial e da
concorrência e demais interesses da unidade de informação;

b) descrição completa do ambiente interno da unidade de informação, seus pontos
fortes e fracos, missão, objetivos, metas, recursos, infra-estrutura, tudo o que a
unidade possui, seus compromissos e responsabilidades;

c) sistema organizacional de marketing;
d) análise das atividades organizacionais.

Entretanto, no Brasil, esses procedimentos, na prática, ainda não se incorporaram ao
setor de informação. Se ainda era incipiente a aplicação das técnicas mercadológicas
em unidades de informação, antes de ter sido bastante difundido o uso de novas
tecnologias, torna-se cada vez maior o desafio quando é abordada a adoção dessas
técnicas no ambiente onde predomine a informação automatizada ou eletrônica.

A informação automatizada ou eletrônica apresenta uma tipologia cada vez maior e mais
diversificada, pois refere-se a qualquer dado ou informação disponível em forma legível
por computador, variando de um programa ou software, até notícias transmitidas em
tempo real por meios eletrônicos. Incluem-se nessa categoria, segundo Sayão (1994,
p.33) "não somente uma vastidão de produtos e serviços, industrialmente bem
acabados, colocados à disposição do mercado por organizações que agregam em seus
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produtos benefícios tecnológicos, baseados fortemente na informática e nas
telecomunicações, como por exemplo, os produtos de software ou uma enciclopédia de
artes armazenada em meio ótico, bem como os dados em fase transitória de
processamento, como arquivos contendo dados que fluem por um sistema de correio
eletrônico."

Assim, nesse desafio de transferência de conceitos, será preciso considerar em
especial, entre outras influências que ocorrem no setor de informação, as relativas à
tecnologia, para conhecer um pouco melhor esse tipo de informação, tornando
percebível todo o seu potencial, como recurso necessário, tanto no ambiente de
pesquisa, quanto no de negócios.

O conhecimento das técnicas mercadológicas poderá facilitar esse caminho de ajuste
entre oferta e demanda de informação, desde que ocorra a transposição dos conceitos
mercadológicos do setor lucrativo com sua adequação às unidades de informação
ajustadas às novas tecnologias.

2. 3. 2 Marketing direto
Se no Brasil ainda é incipiente a adoção das técnicas mercadológicas em unidades de
informação, o uso do marketing direto por essas organizações pode ser considerado
como assunto bastante novo e quase inexplorado. Sem medo de errar, é possível
afirmar que poucas experiências ocorreram, sendo praticamente inexistentes, além de
não relatadas. Na literatura brasileira sobre marketing da informação, esse tema
específico foi abordado por Silveira (1992), Barros (1996) e Amaral (1998).

Silveira (1992) estudou o sistema de marketing direto e o marketing direto de empresa-
a-empresa, a partir da descrição e análise do Núcleo Setorial de Informação Metal
Mecânica em relação à prática do marketing diretot propondo um modelo para esse
Núcleo, que integra a Rede Nacional de Informação do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Neste trabalho, publicado em espanhol, a
autora revisa o conceito de marketing, os fundamentos, evolução e tendências do
marketing direto, bem como sua definição, características e relações com o marketing,
denominado de "tradicional" ou "geral".

A consideração do termo "tradicional" por Silveira (1992), diante da grande dificuldade
da assimilação de conceitos mercadológicos pode complicar ainda mais esse
entendimento. A qualificação "tradicional1' deve ser evitada, com o objetivo de impedir
uma possível influência negativa da possibilidade de associação ao termo "tradicional" a
algo fora de moda ou antiquado sobre a adoção das técnicas mercadológicas na área
da informação, onde mais do que nunca a abordagem mercadológica precisa ser
estimulada. Em seu lugar, a denominação "marketing propriamente dito" pode evitar tal
possibilidade, tratando-se de terminologia adequada para este fim.
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O artigo de Barros (1996) é o único na literatura biblioteconômica brasileira sobre
marketing em unidades de informação como relato de experiência efetiva em busca da
adoção do marketing direto, realizada pelo Centro de Informações Nucleares (CIN) da
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) ao estruturar o Sistema de
Cadastramento de Usuários (S1SCADV Trata-se de um banco de dados utilizado para
ampliar a clientela do CIN e aprofundar o relacionamento com seus usuários. Segundo
Barros (1996), "todo e qualquer contato feito com o CIN,. via telefone, fax, e-mait carta,
cupons de retorno de mala direta ou pessoalmente por usuários dos diversos serviços
ou clientes potenciais é registrado neste banco de dados. Para istot o SISCAD, além
dos campos de identificação e endereçamento, possui outros que descrevem o perfil do
usuário em termos de serviços e interesses além do campo textual de comentários, onde
podem ser registradas informações relevantes sobre o usuário ou cliente potencial.
Logo, o SISCAD está preparada para controlar toda a interação dos usuários com o
CIN, desde seu cadastramento no Centro, se usou ou não algum serviço, quando usou
pela última vez, quantos acessos fez. a cada. base de dados, a data em que foi
desativado deste ou daquele serviço e outras informações pertinentes.
Conseqüentemente, quando um usuário faz. contato com o CIN, qualquer pessoa tem
condições de atendê-lo convenientemente, pelos registros feitos neste banco de dados."

Além de relatar a experiência do CIN, Barros (1996) discutiu o marketing direto,
diferenciou database marketing e marketing database e apresentou as principais
aplicações do database marketing.

Tal como descrição apresentada, o SISCAD mostra possibilidades de vir a funcionar
como Sistema de Informação de Marketing (SIM), uma vez que, segundo Kotler & Bloom
(1988, p. 161), o SIM é "uma estrutura continuada e interatuante de pessoas,
equipamentos e procedimentos destinada a coletar, classificar, analisar, avaliar e
distribuir informação pertinente, no tempo certo e com exatidão para ser utilizada pelos
tomadores de decisão em marketing a fim de refinarem seu planejamento, execução e
controle."

Barros (1996) deixou clara a potencialidade do database marketing constituir-se uma
ferramenta nova e eficaz, afetando entre outros aspectos o composto de comunicação,
uma vez que responde às mais antigas questões de marketing:
a) "saber onde estão os clientes e os prospects, bem como o seu perfil psicográfico;
b) manter um relacionamento constante com eles e integrá-los à empresa;
c) permitir aos clientes um meio de estabelecer uma comunicação interativa com a

empresa;
d) conhecer as necessidades, desejos e valores dos clientes e prospects;
e) conseguir estabelecer uma comunicação individualizada e pertinente com cada

prospect e cliente, mostrando-lhes vantagens em manter um relacionamento
duradouro e leal com a empresa;

f) melhorar os resultados de venda;
g) identificar novos mercados ou nichos de mercado;
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h) otimizar e reduzir os custos de comunicação mediante a sistematização e do uso
integrado dos vários tipos de mídia, como televisão, rádio, jornais, revistas,
telemarketing e mala direta."

Apesar de não aprofundar o tema, o livro de Amaral (1998, p.58, 61-62), ao tratar o
histórico da evolução do marketing, comentou a diversidade terminológica,
apresentando definição de outro autor para o marketing direto.

O fato é que na transposição conceituai do marketing para o setor de informação, nem
sempre essa concepção é enfocada de modo abrangente em todo seu escopo. Como
acontece na assimilação dos conceitos mercadológicos em outros setores, o assunto
fica muitas vezes limitado apenas à promoção.

2. 3. 3 Promoção : o mais visível
Tanto no setor lucrativo, quanto no ambiente das unidades de informação, a limitação
do marketing ao conceito de promoção decorre do fato de esta atividade ser a mais
visível. Conseqüentemente, as atividades de marketing tendem a um enfoque também
limitado e incorreto, apenas à realização de atividades promocionais.

É comum, quando de modo isolado^ são idealizados marcadores de livro, cartazes e
folhetos ou outro tipo de material para divulga?" produtos e/ou serviços de informação.
Dessa forma, apenas elaborando algumas peças promocionais, as unidades de
informação admitem estarem fazendo "o marketing". Realizadas isoladamente, essas
atividades restringem o potencial das técnicas mercadológicas.

Assim, ainda que a promoção seja uma atividade de marketing relativamente bem aceita
pelo setor de informação, nas bibliotecas em certas ocasiões as atividades
promocionais não são bem entendidas nem suficientemente assimilados os seus
elementos básicos. Conseqüentemente, esse fato impede que a promoção possa ser
realizada de forma consistente e efetiva.

De acordo com Wood & Young (1988, p.75), a promoção abrange todas as atividades
que dão a saber que os produtos existem e que sugerem ao mercado potencial desses
produtos, quais benefícios podem ser esperados do uso dos mesmos para consulta.

Ao ressaltar a importância da promoção em unidades de informação, Cronin (1981)
representa figurativamente um modelo de vantagem cumulativa dessa atividade,
ilustrado por um ciclo de quatro elementos:

PROMOÇÃO -» RECONHECIMENTO •» RETRIBUIÇÃO •» DESENVOLVIMENTO •» PROMOÇÃO

No ciclo proposto, apresentado a seguir, Cronin (1981) adverte que, em verdade nem
sempre tudo é tão fácil e ordenado, mas com base em experiências que confirmam a
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teoria do sucesso-atrai-sucesso, mostra como seriam obtidos sempre novos recursos e
que, consequentemente permitiriam o desenvolvimento de novos produtos ou serviços,
refletindo a teoria da vantagem cumulativa da promoção representada em termos
esquemáticos de espiral.

Reconhecimento
convertido em verbas

extras

Mais promoção ReCébe o
reconhecimento

Criação de novos
e melhores

serviços

Aprimoramento
dos serviços

Promoção dos serviços
existentes

Prornoção dos
novos sejviços

Verbas extras

reconhecimento

Fig.4 : Modelo de vantagem cumulativa da promoção proposto por Cronin (1981)

Para Cronin (1981), "vender" a biblioteca e seus serviços mais efetivamente, ainda
enfrenta ceticismo, resistência e suspeita entre os profissionais dessa área, pois para
alguns colegas os princípios e práticas de marketing não têm lugar na Biblioteconomia.
Por essa razão, considera oportuno ressaltar a importância das atividades promocionais
e cita Berger (1980), afirmando que a estabilidade financeira das bibliotecas públicas
depende do contínuo e total programa de relações públicas mais do que incidentes
isolados; e adoção de métodos preventivos a longo prazo do que abordagens de reforço
ou orientadas para crises, ajudando essas bibliotecas, na persuasão de que elas são
indispensáveis às comunidades.

Promoção no nível prático abrange uma infinidade de técnicas, táticas, materiais e
meios, que podem ser utilizados em distintos níveis de sofisticação conforme desejados
ou possíveis de serem mantidos. Entretanto, para o autor (Cronin, 1981), a essência da
promoção é algo mais que a soma desses significados e métodos. É uma atividade,
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como qualquer outra, discreta e contínua como a catalogação ou classificação e
idealmente reflete o estilo particular de administrar, ou filosofia de apresentação, que
pode e certamente permeia o serviço bibliotecário como um todo. Cronin (1981) enfatiza
que a promoção inclui a habilidade de antever mudanças sociais e organizacionais,
interpretar as implicações dessas mudanças e converter esse conhecimento em
vantagem.

Com base nessas afirmativas, Cronin (1981) lembra que o sucesso do marketing
depende de encontrar o equilíbrio ideal entre os quatro elementos do marketing mix,
embora naturalmente o julgamento dessa ênfase e seleção de prioridades variem de
organização para organização, de um contexto para outro e também em função de um
tempo para outro. Apesar desse destaque, ele (Cronin, 1981) ressalta que as bibliotecas
mantêm a tradição de orientar a administração para o produto e praticar um mínimo de
marketing, pois de um modo gerai ficam esperando que os usuários venham bater em
suas portas. Isto porque, através dos tempos, sempre agiram assim ou consideravam a
alta qualidade do serviço oferecido como evidente. Porém, na sua opinião isto é a
falácia dos serviços que falam por si mesmos e sem querer desmerecer bibliotecas ou
bibliotecários, destaca que este comportamento não é o melhor caminho para garantir a
sobrevivência através dos tempos.

O autor (Cronin, 1981) assevera que a promoção tem aver com o culto e manutenção
da visibilidade e trata-se de componente de suma importância entre todas as etapas do
ciclo de marketing. Além disso as atividades promocionais têm um papel relevante na
consolidação dos serviços de informação oferecidos pela biblioteca, para garantir o
recebimento dos recursos financeiros da sua manutenção. Nem sempre o aumento da
visibilidade se relaciona com a produtividade, expressa pelas tradicionais medidas de
número de registros das bibliotecas sobre seus usuários e consultas feitasT mas quando
a visibilidade não é alcançada de modo consistente, torna-se um poder de barganha
sem base, inconsistente.

Krieg-Sigman (1995, p.418-30) ao reportar-se à. validade de as bibliotecas realizarem
atividades promocionais, reforça que a promoção leva tempo, custa dinheiro e se for
feita pobremente, faz mais danos do que bem à-organização. Apesar disso, garante que
se você não promove, ninguém saberá o que você está fazendo. Diante dessa questão,
lamenta o fato de as pequenas bibliotecas se encontrarem, de modo gerai elas mesmas
na posição de serem as que mais precisam de boa promoção, ainda que tenham menos
recursos disponíveis para suas realizações e manutenção.

Por outro lado, Krieg-Sigman (1995, p.418-30) chama atenção para o fato de algumas
pessoas e organizações gostarem quando ninguém sabe o que elas fazem. No
anonimato, sentem-se seguras, confortáveis e ninguém faz perguntas difíceis, ninguém
aborrece ou força mudanças. Infelizmente também, ninguém usará ou apoiará seus
serviços. Portanto, assegura: "promover é preciso e não promover é não sobreviver."
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A promoção baseia-se na teoria da comunicação, quando postula que os consumidores
podem ser motivados a comprar um prodjto. Esta motivação é alcançada pelos três
estágios da evolução do sentimento para a ação:
1. mudança cognitiva: envolve aumento cia atenção do consumidor potencial que não

tem conhecimento do produto ou é indiferente a ele. Entre os modelos de
comunicação, existem alguns separando a mudança cognitiva em duas partes: não-
conhecimento e conhecimento.

2. mudança afetiva: envolve mudar a audiência do estado neutro de elevada atenção
para sentimento positivo em direção ao produto. Estes sentimentos são direcionados
para progredir do interesse ou ligação, para o desejo ou preferência, ou avaliação. A
terminologia variará de acordo com o modelo do processo de comunicação que for
utilizado.

3. mudança de comportamento: o estágio finalt pois mudança comportamental, é
alternadamente descrita como a ação ou a convicção e compra ou julgamento,
adoção e confirmação.

No caso das bibliotecas, objetivos e metas de marketing para alcançar mudanças,
motivando os usuários a usar seus produtos, podem ser estruturados com referência a
estes modelos de comunicação. Entre os exemplos dessa aplicação, é possível pensar
em: "aumentar o conhecimento dos serviços e materiais disponíveis na biblioteca", ou
então: "aumentar inscrições de registros de usuários da biblioteca em 10%".

Segundo Dragon (1984), o papel da comunicação de marketing em bibliotecas é trazer
as mudanças:
1. naquilo que o público-alvo conhece ou entende sobre a biblioteca;
2. nas suas preferências pelos produtos da biblioteca versus os produtos concorrentes,

e
3. em seus comportamentos, influenciando-os para realmente usar a biblioteca.

O foco de qualquer estratégia de comunicação, de acordo com Dragon (1984), é o
público-alvo. Portanto, depois de determiná-lo é necessário formular os objetivos em
termos de resposta da audiência, supondo-se:
1. como deverão responder à mensagem?
2. A mensagem foi planejada para modificar comportamento ou simplesmente informar?
3. A mensagem foi planejada para modificar percepções ou atitudes?

Isto porque, um indivíduo pode ter muitos tipos de respostas aos diversos tipos de
comunicação promocional e do ponto de vista da biblioteca, alguns são indesejáveis.
Dragon (1984) exemplifica possibilidades de respostas de um não-usuário a uma
promoção sobre o uso da biblioteca, pois o indivíduo poderá:
1. ignorar a mensagem;
2. prestar atenção na mensagem, mas esquecer do conteúdo;
3. lembrar do conteúdo mas lembrar de modo não adequado sobre o potencial de uso

da biblioteca;
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4. desenvolver uma atitude positiva sobre a biblioteca;
5. ou mudar sua atitude, tornando-se um usuário da biblioteca.

Assim, Dragon (1984) admite: a chave da elaboração apropriada da mensagem é
manter o objetivo da estratégia de marketing bem claro na mente. Isto requer um seguro
e não ambíguo entendimento dos atributos da oferta da biblioteca e o conhecimento das
necessidades do público relativas aos benefícios proporcionados pela oferta. Portanto,
Dragon (1984) recomenda como método útil para elaboração de mensagens, escrever
diversas delas sobre o assunto e examinar cada uma, criticamente, em relação às
seguintes perguntas:
1. Que benefícios um membro do público-alvo pode obter, fazendo o que a mensagem

sugere?
2. Que problema enfrentado por um membro do público-alvo pode ser solucionado com

a ação proposta pela mensagem?

Na comunicação, Usherwood (1981) aponta como os principais fatores relativos à
audiência :
1. sua motivação, ou sejar o que a audiência procura na sua relação com a biblioteca;
2. seus interesses;
3. seu nível sócio-econòmico e de educação;
4. sua predisposição e percepções;
5. seu relacionamento com um meio particular de comunicação.

Mesmo existindo diferentes graus de superposição entre esses fatores, conforme a
audiência considerada, a principal tarefa no entendimento do autor (Usherwoodr 1981) é
atrair sua atenção.

Segundo Krieg-Sigman (1995, p.418-430) toda promoção é comunicação, mas nem toda
comunicação é promoção. Portanto, é preciso lembrar que promoção é comunicação
enquanto atitude. Em resumo, afirma que qualquer produto ou serviço da biblioteca
pode ser ativamente promovido, quando a organização determina seguramente que:
1. o serviço é eficiente, realizável e responsivo paraas necessidades identificadas; e
2. os resultados desejados podem ser para: aumento do uso; re-direcionamento ou

substituição de sua utilização; ou aprofundamento na compreensão do serviço em
geral.

Na opinião do autor (Krieg-Sigman, 1995, p.418-430), o resultado final é sempre a
melhor utilização do serviço. Por outro lado, destaca que um produto ou serviço não
poderá ser ativamente promovido, mas apenas rotineiramente comunicado, quando a
organização está:
1. despreparada para providenciar que o nível do serviço alcance as necessidades

identificadas;
2. impossibilitada de absorver ou lidar com um aumento nas atividades no trabalho

relacionado com a área do serviço;
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3. o produto ou serviço, em sua natureza, é administrado em função das políticas
adequadas.

Krieg-Sigman (1995, p.418-430) afirma que boa promoção e comunicação são
inteiramente dependentes uma da outra, sendo necessário estar atento para:
a) retroalimentação constante, tanto da equipe quanto dos consumidores, sendo

necessário saber para quem você deve prestar atenção, e
b) preocupação com a consistência, honestidade e simplicidade.

Sobre os requisitos para ser um bom promotor/ comunicador, a opinião de Krieg-Sigman
(1995, p.418-430) é polêmica. Afirma que inicialmente, a atividade requer prática, como
para ser bom em qualquer outra área. Finaliza assegurando que bons e efetivos
comunicadores e promotores precisam:
a) ouvir mais do que falar,
b) fazer mais perguntas do que afirmativas, e
c) nunca assumir coisa alguma.

Para saber o que deve ser promovido, Krieg-Sigman (1995, p.418-30) determina
questões a serem respondidas, indagando:
1. Qual a relevância do produto ou serviço da biblioteca para a necessidade de

informação dos seus usuários determinada pela análise de marketing?
2. Qual o resultado desejado?

No entendimento de Krieg-Sigrnan (1995, p.418-430) as bibliotecas precisam promover
e/ou comunicar em dois modo. Um deles é o "grande evento", como: o maior programa
infantil, a presença do autor na biblioteca, a vendado livro anual, o jantar para obtenção
de fundos, o novo sistema de automação. O outro abrange as coisas que acontecem
normalmente na rotina: os serviços regulares, horas de operacionalizaçâo, qualidade da
coleção e da equipe, quando os livros são utilizados e assim por diante.

De modo geral, Krieg-Sigman (1995t p.418-430) admite: bibliotecas são boas para
promoção de grandes eventos. Isto porque o tipo de promoção é mais fácil de ser
realizada. Se um autor é o grande evento e ele ou ela tem um nome conhecido, aevento
por si só é suficientemente distinto. Um simples telefonema ou um rápido press release
(impresso ou notícia para a imprensa^ de uma página, a ser distribuído em uma área
média poderia ser toda a promoção necessária, levando a audiência para lá. O esforço
promocional tem começo e fim definidos. Uma vez terminado o evento, não é preciso
mais promovê-lo. São os eventos do outro tipo, visando a promoção das coisas
rotineiras, que causam problemas.

Com o exemplo de situações comuns ocorridas em bibliotecas, Krieg-Sigman (1995,
p.418-430) indaga sobre o número de vezes que se possa ter ouvido ou perguntado a si
mesmo sobre qualquer variação das indicadas a seguir:
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1 "Tem alguém reclamando que náo sabe quando o livro chega. Nós sempre
conferimos os livros cada três semanas. Eu não entendo essas pessoas" (comunicação)
2 "Vocês têm vídeos (ou CD-ROM ou guias de compras)? Eu não sabia que vocês
tinham esse tipo de material." (promoção)
3 "Deve ser tão bom trabalhar aqui e ler o dia todo." (ambos: comunicação e promoção)

Normalmente, quando situações como essas ocorrem, Krieg-Sigman (1995, p.418-430)
assevera: a equipe corre seus olhos se entreolhando e resmungando sem cessar, e
além disso não consideram que tais situações indicam sobre quanta e com que
efetividade a promoção e a comunicação ocorrem na organização.

No primeiro exemplo apontado, a autora (Krieg-Sigman, 1995, p.418-430) esclarece que
o número de pessoas responsáveis conta mas o fato é que operamos em um mundo
ocupado. Os que não são usuários regulares da biblioteca nem sempre estão
familiarizados com os procedimentos adotados. Uma.forma fácil de qualquer biblioteca
melhorar sua comunicação é ter procedimentos padronizados para as atividades de
circulação, informando as datas para o consumidor "Estas são as datas para a
devolução dos três itens: 20 de agosto. Obrigada!"

Além disso, Krieg-Sigman (1995, p.418-430) observa: sendo este um procedimento
determinado - um hábito - a biblioteca não só melhorará sua comunicação, mas também
estará proporcionando para ela mesma uma excelente defesa para a inevitável
reclamação: "Ninguém me avisou quando eu deveria devolver o material".

A situação segunda é uma oportunidade de ourot na forma de interpretação de Krieg-
Sigman (1995,k p.418-430). É a chance qua poderá ser ajustada para qualquer
empregado da biblioteca, do diretor ao contínuo, náo só responder afirmativamente,
mas acrescentar esclarecimentos, tais: cornar "Não só tBrnos vídeos, como etes podem
ser emprestados por duas semanas e nós acabamos de obter vídeos do Barney para
crianças. Gostaria de reservá-los?" Esta seria não só uma excelente promoção, como
um serviço extremamente útil.

Geralmente, os profissionais só associam promoção quando se fala em folhetos,
posters, spots para a mídia, atividades que têm custos, tanto de tempo como de
dinheiro. Krieg-Sigman (1995, p.418-430) admite que a melhor promoção do mundo é
aquela feita "na hora" (on-the-spot). Trata-se de aproveitar uma evidência,
oportunidade ou acontecimento na hora. Exemplifica: um usuário regular aproximou-se
de uma pessoa não bibliotecária no balcão de atendimento. O atendente reconheceu o
usuário como um ávido leitor de livros sobre crimes. Suponhamos que a biblioteca tenha
recebido recentemente um novo livro neste assunto. Estaria este funcionário habilitado
para promover este exemplar para o usuário? O usuário poderia ser informado da
seguinte forma: "Acho que acabamos de receber novidade na área de seu interesse.
Pode me dar um momento para^ checar?" Quanto melhor a equipe estiver informada,
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tanto os profissionais bibliotecários ou outros de nível superior como os demais , melhor
estarão preparados para fazer esse tipo de promoção regularmente.

A terceira situação exemplificada por Krieg-Sigman (1995, p.418-430) é um desafio
tanto para as habilidades promocionais quanto de comunicação de uma pessoa.
Atender essa afirmativa requer que o indivíduo efetivamente corrija um grande erro de
concepção, não só aproveitando a oportunidade para oferecer melhor entendimento do
que seja uma biblioteca, como explicando como funciona a biblioteca em que se
encontra. Nunca se deve perder uma oportunidade como essa para diplomaticamente
esclarecer sobre procedimentos da biblioteca, evitando-se percepções errôneas que
possam ter ocorrido.

Para Krieg-Sigman (1995, p.418-43Q)t uma resposta defensiva poderá resultar em perda
de oportunidade promocional. A medida da profundidade da assertiva na resposta
poderá aumentar a oportunidade promocional. "É muito bom trabalhar aqui, mas eu não
tenho muito tempo para ler no trabalho, especialmente quando estamos preparando
nosso orçamento." Uma resposta como esta pode ser satisfatória e ciara, pois afirma o
fato que o funcionário lida com as responsabilidades orçamentárias e auxilia para
eliminar a idéia que todos os demais estão lendo o dia todo: "Eu realmente gosto de
trabalhar aqui, mas a maior parte da minha leitura é para meu aperfeiçoamento
profissional." Novamente uma resposta assertiva^ mas que claramente promove melhor
imagem da bibliotecária.

O mais importante, na forma de entendimento de Krieg-Sigman (1995r p.418-430), é
notar que nenhuma dessas espécies de promoção custou dinheiro ou exigiu maior
investimento de tempo. O que elas requerem sãó habilidades para ouvir, habilidades
pessoais e um bom entendimento dos produtos e serviços da biblioteca, além de
profissionalismo.

As formas de realizar a promoção, assim como acontece no setor lucrativo, são
interpretadas diferentemente pelos estudiosos do tema no setor de informação. Eles
interpretam a promoção ao seu modo e cada um elenca as atividades promocionais,
segundo o seu ponto de vista.

2. 3. 3.1 Atividades promocionais
Lovelock & Weinberg (1984, p.378) afirmam que a comunicação permite informar aos
clientes existentes ou potenciais sobre produto, preço e detalhes da distribuição; criar,
quando apropriado, argumentos persuasivos para o uso do serviço, compra de um bem
ou adoção de um comportamento recomendado; lembrar pessoas sobre o tempo e o
local onde comprar ou outro comportamento desejado, particularmente relevante ou
apropriado. Entretanto, advertem sobre as controvérsias do escopo e propósito da
comunicação em marketing. Segundo eles (Lovelock & Weinberg, 1984, p.378), muitos
administradores, erradamente, restringem-na ao uso de propaganda paga e aos
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profissionais da força de vendas, não reconhecendo muitas outras formas de a
organização comunicar-se com seus clientes.

Além disso, o conteúdo de muitas comunicações, especialmente aquelaa que não são
da área de "negócios", é freqüentemente planejado para fornecer informação relevante,
e ajustados aos suportes que melhor se adaptarem a elas, muito mais do que
planejadas, visando a persuadir a audiência a adotar forma específica de
comportamento. Para os autores (Lovelock & Weinberg, 1984, p.378), todos os
elementos do composto de marketing tendem a comunicar alguma mensagem. A
aparência física do produto, ou do pessoal que presta o serviço; o modo como o cliente
é tratado; o preço cobrado; a localização, atmosfera e facilidades da distribuição do
serviço tudo contribui para reforçar ou contrariar a impressão criada pelas mensagens
específicas que o especialista em marketing produz para comunicar aos clientes.
Portanto, uma agência de serviço social pode gastar muitas horas e dinheiro,
desenvolvendo campanhas de propaganda sobre a mensagem "nós nos importamos ou
cuidamos de tudo para você", mas o recepcionista da agência, rude ou indiferente, pode
acabar com esta imagem em um instante.

As ponderações de Lovelock & Weinberg (1984, p.378) são consideradas por Savard
(1988, p.60) ao abordar a comunicação no composto de marketing como o conjunto de
meios que permite manter o contato sistemático com o mercado, informando, com a
mesma advertência, sobre os produtos e serviços disponíveis.

Savard (1988, p.60) identifica como elementos do composto de comunicação: as
atividades promocionais, a publicidade, e as relações públicas. Para ele (Savard, 1988,
p.60) publicidade é o conjunto de técnicas de comunicação direta com o mercado;
relações públicas estão agrupadas como técnicas de comunicação indireta, e as
atividades promocionais referem-se ao conjunto das técnicas não incluídas nas
categorias mencionadas.

A classificação de Chirouze (1986, p.118-119) é apresentada por Savard (1988, p.68-
69), dividindo as atividades promocionais em:
1. promoção por preço: conceder um desconto aos clientes durante um período

determinado ou condições especiais com redução de tarifas;
2. promoção por jogo : estimular a,utilização por meio de concurso ou organização de

loterias;
3. promoção por objeto: distribuição de amostras e brindes e atividades de animação.

No entendimento de Dragon (1984), a comunicação promocional pode ser realizada
pela propaganda, relações públicas, publicidade e contato pessoal.

Para Norman (1995) promoção envolve venda pessoal, publicidade, propaganda,
promoção de venda e empacotamento, uma vez que a embalagem é usada para tornar
os materiais e serviços mais atrativos para os clientes.
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Baseada no enfoque educativo da promoção, Weingand (1987, p.112) apresenta
segundo seu ponto de vista, alguns dos vários aspectos de sua realização, tais como:
relações públicas, propaganda, incentivos e atmosfera.

Na concepção de Wood & Young (1988, p.75), há quatro formas de promover: venda
pessoal; venda indireta, como por exemplo exposições; publicidade e propaganda.

Marbán (1990, p.67) reconhece que a comunicação entre o produtor e o usuário pode
estabelecer-se de quatro formas diferentes: contatos e vendas pessoais, publicidade,
promoção e relações públicas.

Na opinião de Walters (1992, p.49), propaganda, venda pessoal, relações públicas e
promoção de eventos representam as diversas formas de promoção.

As atividades promocionais são categorizadas por Keiser & Galvin (1995, p.54) em
quatro tipos:
1. propaganda,
2. venda pessoal,
3. promoção de vendas,
4. publicidade e relações públicas.

De acordo com Sannwald (1981, p.6-12), a promoção é necessária para a biblioteca
informar a comunidade sobre os produtos e serviços oferecidos e deve realizar-se pela
propaganda, relações públicas, venda pessoal̂  incentivos e atmosfera.

Silveira (1992, p.78) afirma existir consenso quanto á promoção em unidades de
informação realizar-se por meio de publicidade e propaganda, relações públicas,
atmosfera, contato pessoal e incentivos.

Seja qual for a abordagem dos diferentes autores, cada uma dessas atividades pode ser
desenvolvida de diversas formas.

2. 3. 3.1.1 Relações públicas
No entendimento de Keiser & Galvin (1995, p.59), relações públicas e publicidade
constituem o maior componente da promoção. Para elas, relações públicas consistem
no esforço planejado para formar atitudes e comportamentos do público. São atividades
que diferem das demais por serem totalmente controladas pela organização. Toda
organização preocupa-se em criar boas relações com seus públicos, visando a obter
boa publicidade.

De acordo com as autoras (Keiser & Galvin, 1995, p.59), os principais objetivos das
relações públicas incluem:
1. criar artigos e conversas, visando ao interesse dos compradores;
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2. criar aceitação do uso e vender antecipadamente idéias;
3. criar bom clima de relacionamento entre a organização e seus públicos; e
4. proporcionar vasta exposição dos produtos e serviços novos ou já existentes.

Savard (1988, p.65) afirma que o objetivo das relações públicas é conseguir a
compreensão do mercado e não manipulá-lo como alguns podem crer. Portanto, o
princípio básico é muito simples: se o público considera favoravelmente um organismo,
será mais fácil induzi-lo a utilizar os seus serviços.

Entre as atividades de relações públicas em bibliotecas, Dragon (1984) inclui:
1. treinamento de voluntários e da equipe;
2. combate aos rumores;
3. procurar escritórios de oradores;
4. administrar crises;
5. escrever boletins e brochuras;
6. redigir propagandas;
7. preparar filmes;
8. administrar reclamações;
9. preparar relatórios anuais;
10.escrever cartas;
11 .escritores fantasmas de livros e discursos;
12.trabalho com os editores;
13. responder perguntas dos repórteres;
14fazer lobby;
15.aparecer diante das comissões governamentais;
16.administrar eventos sociais, como: aniversários, jantares de adesão, visitas, eventos

para captação de recursos, concursos e inaugurações.

Turner (1984) resume os propósitos das relações públicas em bibliotecas em:
1. estabelecer um valor para a comunidade;
2. informar o público;
3. instruir o público;
4. aumentar o uso da biblioteca;
5. criar um interesse;
6. projetar uma imagem;
7. informar a autoridade mantenedora;
8. instruir a autoridade mantenedora;
9. ampliar o prestígio;
10.estimular o recrutamento.

Sobre relações públicas, Walters (1992^ p.51-67) apresenta como ferramentas
necessárias: a pesquisa, planejamento e avaliação dos programas apropriados; bom
relacionamento com a imprensa; conhecimento das técnicas de redação; realização de
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eventos tais como seminários ou eventos especiais; discursos; além de atrações
especiais.

Nesta temática, Walters (1992, p.52-53), ressalta os públicos da biblioteca, incluindo
entre eles:
1. os seus empregados, incluindo gerentes e diretores, pessoal de nível médio e

auxiliares, novos empregados, família dos empregados, equipe técnica de
profissionais, aposentados, consultores ou empregados temporários;

2. as agências e fontes financiadoras do setor público e/ou privado, que mantenham a
biblioteca, como conselhos locais, prefeituras, escritório do orçamento, políticos,
legisladores, eleitoráveis, corporações, fundações e alguns indivíduos da
comunidade;

3. os meios de comunicação, como a imprensa em geral, a imprensa comercial, as
editoras das bibliotecas, semanários, meios eletrônicos, jornalistas simpatizantes ou
não e jornalistas fora da comunidade, publicações da comunidade, entre outros;

4. clientela da biblioteca, entre os satisfeitos e não-satisfeitos, novos e antigos,
potenciais, e todos os possíveis segmentos, que ela sugere sejam listados para
melhor visualização.

No Brasil, em 1973, Espírito Santo (1973) apresentou, o assunto, recomendando
programa de relações públicas para bibliotecas universitárias.

Silveira (1989, p.139) assevera que as relações públicas tratam da imagem da
biblioteca, uma vez que os públicos não são indiferentes a ela. De acordo com a opinião
da autora (Silveira, 1989, p.139)t como a imagem reflete uma realidade, mudá-la exigirá
determinação e algumas vezes alterações fundamentais nas operações desenvolvidas
pela biblioteca. Ela (Silveira, 1989, p.139) garante que a chave desta mudança é o
comprometimento e envolvimento do próprio pessoal, ou seja, da equipe da biblioteca.
O entusiasmo, a atualização e a informação são pontos vitais. Isso é importante,
particularmente para o pessoal das áreas de atendimento ao público, onde se
desenvolve o contato pessoal na prestação do serviço, sendo que muitos usuários
formam idéia ou imagem da biblioteca, baseados neste tipo de contato.

De acordo com Silveira (1989, pAAQy tanto Hutchinson & Kirby (1981) quanto Cavill
(1983) advertem para a demasiada importância da imagem, lembrando que os
programas relativos a essa temática devem ser desenvolvidos por profissionais
qualificados, evitando-se o envolvimento de amadores neste processo.

2. 3. 3.1. 2 Merchandising
Embora o artigo de Green (1981) trate merchandising de livros em bibliotecas públicas
e escolares, suas idéias podem ser estendidas para outros ambientes. Para a autora
(Green, 1981), merchandising exige a reavaliação da teoria e prática ensinada na
graduação nas escolas de Biblioteconomia sobre seleção, preparação dos livros para o
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acervo, serviços para os leitores e princípios de descarte. Essas práticas precisam ser
revistas fiscal e comercialmente, tanto quanto filosoficamente, para superar a falha entre
a biblioteca tradicional e a nova. Segundo ela, as pessoas passeiam pelas estantes,
folheando livros e procurando o que lhes interessa. Nessa prática do browse, o
merchandising pode ajudar as bibliotecas a atender melhor aos interesses dos
usuários, tornando o material mais acessível, utilizando formas atualizadas e fazendo
com que os bibliotecários acompanhem a evolução da profissão.

Green (1981) afirma que as soluções para tornar os livros mais atraentes são da
responsabilidade dos editores, mas o uso do merchandising em bibliotecas é assunto
de interesse dos bibliotecários. Sugere algumas idéias, como:
1. visitar livrarias e lojas de departamentos para observar atentamente os aspectos

técnicos da disposição dos materiais;
2. pedir aos comerciantes de varejo para visitar a biblioteca e dar sugestões;
3. pedir ajuda a vendedores;
4. procurar literatura, contendo dicas sobre o modo de abrir e implementar venda de

livros; fonte de idéias que podem não só mostrar, quanto apresentar e dispor os
produtos da biblioteca, bem como provocar o entusiasmo indispensável na adoção
dessas técnicas.

Uma das formas de praticar merchandising na biblioteca, quando for a coleção
disponível formada de material impresso, é torná-la semelhante às livrarias, onde os
livros ficam expostos de modo a convidar os interessados a pegá-los e estimular o
browsing.

Os livros podem ficar expostos no chão, dispostos de maneira criativa, empilhados em
formatos piramidais ou similares, em grupos, abertos em determinadas páginas ou
fechados. Na exposição de livros, diferentes e apropriadas estantes podem ser
utilizadas para chamar atenção dos usuários. O mobiliário especial, o mostruário de
exposição é conhecido como display. Alguns materiais podem ficar nessas estantes
apropriadas para a sua natural exposição, ou em displays especiais para mostrar as
novas aquisições ou ressaltar um tema ou autor de um determinado momento.

Além dos displays, podem ser usadas caixas, caixotes, blocos coloridos e todo tipo de
recursos ao montar as exposições do material de maneira original ao arrumá-los em
mesas para exposição.

Nesta área, exercitar a criatividade é fundamental ! No caso de livros, isto ajudará a
estimular a leitura e os bibliotecários garantem bons resultados. Após exposições de
livros , os empréstimos aumentam, pois muitos usuários ficam curiosos e se interessam
por assunto ou autor, que muitas vezes nem sabiam existir na biblioteca.

As próprias estantes, em que os livros são armazenados, podem ser utilizadas de modo
criativo, onde os exemplares podem ficar expostos, virados com a capa para a frente do
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leitor, em zig-zag, dispostos no sentido horizontal ou de outra forma julgada
conveniente.

Da mesma forma, além dos livros, outros tipos de materiais podem e devem ficar em
exposição, utilizando-se todos os recursos disponíveis. Estantes e displays precisam
ser dispostas em lugares estratégicos onde haja boa circulação de usuários, de maneira
que, conseqüentemente, o material possa ser visto, despertando a curiosidade desses
usuários.

Toalhas coloridas, forrando mesas de exposição, letreiros interessantes, disposição
atraente podem dar bons resultados e ampliar o número de empréstimos ou de
circulação de materiais.

É importante também um bom layout para que toda a área seja bem utilizada e o
espaço de circulação seja ocupado de-modo correto, deixando bem visível tudo quanto
deva ser exposto.

2. 3. 3.1. 3 Propaganda
Apesar dos custos, nem sempre convidativos, a propaganda também pode ser realizada
em unidades de informação.

Keiser & Galvin (1995, p.57) consideram como propaganda a apresentação impessoal
de bens, idéias ou serviços através dos meios de comunicação de massa, como: rádio,
televisão, jornais e revistas. Segundo as autoras, a propaganda exerce diversas
funções:
1. tomar conhecimento, dar ciência de algo ou criar interesse;
2. lembrar usuários reais e potenciais da disponibilidade do produto;
3. funcionar como venda antecipada de produtos e idéias;
4. em alguns casos, eliminar a insatisfação.

Da mesma maneira, Dragon (1984) define propaganda como forma paga da
apresentação não pessoal e promoção de idéias, bens ou serviços por um patrocinador
identificado. É provavelmente a mais cara para todas as bibliotecas, mesmo para as
maiores ou as consorciadas.

Segundo Wood & Young (1988, p.77-78), propaganda é apenas um dos muitoa fatores
que influenciam o uso dos produtos. Assim, uma simples, única e direta conexão entre
custos de propaganda e aumento de uso é quase impossível de ser feita A dificuldade
de avaliá-la reside no fato de os seus efeitos poderem ser sentidos tanto ao longo de
tempo, como de imediato. Nem todas as pessoas, a partir do interesse pela propaganda
de um produto partem, rapidamente, para a ação de adquiri-lo. Muitos esperam para ver
o que os outros pensam sobre o produto ou demoram para comprá-lo por razões
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orçamentárias. Organizações não lucrativas e lucrativas podem ver a demora no efeito
cumulativo da propaganda nos consumidores, muito mais do que apreciar efeito
imediato.

Por causa dos grandes e visíveis gastos com a propaganda e pela dificuldade em provar
sua efetividade, mesmo para os marqueteiros comerciais, Wood & Young (1988, p.77-
78) asseguram que muitas bibliotecas são relutantes neste uso. Segundo as autoras,
uma alternativa para não tomar todos os custos relativos ao orçamento da biblioteca
para fazer sua propaganda é fazer propaganda em cooperação. Além disso, Wood &
Young (1988, p.77-78) admitem que uma biblioteca pública pode se unir a diversos tipos
de negociantes com vistas à propaganda corporativa- A união com uma loja de roupas
poderá dar ênfase aos materiais da biblioteca como os livros de análise de cor ou sobre
moda, acessórios e outros adereços e aspectos da. administração da imagem pessoal,
por exemplo. Uma biblioteca universitária pode fazer propaganda corporativa com a
unidade do campus responsável pela difusão da saúde e das atividades da carreira.

Para Field & Field (1993r p.3)T a propaganda envolve o fator custo. "É o espaço que
você compra em um jornal, ou um spot d© radica ou= canal de televisão para contar às
pessoas sobre seus produtos e serviços. É. a cps você conta sobre você mesmo, A
vantagem da propaganda é você ter o absoluto controle das informações que aparecem
no espaço da mídia que você comprou."

Considerando propaganda como forma paga de apresentação de idéias, bens e serviços
por um patrocinador identificado, Walters (1992, p.56-61) apresenta as etapas para a
criação da propaganda, a oportunidade de fazê-la você mesmo, como selecionar a
agência e trabalhar em conjunto, indicando vantagens e limitações dos diversos
instrumentos promocionais para facilitar a escolha desses meios.

Propaganda por mala direta é a_práticade anunciar ou promover um produto, serviço ou
evento por correspondência direta a uma população-alvo pré-selecionada. No setor
comercial, às vezes a técnica, se refere também à venda direta. Para o produtor ou
varejista se constitui um meio de venda potencialmente lucrativo sem a interface
consumidor usual-vendedor. Para as. indústrias de serviços, entre as quais as
bibliotecas, a mala direta oferece a possibilidade de alcançar assinantes potenciais.

A técnica é especialmente apropriada para bibliotecas, pela sua:
1. seletividade de aplicação (pode ser aplicada a intervalos fixos e variáveis a

segmentos de populações particulares estruturadas de acordo com fatores pre-
ordenados demográficos ou sócio-econômicos;

2. flexibilidade (operações podem ser escaladas em função do orçamento de cada
organização);

3. versatilidade (não há restrições em termos dos formatos criativos que podem ser
utilizados. O planejamento pode ser feito na própria organização ou por agência
profissional);
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4. mensurabilidade (avaliação efetiva, é matematicamente simples, a experiência pode
conduzir a melhores índices de custo-efetividade);

5. especificidade (nomes individuais podem ser endereçados um a um).

Segundo Cronin (1980, p.1), a prática de propaganda por mala direta tem sido
empregada há muito tempo pelos bibliotecários. A. mala direta, seja por correio,
distribuída em mãos ou pela inserção de materiais em jornal de propaganda local é o
modo conveniente de introduzir os serviços da biblioteca aos novos residentes, de
anunciar a abertura de novo ponto de serviço, de avisar a introdução de um novo
serviço ou facilidade, de atualização de informação, de anunciar eventos sobre a
biblioteca, de reacender o interesse entre usuários desestimulados, ou de conhecer
não-usuários.

Sobre mala direta, Walters (1992,. p.61-62) inclui entre os pontos a serem considerados
no seu efetivo desenvolvimento: o tempo de expedição, o empacotamento, a carta ou
apelo, a facilidade de resposta para o receptor, criatividade para evitar desordem no
material expedido.

A respeito do telemarketing, Walters (1992^ p.62-67) sugere a sua combinação com a
mala direta, como forma de aumentar o índice de respostas, com o uso do telefone para
contato de reforço. Ela acredita no telemarketing como esforço disciplinado e planejado
muito útil para renovação de inscrições, captação de voluntários e criação de
audiências, embora considere tímida essas, ações nas bibliotecas. Nesse sentido,
sugere o planejamento do telemarketing com a adoção de formulários sobre estratégias
e táticas a serem implementadas pelos interessados em realizar as atividades
sugeridas.

Quando recomenda o emprego de propaganda e publicidade em bibliotecas brasileiras
como instrumentos de mudança de mentalidade nessas organizações, Rodrigues (1980)
distingue as duas atividades, mas entre as distinções apresentadas não comenta a
questão do pagamento para diferenciar uma atividade da outra, conforme
fundamentalmente propõe Kotler (1980, p.397-398). Rodrigues (1980) caracteriza a
propaganda como "comunicação persuasiva de idéias, opiniões e atitudes, tendo como
propósito real esclarecer fatos, controlar atitudes e opiniões e induzir a comunidade a
aceitar um ponto de vista, um sentimento ou um valor." Para ele, a publicidade "visa
divulgação de alguma coisa à comunidade, sem que isso implique necessariamente em
persuasão."

Inicialmente, ao expressar-se dessa forma* o autor (Rodrigues» 1980) confere à
propaganda certa manipulação danosa da atividade promocional. Porém, continuando a
leitura de seu texto, suas declarações voltam-se novamente para a recomendação de
uso da propaganda em bibliotecas com propósito de possibilitar "compreensão coletiva
da importância das informações e das bibliotecas e da necessidade de se criarem
hábitos de leitura a partir da infância."
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2. 3. 3 .1 . 4 Publicidade
No caso da publicidade, Field & Field (1993, p.3) consideram-na como "o espaço obtido
em um jornal, rádio ou televisão, que você não paga. Mesmo que você possa redigir seu
texto, a publicidade mostrará o que os responsáveis pelo editorial escreveram sobre o
seu produto ou serviço. Você pode tentar mostrar o desenvolvimento do seu serviço ou
produto ao fazer o contato, mas os editores têm o controle da informação que
aparecerá, de acordo com o interesse editorial deles. Você não tem controle sobre a
informação que aparecerá no espaço da mídia" (Field & Field, 1993, p.3). O jornal,
estação de rádio ou televisão mantêm o controle editorial.

Segundo Field & Field (1993, p.4), publicidade significa a comunicação com seus
públicos, que podem ser ativos ou passivos, membros da biblioteca, assíduos ou não
freqüentadores, usuários do empréstimo de material, jovens ou adultos, pertencerem a
um grupo étnico etc. De fato, cada indivíduo pode ser considerado um usuário potencial
para o consumo dos serviços. A tarefa é alcançar este vasto e variado elenco de
indivíduos e instituições.

Wood & Young (1988, p.76-77)t quando se expressam sobre o assunto, apresentam
certa ambigüidade e deixam dúvidas na distinção entre propaganda e publicidade, ao
afirmarem que publicidade é, essencialmente, propaganda não paga Para elas,
publicidade é uma arte em si mesma, fundamentada no princípio que se dá algo para
obter-se algo. Assim, as autoras advertem que os veículos de notícias devem promover
as bibliotecas somente por causa de serem elas "boas coisas". Porém, o fato é que
essas mídias têm suas missões e metas em que estão envolvidas não somente para
distribuir informação vital, mas também para manter e quando possível aumentar suas
respectivas audiências. Além disso as bem-sucedidas publicidades de bibliotecas e
outras organizações compreendem a necessidade pelo 'gancho" que um item ofereça
para a mídia. O "gancho" é um ângulo, ou seja, interesse humano, oportunidade de
economizar dinheiro, ou alguma outra história, que se encaixe, alcance a audiência na
questão e ajude a impressão ou a mídia a alcançar seus objetivos.

2. 3. 3.1. 5 Promoção de vendas
A promoção de vendas em unidades de informação, segundo Keiser & Galvin (1995,
p.59), refere-se a um breve estímulo para usar um produto ou serviço, e usualmente
complementar a propaganda O mais freqüente uso da promoção de vendas é atrair
novos usuários e alcançar novos mercados. Entre alguns exemplos são lembrados pelas
autoras (Keiser & Galvin, 1995, p.59) os concursos, distribuições gratuitas, uso de
cupons, descontos e ofertas especiais.
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Keiser & Galvin (1995, p.59) afirmam que as sessões de treinamento podem ser
consideradas promoções de venda. No caso das informações sobre as novas
tecnologias como as buscas em linha OIL produtos de CD-ROM, há necessidade
primordial de demonstrações ou treinamentos adequados para apoiar o esforço de
propaganda. As sessões de treinamento devem incluir:
1. mensagem de marketing para motivar o provável usuário;
2. explicação sobre o produto;
3. tempo para praticar, visando à adequada orientação do consumidor com a nova

tecnologia.

Outro fator importante, ressaltado pelas autoras (Keiser & Galvin ,1995, p.59), quando
se referem às novas tecnologias, é destacar os benefícios que elas proporcionam aos
usuários. Portanto, se você está introduzindo novo serviço para sua companhia ou
comunidade, o interesse dos consumidores deve ser estimulado pela oferta de
treinamentos ou apresentação da nova tecnologia. Preparar demonstrações na
biblioteca, inaugurações e encontros especiais para grupos-alvo ajudam nesta tarefa.
Alguns fornecedores, como os vendedores e produtores de bases de dados costumam
oferecer assistência e ajudar usuários no uso das tecnologias oferecidas por eles.

No ponto de vista de Wood & Young (1988, p.76)t promoção geralmente significa
estimular venda de um produto pelo sentido indireto : demonstrações de habilidades,
relatadas para o uso do produto; organização de festivais e exposições; distribuição de
amostras grátis ou de itens de propaganda, tais como camisetas e bottons, como
brindes; ou o uso de incentivos para compra, como cupons de desconto ou prêmios
grátis disponíveis com a compra dos produtos. Segundo as autoras (Wood & Young,
1988, p-76), as bibliotecas têm usado alguns, se não todos esses tipos de opções
promocionais. Elas afirmam: bibliotecas públicas e escolares lideram esse caminho,
enquanto as universitárias e especializadas são impedidas de fazer uso extensivo
dessas técnicas pela necessidade de manterem uma imagem de dignidade e propósito
sério e consistente com a organização mantenedora.

2. 3. 3 .1 . 6 Venda pessoal
A apresentação do vendedor promocional, segunda (Sannwald, 1981, p.6-12), é
conduzida com base no contato pessoa/ pessoa, com o comprador. No caso da
biblioteca, os vendedores são a equipe de trabalho; os compradores, os usuários; e os
itens a serem vendidos são os produtos e serviços da biblioteca.

Na concepção de Wood & Young (1988, p.75)t a venda pessoal ocorre durante todo o
contato do usuário dentro da biblioteca e durante qualquer atividade fora da biblioteca
onde as pessoas tomem a equipe da biblioteca como representantes da sua profissão.
Qualquer membro da equipe, desde os estudantes, que trabalham como estagiários ou
voluntários, ao diretor, que o público encontra, representa a biblioteca sob sua ótica.
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Deste modo, o mal-humorado ou bem-humorado, ou aquele que resmunga ao prestar o
serviço no balcão de atendimento compromete a equipe como um todo. Usuários mais
sofisticados e de mente aberta irão, certamente, distinguir entre a má experiência e a
má organização. Entretanto, as pessoas tendem a generalizar de uma única
experiência. Logo, se a experiência for boa,, toda a equipe da biblioteca será
considerada boa também. Qualquer contato positivo com a equipe da biblioteca pode
ser a melhor forma de venda pessoal para a biblioteca.

Na opinião de Wood & Young (1988, p. 10) uma similaridade entre todos os tipos e
tamanhos de bibliotecas é que os produtos podem ser livros, educação continuada,
instruções bibliográficas, o que os distinguirá será a equipe de trabalho da biblioteca. A
venda pessoal é o elemento básico de promoção em bibliotecas. A bibliotecária da
biblioteca universitária, servindo ao comitê da universidade, está promovendo a
biblioteca. O atendente da biblioteca pública, cooperando em um programa de
informação sobre AIDS com outra agência da cidade, está promovendo a biblioteca. A
mais importante tarefa é treinar, organizar e inspirar todo o tipo de pessoas a fazerem
seus comentários, ações e condutas em função da missão da biblioteca. Esta é a tarefa
que devem preocupar as bibliotecas, tanto quanto as demais empresas.

No contexto da venda pessoal, as autoras (Wood & Young, 1988, p. 10) destacam ser
imperativo que o administrador da biblioteca compreenda os problemas, preocupações e
a realidade econômica diante dos mantenedores da organização onde se insere a
biblioteca (cidade, universidade ou outra organização). E altamente desejável que o
administrador pertença aos subgrupos- de tomada de decisão da organização. Estes
grupos são o mais importante fõrarrr para "vender" as necessidades da bibfioteca e para
chamar atenção para os talentos individuais e organizacionais apresentados na
biblioteca.

As relações com o consumidor principalmente lidando com as reclamações, no
entendimento de Wood & Young (1988, p.76), devem ser consideradas como um
aspecto da venda pessoal. As bibliotecas elevem imitar tão bem quanto possível as
empresas, muitas das quais estabelecem prêmios para lidar com as reclamações como
forma de melhorar sua imagem. As autoras recomendam os seguintes procedimentos
para lidar com reclamações:
1. registrar todas as reclamações, recebidas para que não sejam perdidas ou ignoradas;
2. agir conforme a rapidez exigida peia reclamação;
3. informar o reclamante tão cedo quanto possível que tipo de ação será tomada;
4. notificar os departamentos ou pessoas afetadas pela reclamação e monitorar suas

respostas;
5. olhar para os problemas, ressaltando a reclamação do usuário e procurando prevenir

futuras reclamações com a solução do problema.

No âmbito da venda pessoal, a importância do contato pessoal é cada vez mais
relevante.
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Contato pessoal é a apresentação oral com o propósito de realizar, trocar ou formar
atitudes favoráveis por parte dos consumidores (Silveira, 1986). Considerado por
Silveira (1992, p.82) o mais direto esforço promocional em unidades de informação, é
efetuado pela equipe de referência ao orientar e atender os seus usuários. Portanto, as
técnicas de comunicação pessoal precisam ser consideradas pela equipe de
atendimento das unidades de informação, não somente como forma de praticar venda
pessoal, mas para efetivar as demais atividades promocionais.

Segundo Dragon (1984), comunicação pessoal é o mais barato e efetivo meio disponível
para promover a biblioteca. A razão de as empresas, usarem bastante o pagamento de
vendedores e muitas organizações do setor, que não visa ao lucro, pagarem lobistas em
Washington, fundamenta-se no fato de o contato pessoal ser conhecido como a mais
poderosa ferramenta de marketing. Por isso a própria equipe da biblioteca é o meio
disponível sem custos adicionais. É preciso convencer-se de que um sorriso amigo do
pessoal da circulação vale mais que bem escritas palavras de um dispendioso trabalho
da agência de propaganda. Contarconr equipe^ prestativa e de bom relacionamento com
o público é o melhor das relações públicas de qualquer biblioteca.

Sobre a comunicação pessoal em bibliotecas, Dragon 0984) reporta-se à realidade
americana das bibliotecas públicas. Ainda que retrate contexto diferente do brasileiro,
suas sugestões podem ser adaptadas. Ele apresenta uma lista de comunicações
pessoais de baixo ou nenhum custo para promover a biblioteca:
1. providenciar crachás com os nomes de todos os funcionários, até mesmo para os

voluntários;
2. indicar para o público os bibliotecários da referência e posicioná-los junto ao acervo

para facilitar o contato com os usuários que precisarem ajuda;
3. prestar ajuda do tipo orientar uma criança na escolha de uma leitura, enquanto a mãe

busca as informações do seu interesse;
4. tomar os membros da equipe profissional disponíveis como porta-vozes dos

representantes dos grupos cívicos e de igrejas locais;
5. cortesia e bom relacionamento como fatores de seleção e promoção da equipe;
6. estímulo e recompensa aos membros da equipe que fica longe da sua mesa ou

cadeira de trabalho para atender e ajudar os usuários.

Para Savard (1988, p.94), tendo em vista que toda a equipe intervém no processo de
produção e consumo de produtos intangíveis, sendo estes simultâneos, existe uma
interação pessoal no momento da prestação do serviço que extrapola a promoção. Essa
opinião de Savard (1988, p.94) é destacada por Silveira (1989, p.142), quando a autora
aborda o contato pessoal como o mais direto esforço promocional. Silveira (1989,
p.142), lembrando Savard (198a, p.60), afirma_ que a maioria dos especialistas em
marketing considera o pessoal de contato com os usuários, ou seja, a força de vendas
da organização, como item integrante da promoção.
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Em artigo sobre as técnicas mercadológicas no serviço de referência, Norman (1995)
comenta que durante um levantamento sobre promoção, realizado por ele entre 20
bibliotecárias americanas, 11 delas consideravam ser necessária maior promoção do
serviço de referência, sendo que 10 sentiam que as novas tecnologias dos serviços
deveriam dar prioridade à promoção. Todas as entrevistadas estavam envolvidas com
venda pessoal e 45% delas preferiam esta abordagem de trabalho intensivo
promocional, sendo realizado tanto por grupos como individualmente.

Embora reconhecendo que a adoção do marketing nos serviços de referência possa
fazer a diferença, com especiais benefícios, ajudando a melhorar os materiais e serviços
oferecidos pela biblioteca, Norman (1995) identificou poucas publicações, relacionadas
especificamente com esses serviços nos dois levantamentos bibliográficos por ele
realizados em 1982 (Norman, 1982) e 1989 (Norman, 1989).

2. 3. 3.1. 7 Incentivos
Weingand (1987, p.112), alerta para o potencial dos incentivos, utilizados amplamente
como estímulo ao uso de serviços de informação. A autora considera-os importantes na
fase de teste do mercado para o produto, quando eles podem ser planejados com foco
de atenção no consumidor, ajudando a criar um produto melhor. Ela apresenta vários
exemplos: uma pesquisa em linha gratuita; maior prazo de empréstimo para
videocassetes; amostra de um serviço de disseminação seletiva de informação ( SDI )
especial para o interesse de um usuário; um marcador de livro ou bottom* descrevendo
um novo serviço; uma demonstração grátis, entre outros que poderiam ser
mencionados.

Reforçando os incentivos como item de valor oferecido para encorajar comportamento
mais responsivo dos consumidores, Sannwald (1981, p.6-12) exemplifica, com a
possibilidade da biblioteca pública oferecer um Programa de Leitura no Verão,
premiando as crianças que o concluírem.

Na mesma concepção, Silveira. (1992^ p.82)_ entende os incentivos como estímulos a
uma ação, visando ao maior uso ou consumo da informação.

Segundo a autora (Silveirar 1992^ p.82), o incentivo positivo, feito por recompensas,
traduz-se em brindes, amostras grátis, prêmios, podendo se constituir em prazo maior
para devolução de obras, retirada de maior número de obras, pesquisas ou buscas
bibliográficas livres de custo oferecidas em determinados períodos para atrair o usuário
potencial e reforçar o uso pelo usuário real, entre outras tantas modalidades.

72



2. 3. 3. 1. 8 Atmosfera
Sannwald (1981, p.6-12) entende a atmosfera como esforço da biblioteca planejar o seu
espaço de forma a criar sua imagem específica e, em alguns casos, um padrão de
comportamento para os usuários da biblioteca. Isto porque, muitas bibliotecas
proporcionam, por exemplo, um ambiente com salas de leituras, salas de periódicos,
auditórios para exibições e audições, estimulando os leitores ao relaxamento e
entretenimento no uso passivo desse ambiente.

No caso de a atmosfera ser considerada como forma de atividade de promoção,
Weingand (1987, p.112) assevera sua importância no composto promocional, por
consistir no clima e ambiente dos canais de distribuição, que podem ser o espaço físico
onde está localizada a agência de informação ou poderá estar de certa forma misturado
com a transmissão eletrônica. O ambiente é planejado para produzir reações cognitivas
ou afetivas no mercado-alvo. Cada canal terá um visual, cuja percepção poderá
aumentar ou retrair tanto a satisfação do cliente^ quanto o desempenho da equipe de
trabalho.

Silveira (1989, p.140) considera a atmosfera como fator importante para reforçar a
imagem e a promoção da biblioteca, pois se trata da referência tangível que fornece
evidências sobre a organização como um todo. Sobre o ambiente das bibliotecas,
Silveira (1989, p. 140-141) relata que o artigo de Cohen (1980) pondera o fato de a
entrada da biblioteca atrair usuários em potencial» devendo ser projetada e construída
para tal fim. Já o projeto de uma biblioteca em si, deve ser examinado como variação de
"negócios de vendas a varejo", uma vez. que vendem serviços e dependem do suporte
da comunidade e do mantenedor para ter verbas de manutenção. Assim, defende a
criação de espaço físico, com projeto flexível para troca de tecnologia como ponto de
destaque neste assunto, bem como a adequação do mobiliário a ser utilizado.

Figueiredo (1988) adverte que mesmo estando locaüzada em lugar adequado, a
biblioteca pode ter seu acesso dificultado por problemas de escadarias, falta de
estacionamento, horário deficiente, restrições acertos tipos de usuários, e de consultas
a certos tipos de materiais, entre outros contratempos.

Na prática das atividades promocionais em unidades de informação, a criatividade
poderá ampliar ainda mais a diversidade já existentes das estratégias e táticas que
podem ser adotadas.

2. 3. 3. 2 Sugestões de estratégias e táticas promocionais
Weingand (1987, p. 110-118) sugere algumas estratégias adicionais de promoção.
Segundo ela essas estratégias não podem ser usadas^isoladamente. Devem funcionar
junto ao total de estratégias propostas. Exemplifica, mencionando a importância de uma
relação tripartite, usando os líderes da comunidade como formadores de opinião,
podendo ser reconhecidos como poderosos na estratégia promocional. Esta estratégia é
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popularmente usada para o comércio, quando celebridades são utilizadas para vender
produtos. Isto pode ser bem usado para formar opinião pública sobre a visão dos
produtos da unidade de informação sob aspectos positivos.

Outra estratégia recomendada por Weingand (1987, p. 110-118) é deliberar sobre a
educação dos membros da equipe e de autoridades, de modo que eles se
responsabilizem claramente como elementos do processo de planejamento da unidade
de informação para serem os embaixadores do marketing. Isto caracteriza a
comunicação interpessoal, que, particularmente quando começa com o conhecimento
da própria pessoa, pode ser muito valiosa.

Personalizar o serviço para que os clientes prontamente os identifiquem e relacione-os
como produtos da unidade de informação é a terceira estratégia, lembrada por
Weingand (1987, p.118). Segundo sua opinião, esta estratégia remove distâncias e
toques impessoais, fazendo os clientes se sentirem mais confortáveis ao eliminar essas
barreiras.

2. 3. 3. 2.1 Evidência de benefícios
Entre as estratégias de marketing, evidenciar os atuais e potenciais benefícios do uso
do produto pelo cliente é das mais importantes.

De acordo com Weingand (1987, p.118), o foco nos benefícios pode ser enfatizado
repetidamente, pois sua importância é garantida com esta ênfase.

Para esclarecer a importância de evidenciar benefícios, Cram (1995) expõe seus pontos
de vista. Ela acredita que uma das mudanças na sociedade de grande impacto para as
bibliotecas é o rápido crescimento da economia de serviços. Segundo ela, apesar de os
bibliotecários admitirem que atuam no setor de serviços, muitos deles não entenderam
claramente que uma organização desse setor, para ser bem sucedida, precisa entender
quais os serviços demandados pelos usuários e não-usuários da sua comunidade. Os
clientes não somente apreciam como desafiam seus provedores a oferecerem serviços
de qualidade. Ao citar o artigo sobre miopia em marketing de Theodore Levit, ela
recorda que, em outros tempos, as bibliotecas utilizavam a orientação de produto,
concentrando-se em melhorar produtos e serviços, como forma de se tornarem bons
fornecedores no seu mercado. Hoje, entretanto, o foco deve voltar-se para os
consumidores, perguntando-lhes que benefícios os produtos e serviços podem lhes
oferecer. Se não houver benefícios para os consumidores, então não haverá como
vender um bom produto.

Na opinião de Cram (1985), o gerente deve ser motivado pelo desafio de manter os
serviços, acompanhando as mudanças das expectativas dos clientes, e gastar seu
tempo e energia, preparando as mudanças adequadamente, para que não sejam
invalidadas.
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A contribuição de Enters (1984, p.67-70) pode ser significativa sobre a evidência de
benefícios para os usuários de sistemas de informação em linha. Ele aponta como
desejos desses usuários:
(a) qualidade deve ter prioridade na construção de novas e adicionais bases,
(b) os fornecedores externos deviam adequar-se mais às necessidades dos usuários,
(c) o trabalho seria facilitado enormemente se as bases de dados com diferentes

conteúdos pudessem ser concentradas em um pequeno número de hospedeiros,
(d) um ótimo serviço em linha deveria ter separadas duas partes: uma de fornecedores

de dados e a outra, estritamente separada, capaz de analisar a adequação do
fornecimento aos usuários,

(e) ligação das bases de dados externas e internas,
(f) não pode ser desconsiderada a resistência às novas tecnologias,
(g) seminários orientados para os usuários em vez de apresentações e propagandas de

novos sistemas em linha,
(h) sistemas simples e amigáveis^ pois as ofertas irrelevantes e confusas sempre

impedem sua aceitação.

A partir dessas expectativas, o mesmo autor (Enters, 1984, p.67-70) destaca alguns
benefícios proporcionados pelos sistemas em linha, considerados por ele interessantes
de serem lembrados aos seus usuários:
(a) na obtenção de informações: vasto universo pode ser acessado, não só na área

específica do interesse do usuário, mas de outras áreas periféricas; e há
possibilidade de escolha seletiva neste vasto universo;

(b) manuseio de dados : capacidade gráfica ou desenvolvimento de matrizes se constitui
em significativa técnica que auxilia a ilustração de fatos e desenvolvimento;
assistência dada na aplicação de modelos matemáticos amplamente divulgados,
começando com os mais simples até os mais sofisticados;

(c) distribuição de informação: uma das mais. importantes é a possibilidade de combinar
diferentes fontes de informação; podem ser obtidos significativos benefícios com os
custos, se for considerado que grande número de informações podem ser acessadas
diretamente por usuários dispersos geograficamente; além do provimento de
informações que vêm preencher lacunas nas buscas para fundamentar pesquisas.

Sobre benefícios advindos com o uco de sistemas em linha, Rayment (1984, p.201-213)
relata interessante experiência de uma bibliotecária que entendeu a importância de
evidenciar benefícios para conseguir seu emprego em determinada firma de negócios.
Ela percebeu a necessidade de mostrar o quanto a informação pode contribuir para a
firma obter lucro.
A bibliotecária decidiu estudar qual seria a contribuição da informação externa à firma
visando a melhoria do desempenho dos departamentos e como convencer seus colegas
que o uso dos sistemas em linha deveria ser justificado. Logo, demonstrou a qualidade e
os benefícios tangíveis do serviço que gostaria de propor para ampliar o lucro da firma.
Atingiu esse objetivo, estudando o fluxo de informação da empresa, os tipos de
informações necessárias ao desenvolvimento do trabalho e o modo pelo qual poderiam
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ser obtidas. Transformou suas idéias em um relatório e o apresentou, conseguindo
assim seu emprego.

Na opinião da bibliotecária na história relatada, o fornecimento de informações a partir
de sistemas em linha envolvia duas questões:
1. Que informações seriam essenciais para as operações da empresa e de que maneira

poderiam ser providenciadas com baixo custo?
2. Que benefícios poderiam ser obtidos com o provimento de informações que talvez

não fossem as essenciais?

A partir destas questões, ela sugeriu três critérios para julgar os possíveis benefícios da
provisão de informações através de sistemas em linha:
1. O efetivo uso das informações conduziria ao direto aumento do lucro da firma?
2. A provisão de informações tornaria mais fácil o trabalho de alguém?
3. As informações acarretariam outro benefício tangível, mas não mensurável?

Informação foi considerada parte da infra-estrutura da organização, tanto quanto
qualquer outro recurso, como telefone, ou fornecimento de energia elétrica. A idéia foi
acatada pela administração da firma. O relatório foi escrito sem o uso de jargão
biblioteconômico, demonstrando que a informação seria obtida de modo simples e
tornaria mais fácil o trabalho da empresa.

No caso de uma firma de negócios, relatado por Rayment (1984, p.201-213), o autor
adverte que é preciso primeiro reconhecer a relevância da informação sobre os
assuntos de interesse dessa organização e depois convencer os usuários com alguns
argumentos úteis sobre a importância dos sistemas em linha.

Ele apresenta algumas providências facilitadoras, como por exemplo:
1. Providenciar o fornecimento de sistemas em linha, negociando com fornecedores

demonstrações por um período. Este tipo de negociação é aceito e vale mais do que
discursos ou palavras escritas para descrever ou explicar esse tipo de sistema

2. Pode ser negociado também o acesso a bases de dados sem ônus, durante
determinado período de teste. Este recurso é válido e deve ser utilizado,
principalmente com os usuários potenciais.

3. A simplicidade do sistema é indispensável para evidenciar as facilidades do acesso à
informação, pois ninguém aceitara pagar por um serviço que não seja efetivo.

4. O uso do sistema em demonstração é tangível.
5. É importante demonstrar como o sistema aumentará o lucro da firma.

Para Rayment (1984, p.201-213), demonstrar quanto pode ser lucrativa a indústria da
informação dependerá da maior utilização dos serviços. Isto dependerá do esforço de
cada bibliotecário ou profissional da informação, individualmente, visando à introdução
dos benefícios desses serviços nas organizações onde esses profissionais atuam.
Embora o autor se reporte a uma firma de negócios, é possível generalizar sua
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afirmativa, quando ele assevera: "é preciso manter sistemas simples, que produzam o
máximo possível de resultados, visando demonstrar quanto informação é benefício
tangível, que pode ser apreciado por todos." (Rayment, 1984, p.201-203)

Rayment sugere que os profissionais da informação devem tentar:
(a) encontrar caminhos que permitam aos sistemas em linha reduzir os aspectos de

monotonia e rotina dos trabalhos das pessoas;
(b) mostrar que, de um modo geral, o uso de bases de dados pode tornar a vida mais

fácil;
(c) identificar maneiras com as quais os serviços em linha possam ser usados na

geração de novos negócios ou melhorar o relacionamento das organizações com
seus clientes.

Evidenciar benefícios é uma tarefa árdua, apesar de necessária. Ao descrever o que
essa tarefa exige, Rayment (1984, p.201-213) contribui para a fiel retratação do perfil do
demonstrador de benefícios, que para realizar seu trabalho a contento, precisa ter
motivação, confiança em si mesmo e perseverância, se quiser ter sucesso. Todavia,
essas características não dispensam o conhecimento da técnica de uso dos sistemas.

No Brasil, é percebido que de um modo geral, os prestadores de serviços de informação
preocupam-se mais em descrever as características desses serviços, informando como
eles são, sem enfocar seus benefícios, uma vez que, de modo geral, não costumam
demonstrar o que o serviço pode fazer em prol do usuário.

Nesse caso, destacar os benefícios dos serviços de informação, principalmente aqueles
que lidam com a informação eletrônica, dependerá de habilidades dos profissionais que
prestam esses serviços, em alertar os usuários sobre o potencial de:
a) rapidez na obtenção de respostas,
b) economia de tempo,
c) não necessária locomoção do usuário ao local, quando ele dispõe dos equipamentos

de acesso,
d) acesso a maior variedade de assuntos,
e) acesso a grande variedade de bases de dados disponíveis,
f) facilidades de pesquisa,
g) fácil observação do funcionamento com as demonstrações dos sistemas,
h) maior variedade de formas de acesso às informações,
i) ampla capacidade de combinação de conceitos para fazer as buscas,
j) possibilidades de estocagem de subconjuntos de respostas/ questões e informações

para uso posterior.

2. 3. 3. 2. 2 Específicas para informação eletrônica
Ao considerar o ambiente da informação eletrônica, Amaral (1994) relata que Arnold
(1990), nos anos 80, identificou cinco distintas estratégias de marketing: a inovação,
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contas para os gastos de marketing, presença,, promoção e relacionamento. Àquela
época, estas eram as abordagens de marketing, tendo como princípio fundamental
tornar potenciais os usuários dos produtos/serviçps, quando fossem aplicadas as
técnicas mercadológicas.

A estratégia da inovação corresponde à venda que apresenta algo novo associado ao
produto. Funciona pela curiosidade do consumidor em conhecer as mais recentes
inovações e mudanças do produto. Cada incrementação pode ser bem explorada pela
promoção, embora tenha que conciliar a desvantagem, que poderá ocorrer se a
expectativa do usuário extrapolar a realidade, podendo resultar em frustração. Apesar
de poderosa para chamar a atenção dos interessados, torna-se difícil ser mantida. Isto
porque, o número de bases de dados cresceu muito nos anos 80 e os seus
pesquisadores têm dificuldades de diferenciar uma base nova, de outra que tenha sido
incrementada com alguma diferenciação.

O uso da estratégia de contas para os gastos de marketing pode ser feito com a opção
de venda pelo sistema de mala direta àqueles usuários de gastos certos nos grandes
centros vendedores de produtos e serviços, sendo necessária apenas uma conta para
esses gastos com a remessa de prospectos por mala direta. Os custos são
relativamente baixos, se forem comparados com os gastos de campanhas promocionais
em contas desse tipo. A desvantagem do sistema de contas de marketing são os
elevados custos com a equipe de trabalho, além do risco de remessa dos prospectos de
venda aos possíveis compradores, sem a certeza absoluta da efetivação da venda.
Entretanto, o potencial da estratégia de contas será grande para as organizações que
têm a segmentação de sua clientela bem definida.

Estratégia da presença é opção para organizações mais poderosas, de reputação
positiva no seu ramo de negócios. Trata-se da abordagem de venda de
produtos/serviços, envolvendo o nome e a marca da organização, altamente visíveis
como associação de idéias de garantia de atividades positivas. Embora as táticas de
liderança e as atividades de programas educacionais sejam adequadas a esse tipo de
estratégia, o melhor meio de garantir a presença é oferecer a máxima qualidade.

Na indústria da informação, esse tipo de estratégia se estabelece de três formas:
1. a organização é observada,
2. paga especialistas para desenvolver, refinar e fazer o marketing de seus

produtos/serviços e
3. intensifica um importante produto/serviço.

" ta estratégia foi usada pelo Science and Technology Network ( STN ) prestador de
irviços em linha. Tanto os químicos como os bibliotecários reconheceram no serviço

do STN características únicas de qualidade.
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Durante a década passada, ter condições de adotar a estratégia de presença foi a
intenção de muitas organizações, embora pelo seu esforço apenas algumas delas
tivessem alcançado notoriedade. Entre as estratégias mencionadas, a da presença é a
mais fácil de ser perseguida, embora seja a mais difícil de ser alcançada. A própria
indústria da informação carece de uma identidade palpável, em razão das dificuldades
relativas aos conceitos de forma, meios e evolução da informação. Assim, o universo de
atuação para as organizações fica amplo demais e mesmo nos segmentos definidos é
preciso detectar o distinto nicho de atuação. A dificuldade de cooperação é grande e
não é fácil explicar com clareza a área específica do atendimento. Ensinar as pessoas
sobre a informação eletrônica tornou-se uma preocupação necessária. Esta é a razão
da necessidade dos programas de educação e treinamento nos planos táticos das
organizações que desejam adotar essa estratégia.

A estratégia da promoção é incluída nos programas de marketing como uma série
desorganizada de ações isoladas de marketing. Geralmente o que chamam de plano de
marketing não é mais do que a descrição de abordagens táticas ou ações específicas de
marketing, às vezes mais importantes que a própria estratégia de marketing adotada. É
preciso reconhecer que a estratégia escolhida definirá as melhores táticas a serem
adotadas.

Outro aspecto a considerar é que a estratégia de promoção é de longo ou médio prazo,
enquanto as táticas, geralmente são de curto prazo. Isto porque, o benefício
promocional é tornar a organização sempre visível aos consumidores, qualquer que seja
a tática adotada. Existem muitas formas de promover um produto/serviço. Cada tipo de
tática mostra diferentes características e benefícios aos consumidores de um mesmo
mercado em diferentes ocasiões. Isto deixa o consumidor confuso, sem que o mesmo
saiba qual a melhor opção entre as promoções de concorrentes. O promotor do
produto/serviço, por sua vez, deve entender essa característica como perigosa, se
utilizada propositalmente para confundir o usuário. Se usado de modo desleal, pode
comprometer a imagem da organização que oferece o produto/serviço.

O relacionamento é a estratégia adotada pelos que valorizam a condição de estar perto
do consumidor, atendendo seus interesses e necessidades. É uma técnica antiga,
utilizada com pioneirismo por Edwin Booz, em 1&17, que descobriu no relacionamento a
forma de alcançar o maior índice de venda de serviços profissionais. As técnicas
utilizadas podem ser as mais diversas. A mais comum é o contato direto com os
tomadores de decisão. O sucesso dependerá do impacto causado aos indivíduos
envolvidos.

Essa estratégia é válida para produtos/ serviços eletrônicos. Uma das razões é que a
indústria da informação cresce muito rapidamente, tornando difícil para os líderes de um
segmento manter contatos com as novas organizações. O relacionamento pode
minimizar esse problema. Além disso, os nomes das organizações mudam
freqüentemente, os profissionais mudam de emprego, as áreas de atuação se modificam
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de acordo com a evolução da indústria da informação. Âs vezes, o relacionamento com
um indivíduo pode ser mais importante que o próprio relacionamento com a
organização. Afinal, as vendas dependem de decisões das pessoas.

Entretanto, Kotler (1988) chamou a atenção para a dificuldade de se estabelecer um
relacionamento. Segundo este autor, é caro, difícil e arriscado.

Os benefícios do relacionamento incluem valiosos contatos e o conhecimento em
primeira mão das ações dos competidores. A desvantagem é que o relacionamento
depende de tempo para ser estabelecido. O tipo de vida atual e as pressões do uso do
tempo dificultam o desempenho dessa abordagem.

2. 3. 3. 2. 3 Campanha publicitária
Sobre campanhas publicitárias em bibliotecas, Field & Field (1993, p.4) garantem que
sua biblioteca pode se beneficiar de uma ativa e positiva campanha dessa natureza,
pois essas organizações precisam cada vez mais do apoio do público para crescerem,
prosperar e proporcionar os serviços às comunidades. Entretanto, advertem que para
desenvolvê-la, a pessoa responsável deve ter boa capacidade de julgamento e entender
bem as responsabilidades de suas atividades e das mídias escolhidas. Ele ou ela
devem saber ou estar habilitado a pesquisar e escrever um press release ou
esquematizar uma história. Saber como se faz isto é indispensável. Também é
importante reconhecer como funciona a arena política, para que a biblioteca se
beneficie da publicidade. Seria conveniente que esta pessoa soubesse levar a termo
suas idéias.

Wood & Young (1988, p.11) advertem que a primeira etapa de uma campanha
promocional é a escolha do meio ou combinação de diferentes meios, geralmente
chamados "meio mix". Na opinião das autoras, esses meios devem ser os melhores para
satisfazer as restrições orçamentárias e atingir as metas da campanha, sejam elas:
aumentar o mercado, compartilhar X %, aumentar as vendas em X $, ampliar o
reconhecimento da marca em X %, ou outras. Não existe dado preestabelecido para a
seleção do meio, nenhuma regra em que se possa ter fé total, nenhum mecanismo que
garanta o sucesso. O negócio abrange desde a instabilidade econômica no orçamento
da propaganda, até as dúvidas sobre a eficácia dos altos preços da rede, durante o
tempo de duração da campanha. Têm que ser reexaminadas as premissas básicas na
seleção dos meios, sendo necessário abandonar a crença total no meio em favor de
todo o elenco de outros esforços promocionais, desde as ajudas de especial interesse
nos periódicos adequados, até os cupons de descontos da televisão a cabo como
|. ^mios piores ou melhores que tenham sido utilizados para promover o produto. O
i oortante é, segundo elas (Wood & Young, 1988, p. 11), "encontrar o maior estrondo
para o seu pulo." O maior lamento dos propagandistas se refere à seleção do meio ou
mensagem, adequando-os para alcançar o mercado-alvo eficiente e efetivamente.
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Krieg-Sigman (1995, p.418-430) adverte que literatura profissional está cheia de idéias
e projetos executados por bibliotecas, adotando inteligentes e inovadoras formas de
promover eventos e serviços. Mas, segundo a autora, adaptar o que você lê a sua
experiência e a sua situação é fundamental. Seguem alguns dos exemplos
mencionados:
(a) memos de segunda-feira pela manhã: Estes têm se tornado legendários. O

importante é que eles não sejam lançados às segundas-feiras. A autora do artigo
envia em geral para toda a equipe pelo menos três vezes por mês um memo. Os
memos incluem a sua própria escala de trabalho, as atividades da direção da
biblioteca, importantes novas aquisições, férias da equipe e outras informações.
Cada membro da equipe recebe um memo e isto tem provado ser o mais efetivo em
termos de disseminação de informação consistente.

(b) Rodízio de atividades: Cada pessoa na organização onde Krieg-Sigman (1995,
p.418-430) trabalha faz um pouco de cada atividade da biblioteca. Isto não é
somente para permitir variar as tarefas de trabalho. É uma excelente forma de cada
um conhecer melhor a organização, entendendo melhor cada área, quando fica
exposto a ela, e capacitando-se a promovê-la melhor.

(c) Envolvimento pessoal da comunidade: A autora relata que um dos pontos altos da
sua carreira havia acontecido há dois anos atrás, quando foi escolhida por eleição
como representante dos adolescentes na parada da escola. Na sua opinião esta
participação foi gratificante e serviu para promover a biblioteca pública em que
trabalhava.

(d) Encontros de equipe: Descobrir o que a equipe realmente precisa e deseja saber,
fazê-la organizar-se e participar de encontros trimestrais de equipe. Esta é sempre
uma excelente maneira de ver como a comunicação das cadeias de comando estão
funcionando.

2. 3. 3. 2. 4 Outras sugestões
As idéias são diversas. Weingand (1987, p.118) apresenta várias outras estratégias a
serem consideradas pelas unidades de informação, mas adverte que é importante nesta
seleção saber que não há substituto para honestidade e confiança no processo de
comunicação. Assim, as estratégias devem ser estabelecidas e implementadas com
honestidade e confiança, tanto nas mentes da equipe da unidade de informação, quanto
nas mentes do mercado-alvo.

A estratégia de venda cruzada é uma das mencionadas por ela (Weingand, 1987.
p.118). Consiste em provocar o interesse do cliente em informações adicionais, por
exemplo, ao remeter ao interessado em livros sobre o folclore de um país, enviar
também alguns slides, fitas, filmes com informações históricas do país ou referências de
pessoas que tenham vivido experiências no país ou conheçam o idioma.

Weingand (1987, p.118) aponta o desenvolvimento de símbolos tangíveis como
atividades promocionais que podem criar uma imagem do produto da unidade de
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informação. Segundo ela, o uso criativo das cores e do logotipo podem ajudar a
identificação com as conexões feitas na memória do cliente.

Smith (1980, parte 2) considera as táticas de boca-a-boca e venda de serviços
personalizados as mais efetivas atividades promocionais. Segundo a autora, o diálogo
do "vendedor" com o usuário é importante e a possibilidade de nova compra dependerá
em grande parte do desempenho e habilidade do "vendedor". Por isso, sugere alguns
critérios a serem observados:
(a)demonstrar preocupação em satisfazer as necessidades do cliente;
(b)demonstrar total conhecimento dos serviços em linha e das informações competentes
ao serviço a ser prestado;
(c)ter experiência pessoal como usuário do serviço;
(d)inspirar confiança, principalmente ao ouvir, demonstrando responsividade e
compreensão ao cliente.

As táticas promocionais podem ser as mais diversas. É preciso ser criativo, mas antes
de tudo admitir a promoção entre as demais atividades de marketing. Daí, com a
orientação para o mercado, destacar a importância do diátogo com os usuários e o
conhecimento do ambiente em que a unidade atua.

Wood & Young (1988, p. 10) lembram que todos os tipos de promoção precisam estar
adequados ao meio, à mensagem e que saber sobre a audiência a ser atingida é
crucial.

Portanto, a escolha da forma de transmitir a mensagem implica optar pelo instrumento
promocional, apropriado e efetivo para a comunicação com o receptor, seja ele um
usuário interno ou externo, individual ou institucional.

* X 3. 3 Instrumentos promocionais
L r̂e os instrumentos promocionais, referindo-se especificamente à comunicação em
bibliotecas, Conroy & Jones (1986, p.44-55) mostram interessantes quadros sobre os
principais meios utilizados para a comunicação interna e externa em bibliotecas,
evidenciando os pontos fortes e fracos e tecendo comentários sobre cada um deles.

O quadro sobre a comunicação interna é destacado na figura a seguir, com algumas
adaptações.
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MEIO
Avisos,
instruções

Pesquisas de
opinião e atitudes
(equipe e
usuários)
Brochuras,
Panfletos e
Volantes
Boletins de
publicidade e
Quadros de
avisos
Fitas cassete

Displays,
Exposições,
Stands

Entrevistas

Manuals e
compêndios

Encontros

Memo* e Boletins

PONTO FORTE
Úteis para Informações gerais, políticas e
procedimentos, orientação e treinamento.
Disponibilidade permanente.

Significativo conhecimento do que a equipe e
usuários pensam e desejam. Incluem mensagem
implícita do que a administração quer saber.
Podem oobrir muitas áreas e assuntos.
Apropriados para vários assuntos. Distribuição
conveniente, Podem ser distribuídos junto de
outro material ou Mear em exposição.
Convenientes, baratos, alta flexibilidade, fácil
atualização, apropriados ao resumo de fatos,
noticias de momento.

Úteis para noticias da biblioteca ou instruções.

Podem rapidamente contar história, Introduzir
material novo ou explicar serviço. Úteis para
exposição esporádica, mostrando material sobre
assuntos gerais a deixando Itens disponíveis para
serem levados petos interessados. Chamam
bastante atenção.
Boas fontes para dar e obter informação.

Codificam instruções, poupam tempo e
problemas. Explicam procedimentos testados,
Podem ser consultados constantemente. Úteis
para orientar.
Úteis para solução de problemas e tomada de
decisões, quando a troca de idéias e opiniões é
valiosa. Proporcionam retroalimentação. Ajudam
na formação da equipe.
Flexíveis, rapidamente elaborados e distribuídos.
Providenciam documentação, registro permanente,
e atuam como lembretes de alerta. Requerem
Informação. Estabelecem ou confirmam políticas e
autoridade. Podem ser formais ou informais,
personalizados ou dirigidos para um alvo geral.

PONTO FRACO
Não podem ser generalizados a mais de um grupo da
equipe de trabalho. Os gerentes podem não desejar tomar
públicas algumas políticas. Com o tempo pode haver
massificação de rotinas, reduzindo iniciativas do gerente.
Apuração difícil de se planejar, administrar e analisar.
Pode-se não obter informação honesta e objetiva.
Pouco retomo pode nâo representar uma verdadeira
situação.
Precisam tempo, habilidade de redação, layout e arte final.
Distribuídos com facilidade e sem controle, apesar de
baratos, podem se tornar caros.
Limitação de espaço. Não se direcionam efetivamente para
um alvo especifico. Exigem clareza Não são úteis para
mensagens longas.

A equipe pode se ressentir ao usar seu tempo para ouvir
as fita*. Requer equipamento.
Leitura e seleção de material voluntária, nSo há controle
sobre o que é lido ou sobre o material levado.
Requerem montagem, assistência de manutenção e
desmontagem.

Consomem tempo.
Requerem habilidade na condução.

Difíceis, consomem tempo, custam ser preparados.
Precisam constante atualização.
Difícil mantê-los correntes e legíveis.

Podem gastar multo tempo, se o grupo não cumprir a
agenda.
Podem ser caros, em termos do tempo de participação da
equipe.
Tendem a ser jogados no lixo.
Requerem arquivamento.
Ao menos que cuidadosamente elaborados, refletem
inconsistências e contradições da política.

COMENTÁRIO
Mais apropriados para mensagens importantes,
afetando a organização no todo ou de interesse
de grande número de pessoas.

Respondentes tendenciosamente favoráveis ou
contrários.

Mais efetivos se produzidos profissionalmente e
usados como complemento de outro meio.

Apelo visual, Incentivos claros, e localização
estratégica essencial.

Úteis para serem ouvidas pela equipe que se
locomove de carro.
Apelo visual e localização estratégica essencial.

Questfies padronizadas funcionam melhor,
quando mais de uma pessoa é questionada sobre
o mesmo assunto.
usados para informar e treinar, especialmente os
novos na equipe.

0 propósito do encontro deve estar claro.
Alguns grupos reúnem-se mais do que o
necessário.

Essência do processo documentário.
Agem melhor se limitados a um único ponto ou
tema.
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(continuação)
MEIO

Boletins
Noticiosos da
Organização
Mantenedora

Estabelecimento
de Políticas e
Regras de
Procedimentos
Posters,
Sinalização
Preprints
formatados

Relatórios

Eventos
especiais

Sistemas de
Sugestões para a
•qulp*

Sistemas de
sugestões para
os usuários

Telefone

Fitai de
Videocassetes

PONTO FORTE
Apresentam posições e políticas da organização
em forma de noticia, formato informal. Alcançam
muitos leitores rapidamente. Flexíveis,
convenientes, não sflo caros e podem ser
personalizados para alguns. Podem servir na
função de ombudsman.
Esclarecem a missão da organização, especifica
procedimentos, de aquisição, contabilidade, etc.
Funcionam como fonte de referência,
especialmente para os novos na equipe.
Chamam atenção. Fáceis de entender. Úteis para
avisos e lembretes ocasionais.
Espaços para serem preenchidos, poupam
palavras e tempo. Informações úteis para
relatórios regulares de atividades repetitivas.
Asseguram a padronização na apresentação da
Informação.
Fornecem Informações em profundidade,
identificam problemas, soluções e são registros
permanentes. Avaliam o progresso e a eficiência.
Úteis na tomada de decisão.
Podem ser planejados com propósito especifico,
homenagem à equipe ou voluntários. Causam
pequenas interrupções do fluxo de trabalho. .
Oportunidade para aprimorar a comunicação è
formas de melhorar as políticas e procedimentos.
Encorajam a criatMdaoe e aumentam o moral,
Variar das caixas de sugestão às colunas nos
boletins noticiosos,
Quando reclamações e sugestões são ouvidas, o
trabalho é mais importante e a relação equipe e
usuário melhor compreendida. Esclarecem
unidades ou padrões.
Rápido e direto. Resposta Imediata. Mais barato
que conseguir trazer as pessoas até a biblioteca.

0 circuito fechado de televisão é urna ótima
ferramenta para treinar e avaliar serviços,
desempenho e gravar encontros-chave.
Equipamentos portáteis apresentam grande
flexibilidade para esse uso.

PONTO FRACO
Requerem habilidades de relato e escrita, e orçamento
adequado para fazê-los atrativos.
Pode haver conflito entre as notícias da biblioteca e
assuntos pessoais informais.

Dificuldade de começar, legalizar ou aprovar. Requer
habilidade de compilação e organização, esforço, métodos
de arquivamento. As vezes é difícil distinguir entre o memo
comum e a política anunciada.
Limitados a um único e simples tema.
Requerem habilidades artísticas e recotocacão regular.
Tendem a ser maçantes e tediosos.
Não podem ser personalizados.
Podem desencorajar Iniciativas, vistas como inapròpriadas.

Requerem habilidade de análise, organização, redação.
Tomam tempo e esforço.
Tendem a ser longos, envolventes, encorajam mais a
leitura dinâmica do que a detalhada.
Tomam tempo da equipe para planejamento, promoção e
administração.

Difícil convencer a equipe de que as sugestões são
desejadas e serão ouvidas Planejamento, métodos e
habilidades de relacionamento humano necessário».
Constante promoção, ser sempre lembrados e
retroallmentadoa.
Exigem métodos, formulários e pessoal.
Difíceis de serem solicitadas regularmente e de serem
apresentadas com coerência, de modo organizado.
Difícil distinguir usuário insatisfeito.
Pela conveniência, geralmente é muito usado, mesmo
quando outro meio poderia funcionar melhor. Ao menos
que as conversas sejam gravadas ou anotadas, perde-se
documentação.
Relação custo-beneflcto deve ser considerada. Precisa
treinamento técnico para alcançar o máximo dos
benefícios.

COMENTÁRIO
Dependem da habilidade da aquipe (as
publicações podem ter efetivo significado para
importante comunicação implícita nas
mensagens)

Úteis, se bem organizada, regularmente
atualizada, convenientemente colocada à
disposição. Funcionam melhor quando explicam
o que não pode ser feito.
Apelo visual e localização estratégica essencial.
Efetivos como parte da campanha de Informação
Podem expedir procedimentos contábeis.
Formulários complexos precisam instruções e
treinamento.

Essenciais para o controle administrativo.

Bons para elevar o moral.

Melhores, se administrados por uma comissão.
Funcionam melhor se premiadas pela maior
eficiência ou melhoria do funcionamento dos
serviços.

Boa maneira de envolver os usuários a entender
suas atitudes sobre os serviços.

Mais importante comunicação interna para ligar
os sistemas. Funciona melhor se todas as
decisões Importantes forem redigidas para serem
confirmadas.
Transmissão de circuito fechado de televisão
com múltiplos monitores pode beneficiar
bibliotecas ou sistemas de bibliotecas.
Alta administração pode se comunicar com
pequenos grupos da equipe mais facilmente.

Fig.5 : ANÁLISE DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA (seg. Conroy & Jones)
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Para apresentar a análise dos meios de comunicação externa, as autoras organizaram o seguinte quadro:

MEIO
Meios diversos de
propaganda

Artigos, releases,
reimpressões

Billboards e posters

Brochuras, panfletos,
volantes e kits

Cartas padronizadas,
peças de mala direta

Encontros com
grupos de tora

Cartas pessoais

Apresentações
públicas

Anúncios de umidade
pública
Eventos especiais

Telefone

PONTO FORTE
Jornais e revistas convenientes para alcançar
grandes audiências com relativamente baixos
custos. Meios eletrônicos podem ser de produção
mais cara. Anúncios úteis para obter suporte, ou
conquistar padrões |gnto aos públicos,
Constróem e mantém prestígio vfa boletins de
associações e Jornais locais. Novos serviços,
eventos especiais, anunciados com baixo custo e
reimpressões podem ser trocadas mais tarde
com audiências maiores.
Repetição da mensagem com baixo custo e
eetetivfdad* geográfica e visualização 24 horas.
Flexibilidade de assuntos. Distribuição
conveniente. Distribuído* pelo correio ou
estopados par* distribuições eventual
Flexibilidade: mesma mensagem pode alcançar
muitas pessoas em pouco tempo. Mais baratas
que carjas escritas para cada indivíduo.
Membros da equipe convidados por comunidades
ou organizações Influentes, podam comunicar,
efetivamente, sobre a biblioteca.
Mek) familiar pode ser Informativo ou oferecer
documentação. Dirigidas a uma só pessoa ou
várias. Fácil produção e alcançam pessoas a
distância. Alto impacto de personalização.
Preparadas como apresentações individuais ou
parte de apresentação conjunta. Método rápido,
dinâmico, particularmente sé consegue
retroalimentação pelo estimulo a perguntas.
Uso especial de espaço gratuito disponível em
veículos Impressos, rádio ou televisão.
Planejados com propósitos específicos para atrair
novos usuários, mostrar novo equipamento,
homenagear a equipe ou voluntários. Causam
curta interrupção do fluxo de trabalho e dos
serviços.
Rápido, direto. Imediata retroalimentação. Boa
forma de informar e persuadir.

PONTO FRACO
Difíceis de causar impacto ao menos que sejam bem
planejados. Mensagens eletrônicas altamente
perecíveis com o tempo.

Os fatos precisam ser destacados, planejados e
preparados cuidadosamente. Melhor se escritos por
profissionais especializados. Tempo de alcance nem
sempre imediato.
Não adequado para mensagens urgentes.
Mensagem deve ser curta • simpfa*.
Rararnente chamam total atenção.
Exigem habilidade de redação, layout e arte final.
Podem se tomar caros, se esgotados em pouco tempo,
quando fácil e Indiscriminadamente distribuídos.
Exigem cuidados com postagem e tempo da equipe
para manutenção das listas postais, etiquetagem e
selagem de envelopes (ara expedição.
Precisa habilidade e sensibilidade para saber quando e
o que comunicar.

Pode haver atraso na recebimento de respostas.
Precisam arquivamento.

Exigem habilidade efetiva no uso dos recursos
audiovisuais, tempo de preparação e apresentação.

Adequação ao tipo de mídia escolhida.

Não garantem audiência.
Exigem tempo de planejamento, promoção,
administração e limpeza depois da realização.

Pela conveniência, geralmente funciona, mesmo
quando outro meio seja melhor, visando ao mesmo
objetivo.

COMENTÁRIO
Propaganda pode ser recolocadas melhor que em
outros meios.

Leitura não garantida.

Mensagem deve ser criticamente analisada quanto
a estética.
Muito efetivos, se profissionalmente produzidos e
usados como suplementos de outros meios.

Mensagem "enlatadas" pode ter Impacto negativo na
tentativa de mascarar uma carta pessoal.

Difícil conseguir a pessoa certa, convidada peto
grupo alvo.

Universalmente aceitas e amplamente difundidas.
Correio eletrônico agiliza o processo.

Muitos clubes e associações procuram
continuamente por esse material.

Oportunidades muito disputadas.

Se bem divulgados, serão boa forma de evidenciar a
biblioteca ao público.

Funcionaria melhor se decisões importantes forem
seguidas de confirmação por escrito.

Fig.6 : ANÁLISE DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO EXTERNA (seg. Conroy & Jones)
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Selecionar e fazer uso apropriado e habilidoso do meio são a chave para a efetiva
atividade promocional, seja ela propaganda, publicidade ou outra.

Bibliotecas também escolhem entre diferentes meios, tais como: rádio, televisão,
jornais e revistas, pequena" placas dobradas, semelhantes às entregues em mesas
de restaurantes para fazer propaganda de um vinho ou de uma sobremesa (table
tents), e outros tão numerosos, dificilmente elencados exaustivamente. Como todos
os marqueteiros, as bibliotecas procuram o melhor resultado possível do seu
investimento de dinheiro e tempo de pessoal. Elas querem alcançar o pessoal certo
com a efetividade do custo que possa ser despendido.

Posto que os vários tipos de unidades de informação têm diversas razões para
existir, apresentam diferentes clientelas e metas diversificadas, vários tipos de meios
e mensagens podem funcionar melhor para umas do que para outras.

Numa biblioteca universitária, por exemplo, variadas escolhas de meios são
indicadas para diferentes tipos de grupos de clientes, tais como: chamada telefônica
ou carta pessoal para administradores; artigo na revista da faculdade para alcançar a
reitoria; e ajuda na coluna pessoal do jornal do campus para os estudantes.

Embora cada meio possa ser utilizado para diferentes audiências de clientes, com
diversos objetivos, o desempenho dele pode ser satisfatório ou não para os vários
tipos de bibliotecas. Segundo a teoria da comunicação, diferentes instrumentos ou
meios promocionais têm sido cotados como altamente efetivos para mudar os
consumidores do seu respectivo estágio de motivação.

Classificação de vários tipos de meios de comunicação pelo estado de motivação é
apresentada por Landau et ai., em 1982 e mencionada por Wood & Young (1988,
p.). São considerados altamente cotados para os diferentes estágios de motivação
que se pretende alcançar para:
(a) conhecimento: brochuras, panfletos, press releases, newsletters, display,

exposições, filmes, videotapes;
(b) formação/ persuasão de atitudes: relatórios de progresso, diretórios, bibliografias,

relatórios específicos, briefs para executivos, anais de conferências, artigos de
jornais e revistas técnicas, relatórios técnicos de progresso, exposições, filmes,
videotapes, conferências profissionais;

(c) julgamento/ decisão: livros-texto e manuais, manuais de design, seminários para
solução de problemas, assistência técnica;

(d) confirmação: manuais de design, livros-textos e manuais, assistência técnica.

A classificação apresentada foi feita com estreito foco de comunicação na Agência
de Proteção Ambiental para as sociedades profissionais, grupos ambientalistas e a
imprensa técnica. Entretanto, ilustra o modo pelo qual a escolha do meio pode ser
analisada com relação à comunicação e decisão do modelo. Testar mais de um tipo
de meio é recomendado quando tempo e recursos financeiros permitem.
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A seleção de meio baseada no seu atributo e no mercado-alvo pode ser feita pela
segmentação do mercado-alvo por benefício do produto, comportamento,
personalidade, e estilo de vida, combinando-se os atributos do meio para fazer
uma seleção efetiva do meio apropriado para um específico segmento de
mercado.

Para melhor selecionar, entretanto, é preciso conhecer as características e
atributos dos meios disponíveis com relação à adequação dos mesmos ao setor
de informação, como apresentadas a seguir.

2. 3. 3. 3.1 Vantagens e desvantagens do uso
Para propaganda e publicidade em bibliotecas são apresentadas por Rodrigues
(1980), diversas vantagens e desvantagens de alguns meios. Ele divide a
imprensa nas categorias de revistas e em imprensa diária, considerando nessa
categoria, os jornais. Comenta sobre o uso do rádio, cinema e televisão e
apresenta as vantagens dos cartazes de pequeno porte. Sobre a publicidade,
refere-se a realizada ao ar livre em outdoor; a que utiliza o correio, mencionando
outros meios, tais como: selos postais, cartões de loteria, contas de luz, água e
telefone, carnes de pagamentos, extratos de banco, vitrines de lojas e exposições
como meios de comunicação, visando à realização de publicidade pelas
bibliotecas brasileiras.

Descrito para uso pelo setor lucrativo e também para o setor de informação, os
jornais têm ampla cobertura, apelo visual, custo moderado, imagem de autoridade.
Apesar dessas características, Rodrigues (1980) não recomenda às bibliotecas
brasileiras o uso de anúncios de propaganda em jornais pois considera
desfavorável a rapidez com que os leitores lêem as notícias mais importantes,
procurando diretamente os assuntos de sua preferência e pulando os outros.
Entretanto recomenda o uso apenas para reportagens, conseguindo, se possível,
manchete na primeira página.

O autor prefere as revistas, pois segundo sua opinião, o período de atualidade é
no mínimo de uma semana, aumentando as possibilidades de leitura do anúncio.
O fato de o anúncio poder ser visto duas ou mais vezes é importante, já que na
primeira vez a leitura se volta para o tema e notícias de interesse. Além disso,
para ele a revista prende mais a atenção e proporciona o desejo de "saber tudo".
Por isso recomenda seu uso para anúncios sobre a biblioteca ou de firmas e
produtos tendo-a como cena de fundo, ou para reportagens sobre ela e seus
serviços.

Com relação ao rádio, por apresentar ampla cobertura, além de apelo auditivo,
custo moderado, intimidade e adaptabilidade, Rodrigues (1980) considera
importante que a mensagem seja gravada com entonação de voz adequada,
sendo a gravação levada ao ar várias vezes por dia, visando ao melhor
aproveitamento da publicidade radiofônica para bibliotecas.
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Sobre os elementos de uma mensagem radiofônica, • Wood & Young (1988)
chamam atenção das bibliotecas para: o conjunto e o tom; formato, cor, escolha
das palavras, imagens verbais, figuras e símbolos usados na sua impressão. De
acordo com as autoras, tudo deve ser usado para reforçar o conteúdo. Os
atributos do produto, seu posicionamento competitivo ("o melhor", "melhor que o
produto X", "número 2, mas trabalhando pesado", "classificado por ele mesmo"),
e a imagem da empresa , tudo transmite muito pelas coisas que são ditas e como
são ditas.

Segundo as autoras (Wood & Young, 1988), quando os públicos-alvo são
diferentes em relação à idade, sexo, cultura ou outra principal afiliação, é
amplamente recomendado fazer amostragem de opinião entre os usuários dos
produtos promocionais. Lembram que o humor pode ser efetivo, mas seu apelo
baseia-se em atitudes individuais, valores e experiências podem ser alusivos. O
que tem 'if e diversão mesmo para os bibliotecários com mais idade pode ser um
grande bocejo para uma audiência de jovens. O que parece delicado, protetor e
generoso para um homem de 60 anos pode ser interpretado como
condescendente e insultante para uma jovem mulher. As bibliotecas precisam não
perder o sentimento; as organizações que visam ao lucro têm alguns problemas
com suas audiências. As auditorias entre os usuários são um remédio efetivo para
isto.

Quanto à televisão, resguardados os cuidados para que a propaganda seja bem
elaborada, seu uso pelas bibliotecas é recomendado por Rodrigues (1980) para
reportagens, programas específicos, publicidade de firmas e produtos com cenas
de fundo de bibliotecas.

O uso da televisão pode ser possível para alguns segmentos, pois possui apelo
visual e auditivo, mas é de utilização cara e imediata. Quando se trata de televisão
a cabo, a segmentação é precisa e o custo fica menor por membro do mercado-
alvo alcançado, embora seja mais flexível.

No caso do cinema, Rodrigues (1980) recomenda a realização de película-anúncio
de firma e produtos que tenham como cenas de fundo bibliotecas ou serviços de
informação, além de filmes especiais sobre o tema.

Com referência à lista de mídias, Field & Field (1993, p. 15) alertam que a chave
do seu efetivo uso é ser seletiva. Segundo os autores, a técnica de bombardear
todos os editores com cada press release da organização nem sempre funciona.
É preciso reconhecer que os leitores em todo nicho de mercado podem não estar
interessados em todas essas histórias e notícias. O sistema geralmente resulta em
esforço desnecessário com o mau uso e desperdício de press releases.

Ao selecionar jornais, rádio e estações de televisão para enviar press releases da
biblioteca, é conveniente determinar as áreas de interesse do leitor para escolher
um editor familiarizado com essa área e direcionar melhor as notícias para os
leitores interessados nelas (Field & Field, 1993, p. 15).
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Field & Field (1993, p. 16) recomendam:
a) desenvolver um sistema para manter atualizadas as listas das mídias;
b) tentar sempre obter os nomes dos editores de cada jornal, diretores de rádio e

estações de televisão, visando a personalizar a comunicação com eles;
c) cuidar dos novos nomes, quando ocorrem mudanças nas direções, pois as

listas devem ser personalizadas e constantemente atualizadas.

Ao ressaltar a importância de trabalhar em conjunto com os meios de
comunicação que transmitem as notícias, Walters (1992, p.54-56) apresenta os
principais pontos da redação de press releases e instruções para preparar as
notícias.

Mobrice (1990) apresenta as definições de alguns tipos de instrumentos
promocionais, utilizados em unidades de informação. Entre outros meios,
menciona os fliers como brochuras abreviadas.

Além dos canais de comunicação tais como correio, telefone, fax, o correio
eletrônico vem ganhando espaço entre os mais diversos tipos de usuários, embora
pouco ou quase nenhuma literatura biblioteconòmica brasileira aborde o potencial
da utilização desse veículo como instrumento promocional.

Na era do emprego das mais avançadas tecnologias de informação, as unidades
de informação perderão muito, se não acompaharem esse progresso. Aproveitar o
poder de alcance e a rapidez proporcionada pelo correio eletrônico, ou mesmo
utilizar as redes de comunicação para disponibilizar produtos e serviços, além de
facilitar o relacionamento com o usuário, é, acima de tudo, recomendável.

Nesse caminho, seja qual fôr a atividade promocional realizada e,
independentemente da escolha pela estratégia, tática ou instrumento promocional,
a administração das tarefas promocionais assume importância destacada, no
cenário onde o papel do gerente da unidade de informação merece enfoque
especial.

2. 3. 4 O gerente da unidade de informação e a promoção
Na prática mercadológica em unidades de informação, o papel do gerente está
intimamente relacionado com a efetiva realização das atividades de acordo com a
filosofia de marketing.

Entretanto, é importante lembrar que a promoção não acontece no vácuo. Ela é
parte da implementação de ações estratégicas. Se as atividades promocionais não
forem integradas, conceituai e praticamente no processo de planejamento, elas
realmente frustrarão o atingimento dos objetivos e metas estabelecidos. É
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c) codificação: processo de usar formas simbólicas para codificar a mensagem,
d) receptor: parte que recebe a mensagem transmitida pelo emissor,
e) meio ou canal de transmissão: caminhos usados para enviar a mensagem do

emissor ao receptor,
f) decodificação: processo usado pelo receptor para entender o significado dos

símbolos da mensagem recebida do emissor,
g) resposta: conjunto de reações do receptor ao receber a mensagem enviada pelo

emissor,
h) retroalimentação: parte da resposta do receptor que é comunicada de volta ao

emissor.

Tendo por base o modelo de comunicação mencionado, Weingand (1987, p. 112-113)
torna possível sua apresentação, adaptando-o às unidades de informação em um
esquema, denominado por ela de plano de informação pública.

A primeira etapa do plano é defender com clareza a unidade de informação e os
seus produtos: o que a unidade faz e por què. Isto pode ser conseguido com a
auditoria de marketing, que mostra esses aspectos. Outra forma de demonstrar o
que a biblioteca faz e por que, é focalizar os benefícios, embora definir precisamente
o benefício oferecido ao cliente que usa o produto da unidade de informação possa
ser uma tarefa arriscada.

A segunda etapa, sugerida pela autora, consiste em responder as seguintes
questões:
1. o que será comunicado ? (mensagem) A equipe de planejamento precisa saber

como essa mensagem se relaciona com os objetivos, metas e prioridades.
2. Por quê? A missão da organização deve permitir responder essa questão.
3. Para quem ? (receptor) A mensagem precisa ser direcionada ao mercado-alvo.
4. Como? (meio ou canal) A importância de um bom relacionamento com as várias

mídias é enorme. Os meios de comunicação de massa podem ser incluídos, mas
não se deve ficar limitados aos jornais diários e semanais, revistas, televisão e
rádio e à gráfica da biblioteca. Há um número enorme de canais para alcançar os
mercados-alvo, incluindo: press kit, fotografias, press releases, memos para
notícias rápidas, colunas, histórias, conferências, eventos especiais, materiais
diversos (buttons, marcadores, plásticos e decalques para paralamas de carros,
relatórios anuais), posters, brochuras, mala direta, anúncios de utilidade pública,
boletins, discursos, aparições públicas, apresentações em mídias. Testes para
selecionar os meios ou canais apropriados podem ser condensados com as
seguintes questões:

a) como alcançar o mercado-alvo?
b) O mercado-alvo é receptivo a essa mensagem?
c) A unidade de informação pode criar ou desenvolver o tipo de canal para

essa mensagem?
d) A unidade de informação pode arcar com os custos?
e) O canal selecionado pode enviar a mensagem no devido tempo e de modo

satisfatório?
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f) Há alguma possibilidade de a escolha do canal ter conseqüências negativas,
podendo a mensagem ter sua interpretação confundida ou ser recebida por
outros mercados não desejados?

Pode ser claro que estas questões sejam estabelecidas quando a unidade de
informação conduz a auditoria de marketing e identifica seus mercados-alvo, seus
pontos fortes e fracos e assim por diante. Selecionar o canal adequado é uma
atividade introduzida visando o estágio final do ciclo do planejamento.
Essencialmente, isto envolve toda a informação e os demais componentes já
incluídos na equipe de planejamento.

5. De quem são as responsabilidades ? Embora seja a questão de comunicação
final, não significa que é a menos importante. Se a unidade de informação pode
arcar com a designação de uma pessoa tempo integral, para lidar com a
promoção e a orientação do esforço de marketing, isto seria ideal. Geralmente,
essas tarefas fazem parte da descrição das responsabilidades de um membro da
equipe, mas é fundamental que uma pessoa seja designada para assumir essa
coordenação e acompanhamento efetivo dessas operações multi-facetadas.

O plano de informação pública apresentado por Weingand (1987, p. 114-117) não é
fácil de ser elaborado e levado a termo com sucesso, apesar de ser um elemento
crucial do processo de marketing/ planejamento em unidades de informação.

O desafio da efetiva comunicação, um objetivo adicional para a unidade de
informação, é definitivamente divulgar os recursos disponíveis da organização.
Portanto, Weingand (1987, p. 114-117) ressalta a importância do suporte
administrativo, incluindo o aspecto econômico, humano e psicológico. Para ela
(Weingand, 1987, p.114-117), o nível apropriado desse suporte começa com a
resolução da direção da biblioteca, seu time de diretores, gerentes, conselho
executivo, elementos da escola ou de qualquer outra organização mantenedora da
unidade de informação. Essa resolução assegura que a promoção seja realizada a
longo prazo, como atividade continuada, pode estabelecer seu comprometimento
filosófico e financeiro no processo do planejamento como um todo. Isto deve estar
escrito em um documento, em linguagem a mais específica possível, abrangendo
todos os itens, tais como a necessidade de treinamento da equipe; cooperação com
outras agências, bibliotecas e grupos; compromisso da equipe de compartilhar
informação com a comunidade; literatura promocional; e a designação de um
membro da equipe como coordenador.

Weingand (1987, p.116) determina que além do comprometimento da resolução dos
diretores, com periodicidade diária, semanal, mensal e anual deve permanecer o
compromisso efetivo da promoção, como parte integrante do esforço de marketing /
planejamento da unidade de informação. Esta extensão do suporte administrativo,
desde o nível político até a prática implementada diariamente, é básica para o
sucesso das atividades de promoção.

Para saber a melhor maneira de promover/ comunicar, Krieg-Sigman (1995 p.418-
430) indaga:
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(a) Quanto dinheiro existe?
(b) O que está sendo promovido, para quem e por quê?
(c) O que precisa estar sendo endereçado pela promoção?
(d) Qual o resultado esperado?

Na opinião do autor (Krieg-Sigman, 1995. p.418-430), uma pequena biblioteca, para
promover sua coleção histórica local agirá sobre essas tarefas de um modo bem
diferente daquela praticada por uma grande biblioteca interessada em promover o
acesso à Internet. Melhor sinalização pode ser uma solução para uma biblioteca e
fora de questionamento para outra. Além disso, outras questões são fundamentais.

O primeiro ponto destacado por Krieg-Sigman (1995, p.418-430) é a consistência da
promoção. Todos, desde o mais alto diretor na hierarquia, ate o funcionário mais
humilde em qualquer biblioteca precisam ter um conhecimento básico das políticas
fundamentais e serviços de tal porte que essas políticas e serviços possam ser
comunicados e promovidos de modo consistente.

A dificuldade nessa questão, segundo Krieg-Sigman (1995, p.418-430) é que nem
toda equipe precisa saber tudo sobre tudo. Existe alguma coisa sublinhando o
básico que deve constituir um embasamento comum para ser conhecido pela equipe
para habilitá-la a promover e/ou comunicar-se com os consumidores. Neste caso,
contará a habilidade do gerente de, efetivamente:
(a) determinar o que precisa ser compartilhado com a equipe, quando deve ser

compartilhado, outras decisões assim, e
(b) desenvolver a equipe para assegurar que a promoção e comunicação sejam

coerentes com a política estabelecida e consistente entre os membros da equipe,
de modo que todos estejam dizendo a mesma coisa e de modo similar.

O segundo ponto é promover honestamente. Este aspecto é duplamente importante
quando se trata dos itens "negativos" que a biblioteca ocasionalmente tem que
comunicar, tais como: cortes de serviços, diminuição de orçamentos e outras. Isto se
assemelha ao óbvio, mas parece até que não acontece com freqüência suficiente
para garantir especial atenção.

De acordo com Krieg-Sigman (1995, p.418-430), a maior dificuldade na área de
promoção / comunicação refere-se à honestidade da comunicação do gerente com a
equipe. Existem sempre más notícias que precisam ser transmitidas. O gerente não
pode comunicá-las de modo desleal, ou pior do que isso, não comunicá-las, na
esperança de que as más notícias chegam rápido, mesmo quando não se faz nada.
Quando na dúvida sobre se deve dar ou não uma notícia para a equipe, dê a notícia.
Melhor informá-los de algo que pode não ser importante do que segurar uma
.nformação que pode se tomar vital.

A questão terceira, no entendimento de Krieg-Sigman (1995, p.418-430), é
comunicar com simplicidade. Algumas peças promocionais de bibliotecas tomam
várias páginas. Existem memos administrativos, quando uma simples sentença
substituiria 10 ou 12 linhas de linguagem complicada, contendo jargão
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biblioteconomia). Quanto mais complicada uma promoção se torna, menos da
mensagem será compreendido. Além disso, sob a ótica administrativa, o memo mais
complicado levará a equipe a preocupar-se sobre a possibilidade de estar sendo
escondido algo.

Finalmente, Krieg-Sigman (1995, p.418-430) lamenta não ser possível assegurar a
melhor maneira para promover ou comunicar a biblioteca, seja usando o jornal local,
seja por meio de volantes, por exemplo. Mas, a verdade é que, quem mantiver um
esforço consistente, honesto e simples, de qualquer maneira estará usando o melhor
modo de promovê-la.

Krieg-Sigman enfatiza a importância de selecionar os meios e métodos que sejam
adequados ao projeto da biblioteca e de usar o que funcionar. Toda idéia, toda
promoção, todo item a ser comunicado tem suas próprias particularidades que
poderiam determinar qual seria "o melhor".

Na opinião de Wood & Young (1988), a seleção do meio a ser utilizado é importante
no planejamento da promoção. Entretanto, advertem que além da escolha do veículo
para atingir a audiência pretendida, se televisão, rádio, revistas ou outro, a promoção
envolve o planejamento de um esquema de quanto, por quanto tempo e que tipo de
mensagens emitir. Em função do estilo e conteúdo da mensagem, é preciso decidir
que atributos do produto deverão ser enfatizados.

Em artigo clássico de marketing, Maloney (1961) sugere que as mensagens de
propaganda sejam de quatro tipos de apelos persuasivos: racional, sensorial, social e
auto-satisfação, que derivam do uso do produto e seus benefícios. Por sua vez,
esses benefícios de uso do produto podem ser: primário, secundário e incidental.

Assim, no que diz respeito à seleção da mensagem e a geração do seu conteúdo,
Wood & Young (1988, p. 80) apresentam tabela específica, mostrando programa de
determinada biblioteca sobre aptidão para alimentar-se. O exemplo evidencia os
tipos de benefícios, relacionando-os com as possibilidades de apelos adotadas,
conforme observa-se na figura 7.
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Benefício
primário (uso
do produto)

Benefícios
secundários

(resultados do
uso)

Benefício
incidental

(indiretamente
relacionado
com o uso)

Apelo
Racional:

Motivo

Avaliação de
aptidão pessoal
e necessidades
alimentares

Maior
consciência
sobre os hábitos
e exercícios
alimentares

Possibilidade de
aumento da
expectativa de
vida

Apelo
sensorial/

emocional:
Gratificação

Relaxamento
com atividades
físicas

Melhor
aparência e
aumento da auto
confiança

Redução do
stress

Apelo social:
Expectativas

Reforço do
grupo para os
objetivos da
aptidão

Encontro com
mulheres com
interesses
simHares

Creche gratuita

Apelo auto-
satisfação:

Necessidades

Tomando tempo
para si

Fazendo parte
da aptidão
cultura
consciente

Associação com
ambição de
sucesso da
mulher

Figura 7 : Geração de mensagens para um programa da Biblioteca sobre
Aptidão para alimentar-se (adaptado de Maloney, 1961)

Dessa forma, mais de 12 temas de mensagens podem ser gerados. Porém, nem
todos os produtos oferecem o elenco completo de racional, sensorial, social e auto-
satisfação com os benefícios. Nem todos os produtos ajustam-se aos benefícios
primário, secundário e incidental, conforme o seu uso, mas muitos sim.

Outra importante questão é quanto ao ser o direcionamento das mensagens, voltado
para o mercado de massa, ou ser uma mensagem promocional direta para um
grupo-alvo.

No entendimento de Wood & Young (1988, p.80-88), geralmente algum tipo de alvo
será aconselhável para bibliotecas. Entretanto, há situações em que todos os
usuários precisam do mesmo tratamento. As autoras exemplificam, lembrando a
disseminação de informações sobre novas políticas ou mudanças de políticas
anteriores; uma nova base para alocação de pesquisas ou espaços para discussões
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de grupos; ou a recolocaçâo de parte da coleção, usada por heterogêneos grupos de
clientes. Segundo elas, nestas situações a abordagem de marketing de massa é
indicada.

Na identificação do público a quem serão dirigidas as mensagens, os indivíduos que
representam o grupo-alvo devem ser consultados sobre seus hábitos, intenções,
atitudes e outros assuntos. Isto pode ser feito por um completo survey ou a um
conjunto limitado de pessoas, tais como os grupos focais.

A organização pode usar intuição e seu conhecimento do grupo-alvo para criar uma
mensagem. Pode também fazer uso de uma seção de brainstorm desestruturado,
ou de modo estruturado.

Se interessada em avaliar suas mensagens, essa avaliação poderá ser realizada em
duas dimensões:
1. sua adequação aos valores e características pessoais do grupo-alvo e
2. sua adaptabilidade aos requisitos técnicos do meio escolhido.

Wood & Young (1988, p.79) garantem que selecionar o meio e sua adequabilidade
para um grupo-alvo, ou a estratégia competitiva a ser utilizada não são as únicas
tarefas importantes no processo do planejamento das atividades promocionais.
Também precisam ser considerados os custos do tempo de alocação da equipe e o
dinheiro gasto na produção da promoção, tanto quanto nos custos destes meios. As
habilidades na editoração e produção de layouts atrativos devem estar disponíveis
para usar o meio efetivamente. Os custos devem ser analisados em termos de
eficiência, sabendo-se quantas pessoas são alcançadas ou de eficácia, conhecendo-
se o número de pessoas do mercado-alvo alcançadas, quando possível, mais do que
apresentando simplesmente quanto foi gasto. As campanhas promocionais devem
ser mais orientadas para os resultados do que para o processo.

Hutchinson & Kirby (1981) consideram importante o trabalho conjunto do bibliotecário
com os profissionais de programação visual e apresentam as tarefas de cada um
deles, resumidas na figura 8.
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BIBLIOTECÁRIO
Identifica as necessidades.
Coordena o programa.
Analisa a informação.
Interpreta os interesses da audiência.
Considera os formatos apresentados
Decide sobre as quantidades.

Supervisiona os gastos

PROGRAMADOR VISUAL
Informa os custos.
Decide sobre os formatos.
Prepara e apresenta a arte final.
Resolve sobre tipos de impressão.
Acompanha impressão.
UtiKza orçamento com material e
impressão.

Fig.8 : Tarefas do bibliotecário e do programador visual
(adaptado de Hutchinson & Kirby, 1981)

Segundo os autores (Hutchinson & Kirby, 1981), o programador visual pode não
pertencer à equipe da biblioteca, estando ligado a outra unidade da instituição a que
a biblioteca está vinculada. Neste caso, o bibliotecário deve estar apto a interpretar
para ele as necessidades da biblioteca, uma vez que o programador visual pode
desconhecê-las. Isto pode vir a ser benéfico, pois obrigará o bibliotecário a visualizar
claramente seus objetivos. Quando não há disponibilidade de programadores visuais
para os programas da biblioteca, a equipe deverá buscar idéias em outras
organizações. Entretanto é importante evitar trabalhos amadores, pois habilidades
técnicas são necessárias para elaboração de material promocional adequado. Para
auxiliar os bibliotecários, os autores (Hutchinson & Kirby, 1981) apresentam os
principais pontos a ser observados com relação à política de design de um
documento.

Qualquer atividade promocional envolve custos e por esta razão, com base nos
conselhos de Alice H. Bahr, Cunha (1984, p.119-128) sugere que os custos de
promoção sejam incluídos no orçamento. Conhecer as capacidades e limitações do
sistema e envolver os recuperadores da informação na promoção são outras
recomendações do mesmo autor, com vistas ao aprimoramento das atividades
promocionais.

Cronin (1981) se reporta a um relatório publicado na Alemanha, propondo que 5% do
orçamento das bibliotecas sejam alocados para publicidade e promoção.

Stanford-Smith (1980, p.211-222) alerta que, para elaborar um plano de promoção,
orecisamos primeiro conhecer os diferentes tipos de atividades promocionais e sua
adequabilidade à informação. Ele destaca:
a) venda pessoal : implica a venda pessoa-a-pessoa e um vendedor correndo toda a

área e visitando "possíveis clientes";
b) venda por correio : tem aumentado a atividade nos últimos tempos por causa de

sua flexibilidade e baixos custos, apesar do preço da postagem;
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c) venda por telefone : o uso formal do telefone como canal para venda é uma
atividade de marketing direto, relativamente recente;

d) propaganda : potencial cobertura tão grande quanto a circulação de uma revista
ou o alcance de um canal de televisão, embora perceba-se que todo volume de
audiência nem sempre é alcançado;

e) exposições, desde as grandes apresentações de eventos organizados até
pequenos displays, que podem ficar permanentemente expostos em foyers;

f) literatura de publicidade : freqüentemente reflete o tipo de produto e a própria
organização que está por trás do material apresentado. É preciso equilíbrio entre
os detalhes e as generalidades a serem destacadas. A impressão é barata,
principalmente para grandes tiragens;

g) relações públicas: criam um ambiente favorável para a organização.

O autor (Stanford-Smith, 1980, p.221-222) chama atenção para os custos iniciais
relativos a cada tipo de atividade considerada por ele:
a) venda pessoal: salários, despesas;
b) venda por correio : listas, postagem, encartes, cartas, envelopes, manuseio,

cópias;
c) propaganda : espaço para veicular a propaganda, arte final, cópias;
d) telefone: script, operação, linha;
e) exposições : espaço, mobiliário, literatura, equipe de trabalho;
f) literatura : cópias, design, impressão.

Na opinião do autor (Stanford-Smith, 1980, p.221-222), todos os métodos de
promoção podem ser considerados quando se pensa em informação. Ele recomenda
a experimentação de vários métodos, ressaltando a importância de monitorar os
resultados obtidos com o uso dos mesmos. Isto permitirá melhorar nossa própria
habilidade, desenvolver experiência e encontrar o modo certo e mais adequado ao
nosso produto e ao nosso mercado.

Segundo ele (Stanford-Smith, 1980, p.221-222), para preparar um plano de
promoção devem ser listadas as atividades a serem desenvolvidas durante o ano
fiscal, para esquematizar os custos que serão incluídos no orçamento. A
documentação dependerá do número de produtos e da extensão das atividades.
Para melhores resultados, recomenda sejam consideradas também as
responsabilidades, de modo que possam ser cuidadosamente mantidas, visando a
descobrir os melhores métodos e temas. Não se trata de ação isolada e o sucesso
dependerá da abordagem adotada. Além disso, a mensagem para a venda deve
refletir o benefício do produto, não necessariamente explicando ao usuário o que é o
produto, mas enfatizando , todavia, o bem que o mesmo pode lhe propiciar.
Ao concluir seu artigo, ele (Stanford-Smith, 1980, p.221-222) adverte:
1. espera-se que a pesquisa de mercado seja um pré-requisito que tenha seu lugar

na ação como um guia para uma indústria, que ainda está encontrando seu
espaço;

2. as mudanças tecnológicas vão sugerir outros caminhos de transferência de
informação para os fornecedores e assim surgirão outros canais de marketing;
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3. a indústria da informação deve adquirir as habilidades das técnicas
mercadológicas.

Quando se reporta à promoção realizada pela unidade de informação, dentro da
organização a que pertence, Raitt (1981, p.265-274) chama atenção para os
seguintes pontos, que devem estar na mente dos gerentes:
a) decidir o que exatamente se quer promover,
b) vender suas idéias à administração da organização,
c) ter prontos os fatos e figuras necessários,
d) decidir o melhor local para instalar o terminal,
e) conhecer sua audiência-alvo,
f) decidir de que forma que o serviço será anunciado formalmente,
g) prestar muita atenção na mensagem,
h) decidir onde colocar as notícias/posters,
i) decidir se as demonstrações serão individuais ou em grupos,
j) decidir as estratégias que serão seguidas,
k) decidir que brochuras/instruções ou material de apoio serão necessários,
I) lembrar do back-up do serviço.

Se a decisão é tomada pela propaganda, Wood & Young (1988, p.77) recomendam
os seguintes detalhes a serem estabelecidos:
(a) a soma total a ser gasta, e
(b) alocação dos recursos entre os diferentes tipos de meios,
(c) seleção dos específicos veículos de promoção, se rádio, qual estação e quais

programas,
(d) esquema da propaganda: que hora do dia/ semana/ ano, com que freqüência e

quantos minutos para cada spot,
(e) determinação do conteúdo: imagem do produto e da empresa.

Wood & Young (1988, p.81-82), partindo da relação de preço/ qualidade, utilizam
essas duas variáveis, hierarquizando-as em alta, média e baixa para cada opção de
produto, apresentando uma lista de nove possibilidades que pode ser gerada na
determinação do marketing mix, tornando o número de estratégias possíveis
oscilante, em busca de diferentes opções que poderão atrair os consumidores em
diferentes situações. O ultra-prêmio da marca poderia atrair qualquer consumidor
com a necessidade do produto e a compra do produto na mão. A barganha da marca
ou mesmo uma marca inferior poderia ser atrativa para alguém, desejando gastar
muito pouco dinheiro e desejando descartar o item após o uso. Entretanto, somente
o não-sofisticado ou a pessoa extremamente caridosa poderia pagar pelo menos
^•rativo, com preço mais alto ou marca inferior, quando outras escolhas estão
c poníveis. A experiência resultou na figura 9 apresentada a seguir, como exemplo
-e combinação de preço e qualidade.
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Opção de produto

Marca ultra premiada

Marca super premiada

Marca premiada

Marca inferior

Marca de qualidade

Marca de barganha

Marca não confiável

Marca de preço extrapolado

A marca menos atrativa

Elenco de preços

Baixo

Médio

Alto

Baixo

Médio

Baixo

Médio

Alto

Alto

Elenco da qualidade

Alto

Alto

Alto

Baixo

Médio

Médio

Baixo

Médio

Baixo

Figura 9 : Marketing mix: Preço e qualidade
Fonte: Adaptada de Kotler 1976

Bibliotecários geralmente fazem a relação preço/ promoção de seus produtos como
chave, promovendo mais pesadamente, quando inconveniências ou taxas pelo
serviço são barreiras para o seu uso, mais do que aqueles produtos que custam à
organização muito tempo das pessoas alocadas ou muitos gastos em dinheiro para
suprir os consumidores. Segundo Wood & Young (1988), as mais longínquas
considerações sobre preço são levadas em conta quase que exclusivamente pelos
administradores da biblioteca e da instituição. Os clientes, raramente cuidam alguma
coisa sobre custos para produção do que esperam, quando solicitam um produto ou
serviço competitivo que gostariam de ver introduzido.
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Sobre preço e praça, na opinião das autoras, (Wood & Young, 1988, p.82-83), os
bibliotecários estão aptos a emparelhar essas opções. Ilustram a afirmativa,
apresentando como exemplo (figura 10), a pesquisa de literatura em bases de dados
sendo oferecida com várias opções de preço/ praça.

Descrição do produto

Opção 1: pesquisa rápida no
balcão de referência.

Opção 2: pesquisas dos
usuários finais.

Opção 3: pesquisa com o
bibliotecário como
intermediário.

Preço

Grátis

Moderado

Alto

Praça (acessibilidade)

Baixa (discretos custos
relativos aos bibliotecários,
adequabilidade das questões
e adequação na espera de
atendimento em função dos
limites de acesso de outros
consumidores)

Moderado (limitado pela
demanda do equipamento e
peio orçamento do cliente)

Alto (limitado somente pelas
horas de trabalho do
bibliotecário e orçamento do
cliente)

Figura 10 : Pesquisa em computador Opções de preço/ praça

No exemplo mencionado, a acessibilidade é usada primariamente em um sentido
limitado, indicando apenas se o serviço está disponível à demanda ou se a equipe da
biblioteca decide quando o serviço será oferecido. Na prática, a opção da praça é
uma realidade mais complicada em função das características dos consumidores.

A tabela sobre opções de preço/ praça para pesquisa em computador foi
apresentada apenas para exemplificar e facilitar o entendimento do assunto, É
preciso considerar algumas variáveis. A opção t poda ser afetada pelo status do
cliente, sofisticação no posicionamento da questão, uma vez que é baseada em sua
menor parte, no julgamento subjetivo dos bibliotecários da situação. A opção 2 será
limitada pelo orçamento do cliente, o tanto de tempo que ele pode gastar, esperando
pela sua hora e a sua atitude em lidar com a tecnologia. Quando disponível para a
maioria dos clientes, a opção 3 pode ser totalmente fora do alcance de quem
trabalha em horário integral ou tem limites de recursos financeiros.
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Preço, é claro, pode ser considerado relativamente. O resultado final da pesquisa
pode ser barato, mas de nada adiantará essa economia, se não forem utilizados
bons mecanismos para a pesquisa ou se a seleção das bases de dados disponíveis
não atender às necessidades do consumidor, que obterá resultados inferiores, que
não atendem as suas expectativas. Nestes casos, um preço mais alto, alcançando
melhor qualidade nos resultados quando o bibliotecário é o intermediário será
preferível.

Assim, Wood & Young (1988, p.83-84) demonstram a força do marketing mix,
afetando os potenciais consumidores, suas motivações e valores, seus
comportamentos e outras características de estilos de vida, seus números como
representativos de diferentes categorias demográficas e influências ambientais que
sofrem com as tendências econômicas. Entretanto, lembram que outras forças do
mercado são relevantes na seleção do melhor marketing mix.

Para as autoras (Wood & Young, 1988, p.84) uma importante força do mercado pode
ser resumida da seguinte forma: públicos internos (equipe de trabalho da biblioteca);
fontes de recursos; fornecedores; a estrutura da indústria (tamanho, número e força
de ambos competidores, diretos e indiretos); condições da indústria (por exemplo: o
elenco de escolha de produtos oferecidos pela indústria); tendências tecnológicas e
sociais; e obstáculos ou apoios, providenciados pelas organizações governamentais.

Nas bibliotecas com forte orientação de marketing, a melhor combinação das
ferramentas de marketing será usada para assegurar seja o mercado-alvo atingido e
favoravelmente influenciado e que as outras metas da organização sejam
alcançadas, tais como a influência na legislação ou assegurar aumento permanente
do orçamento.

Na verdade são muitas as preocupações do gerente em busca de um mix
promocional cuja receita possa levar ao sucesso. Neste caminho surgem outras
questões: "Qual será o peso da responsabilidade alocada para cada atividade
promocional, seja ela venda pessoal, publicidade, propaganda ou outra forma
escolhida? Qual será o papel de cada uma dessas atividades em relação às
demais?"

Para Wood & Young (1988, p.81) isto faz sentido na distribuição dos recursos nos
elementos chave para alcançar o mercado potencial, quando os recursos são
determinados. Todos estão interessados em obter cada vez mais com menos
recursos financeiros. Entretanto, esses autores advertem: às vezes as organizações
estabelecem aquilo que é o mais fácil e não o mais efetivo significado da promoção.
Além disso, não costumam contabilizar quando não obtêm os resultados desejados.

Na prática da administração mercadológica em unidades de informação no Brasil é
assunto pouco abordado na literatura brasileira sobre marketing nessas
organizações. Entre os relatos de atividades promocionais apresentados, embora
destaque-se o estímulo oferecido e sua utilidade e importância, principalmente para
os gerentes, responsáveis por essas tarefas, de um modo geral, tratam-se de
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experiências esporádicas, além de inconsistentes e sem continuidade de
planejamento.

2. 3. 5 Futuro: o desafio profissional
Diante do exposto, além dos gerentes, todos os profissionais militantes das unidades
de informação precisam estar preparados para enfrentar o futuro, conscientes das
exigências da sociedade quanto à atuação efetiva dessas unidades. Certamente, isto
implicará, entre outros requisitos a serem preenchidos, o interesse em satisfazer as
necessidades de informação dos usuários e a preocupação com o constante
aprimoramento do desempenho dos profissionais da informação como planejadores,
produtores e prestadores de serviços de informação. Não bastará pensar em
métodos e técnicas. Será preciso, antes de mais nada buscar a melhor maneira de
atuar, avaliando sempre para manter a atualização.

Se é cada vez mais comum os usuários poderem dispor em suas próprias casas de
todos os recursos tecnológicos para ter ao seu alcance as informações que
necessitam, essas facilidades podem fazer com que eles deixem de freqüentar a
biblioteca. Ainda que isto aconteça, esses usuários continuarão a apresentar sua
demanda pelos produtos e serviços de informação de seu interesse, apesar de
modificada a forma de buscar por eles. Por isso, a biblioteca deverá encontrar a
forma de continuar interagindo com a sua clientela neste novo ambiente.

Quando a unidade de informação está orientada para o marketing, sua filosofia de
atuação se volta para o atendimento, com ênfase na função de troca, mediante
ações administrativas visando aos objetivos organizacionais.

O profissional da informação deve estar atento, percebendo que a disseminação das
técnicas mercadológicas poderá contribuir para a efetiva mudança de atitude
profissional, pois representa uma oportunidade de inovação. A opção pela orientação
de marketing na administração das unidades de informação propiciará que os
recursos sejam melhor aproveitados, incluindo-se nesse contexto a utilização
máxima da potencialidade das novas tecnologias disponíveis para a captação e
recuperação da informação, tanto quanto novas formas de promover seus produtos e
serviços.

É preciso saber como fazer a transposição dos conceitos mercadológicos utilizados
pelo setor lucrativo, adaptando-os às unidades de informação. Essa transposição
conceituai é recente e se constitur em um desafio para os profissionais da
informação.

Adotar marketing como filosofia administrativa permitirá o desenvolvimento das
jvidades promocionais de forma consciente, visualizando a importância do

planejamento no processo de adoção do marketing e conseqüentemente no
planejamento da promoção.

Nesse planejamento será destacada a necessidade de incutir o verdadeiro
profissionalismo naqueles que trabalham em unidades de informação, reconhecendo
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a importância da informação como insumo básico das atividades desenvolvidas, sem
descuidar da prioridade que deve ser dada ao usuário como consumidor dos
produtos e serviços oferecidos por essas organizações. Trata-se de um
profissionalismo caracterizado pela postura de respeito às atividades desenvolvidas,
entendendo o verdadeiro papel social, político, educacional, informacional, cultural e
ético do profissional da informação, que vai além da preocupação com as regras do
processamento técnico, sem menosprezá-las. Reconhece a necessidade do
tratamento eficiente da coleção, focalizando prioritariamente o usuário como seu
cliente.

Afinal, é preciso considerar a unidade de informação como uma empresa, pensando
em informação como um bem a ser comercializado.

Independentemente do tipo de unidade de informação que seja considerado, ela
deve ser vista como um "negócio", igual a outro qualquer, guardando-se suas
específicas peculiaridades. Se os profissionais que atuam nessas organizações
agirem dessa maneira, poderão com maior facilidade selecionar as oportunidades
para agir e antecipar-se com as informações do interesse de seus usuários.
Conseqüentemente, alcançarão resultados positivos, satisfazendo a contento as
necessidades de informação desses usuários, fazendo melhor uso dos recursos
disponíveis, promovendo seus produtos e serviços de modo efetivo, esteja a unidade
de informação, localizada em qualquer região do mundo.

Muitos profissionais da informação já estão conscientes de sua responsabilidade no
negócio da informação, seja ela manual ou automatizada, embora poucos se
preocupem em divulgar os produtos e serviços oferecidos pela unidade de
informação.

Em tempos de globalização da economia, política buscando novos caminhos
calcados nos valores humanos, gestão da qualidade total, concorrência acirrada,
privatizações, valorização do código de defesa do consumidor, aperfeiçoamento
evolutivo das tecnologias aplicadas à informação, crescimento exponencial e
obsolescência da informação, necessidades de informação múltiplas e diversificadas
dos usuários, vale pensar no aperfeiçoamento das técnicas gerenciais dos recursos
informacionais disponíveis, evidenciando as novas prioridades do marketing. Nesse
sentido, buscando a conceituação teórica na prática da promoção, de tal forma que
esta seja compreendida como parte do processo marketing / planejamento como um
todo.

Também voltada para o futuro, a revista Marketing & Negócios, ano 2, n.13 de julho
de 1993, preocupada com o que pode acontecer com as empresas que não
atentarem para os conceitos de globalização, qualidade e preservação do meio
ambiente, publicou, na página 37, um quadro sobre as novas prioridades do
marketing, como parte de artigo sobre as tendências para o ano 2000. Adaptando-se
o quadro para o ambiente das unidades de informação, destacam-se os seguintes
enunciados:
a) investigar, permanentemente, os novos nichos de mercado da informação;
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b) inovar as técnicas de segmentação de mercado;
c) identificar o novo perfil do consumidor;
d) buscar novos produtos que proporcionem vantagens em relação à concorrência;
e) criar e manter serviços personalizados aos usuários/clientes/consumidores;
f) posicionar produtos e serviços em condições compatíveis com a imagem da

unidade de informação;
g) entender novos modelos de distribuição no ambiente eletrônico;
h) conhecer o novo papel da comunicação, interagindo com os profissionais desta

área;
i) descobrir o modelo ideal para promover os produtos e serviços oferecidos;
j) aprimorar o relacionamento com a clientela;
k) visualizar modalidades para estabelecer parcerias com a comunidade, governo,

órgãos de classe e agências de fomento;
I) moldar um novo e atualizado profissional para o atendimento ao público;
m)investir em controles para aprimorar desempenhos da equipe, do gerente e das

metodologias de trabalho (Tendências, 1993).

A adoção da orientação administrativa das unidades de informação voltada para o
marketing implica mudanças. Será preciso que os gerentes das unidades de
informação aumentem seus conhecimentos sobre marketing, compreendendo a
importância de conhecer as necessidades e interesses informacionais de seus
usuários, respeitando as opiniões, críticas, reclamações e sugestões apresentadas
por eles.

Marketing é um estilo gerencial que requer eficiência e eficácia em busca da
efetividade. Para atingir seus objetivos será necessário que toda a equipe esteja
engajada no processo da adoção desse conceito, quando a inovação surge com o
interesse de oferecer o melhor serviço, atendendo os interesses dos usuários e
garantindo o futuro das unidades de informação.

Além de desenvolver essas habilidades, o profissional da informação terá que
conhecer o cenário onde se insere a instituição em que atua e sua respectiva
unidade de informação. De igual importância é o conhecimento da cultura
organizacional da instituição. Entender o comportamento das pessoas envolvidas na
hierarquia institucional também ajudará no processo de tomada de decisão,
facilitando a adoção de um comportamento pró-ativo.

Nem sempre as condições de trabalho são ideais quando nos reportamos às
unidades de informação brasileiras, mas as dificuldades precisam ser enfrentadas
com garra em busca do reconhecimento devido pelas autoridades governamentais.

Portanto, os profissionais da informação devem atuar de modo a tornar cada vez
mais efetivo o desempenho das unidades de informação, ampliando e melhorando a
imagem dessas organizações. Só assim conquistarão e poderão manter o respeito
da sociedade e conseqüentemente receberão o almejado apoio governamental.

104



Caberá a esses profissionais encontrar o caminho certo para conquistar o espaço
que lhes couber. Esse caminho pode ser percorrido de várias formas, mas é preciso
saber onde se quer chegar.

O conhecimento das técnicas mercadológicas poderá facilitar essa busca de ajuste
entre oferta e demanda de informações, mas dependerá da transposição dos
conceitos mercadológicos do setor lucrativo e sua adequação às unidades de
informação.

O desafio para o profissional da informação na sociedade do futuro, diante dos novos
paradigmas, será antes de tudo o de utilizar todo o potencial humano, e suas
características especiais de criatividade, inovação e criação, em busca do que for
necessário ao progresso da sociedade, sem perder de vista a consciência do
coletivo, os padrões éticos e morais de justiça social.

Com essa mentalidade devem ser encontradas as técnicas adequadas para divulgar
a unidade de informação, seus produtos e serviços e, assim, o profissional da
informação também estará atuando como um agente capaz de contribuir
positivamente para a evolução da sociedade em benefício de toda a humanidade.
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3 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA
3.1 Apresentação do problema de pesquisa
No Brasil, de modo geral, é percebido que nossas unidades de informação
(bibliotecas, serviços e/ou centros de documentação e/ou documentação e/ou
informação) nem sempre são consideradas importantes no contexto da sociedade,
sendo, muitas vezes, alvo do descaso governamental. Assim, acredita-se que a
administração dessas unidades, orientada para o marketing, possa contribuir no
aprimoramento do desempenho dessas organizações, levando-as a conquistar
melhor imagem junto à sociedade.

É recente, porém, a transferência dos conhecimentos e princípios mercadológicos do
setor lucrativo para o setor que nâo visa ao lucro, onde se inserem as unidades de
informação. Isto representa urrr desafio para os profissionais brasileiros, atuantes no
setor de informação, que precisam estar preparados para enfrentar essa realidade.

Na literatura biblioteconômica brasileira sobre marketing, entretanto, poucos trabalhos
foram publicados até o momento. (Amaral, 1996) De um modo geral, os estudos se
limitam a admitir a importância da aplicação das técnicas mercadológicas em
bibliotecas e recomendam, enfaticamente, essa aplicação.

Ressaltar a importância da visão mercadológica no planejamento, organização e
administração de bibliotecas e formular diretrizes visando à implantação de
estratégias de marketing é uma tarefa a ser cumprida por aqueles que se interessam
pelo assunto, em especial os professores de Biblioteconomia e Ciência da
Informação.

Amaral (1993, p.315-324) considera o marketing um instrumento gerencial da
biblioteca, que é vista pela autora como um "negócio". É recomendada a adoção do
marketing, enfatizando a Importância do usuário como cliente consumidor de
informação e a adequação da oferta dos produtos e serviços de informação aos
interesses e necessidades desses usuários. Segundo a autora, o interesse dos
bibliotecários pela administração, orientada para o marketing, vem crescendo dia
após dia. Ela defende esse tipo de administração como uma das formas para
alcançar plena efetividade da oferta de produtos e serviços de informação.

Entretanto, o desconhecimento e a pouca aplicação das técnicas mercadológicas
pelos profissionais brasileiros que atuam no setor de informação são revelados nas
pesquisas de Silveira (1989) e Amaral (1990). As mesmas pesquisas evidenciam forte
interesse pelo conhecimento em marketing e intensa demanda por cursos sobre o
assunto. Tais evidências permitem vislumbrar a possibilidade de que essa situação
seja revertida.

A pesquisa de Amaral (1990), em nível de mestrado, realizada entre os gerentes das
bibliotecas brasileiras de Geocièncias e Tecnologia Mineral, comprovou que apenas
36,4% dessas bibliotecas elaboravam buscas bibliográficas automatizadas. Segundo
a avaliação dos gerentes desse tipo de serviço, 13,2% admitiram que o serviço era
"pouco usado", 11,9% asseguraram ser "razoavelmente usado" e 10,6% indicaram
como "bastante usado".
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Entre diversas constatações que comprovaram o desconhecimento das técnicas
mercadológicas pelos gerentes das bibliotecas estudadas e a pouca aplicação dessas
técnicas na referida pesquisa de Amaral (1990) ficou comprovado que a minoria das
bibliotecas usava um número significativo de instrumentos promocionais,
considerando como significativo o uso de, pelo menos, 16 a 21 tipos de instrumentos
promocionais, relacionados pela pesquisadora.

Nessa mesma pesquisa, a não comercialização dos produtos e serviços de
informação pelas bibliotecas denotou um ambiente não mercadológico, evidenciando
a não consciência do aspecto comercial. Tal situação pode indicar indefinição da
relação custo/ benefício dos produtos e serviços e não estimativa do valor do uso da
informação como barreira para a adoção do marketing.

Anteriormente à realização da pesquisa de Amaral (1990), Cunha (1984), em sua
tese de doutoramento sobre bases de dados e bibliotecas brasileiras, confirmou essa
realidade ao mensurar o baixo nível de utilização desses serviços por parte dos
usuários da informação no Brasil. Ele admitiu que esta constatação pode estar ligada
ao fato de poucas bibliotecas desenvolverem atividades promocionais de suas bases
de dados. Recomenda que as bibliotecas modifiquem seus estilos de gerência e
comecem a pensar em pesquisa de mercado, não apenas como algo desejável, mas
como modo de prever e atender às necessidades dos usuários.

Interessado no assunto, oportunamente, Cunha (1989) observou que na maioria dos
cursos de Biblioteconomia no Brasil, os professores ainda não estão suficientemente
familiarizados com o acesso a bases de dados e não treinam seus alunos nesta
prática. Por conseguinte, os futuros profissionais não deverão estar devidamente
habilitados para utilizar essa tecnologia de informação.

Diante dessas constatações, percebe-se que no estudo da aplicação de técnicas
mercadológicas em unidades de informação, as atividades relacionadas à promoção
devem ser consideradas de forma sistemática, em busca de fundamentos teóricos
dessa realização como atividades de marketing. Assim, seria possível contribuir para
o desempenho efetivo das unidades de informação brasileiras e, conseqüentemente,
propiciar à sociedade melhor visualização da imagem dessas organizações e dos
profissionais que nelas atuam.

A promoção abrange o uso de canais de comunicação para informar a existência de
algo, além de convencer os possíveis interessados em usar ou adquirir aquilo que se
promove. Se consideramos as unidades de informação, entre os objetivos da
promoção podem ser destacados:
a) tornar a unidade de informação e seus produtos e serviços conhecidos pelos

usuários potenciais;
b) tornar o ambiente da unidade de informação e seus produtos e serviços atraentes

para os usuários potenciais;
c) mostrar aos usuários reais como usar os produtos e serviços de informação;
d) evidenciar os benefícios dos produtos e serviços oferecidos;
e) manter os usuários reais, constantemente, bem informados sobre a atuação da

unidade de informação, seus produtos e serviços.
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Entretanto, a realização de atividades promocionais em unidades de informação
enfrenta barreiras de diversas origens. Para visualizar esse contexto, os obstáculos a
serem vencidos foram organizados segundo seis categorias, de acordo com uma
adaptação feita aos múltiplos problemas dos serviços de difusão apontados por
Guinchai & Menou (1994, p.348-349). Assim, as dificuldades de realização das
atividades de promoção podem ser categorizadas em:

(1) dificuldades relativas à diversidade de preferências dos usuários versus
diferentes formas de comunicação:
(a) não identificação das necessidades, expectativas, desejos, motivações,

preferências, percepções dos usuários;
(b) deficiências dos estudos de usuários;
(c) dificuldades na elaboração de perfis de interesse;
(d) não receptividade às críticas, reclamações e sugestões dos usuários;
(e) oferta de produtos e serviços de informação tradicionais, sem questionamento ou

avaliação.

(2) Dificuldades financeiras:
(a) orçamento não específico para a promoção na previsão orçamentária;
(b) captação de recursos não consolidada;
(c) financiamentos alternativos não buscados;
(d) falta de recursos financeiros para diversificação, personalização e aprimoramento

dos produtos e serviços.

(3) Dificuldades institucionais:
(a) inadequado status da unidade de informação;
(b) excesso de hierarquia, em função da posição da unidade no organograma da

instituição mantenedora;
(c) problemas de relacionamento com o mantenedor.

(4) Dificuldades técnicas:
(a) desconhecimento e despreparo dos recursos humanos envolvidos ou falta de

envolvimento da equipe com as tarefas;
(b) equipe de trabalho integrada apenas por bibliotecários, sem participação de

pessoal de outras áreas;
(c) desconhecimento das técnicas apropriadas para cada tipo de instrumento

pomocional, programação visual, comunicação e outras;
(d) falta de profissionalismo.

(5) Dificuldades administrativas:
(a) problemas de gestão e liderança;
(b) inexistência de filosofia administrativa;
(c) desconhecimento de marketing;
(d) falta de compromisso com a qualidade.

(6) Dificuldades relativas ao meio ambiente:
(a) desconhecimento do macroambiente (desconsideração das variáveis sobre

política, economia, tecnologia, cultura, legislação, social, educação);
(b) inadequado ambiente físico da unidade de informação.
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Considerar a realidade em que se insere a unidade de informação relativa às
dificuldades elencadas contribuirá para o delineamento do caminho em busca da
melhor forma de superar os obstáculos a serem vencidos.

Weingand (1987, p.110-118) adverte que as unidades de informação, denominadas
por ela de agências de informação, devem re-estruturar a visão da promoção como
atividade de marketing, se desejarem que ela reflita seu verdadeiro propósito - a
comunicação. De acordo com a autora, é essencial examinar a base filosófica da
promoção que pode ser vista sob dois aspectos: vendas ou educação.

A abordagem sob o ponto de vista de vendas presume que o produto existe e é
preciso criar mecanismos adequados para atrair potenciais consumidores a
desejarem-no. A noção de criar o desejo tem algo de artificial, mas é praticada no
setor lucrativo pelas companhias em extensas pesquisas de mercado, visando a
determinar o que os produtos representam como apelo aos consumidores.

O outro aspecto filosófico da promoção, apontado pela mesma autora (Weingand
(1987, p.110), é interpretá-la como atividade educativa, tal como o lobby. Mais do
que criar o desejo, real ou artificial, no consumidor, a abordagem educativa
concentra-se na comunicação da informação, de tal modo que o consumidor possa se
tornar melhor conhecedor dos produtos e serviços e, conseqüentemente, melhor
habilitado para tomar suas decisões.

Definir a base filosófica da promoção será mais uma tarefa sob a responsabilidade
dos gerentes das unidades de informação, a quem cabe a tomada de decisão.

A promoção deve ser considerada como parte das atividades administrativas da
unidade de informação, tendo como base os conceitos específicos no âmbito da
gestão administrativa adotada. Logo, precisam ser considerados todos os aspectos
organizacionais que, conseqüentemente, exercerão influência nas atividades
promocionais.

No cumprimento desta responsabilidade, devemos questionar a tomada de decisão e
o empenho dos gerentes quando se preocupam com a promoção. Algumas perguntas
devem ser respondidas sobre os gerentes:
a) o que fazem para tomar conhecida a unidade de informação, seus produtos e

serviços ?
b) o que fazem para tornar o ambiente da unidade de informação e seus produtos e

serviços atraentes ?
c) como informam sobre o uso de produtos e serviços de informação ?
d) como divulgam os benefícios dos produtos e serviços de informação ?
e) como mantêm os usuários reais, constantemente, bem informados sobre a atuação

da unidade de informação, seus produtos e serviços ?

Respondidas essas questões sob o ponto de vista dos gerentes, podemos conferir o
impacto dessas atividades promocionais junto aos usuários dos produtos e serviços
de informação oferecidos. Entre esses usuários a serem atendidos destacam-se:
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(a) os potenciais, onde se incluem os que poderiam estar usando os produtos e
serviços, mas não usam, porque assim decidiram ou por desconhecerem a oferta
e

(b) os reais, aqueles que usam o produto e/ou o serviço, independentemente da
freqüência desse uso.

Será que esses usuários:
a) conhecem os produtos e serviços de informação oferecidos ?
b) como consideram o atendimento da prestação dos serviços ?
c) sabem usar os produtos e serviços de informação oferecidos ?
d) conhecem os benefícios dos produtos e serviços oferecidos ?
e) são informados sobre a oferta de produtos e serviços ?
f) são consultados sobre suas necessidades de informação ?

A pesquisa em busca das respostas aos questionamentos levantados deveria
realizar-se em uma unidade de informação, cujas atividades de marketing
desenvolvidas permitissem as condições para realização desse estudo.

3. 2 PorqueoCIN?
Embora o setor de informação brasileiro não prime pela excelência no que concerne
às atividades promocionais de produtos e serviços, algumas unidades de informação
podem ser consideradas exceções nesse contexto. Segundo Cunha (1989), entre as
"honrosas distinções" pode ser destacado o Centro de Informações Nucleares (CIN)
da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

De acordo com Barras (1996), "cedo o CIN percebeu que, para que sua existência
tivesse uma justificativa social válida, era essencial estabelecer conexões e vias de
interação com um mercado de usuários ainda em formação. Isto significava, acima de
tudo, que era necessário contribuir para a estruturação e consolidação desse
mercado. Nesse sentido, a equipe de marketing do CIN teve sempre como objetivo
primordial a formação de uma cultura de uso de produtos e serviços de informação,
principalmente os gerados a partir de processos automatizados. Isto se deu e se dá
principalmente através de estratégias e ações que privilegiam a educação dos
possíveis usuários e enfatizam o poder da informação como implemento para seus
empreendimentos profissionais e de estudos."

As observações que justificam a opção pelo CIN como ambiente organizacional para
realizar a pesquisa são as seguintes :
a) criação do CIN teve como modelo um sistema de informação de conceituada

instituição internacional, o International Nuclear Information System (INIS), tendo
por referência normas e padrões internacionais vigentes;

b) participação ativa no sistema cooperativo internacional, apesar das dificuldades
enfrentadas para realizar o controle bibliográfico da produção nacional na área de
Energia Nuclear e afins;

c) filosofia cooperativa e descentralizada, privilegiando parcerias e desenvolvimento
de novas tecnologias (Sayão & Barras 1995);
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d) interação entre profissionais de diversas áreas para formação de uma equipe
multidisciplinar adequada ao planejamento, desenvolvimento e divulgação de
produtos e serviços de informação (Sayão & Barras, 1995);

e) competência da equipe técnica com o desenvolvimento de dissertações de
mestrado e teses de doutoramento em análise de sistemas bibliográficos
especializados, como as de Araújo (1977); Barreiro (1979); Barros (1980),
Bemacchi (1984); Figueiredo (1978); Lambert (1996); Lima (1983); Macedo (1980);
Monteiro (1988); Queiroz (1979), Sayão (1985) e Sayão (1994);

f) receptividade à utilização do CIN como laboratório para o desenvolvimento de
pesquisas (Araújo, 1977; Barreiro, Figueiredo, 1978; 1979; Barros, 1980; Macedo,
1980; Botelho, 1982; Lima, 1983; Nascimento, 1983; Bernacchi, 1984; Sayão,
1985; Monteiro, 1988; Rausch, 1988; Cavalcanti, 1993; Fernandes, 1993; Sayão,
1994 e Lambert, 1996);

g) preocupação em avaliar os produtos e serviços de informação, refletida por
exemplo, com a realização de pesquisas, como as referentes ao sistema de
disseminação seletiva de informações, quando foram desenvolvidas a partir de
1977, cinco dissertações de mestrado (Araújo, 1977, Figueiredo, 1978, Barreiro,
1979, Barros, 1980, Monteiro, 1988) e em 1982, uma tese de doutorado (Botelho,
1982);

h) pioneirismo na concepção de um modelo de marketing, visando a estabelecer um
vínculo com o mercado consumidor de informação, notadamente a informação
automatizada (Sayão & Barros, 1995);

i) ênfase em promoção notada pela existência de uma divisão de promoção na
estrutura organizacional do CIN (Lambert, 1996, p.34);

j) preocupação em coletar, estruturar, armazenar e manter atualizadas as
informações sobre sua clientela, com a implantação do Sistema de Cadastramento
de Usuários do CIN (SISCAD) (Barros, 1996);

k) interesse em manter um relacionamento com a clientela (Barros, 1996);
I) experiência na comercialização de produtos e serviços de informação, ao longo de

seus 28 anos de existência.

Justificada a opção pelo CIN como cenário para desenvolvimento desta pesquisa
surgem os questionamentos específicos da unidade de informação:
(a) Como o CIN se comunica com os seus usuários?
(b) Quais as técnicas que estão sendo utilizadas parar promover os produtos e

serviços do CIN?

Para responder essas questões devem ser observados os canais de comunicação,
utilizados para contatar e informar usuários; os instrumentos promocionais usados
para despertar o interesse dos usuários pelos produtos e serviços oferecidos; a
preocupação com o atendimento e a prestação de serviços; o treinamento dos
usuários e da equipe de trabalho; a preocupação da unidade de informação em
evidenciar benefícios que a oferta de produtos e serviços poderá propiciar; bem como
a preocupação em conhecer as necessidades e interesses dos usuários para adequar
a oferta à demanda detectada.

Da oferta de serviços de informação do CIN foram selecionados, conforme critérios
descritos detalhadamente no item sobre a escolha dos serviços na descrição do
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método desta pesquisa, o SONAR-INIS e o SERVIR-INIS, considerando-se apenas
os seus usuários reais, decisão fundamentada nas explicações detalhadas no item
sobre descrição da população desta pesquisa.

A partir das considerações feitas e levando em conta a descrição do CIN como
cenário organizacional adequado para a divulgação de produtos e serviços de
informação onde se desenvolverá a pesquisa, surge a questão fundamental:

até que ponto as atividades de marketing relativas à promoção do SONAR-
INIS e do SERVIR-INIS exercem influência no uso desses serviços pelos seus
usuários reais ?
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4 OBJETIVOS
A pesquisa teve como objetivo geral analisar as atividades de marketing
desenvolvidas pelo Centro de Informações Nucleares (CIN) da Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN) relativas à promoção do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS,
para verificar o impacto dessas atividades quanto ao uso desses serviços pelos seus
usuários reais.

Os objetivos específicos foram:
(A) verificar junto ao CIN, a filosofia administrativa adotada e com relação ao SONAR-
INIS e ao SERVIR-INIS, os recursos alocados para as atividades de marketing
desenvolvidas, identificando:
(1) recursos financeiros alocados para as atividades promocionais;

(2) preços praticados;

(3) recursos humanos envolvidos com a promoção, caracterizando a equipe quanto
ao número e formação profissional, treinamento oferecido pelo CIN, com destaque
para o perfil do gerente (formação profissional, grau acadêmico, conhecimento de
marketing, interesse pelo marketing, tempo no CIN e na gerência);

(4) tipologia, freqüência de uso e importância atribuída pelos gerentes aos
instrumentos promocionais adotados;

(5) tipologia, freqüência de uso e importância atribuída pelos gerentes aos canais de
comunicação com os usuários reais, como mecanismos de divulgação dos serviços
oferecidos;

(6) preocupação do CIN em relação aos usuários reais, visando:
a) identificar seus interesses, necessidades, expectativas para adequar a oferta de

informação à demanda;
b) averiguar sua satisfação relativa aos serviços oferecidos;
c) ouvir suas críticas, reclamações e sugestões;
d) evidenciar os benefícios que os serviços podem lhes oferecer,
e) instruí-los sobre os serviços para estimular, intensificar e ampliar o uso.

(B) Verificar junto aos usuários reais do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS a relação
entre as atividades promocionais e o uso desses serviços, com a:

(1) identificação do perfil desses usuários, segundo: localização geográfica, instituição
a que pertencem, profissão, cargo ocupado;

(2) verificação do uso dos serviços em função de: tempo e freqüência de uso (data de
inclusão no SONAR-INIS e controle estatístico de uso do SERVIR-INIS), área de
interesse e condições de acesso aos serviços (como usuário interno ou externo);

(3) verificação das opiniões desses usuários, sobre:
(a) uso dos serviços com relação à : forma do primeiro conhecimento,
importância do conteúdo informativo, razão do uso e atendimento (critérios
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sobre procedimentos do CIN para cumprir prazos, indagar satisfação do
usuário, treinar/ instruir usuários, adequar o serviço, ouvir críticas, treinar
equipe, evidenciar benefícios e responder às críticas);

(b) preocupação do CIN em:
(1) averiguar sua satisfação relativa aos serviços oferecidos;
(2) identificar seus interesses, necessidades, expectativas para
adequar a oferta de informação à demanda;
(3) conhecer suas críticas, reclamações e sugestões;
(4) evidenciar os benefícios que os serviços podem lhes oferecer;

(c) preços praticados pelo CIN;

(d) seu critério mais importante para o pagamento dos serviços;

(e) instrumentos promocionais adotados pelo CIN:
1) tipologia,
2) adequação ao usuário,
3) adequação ao CIN5
4) uso pelo CIN,
5) importância para chamar atenção,
6) ordem de importância atribuída;

(f) uso dos canais de comunicação como mecanismos de divulgação dos
serviços oferecidos:

(1) tipologia adotada,
(2) freqüência de uso;

(g) remessa de instruções sobre os serviços para estimular, intensificar ou
ampliar o uso;

(h) sugestões para aprimorar divulgação.
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5 PRESSUPOSTOS DE PESQUISA
Foram determinados nove pressupostos de pesquisa, indicados a seguir.

Primeiro pressuposto
A maioria dos usuários tomou conhecimento do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS pela
primeira vez por meio de circulares ou cartas remetidas pelo CIN.

Segundo pressuposto
A razão mais importante para o uso do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS é a
confiabilidade da informação recebida.

Terceiro pressuposto
Na opinião dos usuários do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS, a adequação desses
serviços aos seus interesses de informação é o critério mais importante do
atendimento.

Quarto pressuposto
O CIN é uma organização interessada em ouvir sugestões, criticas e reclamações
dos usuários do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS.

Quinto pressuposto
A maioria dos usuários gostaria de receber informações sobre os benefícios do
SONAR-INIS e do SERVIR-INIS.

Sexto pressuposto
O preço cobrado pelo CIN pelo SERVIR-INIS é considerado razoável pela maioria
dos seus usuários.

Sétimo pressuposto
A maioria dos usuários do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS considera distribuição de
brindes e notícias em rádio como veículos inadequados para divulgar e estimular o
uso desses serviços.

Oitavo pressuposto
Os instrumentos promocionais mais importantes para chamar atenção da maioria dos
usuários do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS são as circulares, cartas padronizadas,
ou cartas pessoais aos usuários.

Nono pressuposto
A maioria dos usuários do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS recebem do CIN as
instruções sobre uso desses serviços sempre que necessário.
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6 VARIÁVEIS
Nesta pesquisa, as variáveis independentes referem-se às atividades de marketing
relacionadas à promoção. Como variáveis dependentes, estuda-se o uso do SONAR-
INIS e do SERVIR-INIS pelos seus usuários reais. Ficaram assim distribuídas as
variáveis estudadas:

6.1 Independentes : atividades de marketing relacionadas à promoção

(Opiniões dos gerentes do CIN, observações da pesquisadora e análise documental)

1. Dotação orçamentária da promoção.

2. Preços praticados peio CIN.
3. Equipe:

(a) Quantificação (número de integrantes) e
(b) Qualificação:

1) perfil do gerente:
(a)formação profissional,
(b)área,
(c) grau acadêmico,
(d) conhecimento de marketing,
(e) interesse pelo marketing,
(f) tempo no CIN,
(g) tempo na gerência,

(c) Treinamento;
(d) Multidisciplinaridade.

4. Instrumentos promocionais adotados:
(a) Tipologia,
(b) freqüência de uso,
(c) importância atribuída pelos gerentes,

5. Canais de comunicação:
(a) Tipologia,
(b) freqüência de uso,
(c) importância atribuída pelos gerentes.

6. Freqüência de consulta aos usuários sobre:
(a) interesse e necessidade de informação,
(b) adequação dos serviços,
(c) satisfação do usuário,
(d) criticas, reclamações e sugestões do usuário,
(e) evidencia de benefícios.

7. Freqüência de remessa de informação sobre os serviços.

8. Treinamento de usuários.
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6. 2 Dependentes : uso do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS pelos usuários reais
(Perfil dos usuários : características pessoais e opiniões)

1. Características pessoais (dados obtidos pela consulta ao SISCAD e registros
estatísticos da biblioteca do CIN):

(a) localização geográfica,
(b) instituição a que pertencem,
(c) profissão,
(d) área de interesse,
(e) cargo ocupado,
(f) data de inclusão no SONAR INIS,
(g) uso do SERVIR INIS em 1996 e 1997,
(h) forma do primeiro conhecimento do serviço,
(i) tipo de usuário (interno ou externo).

2. Opinião dos usuários sobre:
(a) forma do primeiro conhecimento,
(b) importância do conteúdo informativo para o uso,
(c) razão do uso,
(d) importância dos procedimentos do CIN no atendimento:

1. cumprir prazos,
2. indagar satisfação do usuário,
3. treinar, instruir usuário,
4. adequar serviço,
5. ouvir críticas,
6. treinar equipe,
7. evidenciar benefícios,
8. responder críticas.

(e) freqüência de consulta do CIN para indagar:
1. satisfação sobre

(a)atendimento,
(b) informações recebidas pelos serviços,
(c) interesses, necessidades, preferências,
(d) críticas, reclamações e sugestões,

(f) receptividade às críticas,
(g) evidência de benefícios,
(h) preços praticados pelo CIN,
(i) pagamento dos serviços:

1. seu critério mais importante,
2. influência da gratuidade;

(j) Instrumentos promocionais utilizados pelo CIN:
1. adequação ao usuário,
2. adequação ao CIN,
3. uso peio CIN,
4. importância para chamar atenção,
5. ordem de importância atribuída.

(k) Canais de comunicação para divulgação dos serviços:
1. tipologia adotada pelo CIN,
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2. freqüência de uso,
3. importância atribuída pelo usuário. •

(I) Remessa de instruções sobre os serviços pelo CIN.
(m)Sugestões para aprimorar divulgação.

6. 3 Definições operacionais das variáveis
Para melhor sistematização das definições operacionais das variáveis estudadas,
elas são apresentadas, em anexo (Anexo 1), na ordem das perguntas dos
instrumentos de coleta de dados utilizados. Assim, após a definição operacional, é
identificada a questão relativa à mesma e a forma como foi medida de acordo com os
objetivos da pesquisa.

A relação entre os objetivos, pressupostos de pesquisa e variáveis com as perguntas
dos instrumentos de pesquisa utilizados na coleta de dados pode ser apreciada
segundo o quadro apresentado na figura 11, a seguir.
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OBJETIVO

Verificar junto ao CIN a filosofia administrativa
adotada, e com relação ao SONAR INIS e do
SERVIR INIS, as atividades de marketing
desenvolvidas, identificando:
recursos financeiros alocados para as atividades
promocionais e
os preços praticados

os recursos humanos envolvidos com a promoção,
caracterizando
a equipe quanto ao número
e formação profissional,

treinamento oferecido pelo CIN,
com destaque para o perfil do gerente (formação
profissional,
grau acadêmico,
conhecimento de marketing,
interesse pelo marketing,
tempo no CIN,
e na gerência);

tipologia, freqüência de uso e importância atribuída
pelos gerentes aos instrumentos promocionais
adotados.

VARIÁVEL

filosofia administrativa

dotação orçamentária da promoção

preços praticados

quantificação da equipe
qualificação da equipe
multidisciplinaridade da equipe
treinamento da equipe
formação profissional

grau acadêmico
conhecimento de marketing
interesse pelo marketing
tempo no CIN
tempo na gerência

tipologia instrumentos promocionais

NOME
VARIÁVEL

FILOSO

ORCA

PRECOG

FORMAG

PG

CONMKT

INTMKT

TEMPCIN

TEMPGER

POSTAL-CARTAS-
DEMONSTR-DEMOEV-
BRINDE-EXPO-FILME-
FOLDER-FOTO-INCENTIV-
MALA-MANUAL-MARCADOR-
MURAL-JORNAL-RADIO-TV-
TELEFONE-PALESTRA-
RELATORI-SLOGAN-STAND-
VISITA-OUTRO

H pergunta

8-quest. Kotler

23

14

7

7

22
24Í-24J

1

2

3

4

5
0

19
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(continuação)
OBJETIVO

tipologia, freqüência de uso e importância atribuída
pelos gerentes aos canais de comunicação com os
usuários reais como mecanismos de divulgação dos
serviços oferecidos;

preocupação do ClN em relação aos usuários reais,
visando:
identificar seus interesses, necessidades,
expectativas pára adequar ã oferta de informação à
demanda;

averiguar sua satisfação relativa aos serviços
oferecidos;
ouvir suas criticas, reclamações ô sugestões;

evidenciar os benefícios que os serviços podem lhes
oferecer;
instruí-los sobre os serviços para estimular,
intensificar e ampliar o uso.

Verificar junto aos usuários reais do SONAR INIS e
do SERVIR INIS a relação entre as atividades
promocionais e o uso desses serviços com a
identificação do perfil desses usuários, segundo:
localização geográfica,

VARIÁVEL

freqüência de uso instrumentos
promocionais
importância atribuída pelos gerentes
aos instrumentos promocionais

tipologia dos canais de comunicação

freqüência de uso dos canais de
comunicação
importância atribuída pelos gerentes
aos canais de comunicação
freqüência indagação opinião usuários
sobre:
atualizar perfil
uso e nâo uso SERVIR
interesse e necessidade de informação
aperfeiçoamento dos serviços
treinamento da equipe
atendimento , . , _

satisfação do usuário

criticas, reclamações e sugestões do
usuário receptividade às críticas
evidência de benefícios

remessa de informação sobre os
serviços
treinamento de usuários

localização geográfica

NOME
VARIÁVEL

IMPORT1G-IMPORT2G-
IMPORT3G-IMPORT4G-
IMPORTSG- IMPDIVU

FRECAN

FREPER
FRESER
FRENESO2-FRENESE
FREAPESO-FREAPSE
FREQUIPR-FREQUIEL
ATEND
FRESASO2-FRESASE2

FREBENSO-FREBENSE

FREINSO-FREINSE

TREINA

H pergun-
ta

19

20-21

30

30

31

24 a
24b
24e-24f
24g-24h
24Í-24J
32
24n-24o

24

24c-24d

24l-24m

29

SISCAD

(continua)
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(continuação)
OBJETIVO

instituição a que pertencem,
profissão,
cargo ocupado;
verificação do uso dos serviços em função de:
tempo e freqüência de uso (data de inclusão no
SONAR INIS
e controle estatístico de uso do SERVIR ÍNIS),
área de interesse e
condições de acesso aos serviços (como usuário
interno ou externo);

verificação das opiniões desses usuários sobre uso
dos serviços, com relação à;
forma do prirneiro conhecimento,
importância do conteúdo informativo,
razão do usd . . ^ .
e atendimento (critérios sobre procedimentos do CIN
para
cumprir prazost _̂ __ _
indagar satisfação do usuário,
treinar/instruir Usuários, ,
adequar o serviço,
ouvir críticas,
treinar equipe,
evidenciar benefícios,
e responder críticas);

preocupação do CIN em:
averiguar sua satisfação relativa aos serviços
oferecidos^
identificar seus interesses, necessidades,
expectativas para adequar a oferta de informação à
demanda;
conhecer suas criticas, reclamações e sugestões;

VARIÁVEL

instituição a que pertencem
profissão
cargo ocupado
data de inclusão no SONAR INIS

uso do SERVIR INIS em 1996 e 1997
área de interesse
tipo de usuário interno ou externo

f0rma do primfeirp cpnheçimertto
importância do conteúdo informativo
razão do uso

cumprir de prazos

indagar satisfação do usuário
treinar/ instruir usuário
adequar Serviço
ouvlr^criticas_ . _
treinar equipe
evidenciar benefícios
responder criticas

freqüência de consulta satisfação
atendimento
freqüência consulta sobre interesses,
necessidades, preferências

receptividade às críticas

NOME
VARIÁVEL

CONHEÒE CONHEC
IMPORSÒ IMPORSE
RAZÃO RAZAO2

PRAZO PRAZO2

SATISF SATISFA2
INSTRU INSTFÍ2
ADEQUA ADEQ2
OUVIR ÓUV2
EQUIPE EQUI2
BENEFICI BEN2
RESPOSTA RESP2

RECEPTIVI

H

1

2

3

4

pergunta

SISCAD
SISCAD
SISCAD
SISCAD

CIN
SISCAD
CIN

i a , i b
2
3b

4 a , 5 a

4b, 5b
4c, 5c
4d,5d
4e, 5*
4f,5f
4g,5g
4h,5h

6 a-7 a-6b-7b

6c, 7c

8

(continua)
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(continuação)
OBJETIVO

evidenciar os benefícios que os serviços podem lhes
oferecer,

preços praticados pelo CIN;

seu critério mais importante para o pagamento dos
serviços;

instrumentos promocionais adotados pelo CIN
(tipologia,
adequação ao usuário,

adequação ao CIN,

uso pelo CIN,

VARIÁVEL

freqüência ouvir críticas, sugestões e
reclamações
evidência de benefícios

preços praticados pelo CIN

critério mais importante pagamento dos
serviços
suficiência da gratuidade
tipologia

adequação ao usuário

adequação ao ClN

como são usados

NOME
VARIÁVEL

EVIBEN

PREBRA PREXTE1

PAGA

GRATIS

ARTIGUèu-POSTUSU-
CARTUSU-DEMUSU-
BRlDUSU-EXPUSU-FOLDUSU-
FILMUSU-INCENUSU-
MANUSÜ-MARCUSU-
JORNUSU-8OLEUSU-
RADUSU-TVUSU-TELEUSU-
PALEUSU-RELAUSU-
SLOGUSU-STANDUSU-
visiusutOUTgysu
ARTICIN-POSTACIN-
CARTACIN-DEMOCIN-BRINCI-
EXPOCI-FOLDÉCI-FILMÊCI-
INCECIN-MANCIN-MARCIN-
JORCIN-BOLECIN-RADICIN-
TVCIN-TELÊCIN-PALECIN-
RELACIN-SLOGCIN-
STANDCIN-VISICIN-OUTRCIN
ARTUSO-POSTCIN-CARTUSO-
DEMUSO-BRINUSO-EXPUSO-
FOLDUSO-FILMUSO-
INCEUSO-MANUSO-
MARCUSO-JORNUSO-
BOLEUSO-RADIUSO-TVUSO-
TELEUSO-PALEUSO-
REUVUSO-SLOGUSO-
STANDEV-VISUSO-OUTUSO

H

5

6

7

7

pergunta

6d, 7d

9

10a-10b

11

12
13

13 a, itens
brides e rádio

13b, itens
brindes e rádio

13c
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(continuação)

OBJETIVO

importância para chamar atenção,

ordem da importância atribuída;

uso dos canais de comunicação como mecanismos
de divulgação dos serviços oferecidos (tipologia
adotada,
freqüência de uso;

remessa de instruções sobre os serviços para
estimular, intensificar ou ampliar o uso;

sugestões para aprimorar divulgação.

VARIÁVEL

como deveriam ser usados

importância para chamar atenção

ordem da importância atribuída

tipologia adotada

freqüência de uso

remessa de instruções

remessa de sugestões

NOME
VARIÁVEL

ARCINDEV-POSCIDEV-
CARDEV-DEMODEV-
BRINDEV-EXPODEV-FOLDEV-
FILMEDEV-MANUDEV-
MARCADEV-JORDEV-
BOLEDEV-RADIDEV-TVDEV-
TELEDEV-PALEDEV-
RELADEV-SLOGADE-STADEV-
VISIDEV-OUTRODEV

ARTIGIMP-POSTIMPO-
CARTIMPO-DEMIMP-BRINIMP-
EXPIMPO-FOLDIMPO-
FILMIMP-INCEIMP-MANIMP-
MARCIMP-JORNIMP-
BOLIMPOR-RADIMPOR-
TVIMPOR-TELEIMPOR-
PALIMPOR-RELAIMPO-
SLOGIMPO-STADIMPO-
VISIMPOR-OUTIMPOR
IMPORT1-IMPORT2-IMPORTS-
IMPORT4-IMPORT5

CONTATO-CORREIOU-
ELETRO-TELEFONE-FAX-
OUTROCAN

CONTATO2-CORREIOD-
ELETR2-TELEFO2-FAX2

INSTSO - INSTSE

SUGEST

H

8

9

pergunta

13d

13e

14

16a

16b

17d, 18d

19

Fig.11 : Quadro de objetivos, variáveis, pressupostos de pesquisa e perguntas dos instrumentos de coleta
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7 METODOLOGIA
7.1 Descrição do método
Trata-se de pesquisa de campo exploratória, uma vez que a aplicação de técnicas
mercadológicas no setor de informação é assunto pouco explorado em pesquisas
dessa área profissional em relação ao tema. Poucas dissertações de mestrado e
teses de doutoramento foram defendidas até hoje no Brasil. Portanto, o estudo
apresenta sua contribuição para a descoberta de idéias e soluções sobre o tema,
acrescentando valor teórico e conceituai significativo para as questões mais amplas
propostas.

7. 2 Decisões sobre o ambiente organizacional
Apesar do incipiente desenvolvimento das atividades de marketing no setor de
informação brasileiro, partiu-se da afirmativa confirmada pela literatura de que o CIN
pode ser considerado uma exceção dessa regra pela forma com que, ao longo dos
anos, vem promovendo seus produtos e serviços, e, ao mesmo tempo,
acompanhando a evolução das tecnologias.

Como cenário onde a pesquisa se desenvolveu, a descrição do CIN, sob o ponto de
vista organizacional teve como base a metodologia proposta pelo roteiro descritivo de
serviços de informação (Anexo 2).

O roteiro foi organizado para as aulas sobre serviços de informação, ministradas pela
Professora Sueli Angelica do Amaral, em nível de graduação do curso de
Biblioteconomia do Departamento de Ciência da Informação e Documentação da
Faculdade de Estudos Sociais Aplicados da Universidade de Brasília, durante os
segundos semestres acadêmicos de 1994 e 1995, bem assim em nível de atualização
profissional, em cursos para bibliotecários e demais profissionais da área de
informação. O objetivo do roteiro é esquematizar todas as possibilidades passíveis de
observação e atenção referentes aos serviços de informação, sejam eles prestados
por qualquer tipo de unidade de informação, em fase de criação, e/ou avaliação.
Obviamente, em função do propósito de criação ou avaliação, ou mesmo do tipo de
serviço, os itens relacionados no esquema terão abordagens mais ou menos
desenvolvidas em profundidade, de acordo com cada situação. Cabe ao responsável
pelo planejamento verificar essas condições ao analisar os itens elencados no roteiro,
apenas como referencial temático.

De acordo com a proposta do roteiro, todos os aspectos relacionados ao meio
ambiente em que a unidade prestadora do serviço está inserida; à organização a que
pertence; aos recursos disponíveis, bem como às necessidades de informação dos
usuários que serão atendidos precisam ser considerados, quando se cria ou avalia
um serviço de informação. Desta forma, o cenário organizacional pode ser descrito
sob todos estes aspectos, resultando em descrição mais completa possível.

7. 2.1 Escolha dos serviços
Como condição adequada ao desenvolvimento da pesquisa, os usuários do serviço a
ser estudado deveriam ter um relacionamento com o CIN relativo ao uso desse
serviço pelo período mínimo de três anos. Este vínculo temporal seria essencial para
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permitir que, ao serem consultados, os respondentes pudessem ter razoável
entendimento do serviço, uma vez decorrido período significativo e suficiente para
permitir observação e formação de opinião sobre o mesmo, possibilitando avaliações
mais conscientes e expressas com mais facilidade.

Na seleção dos serviços, a partir do exame da oferta do CIN, foi observado que, com
relação ao SUPRIR, muitas vezes os usuários utilizam-no esporadicamente, de
acordo com suas necessidades de informação para consultar as bases de dados
disponíveis. Em alguns casos, o uso do serviço pode ficar restrito a uma única vez,
mesmo que o usuário fique plenamente satisfeito na ocasião em que o mesmo for
utilizado. Isto ocorre, em algumas ocasiões, e o interesse de uso pode desaparecer,
uma vez atendida a necessidade que gerou sua utilização. Por isso, manter um
relacionamento com o CIN, nem sempre é do interesse dos usuários do SUPRIR, fato
que eliminou a possibilidade do serviço ser selecionado.

Entre os demais serviços oferecidos pelo CIN, os usuários reais do SONAR e do
SERVIR apresentavam maior freqüência de uso, facilitando a manutenção de um
relacionamento com o Centro, condição essencial para o desenvolvimento desta
pesquisa, justificando a opção pelos dois serviços. Além disso, como o SERVIR
permite ao usuário o acesso ao documento, pode ser considerado, de certa forma,
complementação do SONAR, pois possibilita aos usuários, deste último, obter cópias
dos documentos referenciados que foram recebidos. Assim, os usuários de ambos
serviços podem usufruir desde a indicação de documentos de seu interesse até o
acesso aos mesmos.

Com referência ao SONAR, são diversos os assuntos cobertos pelas bases de dados
do serviço. Os usuários recebem as informações, obtidas na base de dados que
cobre o assunto ou assuntos específicos desejados, de acordo com o seu perfil de
interesse, identificado quando da inscrição para recebimento do serviço e atualizado
periodicamente.

Algumas bases, utilizadas pelo SONAR, por questões relativas ao pagamento de
assinaturas pelo CIN, sofreram interrupções temporárias no fornecimento do serviço.
Para evitar que esse fato influenciasse a opinião dos usuários, com respostas
tendenciosas sobre a insatisfação com o serviço relacionadas à descontinuidade do
fornecimento, optou-se pelo SONAR-INIS como foco de interesse da pesquisa. Este
segmento é atendido pela base INIS, que não sofreu este problema, vez que o CIN
recebe gratuitamente a assinatura da base, em contra-partida pela alimentação da
mesma com a produção dos brasileiros na área de cobertura da base. Desta forma,
os usuários do SONAR-INIS poderiam expressar-se sobre o serviço de um modo
mais direto, sem a influência do problema.

Sob o ponto de vista da prestação dos serviços, foi verificado o impacto das
atividades promocionais como forma de estímulo ao uso desses serviços. Foram
questionados aspectos relacionados ao atendimento e relacionamento com a
clientela, bem como outras implicações sob as óticas organizacional e administrativa
referentes à prestação dos serviços. Este enfoque vem reforçar a necessidade de
seleção de usuários, sendo indicados para este tipo de consulta, aqueles que
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utilizavam serviços, que não tinham sofrido interrupções de fornecimento, apesar de
terem sofrido modificações.

Assim, foram selecionados para estudo o SONAR-INIS, como serviço de atualização
corrente e o SERVIR-INIS, como fornecimento de cópias.

7. 2. 2 Análise dos instrumentos promocionais
Os instrumentos promocionais utilizados pelo CIN para divulgar o SONAR-INIS e o
SERVIR-INIS foram analisados, conforme a adaptação da metodologia proposta por
Arnold (1990), apresentada por Amaral (1994) para este tipo de análise.

Inicialmente, foram conhecidas as características especiais do SONAR-INIS e do
SERVIR-INIS; os materiais existentes sobre cada produto/serviço a ser promovido, ou
seja sua documentação, manuais, brochuras, material promocional produzido pelo
CIN.

Assim, foi elaborada uma base conceituai, que contribuiu, significativamente, para
estabelecer-se o conhecimento de marketing do ambiente organizacional do CIN. As
visitas técnicas realizadas e a presença constante da pesquisadora, durante a
observação simples não-participante, tornaram possível aprender sobre as bases de
dados e CD-ROM produzidos pelo CIN, bem como utilizar seus produtos e serviços
em todos os formatos disponíveis.

Seguindo as instruções metodológicas de Arnold (1990), somente após realizar as
etapas descritas, a pesquisadora examinou os materiais promocionais.

Para avaliar esses instrumentos foi preciso indagar
a) qual o conteúdo desses materiais?
b) qual a mensagem embutida?
c) como era a embalagem?
d) quais as técnicas de comunicação e retórica utilizadas? Dentre elas, quais as
efetivas e quais as não efetivas?
e) qual o potencial do material para alcançar seu público e vender o produto/serviço?

Conhecidas as características técnicas do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS e os seus
materiais promocionais, consultou-se a literatura produzida pelos profissionais que
oferecem esses serviços.

Nessa fase foi mais proveitosa a leitura de artigos, dissertações e monografias
escritas pelos profissionais, que atuam na elaboração e prestação desses serviços,
por permitir comparar o observado e o relatado por eles, apresentando a descrição
das características da forma menos tendenciosa possível.

7. 3 Descrição da população
A identificação e caracterização dos usuários de ambos serviços selecionados foi
obtida por meio de consulta ao Sistema de Cadastramento de Usuários do CIN
(SISCAD). Trata-se de um sistema concebido para microcomputador, com estrutura
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de banco de dados, desenvolvido no CIN. Os dados estão estruturados em dois
cadastros principais interligados: o de usuários dos serviços do CIN e o de
instituições às quais os usuários estão vinculados.

A consulta aos registros do SISCAD, em 13 de janeiro de 1997, caracterizou o
universo de 707 usuários reais do SONAR-INIS e 604 do SERVIR-INIS, dados
fornecidos em listagens, em separado.

A partir da análise das listagens foram escolhidos os critérios para determinação da
amostra intencional, integrada pelos usuários reais com as melhores condições de
representatividade da população de sujeitos a serem pesquisados.

7. 3.1 Determinação da amostra intencional
Por questões operacionais, um dos critérios usados foi a opção por usuários que
utilizassem ambos serviços selecionados. Este critério, além de garantir que na
obtenção dos dados fosse elaborado apenas um instrumento de coleta, caracterizou
respondentes com maiores probabilidades de se auto avaliarem como usuários dos
serviços prestados, pela familiaridade obtida pelo atendimento e manutenção de
relacionamento com o CIN como prestador de pelo menos dois serviços sem
interrupções de fornecimento.

Outro critério, para facilitar o contato em função do tempo de resposta dos
questionários, via correio, foi a eliminação dos residentes no exterior. Seguindo esse
princípio, 48 usuários foram eliminados, sendo 18 da listagem do SONAR-INIS e 30
do SERVIR-INIS.

Após análise da listagem dos usuários reais do SERVIR-INIS, integrada então por
574 usuários residentes no Brasil, foram eliminados outros 86, que utilizavam apenas
o SERVIR-INIS, ficando a listagem com 488 sujeitos.

Comparadas as listagens dos usuários reais do SONAR-INIS, reduzida a 689
residentes no Brasil, com a listagem dos usuários do SERVIR-INIS e SONAR-INIS
(n=488) , foram identificados e excluídos 201 usuários, que utilizavam apenas o
SONAR-INIS.

A partir desses dados, foram eliminados os usuários com menos de três anos de
relacionamento com o CIN, condição indispensável para a pesquisa. Como critério
final para determinação da amostra, buscaram-se informações relativas aos registros
do CIN sobre a utilização dos serviços pelos usuários.

Os registros do SISCAD não permitiam consistência satisfatória sobre esse aspecto,
mas o CIN possuía registros confiáveis sobre a utilização do SERVIR durante o ano
de 1996. Foi obtida uma relação de pedidos de cópias feitas pelos usuários, no
período 1o de janeiro a 31 de dezembro de 1996, agrupados pelas instituições a que
pertenciam. Foi possível cotejar essa relação com a listagem dos usuários reais de
ambos serviços oesquisados, identificando-se entre os usuários da listagem aqueles
que integravam a relação dos que poderiam fazer parte da amostra intencional para a
pesquisa. Desse modo, usando-se um controle oficial e confiável obtido no CIN,
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contaríamos com responderdes, que teriam utilizado os serviços durante um período
recente: o ano de 1996.

Além disso, por tratar-se de controle estatístico sistemático do CIN, ao final de 1997,
outra listagem do mesmo tipo, correspondendo ao período transcorrido, poderia ser
obtida, o que permitiria acompanhar e avaliar do uso do serviço.

Observados os critérios indicados para a determinação dos serviços a serem
pesquisados e seus usuários reais, foi obtida a amostra intencional de 187 usuários.

Entretanto, após a distribuição dos questionários remetidos pelo correio a esses
usuários, o total da amostra foi reduzido para 176, uma vez que 11 afirmaram ter
deixado de utilizar os serviços, em função de aposentadorias (n=6), desligamento das
instituições em que trabalhavam (n=1) e outros motivos declarados ou não (n=4).

A categorização dos 176 usuários da amostra intencional definitiva foi obtida com os
registros do SISCAD, segundo a área de formação profissional, profissão, atividade
principal, instituição a que pertence e localização geográfica. Entretanto, o registro de
algumas informações no cadastro relativas á formação profissional e atividade
principal era feito segundo critérios que não se adaptavam aos interesses da
pesquisa, voltado para a profissão propriamente dita e não ao cargo ocupado, como
registrado no referido cadastro. Assim, foram necessários ajustes para adequar as
informações aos objetivos da pesquisa.

Além disso, o cadastro de determinados respondentes omitiam algumas das
informações necessárias. Por esse motivo, o CfN concordou em remeter o formulário
(Anexo 3) para atualização do cadastro, juntamente com o questionário da pesquisa.
Tal providência facilitou a obtenção dos dados para a estratificação desejada,
definindo o perfil dos usuários de acordo com maior nível de completeza para a
pesquisa.

7. 4 Coleta de dados
A coleta de dados realizou-se com as técnicas de análise documental; entrevistas
semi-estruturadas com os gerentes do CIN; visitas técnicas e observação simples
não-participante, realizadas pela pesquisadora junto ao CIN; questionários aplicados
aos gerentes do CIN e questionários remetidos pelo correio para os 187 usuários
reais do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS, integrantes da amostra intencional definida
para a pesquisa, reduzida ao total de 176, conforme indicado anteriormente.

Considerando que, o planejamento e o desenvolvimento das atividades de promoção
dos produtos e serviços figuram entre as responsabilidades do gerente da unidade de
informação, além de analisar os documentos que permitiam verificar essas atividades,
foram ouvidos os gerentes do CIN em entrevistas semi-estruturadas sobre o assunto,
confrontando-se as informações obtidas nessas entrevistas pela observação simples
não-participante e visitas técnicas realizadas peia pesquisadora no CIN.

Assim, as atividades promocionais foram analisadas, tanto sob o ponto de vista dos
gerentes, como da pesquisadora e dos usuários reais do SONAR-INIS e do SERVIR-
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INIS, com a obtenção de dados nas entrevistas e questionários respondidos pelos
gerentes, análise documental, visitas técnicas e observação simples não-participante,
realizadas pela pesquisadora e pelos questionários remetidos pelo correio
respondidos pelos usuários.

Na elaboração dos instrumentos de coleta de dados foram considerados,
inicialmente, os questionários utilizados por Silveira (1989) e Amaral (1990), com o
objetivo de estudar a possibilidade de adequação de algumas perguntas aos objetivos
da presente pesquisa.

Foram desenvolvidos três tipos de instrumentos para a coleta de dados: um
questionário remetido via correio com a finalidade de conhecer a opinião dos usuários
reais do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS e dois para obter dados junto aos gerentes
do CIN: o roteiro das entrevistas e o questionário respondido por esses profissionais.

7. 4.1 Sobre os gerentes e a gestão administrativa
7. 4.1.1 Análise documental
A análise documental sobre o CIN, como ambiente organizacional da pesquisa, teve
por base a literatura sobre a CNEN e o CIN, seus produtos e serviços de informação
arrolada na bibliografia levantada por Sayão & Barros (1995) e atualizada pela
pesquisadora com a consulta à página inicial da CNEN na Internet
(http:Wwww.cnen.gov.br).

Além da documentação referente ao CIN, foram analisados os materiais promocionais
produzidos pelo Centro para divulgar o SONAR-INIS e o SERVIR-INIS, avaliando-se
o conteúdo desses materiais, os tipos de mensagens embutidas, suas embalagens,
as técnicas de comunicação e retórica utilizadas, bem como seu potencial para
alcançar o respectivo público desses serviços.

Apenas os instrumentos promocionais utilizados na divulgação do SONAR-INIS e do
SERVIR-INIS foram avaliados, conforme a adaptação da metodologia proposta por
Arnold, (1990) para avaliação de produtos e/ou serviços de informação eletrônicos,
apresentada por Amaral (1994).

Segundo Arnold (1990), somente após ter apreciado os serviços de acordo com os
pontos destacados por ele (Arnold, 1990), o pesquisador estará apto a examinar os
materiais promocionais, conhecidos como instrumentos de promoção ou instrumentos
promocionais.

A adaptação do que deve ser avaliado, conforme a proposta de Arnold (1990) para
apreciar os serviços eletrônicos, resultou no destaque dos seguintes pontos
observados no SONAR-INIS e no SERVIR-INIS:
a) compreender a história do serviço, respondendo às indagações sobre suas

diversas formas de apresentação e modificações introduzidas; estudar os
impactos causados pelos seus formatos disponíveis e verificar se o manual
responde as perguntas sobre seu uso;

b) examinar a política dos processos utilizados pela organização que oferece os
serviços, para saber quais e quantas mudanças ocorreram nas edições
disponíveis dos guias para os usuários;
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c) obter informações sobre preços, indagando-se: como têm sido as mudanças de
preço, influências exercidas nas alterações de preços, reações dos consumidores
a essas mudanças, preços em relação aos concorrentes, e princípios do
estabelecimento de preços.

Assim foram apreciadas as principais características do SONAR-INIS e do SERVIR-
INIS

Após observados e conhecidos os serviços e seus materiais promocionais, foi
apreciada a literatura sobre os mesmos, produzida pelos profissionais que atuam ou
atuaram no CIN.

A seleção dessa literatura foi realizada a partir da bibliografia indicada por Sayâo &
Barros (1995). Foram lidos o artigo de Barreiro & Queiroz (1980), seis trabalhos
apresentados em eventos (Barreiro & Miranda, 1975; Barreiro & Mello, 1979; Lima &
Coutinho, 1986; Bernacchi, 1975; Fonseca Passos, 1986; SayãoS Queiroz, 1980); as
dissertações de mestrado de Barreiro (1979) e Monteiro (1988), a tese de doutorado
de Botelho (1982). Desta maneira, foi elaborada base conceituai e estabelecido o
conhecimento do marketing realizado.

7. 4 . 1 . 2 Entrevistas semi-estruturadas
O pré-teste do questionário que orientou as entrevistas dos gerentes do CIN foi
realizado com gerentes de outros serviços de informação, situados em Brasília
(Biblioteca Central da Universidade de Brasília) e no Rio de Janeiro (Instituto Nacional
de Tecnologia, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais).

O roteiro final das entrevistas ficou constituído de questões abertas e fechadas,
totalizando 32 perguntas (Anexo 4).

Na organização do roteiro foram abordados seqüencialmente: o perfil do gerente, a
filosofia administrativa adotada pelo CIN, condições de trabalho, política de preços e
opinião sobre preços praticados, informações sobre o SONAR e o SERVIR,
atribuições das divisões relativas aos dois serviços, tipologia, uso e importância
atribuída aos instrumentos promocionais adotados, dotação orçamentária e equipe
responsável pela promoção, freqüência de consulta aos usuários sobre seus
interesses e uso dos serviços, informações sobre segmentação de mercado,
treinamentos de usuários, tipologia e freqüência de uso dos canais de comunicação
entre o CIN e seus usuários, critérios sobre o atendimento do SONAR e do SERVIR.

De 30 de setembro a 2 de outubro de 1996, as entrevistas semi-estruturadas foram
realizadas com o gerente do Centro, os três chefes das divisões e a ex-chefe da
Divisão de Promoção. A ex-chefe foi entrevistada, pelo fato de a mudança de chefia
ter ocorrido no período recente ao da realização das entrevistas, sendo importante
considerar a experiência da chefia anterior no desenvolvimento das atividades
promocionais do CIN.

Todas as cinco entrevistas foram realizadas pela pesquisadora, que preenchia a
maior parte das questões, de acordo com as respostas obtidas, facilitando e
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agilizando o uso do tempo gasto pelos gerentes na entrevista. Algumas perguntas do
questionário, como as de número 3, 4, 8, 9, 10, 19, 20, 30 e 32, tiveram suas
respostas registradas pelos próprios gerentes. Cada entrevista durou em média duas
horas.

7. 4 .1 . 3 Questionário respondido pelos gerentes
O outro questionário dirigido aos gerentes (Anexo 5) foi distribuído diretamente a
esses profissionais, para serem por eles respondidos, no sentido de obter
informações precisas sobre a orientação administrativa do CIN, conforme a proposta
deKotler(1982, p.23-26).

As perguntas do questionário original elaborado e testado por Kotler (1982, p.23-26),
utilizado como instrumento para medir a efetiva orientação de marketing em
organizações que não visam ao lucro, foram adaptadas ao contexto do CIN,
guardando-se a mesma estrutura proposta por Kotler, com o intuito de medir o nível
de orientação de marketing de acordo com os princípios testados por aquele autor.

O questionário foi distribuído e recolhido pessoalmente pela pesquisadora, após ser
respondido pelos gerentes, decorrida uma semana do seu recebimento.

A decisão sobre a distribuição do questionário aos gerentes teve como objetivo
esclarecer a opinião desses profissionais sobre a adoção pelo CIN de orientação
administrativa voltada para o marketing.

A oitava questão do roteiro das entrevistas com os gerentes abordava a orientação
administrativa adotada pelo CIN. Um deles foi de opinião de que a orientação
administrativa do CIN não era voltada para o marketing. A falta de unanimidade nas
respostas a essa questão levou ao aprofundamento do item, para dirimir possíveis
dúvidas. Foi necessário adaptar o questionário elaborado por Kotler (1982, p.23-26),
utilizado como instrumento para medir a efetiva orientação de marketing em
organizações que não visam ao lucro, com o objetivo de aplicá-lo ao contexto do CIN
no intento de esclarecer a questão.

Quando testou o instrumento, Kotler verificou que poucos gerentes classificaram suas
organizações com o número de pontos suficientes para indicar o grau superior sobre
a orientação de marketing. No entendimento de Kotler, as cinco características da
organização que adota a efetiva orientação de marketing são:
1. filosofia voltada para o consumidor (conhecer o que é mais importante no seu

mercado e as necessidades e desejos dos seus consumidores para estabelecer os
planos e operações da organização);

2. marketing integrado na organização (compromisso de toda equipe no desempenho
da análise, planejamento, implementação e controle das atividades de marketing);

3. adequadas informações de marketing (recebimento pela administração de todo tipo
e qualidade de informação necessária para a condução efetiva da orientação de
marketing);

4. orientação estratégica (geração inovativa de estratégias e planos para atingir os
objetivos de longo prazo da organização);
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5. eficiência operacional (seleção e condução das atividades de marketing em função
do custo-efetividade).

O instrumento testado por Kotler ficou estruturado em cinco blocos de três perguntas,
correspondentes a cada uma das características elencadas pelo autor. Cada
pergunta apresentava três opções de respostas, desde a negação1 valendo zero
pontos até as demais alternativas, valendo consecutivamente um e dois pontos. O
máximo de pontos totalizava 30 e classificava as organizações em intervalos de cinco
pontos, nas categorias de: nenhuma (0 a 5), pobre (6 a 10), razoável (11a 15), boa
(16 a 20), muito boa (21 a 25) ou superior orientação efetiva de marketing (26 a 30).

O questionário respondido pelos gerentes para esclarecer sobre a orientação
administrativa do CIN dispensou o pré-teste, por tratar-se de instrumento já testado
previamente, apenas adequando-se o mesmo ao contexto do CIN.

7. 4 . 1 . 4 Observação simples não-participante
O gerente do CIN recebeu carta do orientador da pesquisa (Anexo 6) com as
informações sobre o desenvolvimento do estudo, solicitando o apoio do Centro. O
ambiente para observação foi satisfatório, uma vez que tanto o gerente, como os
chefes, técnicos e demais funcionários demonstraram total receptividade e apoio ao
desenvolvimento da pesquisa.

A observação simples não-participante foi orientada na descrição do cenário
organizacional pelo roteiro mencionado anteriormente, e pelo elenco das dificuldades
na realização de atividades promocionais, apresentado em seis categorias, pela
adaptação realizada pela pesquisadora para este estudo, com relação aos múltiplos
problemas dos serviços de difusão, apontados por Guinchai & Menou (1994).

Os produtos e serviços de informação, oferecidos pelo Centro, estiveram disponíveis
para o conhecimento, permitindo a identificação de suas características especiais;
brochuras; manuais; materiais promocionais existentes; bem como artigos,
dissertações de mestrados e teses de doutorado sobre o CIN, seus produtos e
serviços.

Foi possível conhecer as bases de dados e utilizar os produtos e serviços disponíveis,
experiência que permitiu conhecer a evolução tecnológica do Centro, as dificuldades
enfrentadas, as políticas e diretrizes adotadas, bem como obter os dados necessários
à compreensão da história das mudanças, evolução da tecnologia, formatos
disponíveis, estrutura dos registros e política de preços adotados.

Foram obtidos materiais promocionais, formulários utilizados e outros documentos de
interesse para serem avaliados em função dos objetivos da pesquisa.

Essas informações sobre o ambiente organizacional complementaram as obtidas
pelas entrevistas com os gerentes. A observação simples não-participante realizou-se
durante a permanência da pesquisadora no CIN de 23 a 27 de setembro de 1996.

132



Informações complementares, quando se fizeram necessárias foram obtidas em
diversas visitas técnicas, realizadas durante o ano de 1997 e o primeiro semestre de
1998.

7. 4. 2 Sobre o impacto das atividades de marketing junto aos usuários
7. 4. 2.1 Questionários remetidos pelo correio
A opinião dos 176 usuários reais do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS integrantes da
amostra intencional da pesquisa (detalhadamente descrita no item sobre a descrição
da amostra intencional) foi obtida por meio de questionários remetidos pelo correio,
de acordo com o endereçamento fornecido pelo CIN, obtido pelo SISCAD.

Dentre as informações solicitadas, esses usuários responderam algumas questões
relacionadas aos mesmos aspectos questionados junto aos gerentes. Dessa forma,
as atividades puderam ser apreciadas tanto sob o enfoque dos prestadores dos
serviços como dos seus respectivos consumidores.

Na elaboração do questionário destinado à coleta de opiniões dos usuários reais do
SONAR-INIS e do SERVIR-INIS, alguns aspectos foram considerados. Sendo os
serviços restritos às informações no âmbito da área de Energia Nuclear e afins, cuja
principal instituição nacional para o fornecimento de informações é o próprio CIN,
parte-se do princípio de que o conteúdo e as tecnologias de acesso e distribuição dos
serviços atendem ao mínimo de qualidade exigido, levando-se em conta a tradição do
Centro, no desenvolvimento de atividades informacionais nessas áreas. Portanto,
como a pesquisa não pretende verificar o uso dos serviços sob o ponto de vista do
valor referente ao seu conteúdo ou qualidade da informação técnico-científica, estas
questões não foram indagadas.

O questionário foi testado por entrevistas, realizadas com os usuários reais do
SONAR de outras bases do serviço prestado pelo CIN, residentes em Brasília e no
Rio de Janeiro, de acordo com a relação dos mesmos, fornecida pelo CIN. Os cinco
usuários contatados, obviamente, não integravam a amostra intencional selecionada
para a pesquisa.

Por tratar de questões praticamente não abordadas junto aos usuários de serviços de
informação, além de ouvir as opiniões dos cinco usuários selecionados para colaborar
no pré-teste do instrumento, foram sondadas as opiniões de especialistas em
marketing, visando ao aperfeiçoamento e adequação do questionário à pesquisa.

A versão final do questionário (Anexo 7) foi remetida pelo correio aos 176 usuários
reais do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS, em julho de 1997. Constaram do mesmo,
19 questões, entre perguntas abertas e fechadas.

A organização do questionário abordou a coleta de opinião dos usuários, de acordo
com as variáveis estudadas sobre: uso dos serviços; critérios sobre procedimentos do
CIN no atendimento; averiguações do CIN sobre satisfação dos usuários, seus
interesses e preferências, críticas, reclamações e sugestões, benefícios oferecidos
pelos serviços, preços praticados pelo CIN, critério do usuário para pagamento;
tipologia, uso e importância dos instrumentos promocionais; tipologia, freqüência de
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uso e importância dos canais de comunicação usados pelo CIN; remessa de
instruções sobre os serviços e sugestões para aprimorar divulgação.

Na capa do questionário foram incluídas as informações de identificação dos
respondentes e as notas explicativas com instruções sobre o preenchimento e a
notificação de que os dados e respostas seriam estritamente confidenciais no
tratamento estatístico, sem nenhuma menção de origem ou identidade dos
respondentes.

Com relação às informações cadastrais dos usuários no SI SCAD, que serviriam para
a categorização do universo da pesquisa, bem como para o endereçamento de
remessa postal, foi providenciado o envio de folha azul com os dados cadastrais de
cada usuário, permitindo a atualização dos mesmos, caso fosse necessária. Essa
providência possibilitou a obtenção de dados não fornecidos por alguns dos usuários
da amostra intencional, contribuindo para a completeza de informações relativas à
categorização dos respondentes e melhor visualização do perfil desses usuários.

Para garantir um índice de respostas satisfatório, a remessa dos questionários foi
acompanhada de carta assinada pelo gerente do CIN (Anexo 8), esclarecendo sobre
a pesquisa e solicitando a cooperação no envio das respostas.

Informações resumidas sobre o SONAR e o SERVIR foram enviadas em folha anexa
(Anexo 9), esclarecendo possíveis dúvidas sobre os dois serviços escolhidos como
foco da pesquisa, evitando-se erros nas respostas.

Duas cartas de cobrança (Anexo 10 e 11) foram remetidas aos usuários que não
responderem em tempo hábil.

Providências extras foram tomadas até que fosse atingido o índice satisfatório de
respostas em função do universo populacional da pesquisa. Foram feitas cobranças
por telefone aos usuários do Rio de Janeiro, visitas para buscar pessoalmente os
questionários respondidos pelos usuários da CNEN, no Rio de Janeiro. As
bibliotecárias da CNEN, do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN,) do
Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) e do Instituto de Engenharia Nuclear
(IEN) foram contatadas e colaboraram, auxiliando e estimulando a devolução dos
questionários remetidos aos usuários daquelas instituições.

Após os esforços para obtenção das respostas, foi alcançado um índice de respostas
de 69,31%, equivalente aos 122 questionários devolvidos. Constam entre eles um
instrumento sem identificação do respondenteL uma vez que por razão desconhecida,
o questionário foi devolvido sem sua capa.

O índice de não respostas foi de 30,68%, integrado pelos 54 instrumentos não
respondidos, entre os quais figura uma recusa de resposta, pois o usuário declarou
"ter desenvolvido um perfil adequado as suas necessidades e freqüentemente pedir
cópias de documentos importantes para seu trabalho, obtidas mesmo quando
precisam ser conseguidas no exterior", mas recusou-se a responder o instrumento.
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Aplicada a fórmula estatística descrita por Scheaffer, Mendenhall, Ott (1983) do
cálculo do erro para estimativa de proporção:

p ( 1 - p ) N - n
Erro = 2 raiz( ) ( )

n - 1 N

onde : p = proporção
n = amostra
N = universo

foi verificado que a pesquisa é realizada com margem de erro de 0,05%, trabalhando-
se com 95% de nível de confiança das respostas obtidas.

7. 5 Definições dos termos utilizados
Nesta pesquisa, os termos abaixo possuem as seguintes definições:

Atividades de promoção ou promocionais
São as diversas e variadas técnicas mercadológicas, possibilidades ou modalidades
da ação de realizar a promoção, como: propaganda; publicidade, venda pessoal,
promoção de vendas, merchandising, incentivos, atmosfera e relações públicas.

Comunicação integrada
Desenvolvimento conjugado das atividades de comunicação institucional, abrangendo
jornalismo, editoração e relações públicas, e as atividades de comunicação
mercadológica de propaganda, publicidade, promoção de vendas, exposições,
treinamento de vendas. Forma encontrada para fazer um planejamento global de
comunicação, com as técnicas e os métodos específicos de cada área, usando uma
só linguagem.

Comunicação institucional
Tem como objetivo conquistar a simpatia, credibilidade e confiança, com finalidade
político-social, utilizando estratégias de relações públicas, tanto no campo
empresarial como no governamental, de imprensa, publicidade e até as técnicas e
práticas de lobismo.

Comunicação mercadológica
Tem como objetivo promover a troca de produtos e serviços entre o produtor e o
consumidor, logo abrange a comunicação institucional e a ela deve estar integrada.

Estratégia de marketing
É o conjunto de ações e atitudes, tendo como princípio fundamental captar e manter
clientes dos produtos e/ou servicosr quande aplicadas-téenicas mercadológicas.
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Gerente
Pessoa responsável pela tomada de decisão, podendo ser assim denominada em
função do cargo que ocupe de diretor ou chefe.

Informação eletrônica
Qualquer dado ou informação disponível em forma legível por computador, variando
de um programa ou software a uma enciclopédia de artes armazenada em meio ótico,
até notícias transmitidas em tempo real por meios eletrônicos ou até mesmo dados
em fase transitória de processamento, como arquivos contendo dados que fluem por
um sistema de correio eletrônico.

Instrumentos promocionais
São os diversos tipos de meios, veículos, canais ou mídias pelas táticas de marketing
para realizar as diferentes atividades de promoção.

Promoção
É a atividade referente à comunicação com o propósito de fazer conhecer e efetivar o
uso ou adoção de um produto, idéia, comportamento ou serviço.

Tática de marketing
É a ação no nível operacional da execução para efetivar ou colocar em prática as
estratégias de marketing e/ou atividades-de promoção, utilizando os-instrumentos
promocionais como meiosrcanais-, veíctitos^otr mídias para tal fim.

Unidades de informação
Organizações entendidas como agência de informação, biblioteca, centro e/ou
divisão, e/ou serviço de documentação e/ou informação, de acordo com a sua
extensão e atuação.

Usuário
Pessoa ou entidade que utiliza ou adquire qualquer tipo de produto ou serviço,
podendo ser denominada também de cliente, consumidor ou comprador.

Usuário Potencial
Pessoa ou entidade que poderia estar usando os produtos e serviços, mas não usa,
porque assim decidiu ou por desconhecer a oferta.

Usuário Real
Pessoa ou entidade que, efetivamente, usa o produto e/ou o serviço,
independentemente da freqüência desse uso.

Mor agregado
v or ou importância atribuídos ao produto ou serviço, segundo a ótica do
•nteressado, quando o produto ou serviço oferece algo mais ou amplia o benefício
que proporciona aos usuários.
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7. 6 Limitações da pesquisa
Por questões de ordem operacional, em relação ao uso dos serviços estudados,
optou-se pelo estudo limitado aos seus usuários reais, universo cujas informações
apresentavam-se com maior facilidade e segurança de obtenção, a partir do Sistema
de Cadastramento de Usuários do CIN (SISCAD), bem como registro estatístico
sobre os pedidos de cópias de documentos relacionados à utilização do SERVIR.

A análise das atividades de marketing restringiram-se àquelas relacionadas
diretamente com a promoção e cujos registros e controle de gestão pelo CIN fossem
passíveis de ser obtidos. Não houve preocupação em mensurar as atividades de
segmentação de mercado, de análise do consumidor ou do sistema de informações
de marketing. O interesse sobre essas atividades ficaram restritos ao conhecimento
de as mesmas serem ou não realizadas pelo Centro, de tal forma que fosse possível
relacionar essas informações com os objetivos da pesquisa.
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8 DESCRIÇÃO DO CIN
O Centro de Informações Nucleares (CIN) trabalha com a disseminação de
informações especializadas^ para gerar novas idéias que- contribuam para a dinâmica
do desenvolvimento científico e tecnológico em áreas de atuação da Comissão
Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

No âmbito do poder executivo, a CNEN é uma autarquia federal vinculada à
Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) da Presidência da República, com a
responsabilidade de exercer o monopólio da União sobre as atividades nucleares,
como órgão superior de orientação, planejamento, supervisão, regulamentação,
fiscalização , pesquisa e desenvolvimento, além de prestar assessoria na formulação
da política nacional de energia nuclear.

Criada em 10 de outubro de 1956, a CNEN situa-se no bairro de Botafogo, na cidade
do Rio de Janeiro e conta com cerca de 2800 servidores. Sua estrutura
organizacional é composta de um órgão colegiado, a Comissão Deliberativa (CD) e
de órgãos executivos como Presidência, três Diretorias (de Radioproteção e
Segurança Nuclear, de Pesquisa e Desenvolvimento e de Apoio Logístico), Institutos,
Superintendências e Distritos.

Figuram, entre outras unidades dessa estrutura: Instituto de Engenharia Nuclear
(IEN); Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN); Instituto de
Radioproteção e Dosimetria (IRD); Laboratório de Poços de Caldas (COLAB); Centro
de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN).

Entre as atividades executadas pela CNEN, visando a garantir o uso pacífico da
energia nuclear e trazer para a sociedade os benefícios das aplicações de técnicas
nucleares, promovendo o desenvolvimento tecnológico brasileiro, destacam-se:
radioproteção e segurança nuclear; rejeitos radioativos e subprodutos, contendo
materiais nucleares; salvaguardas nucleares; produção de radioisótopos e
radiofármacos; aplicações sociais e ambientais da energia nuclear; tecnologia de
reatores e do ciclo do combustível; programas institucionais e apoio logístico.

Através de seus institutos de pesquisa e superintendências, a CNEN realiza
atividades de pesquisa que trazem relevantes benefícios sociais e econômicos, com o
desenvolvimento de produtos na área de Saúde, Biotecnologia, Agricultura,
Processos Industriais e Instrumentação, além de oferecer cursos, serviços técnicos
especializados, e fornecimento de informações técnico-científicas e normas.

O provimento de informações técnico-científicas e a responsabilidade pelas
atividades relativas à computação cabe às duas gerências da Superintendência de
Informática: Gerência de Recursos Computacionais e o Centro de Informações
Nucleares (CIN).

Como unidade de informação da CNEN, o CIN foi criado com o objetivo de ser o
centro nacional para disseminar a literatura técnico-científica mundial, ligada à
utilização pacífica da energia nuclear, como representante, no Brasil, do International
Nuclear Information System (INIS) da Agência Internacional de Energia Atômica
(AIEA). Portanto, estruturou-se tendo como base um sistema de informação de
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conceituada organização internacional, baseado em princípios essenciais, tendo
como referência normas e padrões internacionais vigentes.

Ao longo dos anos, desde sua criação em 16 de junho de 1970, o CIN vem
divulgando seus produtos e serviços, acompanhando a evolução das tecnologias.

Sayão & Barros (1995) identificaram três fases de atuação do CIN. A fase inicial foi
marcada pela responsabilidade do Centro na coleta e tratamento técnico da literatura
relativa à área nuclear gerada no País e pela disseminação dos serviços obtidos a
partir da base de dados produzida pela reunião das informações de todos os países
membros do INIS.

A década de 80 corresponde à segunda fase do CIN, quando ressalta a necessidade
de romper os limites do escopo da base de dados INIS, traduzida na incorporação de
novas bases de dados, atendendo às áreas conexas à nuclear mais significativas e
de maior carência no Brasil. Nesta fase, os autores (Sayão & Barros, 1995)
reconhecem que pela primeira vez o CIN procurou estabelecer vínculo com o
incipiente e quase postulado mercado consumidor de informação em linha, lançando
as bases para um modelo de marketing, que mais tarde tornou-se recurso
metodológico dos mais importantes do Centro. A partir da consolidação da Rede
Nacional de Comutação de Pacotes (RENPAC) da Empresa Brasileira de
Telecomunicações (EMBRATEL) e a popularização dos computadores pessoais, o
CIN inicia nova modalidade de interação com seus usuários, privilegiando o contato
direto com o uso das novas tecnologias.

Durante curto período entre 1992 e 1993, o CIN foi chamado Centro de Informações
Científicas e Tecnológicas.

Na terceira fase de atuação, a partir da década de 90, o CIN passa a utilizar
intensamente as redes de comunicação, atuando literalmente em rede e tornando
seus recursos informacionais disponíveis a qualquer cidadão que possua linha
telefônica e microcomputador.

Trata-se, portanto, de uma organização com 28 anos de experiência, cujo principal
objetivo é dar suporte de informação a cientistas e técnicos que tenham interesse em
assuntos ligados à atuação multidisciplinar da CNEN. Sua clientela é composta de
engenheiros, químicos, médicos, físicos, geólogos, biólogos, entre outros
profissionais, de instituições públicas e privadas.

O lema do CIN resume-se no slogan impresso em envelopes e papéis utilizados pelo
Centro, preconizando: "Informação acelera a criatividade".

Na estrutura organizacional da CNEN, à época da coleta de dados sobre o ambiente
organizacional do CIN, em 1996, o Centro era composto de três Divisões (DlPRO,
DITEI e DIDOC), subordinadas a uma Gerência (GECIN), que por sua vez estava
subordinada à Superintendência de Informática (Lambert, 1996).

A Divisão de Tecnologia da Informação (DITEI) incumbia-se:
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a) da alimentação das bases de dados cooperativas, INIS e ETDE, coletando,
processando e armazenando a literatura técnico-científica, que é publicada no
Brasil, nas áreas cobertas pelas bases;

b) do serviço de busca retrospectiva de todas as bases de dados disponíveis no CIN,
responsabilizando-se pelo atendimento aos usuários.

A Divisão de Documentação Técnico-Científica (DIDOC):
a) promovia o serviço de disseminação seletiva da informação (SONAR), atualizando

os usuários das bases de dados; e o serviço de localização e acesso ao
documento (SERVIR) com buscas de documentos no Brasil e no exterior;

b) era responsável pelo gerenciamento da Biblioteca da CNEN, que serve de apoio
aos usuários da instituição e

c) dava suporte à GECIN, na coleta de documentos para alimentação das bases de
dados cooperativas.

A Divisão de Promoção (DIPRO), era vista como a divisão de marketing do Centro:
a) era responsável pela promoção e divulgação dos produtos e serviços gerados,

tanto pelas bases de dados alimentadas pela DITEI, como pelas bases
internalizadas no CIN;

b) dava suporte aos usuários na conexão aos serviços via telecomunicações e
c) coordenava todos os eventos da área de informação internos ou externos.

Tal estrutura privilegia as atividades de promoção, caracterizadas em divisão
específica. Durante a realização da pesquisa, algumas modificações foram efetuadas,
com objetivo de conciliar situações internas. Embora oficialmente o organograma não
tenha sofrido alterações, na prática, as atribuições da DIPRO foram redimensionadas
e redistribuídas, sem prejuízo da filosofia de trabalho do Centro em relação ao
marketing.

Com referência à equipe de trabalho, no CIN, o produto de informação foi percebido
como amálgama de técnicas de muitas áreas, exigindo integração de idéias e de
esforços num sentido único, que levou ao desenvolvimento da cooperação e do
intercâmbio de conhecimentos entre os profissionais de Processamento de Dados,
Biblioteconomia e outros, sendo a equipe de análise de assuntos formada, por
exemplo, de engenheiros, físicos, químicos. Assim, criou-se um tipo de profissional de
informação que, independente de sua formação básica, possui uma visão
abrangente, técnica e gerencial, de toda a problemática da informação e de seu
processamento (Sayão & Barras, 1995).

A filosofia cooperativa e descentralizada do CIN privilegiou as parcerias e o
desenvolvimento de novas tecnologias. Além de internalizar bases de dados
internacionais, o CIN ampliou seu escopo de atuação, desenvolvendo bases de
dados próprias, passando a atender áreas conexas à nuclear, mais significativas e de
maior carência no País e tem contribuído de modo mais abrangente como centro
brasileiro disseminador de informações.

O CIN presta serviços de informação para universidades, instituições de pesquisa,
hospitais, empresas públicas e privadas, ligadas às atividades de Ciência e
Tecnologia. Os serviços são produzidos a partir de informações bibliográficas,
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contidas em meio magnético e coleções impressas. Qualquer pessoa ou instituição
ligada à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, que necessite de informação
especializada, pode usar os serviços do CIN.

No CIN, o pioneirismo na concepção de um modelo de marketing, visando a
estabelecer um vínculo com o mercado consumidor de informação, notadamente a
informação automatizada, tem contribuído para a formação no Brasil de uma cultura
de uso de informações provenientes de bases de dados.

As principais bases de dados do acervo do CIN (situação em novembro de 1997) são:
1. bases de dados nacionais:
(a) ANAIS (Catálogo Coletivo de Anais de Eventos);
(b) FONTE (Fontes convencionais e alternativas de Energia);
(c) NORMAS (Catálogo Coletivo de Normas Técnicas);
(d) RLT (Relatórios técnicos de Energia Nuclear);

2.bases de dados internacionais:
(a)ARCAL X (Catálogo Coletivo de Periódicos Nucleares da América Latina e

Caribe);
(b) CD-PLUS (Catálogo Coletivo de Bases de Dados em CD-ROM);
(c) COMPENDEX PLUS (Engenharia);
(d) ENERGY / ETDE Energy Technology Data Exchange (Energia);
(e) INIS (Energia Nuclear e áreas afins);
(f) INIS BRASIL (Literatura brasileira em Energia Nuclear);
(g) INSPEC (Engenharia Elétrica, Eletrônica, Física e Informática);
(h) ISMEC (Mecânica);
(i) MBF Materials Business File (Notícias sobre Negócios em Metalurgia);
(j) METADEX (Materiais e Metalurgia);
(k) NTIS (Relatórios do governo americano);
(I) WELDASEARCH (Soldas Plásticas e Metálicas).

Além do uso intensivo de sistemas automatizados1 o CIN tornou disponível seu know
how e recursos metodológicos para desenvolvimento e operação de sistemas de
informação, levando para outras instituições os seus sistemas. EMBRATEL,
Companhia Vale do Rio Doce, Centro de Informações Científicas e Tecnológicas do
Ministério do Exército e o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
são exemplos de organizações, onde os sistemas utilizados pelo CIN foram
implantados em ambientes e plataformas diferentes, de acordo com as
especificidades das instituições receptoras nessas operações de transferência de
tecnologia. (Sayão & Barras, 1995)

Entre os produtos e serviços oferecidos pelo Centro destacam-se: SONAR
(atualização profissional corrente), SUPRIR (recuperação de informação em linha),
SERVIR (acesso ao documento), fornecimento de normas da área nuclear e o CD-
CIN (bases de dados em CD-ROM).

O SONAR, até 1995, era produzido quinzenalmente, em resposta ao perfil
profissional de cada usuário, definido pelas palavras-chave e áteas deJnteresse. É
uma bibliografia personalizada, acompanhada de cartão-resposta para-pedidos de
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cópias dos documentos referenciados. Desde 1997, o SONAR-INIS passou a ser
mensal.

Está em operação desde 1971, embora somente a partir de 1972 tenha recebido sua
atual denominação. Em 1973 era distribuído dobrado em sanfonas, formato esse até
hoje lembrado pelos usuários daquele tempo. Os resumos acompanham as
referências bibliográficas, remetidas aos usuários desde 1977.

A partir de 1982 foi lançado com a base de dados INSPEC, e após 1985 surge sua
versão multibase . Em 1991, passou a ser possível sua distribuição em disquete para
os interessados nesse formato e em 1996, ficou disponível a versão piloto do SDI via
Internet.

Maiores detalhes sobre o sistema de disseminação seletiva de informações ou sobre
a evolução do próprio SONAR e procedimentos para elaboração e atualização de
perfis de interesses dos usuários podem ser obtidas, entre outras fontes, nas
dissertações de mestrado de Araújo (1977), Figueiredo (1978), Barreiro (1979),
Barros (1980), Monteiro (1988) e na tese de doutorado de Botelho (1982).

Em meados de 1998 eram disseminados por ano, mais de 700.000 itens de
informação para aproximadamente 750 assinantes.

Qualquer usuário que tiver um microcomputador, um modem e uma linha telefônica
pode usar o SUPRIR, através de linha discada ou conectando-se via RENPAC ou
alguma rede acadêmica existente no país, como Rede Rio, Rede Nacional de
Pesquisa (RNP) e via Internet por telnet. No caso de não disponibilidade desses
equipamentos, o serviço pode ser solicitado no próprio CIN, ou por carta, telefone, fax
ou correio eletrônico. Qualquer opção leva o usuário ao acesso imediato a milhões de
referências bibliográficas e resumos incluídos em algumas das principais bases de
dados internacionais.

O SUPRIR começou a ser operado em 1975, sendo considerado pioneiro no Brasil e
um dos primeiros a serem oferecidos em linha, fato ocorrido em 1985.

SERVIR é o nome do serviço do CIN para localização e fornecimento de cópias de
textos completos de documentos. Qualquer pessoa, no Brasil ou no exterior, pode ter
acesso a esse serviço, que começou a ser oferecido com esse nome, a partir de
1978. Podem ser solicitadas cópias de documentos recuperados por um dos demais
serviços do CIN ou cópia de qualquer outro documento que o usuário tenha tomado
conhecimento por outros meios ou fontes. As solicitações podem ser encaminhadas
diretamente pelo usuário ao CIN, ou por meio de uma biblioteca.

O ano de 1978 marcou a primeira etapa de automação do SERVIR, cuja nova versão
foi apresentada em 1985, ficando disponível a versão em Windows a partir de 1996.
Anualmente, o serviço atende cerca de 9.000 pedidos de cópias de textos completos
de documentos, em colaboração com uma rede de bibliotecas brasileiras e do
exterior.
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Produzido pelo CIN e lançado em 1995, comemorando os 25 anos do CIN, o CD-CIN
reúne várias bases de dados construídas de forma cooperativa dentre elas CD PLUS
(Catálogo coletivo de bases de dados em CD-ROM), ANAIS (Catálogo coletivo de
anais de eventos), ARCAL X (Catálogo coletivo de publicaciones seriadas del area
nuclear de America Latina y El Caribe), INIS-BRASIL. Os CDs são distribuídos
gratuitamente aos cooperantes, como reconhecimento e incentivo à cooperação.

Destacam-se no trabalho cooperativo realizado pelo Centro, a localização e obtenção
de documentos pelo SERVIR; a participação no programa de comutação bibliográfica
(COMUT); participação em diversos catálogos coletivos, como o Catálogo Coletivo
(CCN / IBICT), O Catálogo Coletivo de Periódicos da Área Nuclear naJ\mérica_Latina
(ARCAL X), Catálogo Coletiva da Anais de-Eventos (ANAIS), Catálogo Coletivo de
bases de dados em CD-ROM-(CD PtUS): sr formação das bases-de dados INIS e
ENERGY; coordenação da Rede Brasileira de Informação em Energia (REBIE);
cooperação internacional em consultorias, capacitação de recursos humanos e
serviços; participação na Rede de Serviços de Informação em Ciência e Tecnologia
(Rede ANTARES), coordenada pelo IBICT, como Centro Distribuidor.

O fornecimento dos produtos e serviços é gratuito para os usuários internos, tanto os
que trabalham na sede da CNEN, quanto nas demais unidades da Comissão. Os
usuários externos recebem gratuitamente o SONAR INIS e pagam pelos demais
serviços. As formas de pagamento e os preços praticados constam da página inicial
da CNEN na Internet (http://www.cnen.gov.br) junto às informações relativas ao CIN.

Além de "Preço e Pagamento", todas as demais informações sobre a forma de utilizar
os serviços do CIN e de colaborar nos projetos cooperativos mantidos pelo Centro
estão indicadas, facilitando a comunicação com os interessados. A comunicação é
estimulada quando dúvidas, sugestões e reclamações podem ser dirimidas pela
correspondência eletrônica dirigida aos funcionários disponíveis para cada questão
especificada em "Fale com a gente".
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9 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOSDADO&COLETADOS
A análise estatística dos dados-coletados foi feitar utilizando-se ̂ > Statistical Program
for Social Sciences (SPSS), 1996. Os dados foram analisados sotr as óticas
qualitativa e quantitativa. A análise aborda a promoção, destacando sua filosofia
administrativa. Após a descrição das características dos gerentes, são evidenciadas
as decisões gerenciais, analisados os obstáculos enfrentados na realização das
atividades promocionais e avaliados os instrumentos promocionais adotados pelo
CIN para divulgar o SONAR-INIS e o SERVIR-INIS. Ao final da análise, após a
descrição das características dos usuários reais dos serviços estudados, é enfocado
o impacto da promoção dos serviços junto a essa clientela, de acordo com os
pressupostos da pesquisa.

9.1 Atividades promocionais
Pela importância da atuação gerencial no planejamento e desenvolvimento das
atividades de promoção do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS, a opinião desses
profissionais obtida nas entrevistas foi considerada, complementada pela análise
documental e observação simples não-participante, para enriquecer o processo de
análise das atividades promocionais do CIN.

Durante as entrevistas foi possível obter informações detalhadas às perguntas,
esclarecendo e justificando as atividades de marketing relacionadas aos serviços
estudados.

As atividades de promoção são parte integrante das atividades administrativas, tendo
como base os conceitos específicos no âmbito da gestão adotada. Logo, foram
levados em conta todos os aspectos organizacionais, que, conseqüentemente,
exercem influência nas atividades promocionais desenvolvidas.

9. 1.1 Promoção e filosofia administrativa
Foi possível afirmar que a filosofia administrativa do CIN estava orientada para o
marketing. A confirmação dessa afirmativa foi buscada, inicialmente, pela oitava
questão do roteiro das entrevistas com os gerentes. Entretanto, analisando-se as
respostas obtidas, verificou-se que um dos gerentes, discordando dos demais,
afirmou não ser o CIN uma organização voltada para o marketing.

Pela vital importância da filosofia administrativa adotada por uma organização como
pano de fundo na realização das atividades promocionais, com o objetivo de
esclarecer essa questão, optou-se pela aplicação de questionário sobre o tema,
anteriormente testado por Kotler (1982, p.23-26), cuja análise das respostas obtidas
eliminou as possíveis dúvidas sobre o assunto.

Analisadas as respostas dos gerentes ao questionário proposto por Kotler (1982,
p.23-26), foi verificado que quatro deles julgaram como boa a orientação
mercadológica do CIN. O total de pontos do questionário era 30. A contagem dos
pontos correspondentes às respostas de três gerentes foi de 20 pontos e a de outro,
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18. Embora classificada de razoável, a orientação voltada para o mercado, adotada
pelo CIN obteve 15 pontos com as respostas de um dos gerentes.

O procedimento permitiu, além de confirmar a orientação do CIN para o mercado,
ratificar a escolha do Centro como cenário apropriado ao desenvolvimento da
pesquisa.

Apesar da orientação mercadológica, algumas técnicas como segmentação de
mercado, análise do consumidor e sistema de informações de marketing (SIM) são
desenvolvidas de modo incipiente, irregular e não sistemático.

Indagados a respeito da realização de estudos de segmentação de mercado pelas
questões 27 e 28, os gerentes informaram que este tipo de estudo não é realizado
sistematicamente. Alguns estudos para determinação de usuários finais,
intermediários e de nível decisório, visando à utilização de diferentes linguagens de
correspondência, foram efetivados por Queiroz (1988) e Queiroz & Sayão (1990).

O sistema de informações de marketing (SIM) não é desenvolvido pelo CIN.
Entretanto, existe preocupação com o registro de informações a respeito dos seus
usuários. Dados relativos ao grau acadêmico, cargo ocupado, área de atividade, data
de inclusão como usuário e volume de uso dos serviços, entre outros, podem ser
obtidos nos registros do Sistema de Cadastramento de Usuários do CIN (SISCAD).
Caso haja interesse, futuramente, o SISCAD poderá ser utilizado como ferramenta
útil na construção do SIM.

Dentre as atividades de marketing desenvolvidas, a importância da promoção é
reconhecida pelos gerentes que, em unanimidade, avaliaram essas atividades de
divulgação como "extremamente necessárias", quando responderam a questão 21 da
entrevista.

Partindo-se da aceitação da filosofia administrativa orientada para marketing,
adotada pelo CIN, foi analisada a base filosófica da promoção realizada pelo Centro.

Ao examiná-la segundo a concepção de Weingand (1987, p.110), foi observado que
não se tratava de abordagem sob o ponto de vista de vendas, pois o CIN não
presume que simplesmente o produto existe e por isso precisam ser criados
mecanismos adequados para atrair potenciais consumidores a desejarem-no.

Concluiu-se que o CIN trata a promoção sob o outro aspecto filosófico apontado pela
autora (Weingand, 1987, p.110), interpretando a promoção como atividade
educativa, tal como o lobby. Isto porque, mais do que criar o desejo, real ou artificial,
o Centro concentra-se na comunicação da informação, de tal modo a tornar o
consumidor melhor conhecedor dos produtos e serviços e, conseqüentemente,
prepará-lo para tomar decisões sobre o uso do que é oferecido.

Contudo, na realização das tarefas relacionadas à promoção, a participação do
gerente é fundamental.
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9. 2 Decisões gerenciais sobre promoção
No cumprimento dessas responsabilidades, antes de analisar a tomada de decisão
dos gerentes relacionadas à promoção, é fundamental, o conhecimento do perfil
desses profissionais.

9. 2.1 Características dos gerentes do CIN
Quanto à formação profissional dos cinco gerentes, integrantes da equipe do CIN
(questão 1), haviam dois físicos, dois bibliotecários e um engenheiro.

Todos os gerentes tinham cursos de pós-graduação (questão 2), sendo um deles em
nível de doutorado, três em mestrado e o outro em especialização.

Dos gerentes do Centro, apenas um começara a trabalhar no CIN em 1980. Os
demais trabalhavam há mais de 20 anos no Centro, onde três das gerências foram
assumidas em 1993 e as demais em 1990 e 1996 (questões 5 e 6).

Com relação ao conhecimento e o interesse pelo marketing (questões três e quatro,
detalhadas no item "c" no bloco de dificuldades técnicas entre os obstáculos da
promoção), apenas um gerente declarou não conhecer o assunto. Os demais
afirmaram, de modo geral, aplicar essas técnicas em suas atividades, fazer leituras e
já haver participado de eventos sobre o tema.

Ainda que não se possa afirmar a existência da relação entre as características
descritas e a efetividade do desempenho profissional, é possível considerar os perfis
apresentados como indícios de condições favoráveis ao adequado desenvolvimento
das atividades profissionais.

As opiniões dos gerentes são apresentadas a seguir, respondendo às questões de
pesquisa para identificar a maneira que se processa a comunicação entre o CIN e os
seus usuários e que técnicas estão sendo utilizadas para promover os produtos e
serviços do Centro.

9. 2 .1 .1 O que os gerentes fazem para tornar conhecido o CIN, seus produtos e
serviços ?
O CIN funciona de 8h30 às 17h30, ininterruptamente. Este horário foi considerado
adequado por três gerentes e razoável por dois deles (questão 10). Mas, o que faz o
CIN?

Tornar conhecido o trabalho desenvolvido, significa tornar conhecido o CIN, seus
produtos e serviços, ou seja, promovê-los. Em nível prático, isto abrange uma
infinidade de atividades, técnicas, estratégias, táticas, materiais e meios, que podem
ser utilizados em distintos níveis de sofisticação, conforme desejados ou possíveis de
serem mantidos.
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As informações sobre a atuação do CIN e sua oferta de produtos e serviços vêm
sendo divulgadas com o uso de diferentes meios, veículos e canais, analisados
segundo a adoção pelo CIN.

A logomarca do CIN é o seu símbolo gráfico identificador, composto pelo próprio
símbolo do Centro e pelo seu logotipo, representado pelas letras especialmente
desenhadas para compor o seu nome. Em unanimidade, os gerentes confirmaram o
seu adequado uso pelo Centro (questão 11). Não foi realizado nenhum estudo para
aquilatar o nível de conhecimento dessa logomarca pelos usuários. Por isso, os
gerentes não garantiram que muitos usuários conseguissem distinguir a logomarca
do CIN enquanto elemento identificador do Centro, mas acreditavam que boa parte
deles assim o fizessem (questão 12).

Embora os gerentes tenham afirmado que a logomarca é utilizada em toda
documentação impressa, foi observado que a mesma não identifica todos os
formulários utilizados pelo Centro, conforme descrição detalhada apresentada no
item 9.4 desta pesquisa.

Indagados sobre o uso de formulários (itens correspondentes na questão 10), quanto
aos específicos para solicitação de pesquisa, três dos gerentes consideraram
adequados e dois deles classificaram como razoáveis. Os formulários utilizados para
avaliação foram indicados como inexistentes por três dos gerentes, adequados por
um deles e inadequado por outro.

Existem vários formulários em uso pelo CIN. Na ocasião das entrevistas, não foram
apresentados aos entrevistados os modelos em avaliação, É possível que estesJatos
tenham dificultado o entendimento e-, conseqüentementer prejudicado as-respostas.

Os formulários materializam a imagem da organização. Assim, de certa forma
representam-na, enquanto instrumentos promocionais.

Os gerentes manifestaram suas opiniões sobre a ordem de importância dos
instrumentos promocionais para chamar a atenção dos usuários (questão 20). Para
divulgação do SONAR, demonstrações em eventos e mala direta foram considerados
os mais importantes. No caso do SERVIR, em primeiro lugar de importância ficou o
cartão resposta SONAR.

Com relação ao SONAR, as demonstrações, apesar de julgadas em primeiro lugar de
importância por dois gerentes, foram consideradas em terceiro lugar por um, em
quinto por outro, não tendo sido mencionada por um deles. A mala direta, também
julgada em primeiro lugar por dois gerentes, foi destacada em terceiro, quarto e
quinto lugares, sempre por um voto e não foi votada em segundo lugar, significando
que um dos gerentes não a considerou.

Na ordem de importância para divulgação do SERVIR, após o primeiro lugar com
dois votos, o cartão resposta SONAR não foi mais mencionado, significando não ter
sido considerado por três dos gerentes. Segundo Queiroz & Barreiro (1980), o cartão
resposta é o veículo mais efetivo de comunicação com a usuário^ É a
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retroalimentação do sistema fornecida pelo usuário, que faz a avaliação das
referências bibliográficas recebidas no cartão resposta. Os pedidos podem ser
assinalados no próprio cartão. Quando devolvido ao CIN, é alvo da observação da
equipe e qualquer desvio percebido é comunicado ao usuário.

Todos os gerentes consideraram a importância da mala direta na divulgação do
SERVIR e afirmaram tratar-se de procedimento muito usado pelo CIN. Ela foi
considerada em terceiro lugar por um deles e, tanto em terceiro, quanto em quinto
lugares, teve duas indicações.

Quando opinaram sobre os procedimentos de divulgação adotados pelo CIN
(questão 19), os gerentes, em unanimidade, informaram que tanto as demonstrações
na biblioteca como as realizadas durante eventos são pouco utilizadas pelo CIN.

Tais constatações corroboraram as dificuldades na realização da promoção quando
considerada a variedade das necessidades dos usuários e suas preferências pelas
diferentes formas de comunicação. Os próprios gerentes, ao decidirem sobre o
melhor instrumento promocional a ser adotado, manifestaram-se de forma ambígua,
refletindo não somente critérios opostos sobre as possibilidades de chamar a
atenção de cada instrumento, mas também quanto à adequação de cada um dos
instrumentos, principalmente, considerando sua vasta gama em função do serviço
que se deseja divulgar.

Palestras para divulgação do SONAR foram indicadas por três gerentes em segundo
lugar de importância e votada em primeiro lugar por outro, embora não lembrada por
um deles. Para divulgação do SERVIR, as palestras tiveram uma indicação no
primeiro lugar de importância e duas no segundo. Portanto, três gerentes não as
consideraram. Três gerentes informaram que o CIN usa muito esse procedimento,
apesar de dois indicarem-no pouco usado.

As notificações do SONAR foram lembradas no terceiro e quinto lugares de
importância na divulgação do SERVIR, respectivamente, por um gerente em cada
lugar. Três gerentes não lembraram das notificações SONAR, nome que recebem as
circulares e mensagens remetidas aos usuários do serviço, em estilo telegráfico.
Tratam-se de pequenos esclarecimentos sobre o SONAR, ou algo relacionado a ele.
Algumas vezes, quando apropriado, no texto das mensagens, o SERVIR é oferecido.

Os artigos técnicos sobre o CIN, seus produtos e serviços, publicados em periódicos
da área de Biblioteconomia, Documentação, Ciência da Informação, Energia Nuclear
e afins foram indicados em segundo e quarto lugares de importância,
respectivamente por um gerente em cada lugar. Portanto, três gerentes não os
consideraram. No caso da divulgação do SERVIRt os artigos tiveram uma indicação
para o primeiro lugar de importância e outra para o quinto, não tendo sido
considerados por três gerentes.

Os cursos sobre os serviços, visando à divulgação, foram indicados por um gerente
em segundo lugar de importância para ambos serviços.
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Os folders, para divulgação do SONAR, foram considerados em terceiro, quarto e
quinto lugares de importância, respectivamente, por um, dois e um gerente, e,
portanto, não foi mencionado por um dos gerentes. Para divulgar o SERVIR, ficou em
terceiro lugar, com três indicações, sendo indicado por um gerente para o segundo
lugar, logo, deixou de ser lembrado por um dos gerentes. Com relação ao uso dos
folders pelo CIN, todos os gerentes afirmaram ser muito usados.

Cartas e circulares aos usuários tiveram a indicação de um gerente para o quarto
lugar, em relação ao SONAR e em terceiro, para o SERVIR. Em unanimidade, os
gerentes afirmaram que o CIN utiliza muito esses instrumentos promocionais.
Portanto, o fato de não terem sido lembradas por quatro gerentes pode estar
relacionado à importância atribuída à mala direta, pois esse procedimento abrange a
remessa de diversos tipos de correspondências, entre elas, as cartas e circulares.

Press releases foram indicados em ordem de importância, para o quinto lugar, no
caso do SONAR, e, para o SERVIR, em quarto, ambas por indicação de um gerente.

As visitas para oferta de produtos e serviços foram lembradas em ordem de
importância, para o quinto lugar, tanto na divulgação do SONAR quanto do SERVIR,
nos dois casos, com apenas uma indicação. Quanto ao uso pelo CIN, um gerente
afirmou que o Centro usa muito e outros dois, que usa pouco. Dois gerentes
declararam desconhecer a razão de essas visitas não serem realizadas pelo CIN.

O manual foi indicado em terceiro lugar de importância, por um dos gerentes, apenas
para divulgação do SERVIR. Quanto ao uso de manuais e guias do usuário pelo CIN,
três gerentes afirmaram ser muito usado e dois deles indicaram pouco uso.

Para a divulgação do SERVIR, um dos gerentes mencionou o mural em quinto lugar
de importância. O mural foi considerado muito usado pelo CIN por três gerentes e
pouco usado, na opinião de dois.

Em unanimidade, os gerentes negaram a distribuição de brindes pelo CIN, uma vez
que o procedimento não pode ser adotado por autarquias federais.

Exposições, amostras, stands e display em eventos, unanimemente, foram
considerados como pouco usados pelos gerentes do CIN.

Os marcadores de livros, na opinião de quatro gerentes, são pouco usados pelo CIN,
embora um gerente tivesse afirmado ser muito usado esse procedimento.

O uso de slogan foi avaliado em "muito" por quatro gerentes e "pouco" por um deles.

Um dos gerentes declarou desconhecer a razão do não uso de relatórios e
estatísticas para divulgação dos serviços. Três afirmaram ser pouco usados e um
deles considerou-os muito utilizados.
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Pouca utilização de jornais de grande circulação como instrumentos promocionais
dos serviços foi indicada por dois gerentes. O. procedimento foi considerado
inadequado por outro gerente e dois consideraram falta de condições do CIN para
sua adoção.

A opinião dos gerentes sobre a divulgação de notícias no rádio e na televisão ficou
dividida entre "não adequada" (n=3) e "sem condições" (n=2), embora ambas
respostas signifiquem procedimentos inadequados.

Sobre o uso de cartões postais, filmes e videocassetes, embora distribuídas entre
"não adequado", "sem condições" e "desconhece a razão do não uso", as opiniões
dos gerentes, de modo geral, desconsideraram esses instrumentos promocionais.

Com relação aos incentivos, quatro gerentes consideraram esse procedimento pouco
usado. Um gerente alegou falta de condições do CIN.

Embora não questionadas as opiniões dos gerentes a respeito de notícias sobre o
Centro, seus produtos e serviços divulgadas em jornais e boletins informativos, esse
procedimento também é adotado pelo CINt como por exemplo as notícias no
Informativo IBICT. Além disso, durante o período junho 1977 a junho de 1989, o CIN
distribuiu seu próprio boletim informativo, intitulado CINFORME. Distribuído
gratuitamente e tendo bom potencial de alcance, a publicação bem cuidada, de título
sugestivo e original, divulgava o Centro, seus produtos e serviços. Além disso, suas
matérias de caráter didático, disseminavam informações relevantes e instruções para
os usuários e funcionavam como parâmetros de avaliação dos serviços prestados.

Acompanhando a evolução da tecnologia, as informações sobre a atuação do CIN,
seus produtos e serviços estão disponíveis na página inicial da CNEN na Internet
(http://www.cnen.gov.br).

9. 2. 1. 2 O que os gerentes fazem para tornar atraentes o ambiente do CIN,
seus produtos e serviços?
Durante a realização da pesquisa, foram realizadas obras para o aprimoramento das
instalações físicas do CIN.

As opiniões dos gerentes sobre as instalações físicas do CIN (questão 10) foram
coletadas antes das reformas por que passaram. Àquela ocasião, a ambjente_físico
não foh considerado apropriado pek>s-§erentesr

No que diz respeito à localização física do Centro na CNEN, quatro gerentes
consideraram-na razoável e somente um a classificou como adequada.

A iluminação e a ventilação foram consideradas adequadas por três gerentes e
inadequada por dois. A privacidade no ambiente de trabalho era praticamente
inexistente, tendo assim sido classificada por três gerentes e inadequada por dois
deles.
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Com relação à área destinada ao atendimento do usuário e o mobiliário disponível,
quatro gerentes foram de opinião serem razoáveis e apenas um deles considerou-os
inadequados.

Embora na avaliação de quatro gerentes a sinalização utilizada fosse considerada
adequada, um deles considerou-a inexistente.

Foi possível observar que após as obras nas instalações do CIN, apesar de todos os
inconvenientes causados nessas ocasiões, o ambiente físico da prestação dos
serviços tornou-se mais confortável e as condições físico-ambientais foram
melhoradas.

Pelas melhorias efetuadas na área ocupada pelo CIN, caso outras entrevistas
tivessem sido realizadas após as obras concluídas, as opiniões dos gerentes
provavelmente fossem diferentest indicando melhores condições de privacidade para
o trabalho e das áreas destinadas ao atendimento.

Entretanto, observa-se que a evolução da tecnologia da informação, permitindo a
distribuição de produtos e serviços por meios eletrônicos, tem facilitado cada vez
mais o acesso à informação, sem a necessidade de o usuário dirigir-se às
instalações físicas da biblioteca, uma vez que muitas informações estão disponíveis
no ambiente digital.

Assim, enquanto ambiente, espaço ou local físico da prestação de serviços, as
instalações da unidade de informação passarão a ser implementadas,
preferencialmente, como local de trabalho da equipe produtora de produtos e
serviços, perdendo, ao longo dos tempos, sua utilização como espaço para o
atendimento dos usuários propriamente dito. Essas constatações não devem inibir o
zelo no trato a ser dado à atmosfera da unidade de informação, durante sua fase
transitória para a biblioteca digital.

9. 2. 1. 3 Como informam sobre o uso de produtos e serviços de informação?
A remessa de instruções sobre o uso dos serviços (questão 29) foi considerada
irregular pelos gerentes. Segundo eles, realiza-se sempre que o usuário começa a
utilizar o serviço, na ocasião do cadastramento ou quando alguma modificação é
introduzida.

As instruções podem ser distribuídas impressas em papel ou em disquetes, de
acordo com a preferência do usuário.

Quanto aos manuais ou guias de instruções para os usuários, foi constatada uma
tendência a torná-los cada vez menores e com informações diretas, específicas e
claras, em linguagem coloquial, com a remessa de instruções, geralmente em uma só
folha, através de correspondência cada vez mais personalizada, em redação
informal. Tal procedimento vai ao encontro do interesse dos usuários, manifestado
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quando informaram desejar receber instruções "na forma mais automatizada e direta
possível".

Com relação ao regulamento ou regimento interno do CIN, entre os gerentes, dois
desconheciam sua existência. Entre os que declararam conhecer o documento, as
classificações do mesmo variaram em adequado, inadequado e razoável.

Esse tipo de documento deveria ser conhecido por toda equipe, principalmente pelos
gerentes. O desconhecimento pode indicar desatualização do próprio documento ou
até mesmo a falta de indicativos de procedimentos. Por outro lado, tal situação pode
ser interpretada como indício provável de flexibilidade de ação por parte dos
gerentes, ensejando desapego ao livro de regras, procedimento este, recomendado
porCronin (1981).

Entre os demais documentos, o guia da biblioteca foi considerado como inexistente
por quatro dos gerentes e razoável por um deles.

Quanto aos manuais de serviço, as opiniões dos gerentes ficaram divididas. Dois
deles classificaram-nos de adequados e dois, de inadequados. Um dos gerentes
considerou os manuais razoáveis.

Com relação às instruções sobre o uso dos serviços, o assunto foi abordado,
detalhadamente, no item 9.6.4, que apresentou a análise do pressuposto desta
pesquisa referente ao tema.

9. 2. 1. 4 Como divulgam os benefícios dos produtos e serviços de
informação ?
Nas entrevistas, os gerentes garantiram: "aleatoriamente, os benefícios dos serviços
são ressaltados na elaboração dos textos de material de divulgação, folhetos e
cartas dirigidas aos usuários. De um modo geral, destacam-se os benefícios dos
serviços antes de o usuário cadastrar-se como tal".

Esse assunto foi detalhado no item 9.6.5 desta pesquisa pela análise do quinto
pressuposto.

9. 2. 1. 5 Como mantêm os usuários reais do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS,
constantemente, bem informados sobre a atuação do CIN, seus produtos e
serviços ?
Apesar de o Centro utilizar bom nível de tecnologia em suas tarefas, os
equipamentos disponíveis foram classificados por três gerentes como razoáveis e
inadequados por dois deles.

Indagados sobre a freqüência do uso dos meios de comunicação para contatar os
usuários do SONAR e do SERVIR (questão 30), os gerentes (n=5), em unanimidade,
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concordavam que para ambos serviços, tanto o correio, quanto o malote eram muito
utilizados, e o fax, pouco usado.

Para ambos serviços, o uso do contato pessoal foi considerado "pouco", na opinião
de quatro gerentes, quanto à divulgação do SONAR e na opinião de três, quanto ao
SERVIR. A classificação do uso de contato pessoal em "muito" usado, para divulgar
o SONAR, foi indicada apenas por um gerente e por três, no caso do SERVIR.

Com referência à avaliação do uso do correio eletrônico, para divulgar o SONAR,
quatro gerentes indicaram esse meio de comunicação como pouco usado e um,
como muito usado. Para divulgar o SERVIR, a classificação apontada por três
gerentes foi "pouco" uso e por três, "muito" uso.

O uso do telefone para divulgar o SONAR foi avaliado na categoria "pouco" por
quatro gerentes e para o SERVIR, na mesma categoria, por três gerentes.
Respectivamente, para cada serviço, a categoria "muito" foi apontada por um, para o
SONAR e por dois para o SERVIR.

Em outra questão (n° 19) sobre o uso do telefone para oferta de serviços, esse meio
foi considerado entre os gerentes, pouco usado por dois deles; muito usado, na
opinião de um; sem condições de uso, por um dos gerentes; e na opinião de outro, a
razão do não uso era desconhecida.

Os canais de comunicação utilizados pelo CIN para contatar os usuários e informá-
los sobre o SONAR e o SERVIR foi assunto abordado no questionário remetido pelo
correio aos usuários reais de ambos serviços em estudo.

A freqüência de utilização dos meios de comunicação, por parte do CIN, foi
classificada pelos usuários (questão 16), que informaram ser o meio não usado,
pouco ou muito utilizado e se esta utilização estaria adequada.

Em um universo de 105 (86,1%) usuários, o contato pessoal foi considerado não
usado pelo CIN por 84 (80%) respondentes, usado pouco, na opinião de 20 (19%).
Apenas um usuário considerou-o muito usado.

Entre 90 (73,8%) usuários, 33 (36,7%) informaram, de acordo com a figura 12, que o
contato pessoal não deveria ser usado; 53 (58,9%) opinaram que poderia ser mais
usado, e três (3,3%) indicaram usar menos. Somente um (1,1%) usuário julgou
adequado o uso.
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Fig. 12: Uso do contato pessoal pelo CIN

Coerentemente, quando indagados sobre os procedimentos utilizados pelo CIN para
conhecer suas preferências, interessesl hábitos, valores e necessidades de
informação (questão 15), os usuários, que afirmaram sobre o não-uso do contato
pessoal pelo Centro, não indicaram a conversa informal como resposta. Apesar
disso, declararam que o contato pessoal devia ser mais usado, demonstrando
tendência à possibilidade de haver interesse em relacionar-se dessa forma.

A utilização do correio pelo CIN foi avaliada por 113 (92,6%) usuários, dos quais,
quatro (3,5%) negaram esse uso pelo Centro, 61 (54%) consideraram muito usado e
48 (42,5%) pouco utilizado.

A figura 13 mostra que, sob o ponto de vista de 90 (73,8%) usuários, para 4 (4,4%)
deles o correio não é utilizado pelo CIN; deveria ser menos usado, na opinião de 8
(8,9%) usuários, embora grande parte deles (n=70=77t8%) tivesse opinado a favor
de usar mais e oito (8,9%) indicassem como adequado a utilização feita pelo CIN.
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Fig.13: Uso do correio pelo CIN

Com relação ao correio eletrônico, 103 (84,4%) manifestaram-se da seguinte forma:
91 (88,3%), afirmando que o CIN não utiliza esse canal de comunicação e 12
(11,7%) considerando pouco esse uso.

Entre os 94 (77%) usuários que avaliaram o uso do correio eletrônico, conforme
observado na figura 14, na opinião de 84 (89,4%) deles deveria ser mais usado,
embora 9 (9,6%) opinassem pelo não uso e um (1,1%) optasse por usar menos. Esse
canal de comunicação deverá ser enfatizado no futuro, tendo em vista o crescimento
da Internet no Brasil.

Além disso, se for considerado o aumento de usuários de correio eletrônico, segundo
informações da Eletronic Messaging Associations e da Find/ SVP, há cerca de 80
milhões de usuários de correio eletrônico nos Estados Unidos, incluindo os sistemas
internos das empresas. No ano 2000, serão 100 milhões (Arrebente, 1998).
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Fig. 14: Uso do correio eletrônico pelo CIN

Dos 106 (86,9%) respondentes, opinando sobre o uso do telefone, 86 (81,1%)
asseveraram a não utilização pelo CIN; 19 (17,9%) avaliaram o uso em "pouco" e
apenas um (0,9%) em "muito"

Ainda com relação ao uso do telefone, conforme a figura 15, na opinião de 86
(70,5%) usuários, para 41 (47,7%) deles, esse canal de comunicação não deveria
ser usado; para 40 (46,5%) deveria ser mais utilizado; para 3 (3,5%) usado menos e
para 2 (2,3%) ser utilizado tal como na realidade.
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Fig. 15: Uso do telefone pelo CIN

A respeito do fax, o uso pelo CIN desse canal de comunicação foi avaliado por 100
(82%) usuários, dos quais 97 (97%) afirmaram que o fax não é utilizado pelo Centro
e 3 (3%) julgaram pouco o uso feito.

Na figura 16, de acordo com as respostas de 81 (66,4%) usuários, para 41 (50,6%)
deles, o fax deveria ser mais utilizado, embora 35 (43,2%) usuários opinassem pela
não utilização. Um (0,8%) usuário foi de opinião que o CIN deveria utilizar o fax como
vem usando e 4 (4,9%) opinaram a favor de usar menos.
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Fig.16: Uso do fax pelo CIN

Apenas três (2,5%) usuários, entre os 119 (97,5%) respondentes, acrescentaram
"outro" canal de comunicação, indicando Internet, malote e distribuição interna, que
na opinião do respondente, apesar de considerável, o CIN poderia intensificá-la.

Em resumo, a análise demonstrou que, de um modo geral, tanto os gerentes, quanto
os usuários consideraram que os canais de comunicação deveriam ser mais
utilizados.

Sobre a comunicação com os usuários referente às indagações específicas a
respeito dos serviços, durante as entrevistas, os gerentes informaram que, de modo
geral, os usuários não são indagados com freqüência sistemática sobre o
aperfeiçoamento dos serviços.

Consultados se o CIN manifestava interesse em conhecer suas preferências,
interesses, hábitos, valores e necessidades de informação (questão 15), dos 118
(96,7%) usuários, 74 (62,7%) responderam afirmativamente e 44 (37,3%)
negativamente.

As respostas afirmativas indicaram os procedimentos utilizados pelo CIN com esta
finalidade. Foram assinaladas por 67 (56,8%) usuários a elaboração de perfil de
interesse; por 10 (8,5%), as conversas informais; por 3 (2,5%), as visitas para
informar sobre a oferta dos produtos e serviços do CIN; por 32 (27,1%), as
entrevistas e respostas a questionários; por 6 (5,1%), o uso do correio eletrônico e
por 5 (4,2%), "outro" procedimento. Nessa categoria foram incluídos: envio de
questionário de recadastramento, correspondência interna, remessa do questionário
desta pesquisa. Entretanto, dois usuários utilizaram o espaço reservado à outra
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alternativa de resposta, para registrar outras informações. Um deles declarou que o
CIN conversa informalmente e realiza entrevistas, mas mesmo assim, ainda "é
pouco". Outro, embora tivesse respondido questionários remetidos pelo CIN, frisou
conhecer o sistema por meio da biblioteca da instituição onde trabalha.

Em data não identificada pela pesquisa, o CIN distribuiu um formulário, formato 9 cm
por 20 cm, cor pêssego, com o seu logotipo, números de telefone e fax para contato,
que estimulava os usuários a se manifestarem a respeito dos seus interesse sobre
informações relativas não só aos serviços oferecidos (SONAR, SÚMULA SUPRIR e
SERVIR), como também, indagando sobre a possibilidade de interesse por outro tipo
de serviço não oferecido: Fot registrada~pefos~ gerentes a ênfase na~evotuçãu das
tecnologias para esse aperfeiçoamento. Apesar disso, as opiniões dos usuários são
levadas em conta, uma vez que suas reclamações são ouvidas e discutidas pela
equipe e a remessa de sugestões estimulada, pois sempre que ocorrem modificações
nos serviços os usuários são informados e consultados sobre o assunto.

De um modo geral, foi percebida atenção do Centro no relacionamento com sua
clientela, sempre estimulada a manifestar sua opinião. Com as respostas das
questões 25 e 26 foi revelado que os gerentes entrevistam os usuários por
amostragem na ocasião de lançamento de novos produtos. Fazem uso irregular da
mala direta para remessa de questionários sobre os serviços e também enviam
cartão resposta, solicitando opiniões. Usam, com maior freqüência, as conversas
informais para obter essas informações.

Outro procedimento adotado para comunicação com os usuários com a finalidade de
obter suas opiniões sobre os serviços foi a implantação do número de Discagem
Direta Gratuita (DDG), em 1994, quando todos receberam correspondência a
respeito do início de sua utilização. Além de facilitar a coleta de opiniões, o
procedimento serviu para atualização do cadastro de usuários no SI SCAD.

O Atendimento Telefônico ao Usuário (ATU) é uma atividade destacada no
relacionamento do CIN com seus usuários. Trata-se de um serviço controlado por
formulários próprios, preenchidos pela pessoa que atende o telefonema. Os registros
são passados posteriormente para o SISCAD, sendo analisadas periodicamente as
informações registradas.

Os gerentes relataram que na ocasião em que o serviço ATU foi implantado, a
equipe foi devidamente treinada para este tipo de atendimento.

Respondidas as questões sobre as decisões gerenciais relativas à promoção, podem
ser examinadas algumas dificuldades enfrentadas na realização das atividades
promocionais pelo CIN.
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9. 3 Obstáculos na realização das atividades promocionais
Os dados para a análise dos obstáculos enfrentados pelo CIN na realização de
atividades promocionais foram levantados mediante as entrevistas com os gerentes,
complementadas pela observação simples não-participante.

O elenco dessas dificuldades é apresentado em seis categorias, a partir da
adaptação feita pela pesquisadora aos múltiplos problemas dos serviços de difusão
apontados por Guinchat & Menou (1994), que orientou metodologicamente a coleta
de informações sobre a situação do CIN sob esse aspecto.

1. Quanto às dificuldades relativas à diversidade de preferências dos usuários
versus diferentes formas de comunicação:
(a) a não identificação das necessidades, expectativas, desejos, motivações,

preferências e percepções dos usuários não foi obstáculo para a realização de
atividades promocionais no CIN.

Ao responderem a questão 24, os gerentes afirmaram que pesquisas com a
finalidade de identificação de necessidades dos usuários já foram realizadas em
relação ao SONAR. Quanto ao SERVIR, não realizaram estudos específicos sobre
esse aspecto, devido ao intenso fluxo de trabalho do Centro.

Não é formal ou sistemática a indagação sobre necessidades e expectativas dos
usuários sobre os serviços. Contudo, quando essas necessidades e expectativas são
relatadas pelos usuários, por meio de cartas, telefone ou outro tipo de contato com o
Centro, as reivindicações são consideradas pela equipe, sempre analisadas e
discutidas.

A análise das respostas às questões 24, 25 e 26 permitiu verificar que, apesar de
tomar algumas iniciativas para identificar as necessidades, expectativas, desejos,
motivações, preferências, percepções dos seus usuários, o CIN não realiza essas
atividades de modo sistemático e com periodicidade definida. Os gerentes
demonstraram entender a importância desse conhecimento, mas, principalmente,
alegaram falta de condições relativas à quantificação da equipe para realizar essas
atividades.

Quando indagados se percebiam o interesse do CIN em conhecer suas preferências,
interesses, hábitos, valores e necessidades de informação (questão 15 do
questionário remetido pelo correio), entre 118 (96,7%) usuários reais do SONAR-
INIS e do SERVIR-INIS, 74 (62,7%) manifestaram-se afirmando essa percepção,
enquanto 44 (37,3%) não a admitiram.

Além de, confirmar ou não o interesse do CIN em conhecer suas necessidades de
informação, aos usuários que afirmaram perceber esse interesse foi solicitada a
indicação das atividades, realizadas pelo Centro com esse objetivo. Dos 74 (100%)
usuários, 67 (90,5%) indicaram a elaboração de perfis de interesse, 32 (43,2%)
mencionaram as entrevistas e respostas a questionários, dez (13,5%) consideraram
as conversas informais, seis (8,1%) lembraram o uso do correio eletrônico e apenas
três (4%) admitiram as visitas para informar sobre a oferta dos produtos e serviços.
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Quatro (5,4%) respondentes registraram outro procedimento não indicado, como
alternativa de resposta da questão: envio de questionário de recadastramento,
correspondência interna, o próprio questionário desta pesquisa e outros instrumentos
respondidos.

Constata-se que, a maioria (n=74; 62,7%) do universo pesquisado admitiu o
interesse do CIN em conhecer suas necessidades de informação. Logo, ainda que as
atividades realizadas com esse objetivo não sejam sistemáticas, é possível admitir
que necessidades, expectativas, desejos, motivações, preferências e percepções dos
usuários sejam identificadas pelo Centro.

(b) As deficiências dos estudos de usuários não foram avaliadas em nível suficiente
para confirmar a possibilidade de impedimento quando se tratou da promoção
realizada pelo CIN.

Por tratar-se de entrevista semi-estruturada, embora o roteiro não incluísse questão
específica sobre o tema, os gerentes tiveram oportunidade de tecer comentários
sobre a realização desses estudos ao responderem a questão 24.

Embora estudos sobre o uso do SONAR tivessem questionado a satisfação dos seus
usuários, os gerentes admitiram a não realização de estudos específicos sobre esse
aspecto. Os estudos são realizados com freqüência regular a cada dois anos,
visando a atualização dos perfis de interesse.

Os gerentes alegaram ter percebido resistência dos usuários na participação dos
estudos realizados, além de algumas falhas, tanto na remessa das perguntas pelo
CIN, quanto no conjunto de respostas recebidas, consideradas por eles sem
consistência e completeza para permitir análise com resultados apropriados.

A importância da identificação dos interesses, necessidades, expectativas para
adequar a oferta de informação à demanda, bem como averiguar a satisfação dos
usuários relativa aos serviços oferecidos, são pontos fundamentais lembrados pelos
gerentes durante as entrevistas. Apesar de conhecerem as técnicas de realização
desses estudos e entenderem a relevância dos mesmos, os gerentes admitiram que,
por justificativas as mais diversas, geralmente os estudos de usuários são realizados
sem o questionamento de aspectos importantes, relacionados à análise do usuário
enquanto consumidor de informação sob os enfoques cultural, social, psicológico
preconizados por Amaral (1996). Eles reconhecem a necessidade de realizar esses
estudos com maior freqüência, mas por problemas relacionados, principalmente com
a escassez de recursos humanos, nem sempre essa realização é possível.

Procuram manter estreito relacionamento com seus usuários, buscando uma relação
consistente e capaz de deixá-los à vontade para expressar suas idéias, sugestões,
bem como suas necessidades, interesses, desejos e expectativas referentes à oferta
de informação. Esses procedimentos são confirmados pela instituição do DDG e do
ATU, conforme descritos no item 6.2.1.5 desta pesquisa.
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Em função dos dados coletados, percebe-se que os estudos de usuários são
realizados, mas as deficiências dessa realização não foi analisada de modo
específico e detalhado para ser confirmada categoricamente como possibilidade de
prejuízos das atividades de promoção. Pode-se afirmar que o CIN realiza esses
estudos, demonstrando interesse em atuar em sintonia com as reivindicações e
desejos de sua clientela. Para afirmar a deficiência desses estudos, outras
informações mais detalhadas sobre o tema seriam necessárias.

(c) Dificuldades específicas sobre a elaboração de perfis de interesse não foram
questionadas. Esses problemas não foram levados em conta, embora o assunto
seja muito importante, tanto por parte do prestador de serviços quanto por seus
consumidores.

Segundo as respostas da questão 24a, a atualização regular dos perfis era feita pelo
CIN, a cada dois anos ou a qualquer hora, quando solicitada pelo usuário.
Entretanto, a preocupação do CIN em manter atualizados os perfis de interesse e
melhor atender seus usuários manifestou-se também em outras ações. Com a
mudança da lógica de patamar para booleana, na ocasião da migração do sistema de
grande porte para microcomputador, em 1997, os usuários passaram a usufruir de
melhores condições de atendimento, uma vez possível maior precisão para
reformular o perfil.

As questões relativas aos procedimentos técnicos a respeito do conteúdo da
informação não foram alvo dos objetivos da pesquisa, mas nem por isso devem ser
totalmente desconsideradas. É fato: por mais que se pretenda manter a perfil
atualizado, por sua vez o GIN, aperfeiçoando metodologias de tfabaJho, e por outro
lado o usuário, buscando os~melhores termos~para" definir seu interesse, e sempre
difícil o encontro perfeito para acompanhar as constantes mudanças na atualização
de cada área específica. Portanto, esse assunto merece atenção constante, mesmo
que não se configure em obstáculo concreto para a realização de atividades
promocionais.

(d) A não receptividade às críticas, reclamações e sugestões dos usuários não
ocorria no CIN, deixando de representar obstáculo no desenvolvimento da
promoção.

O assunto era desafiante para o CIN, uma vez que a remessa de críticas,
reclamações e sugestões era estimulada pelo Centro.

Esse aspecto foi evidenciado pelos gerentes na análise das respostas da questão
24, quando eles asseguraram considerar as reclamações dos usuários, analisadas e
discutidas pela equipe.

Entre outros procedimentos, a inclusão de "Fale com a gente" nas informações sobre
o CIN na página inicial da CNEN na Internet (http://www.cnen.gov.br) também
confirmava essa atitude. A págjna indica para cada questão específica, o nome do
funcionário a ser contatado por correio eletrônico.
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Os usuários foram ouvidos sobre o tema. Resultados mais detalhados são
apresentados no item relativo à análise do quarto pressuposto desta pesquisa.

(e) A oferta de produtos e serviços de informação tradicionais sem questionamento
ou avaliação não foi realidade do CIN. A preocupação em avaliar os produtos e
serviços era constante e já motivou pesquisas, desenvolvidas tanto por
funcionários do CIN, quanto por outros pesquisadores, demonstrando a
receptividade do Centro às avaliações.

Em relação ac sistema de disseminação seletiva de informações, por exemplo, foram
desenvolvidas a partir de 1977L cinco dissertações de mestrado (Araújo, 1977,
Figueiredo, 1978, Barreiro, 1979, Barros, 1980, , Monteiro, 1988) e em 1982, uma
tese de doutorado (Botelho, 1982). Em 1988, uma dissertação de mestrado
(Monteiro, 1988) versou sobre o serviço, denominando-o como hoje é conhecido -
SONAR.

A receptividade à realização desta pesquisa, o fornecimento de informações sobre o
Centro, seus produtos e serviços comprovaram essa tradição, manifestada pelo
desenvolvimento de estudos realizados no CIN, anteriormente, por outros
pesquisadores.

2. Sobre as possíveis dificuldades financeiras:
(a) no orçamento do CIN era previsto percentual específico para promoção.
O CIN é uma unidade com dotação orçamentária própria. De acordo com a questão
23, os gerentes informaram que na previsão orçamentária do Centro é considerado
percentual específico para promoção. Apesar deste fato, o percentual não foi
informado com precisão na ocasião das entrevistas, embora todos os entrevistados
tivessem confirmado a existência,do mesmo.

Com relação à política de preços adotada e indagada pela questão 13, foi
constatado, segundo as respostas, que o CIN faz estudos sobre os custos diretos e
indiretos, fornecendo essas informações à gerência comercial da CNEN,
encarregada de estabelecer os preços, em conformidade com os dados fornecidos e
a política governamental. Os levantamentos dos custos realizados pelo CIN, em
raros casos são calculados com margem muito pequena de lucro. Os índices
estabelecidos pelo governo são sempre respeitados pela gerência comercial, quando
há reajustes nos preços.

No que diz respeito aos preços praticados, conforme análise da questão 14, foram
julgados baixos por três dos gerentes e razoáveis por dois deles.

(b) A captação de recursos no CIN, unidade de informação de órgão governamental
federal, foi assunto abordado com as limitações referentes a este tipo de
instituição.

Não se trata de técnica não consolidada, uma vez que as parcerias são estimuladas
pelo Centro e sim de imposições inerentes às restrições da atuação governamental.
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(c) A busca de financiamentos alternativos se realizava timidamente no CIN.
Ainda que sejam valorizadas as parcerias, financiamentos alternativos para
realização de projetos específicos, talvez por problemas na esfera de atuação
governamental, sendo a CNEN autarquia federal, algumas barreiras podem estar
contribuindo no sentido de desestimular esse tipo de financiamento.

(d) A falta de recursos financeiros para diversificação, personalização e
aprimoramento dos produtos e serviços foi considerada pelos gerentes.

A dificuldade foi admitida durante as entrevistas, com os comentários sobre a
questão 23.

Apesar de o CIN ter dotação orçamentária própria, os gerentes consideraram que as
cifras do orçamento poderiam ser aumentadas, visando ao aprimoramento dos
serviços ou implementação de novas idéias para sofisticação, diversificação e
personalização dos produtos e serviços.

3. No que respeita às dificuldades institucionais referentes à possibilidade de
inadequação de status; ao excesso de hierarquia, em função da posição no
organograma da CNEN ou aos possíveis problemas de relacionamento com a CNEN,
enquanto órgão mantenedor do CIN, tais obstáculos não foram considerados de
impacto negativo na realização de atividades promocionais.

As dificuldades institucionais não foram registradas pelos gerentes durante as
entrevistas, nem mesmo observadas pela pesquisadora como fatores passíveis de
impedimento das atividades promocionais do Centro, por ocasião da observação
simples não-participante. Pelo contrário, o status e a posição hierárquica ocupada
pelo CIN no organograma da CNEN foram considerados adequados, mantendo o
Centro de forma destacada na instituição.

4. Com referência às dificuldades técnicas que podem ocorrer, foi observado:
(a) problemas relacionados ao desconhecimento e despreparo dos recursos

humanos envolvidos nas atividades de promoção ou a falta de envolvimento da
equipe com as tarefas promocionais não foram percebidos como obstáculos à
promoção.

A equipe do CIN em novembro de 1996, época em que os dados sobre o Centro
foram coletados, era integrada por 25 profissionais, dos quais 18 de nível superior e
sete de nível médio. Entre os de nível superior, três eram apenas graduados, oito de
grau acadêmico em nível de especialização, seis em nível de mestrado e um com
doutorado (questão 7 da entrevista).

Não foi avaliada, em profundidade, a quantificação da equipe em relação ao
planejamento, desenvolvimento de produtos e a prestação dos serviços. Entretanto,
houve redução do quadro de pessoal do CIN, durante a realização da pesquisa.
Problemas dessa natureza, em certas ocasiões influenciaram as atividades a serem
desenvolvidas, comprometendo, conseqüentemente, a promoção.
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Os gerentes apontaram a insuficiência de pessoal como justificativa do não
desenvolvimento de estudos de usuários e de identificação das necessidades
informacionais. Comentaram as dificuldades relativas ao número reduzido da equipe
como fator de impedimento da diversificação e sofisticação dos serviços.

A atuação dos técnicos do CIN destacou-se pela participação desses profissionais
como professores de disciplinas de pós-graduação, de cursos de extensão e como
orientadores de teses em algumas universidades. A equipe recebeu e continua
recebendo técnicos brasileiros e estrangeiros para realização de estágios e visitas
técnicas; além de participar ativamente de diversos eventos, entre congressos,
seminários e sobretudo palestras, no âmbito nacional e internacional (Sayão e
Barros, 1995).

A qualificação da equipe foi classificada por quatro dos gerentes como adequada,
embora para um deles fosse considerada razoável (questão 10).

Embora não exista programação específica para treinamento da equipe de trabalho,
as oportunidades de participação em cursos e eventos era sempre considerada, até
mesmo em nível de cursos de mestrado e doutorado, conforme observado pelos
gerentes na questão 24.

(b) A falta de participação de profissionais de outras áreas não ocorreram no CIN,
uma vez que sua equipe de trabalho não era integrada somente de bibliotecários.

O assunto foi confirmado com as respostas às questões 7 e 22, com a indicação de
diversas categorias de profissionais, entre bibliotecários, físicos, engenheiros,
desenhista, entre outras.

(c) O desconhecimento das técnicas apropriadas para cada tipo de instrumento
promocional, programação visual e comunicação não dificultou as atividades de
promoção no CIN.

A equipe de trabalho do CIN era multidisciplinar. A preocupação com a obtenção de
conhecimento das técnicas de programação visual, comunicação e outras
apropriadas para cada tipo de instrumento promocional foi assegurada por um dos
gerentes durante a entrevista (questão 22). Ele relatou, que na seleção de
candidatos, quando foi admitido o desenhista da equipe, optaram pela escolha de
profissional cujo perfil incluía experiência comprovada em publicidade.

(d) A falta de profissionalismo não foi observada no CIN.
A análise das respostas à questão 18, sobre o envolvimento de cada gerência com
os serviços estudados, demonstrou que cada gerente conhecia bem as atribuições
sob sua responsabilidade e controle, bem como a inter-relação dessas tarefas com
as demais gerências. Além disso, não foi observada qualquer atitude de execução de
tarefas, demonstrando falta de profissionalismo da equipe de trabalho.

5. Ao serem observadas as possíveis dificuldades administrativas, foi verificado o
seguinte:
(a) não foram identificados problemas de gestão e liderança no CIN.
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Nada de grave foi observado com possibilidade de comprometer o desenvolvimento
das atividades do CIN.

As respostas obtidas nas entrevistas (questões 9, 15, 16, 17 e 18) indicavam
coerência nos fatos relatados, envolvendo atuação das chefias entrevistadas, sem
qualquer demonstração de problemas no relacionamento entre os gerentes, cujas
declarações eram de respeito aos colegas de trabalho, mesmo quando revelaram
suas críticas.

Foi percebida coerência nas respostas às questões como indício de existência de
verdadeira equipe de trabalho. Todos comentavam as atividades realizadas,
demonstrando envolvimento com as tarefas, respeito ao fluxo de operacionalização
das atividades. Tais atitudes foram confirmadas durante a observação do ambiente
de trabalho, onde foi percebido clima de harmonia e cooperação entre todos, mesmo
quando as opiniões eram divergentes. A descrição do fluxo das tarefas de cada
divisão pelo seu respectivo gerente demonstrou definição de responsabilidades e
integração entre as divisões, independentemente das possíveis limitações da
estrutura organizacional.

(b) A inexistência de filosofia administrativa não foi revelada com a pesquisa. Pelo
contrário, foi confirmada a orientação administrativa para o marketing como
filosofia adotada pelo CIN (questão 8 da entrevista e questionário respondido
pelos gerentes).

(c) O desconhecimento de marketing não foi revelado como elemento passível de
dificultar a promoção.

Na tabulação das respostas da terceira questão, o conhecimento dos gerentes sobre
marketing foi considerado satisfatório. Apenas um dos gerentes declarou não
conhecer o assunto. Os demais afirmaram, de modo geral, aplicar essas técnicas em
suas atividades, tendo sido relatada pelos gerentes a forte influência do entusiasmo
de um deles pela orientação mercadológica.

Complementando essa análise, na quarta questão, a respeito do interesse pelo
marketing, quatro gerentes declararam fazer leituras sobre o tema, além de terem
participado de eventos desta área do conhecimento.

(d) A falta de compromisso com a qualidade não foi observada no CIN.
Por não ser objetivo da pesquisa, não foi empregado o termo qualidade durante a
coleta de dados junto aos entrevistados. Apesar disso, não foi percebida falta de
compromisso com a qualidade nas atividades realizadas, durante a observação
simples não-participante no Centro. Pelo contrário, embora não tenha sido avaliada a
existência ou não da preocupação com a qualidade, identificou-se o interesse de
toda a equipe em participar ativamente do trabalho desenvolvido e bem atender
todas as solicitações apresentadas durante o relacionamento da pesquisadora com o
CIN, quando realizava a pesquisa.
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6. Quanto às dificuldades relativas ao meio ambiente:
(a) o desconhecimento do macroambiente não se configurou como impeditivo da

promoção.
A qualificação da equipe levou a acreditar na capacidade dos profissionais em
interpretar as variáveis do ambiente externo relativas aos aspectos sociais,
educacionais, políticos, econômicos, tecnológicos, culturais e legais. Ao optarem
pela filosofia administrativa orientada para o marketing, embora o assunto não tenha
sido questionado, provavelmente essas variáveis sejam consideradas no
planejamento estratégico das atividades do CIN.

(b) O ambiente físico do CIN era adequado.
A inadequação das instalações deixou de ser observada, após as obras de reforma
do ambiente físico do CIN, quando foram obtidas melhores condições ambientais
para o trabalho.

Resumindo, mediante a análise dos obstáculos da promoção, de modo geral,
verificaram-se praticamente ser inexistentes os problemas relativos ao meio
ambiente. Da mesma forma, em relação aos problemas administrativos e
institucionais, não foram observadas situações comprometedoras sob esses
aspectos.

Revelou-se certa influência dos obstáculos de ordem técnica nas atividades
promocionais, uma vez enfrentadas pelo CIN dificuldades relativas à variedade das
necessidades e preferências dos usuários em relação às diferentes formas de
comunicação. Percebeu-se ambigüidade nas exigências e critérios de satisfação
entre os usuários, que dificultam intensamente as decisões gerenciais sobre os
instrumentos promocionais a serem utilizados. Certamente, esse cenário se configura
como o maior desafio da promoção.

As dificuldades financeiras, sempre consideradas em função das restrições
econômicas generalizadas no mundo atual, também foram apontadas com potencial
de impacto negativo para a realização das atividades promocionais. Muitas vezes
existe a expectativa de que a unidade de informação possa satisfazer um número
cada vez maior de usuários, embora com recursos limitados. Conseqüentemente, a
oferta de produtos e serviços de informação permanece dentro dos padrões
convencionais, deixando de ser planejados e elaborados produtos e serviços
personalizados, mais sofisticados.

Mesmo levando em conta esses obstáculos, através dos tempos o CIN vem se
destacando na promoção de produtos e serviços de informação no cenário nacional.
No desenvolvimento dessas atividades, vêm sendo utilizados os mais diferentes
instrumentos promocionais, analisados a seguir.
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9. 4 Avaliação dos instrumentos promocionais
Apenas os instrumentos promocionais utilizados na divulgação do SONAR-INIS e do
SERVIR-INIS foram avaliados conforme metodologia adaptada da proposta de
Arnold, (1990) para avaliação de produtos e/ou serviços de informação eletrônicos,
apresentada por Amaral (1994).

Segundo Arnold (1990), somente após ter apreciado os serviços de acordo com os
pontos destacados, o pesquisador estará apto a examinar os materiais promocionais,
conhecidos como instrumentos de promoção ou instrumentos promocionais.

A adaptação do que deve ser observado, conforme a proposta de Arnold (1990) para
apreciar os serviços eletrônicos, resultou no destaque dos seguintes pontos a serem
observados no SONAR-INIS e no SERVIR-INIS:
a) compreender a história dos serviços, respondendo às indagações sobre suas

diversas formas de apresentação e modificações introduzidas; estudar os
impactos causados pelos seus formatos disponíveis e verificar se o manual
responde as perguntas sobre seu uso;

b) examinar a política dos processos utilizados pela organização que oferece os
serviços, para saber quais e quantas mudanças ocorreram nas edições
disponíveis dos guias para os usuários;

c) obter informações sobre preços, indagando-se: como têm sido as mudanças de
preço, influências exercidas nas alterações de preços, reações dos consumidores
a essas mudanças, preços em relação aos concorrentes, e princípios do
estabelecimento de preços.

Assim foram apreciadas as principais características do SONAR-INIS e do SERVIR-
INIS, mediante o levantamento de dados junto aos gerentes (questões 15 a 18 da
entrevista), observação e uso dos serviços e consulta a literatura sobre os referidos
serviços produzida pelos profissionais que atuam ou atuaram no CIN.

A seleção dessa literatura foi realizada a partir da bibliografia indicada por Sayão &
Barros (1995). Foram apreciados: seis trabalhos apresentados em eventos (Barreiro
& Mello, 1979; Barreiro & Miranda (1986); Lima & Coutinho, 1986; Bernacchi, 1975;
Fonseca Passos, 1986; Sayão & Queiroz, 1980); as dissertações de mestrado de
Barreiro (1979) e Monteiro (1988)v a tese de doutorado de Botelho (1982). Desta
maneira, foi elaborada base conceituai e estabelecido o conhecimento do marketing
realizado.

As características descritivas dos serviços foram apresentadas no item referente à
descrição do CIN. A história da evolução dos mesmos apresentou as dificuldades
peculiares, enfrentadas em todas as instituições.

Embora tivessem ocorrido restrições financeiras relativas à aquisição de algumas
bases de dados do SONAR, com relação ao SONAR-INIS, esses problemas não
existiram, uma vez tratar-se da base INIS, recebida sem ônus, em função da
participação do CIN no sistema internacional. Quanto às dificuldades financeiras
referentes à manutenção de softwares, em certas ocasiões, ocorreram falhas na
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documentação do sistema e, quando atingido o setor de recursos humanos, houve
rotatividade de pessoal, prejudicando, algumas vezes, o desenvolvimento dessas
tarefas.

No caso do SERVIR-INIS, as dificuldades relativas às restrições financeiras estavam
intimamente ligadas aos custos de remessa postal, aquisição de bônus e material de
consumo para prestação do serviço, além da manutenção de equipamentos
atualizados com a mais nova tecnologia de prestação do serviço. Quanto às
dificuldades referentes aos recursos humanos relacionavam-se com a necessidade
de manter o pessoal da prestação do serviço atualizado com o avanço da tecnologia
exigida.

Durante a realização da pesquisa, o CIN atravessou um período de transição. O ano
de 1997 marcou a mudança do ambiente computacional, com a migração do sistema
de grande porte para micro e adoção de novos softwares. O impacto dessa mudança
junto aos usuários deverá ser grande, pois o uso da lógica booleana no lugar da
lógica de patamar possibilitará maior flexibilidade para o sistema, permitindo entre
outras melhorias, que o usuário determine com mais clareza as alterações motivadas
a partir dos resultados novos, obtidos em seus perfis. O fluxo de produção do serviço
será agilizado, resultando em economia de tempo e esforços da equipe. Entretanto,
esse impacto não pôde ser verificado, em função da incompatibilidade temporal entre
a data da realização da pesquisa e o tempo necessário para avaliar a mudança.

Com relação aos preços praticados, apenas o SERVIR-INIS foi questionado, uma vez
que o fornecimento do SONAR-INIS é sem ônus para qualquer usuário interessado.

Verificou-se, como já descrito no item das dificuldades financeiras da promoção
nesta pesquisa que, seguindo a política adotada pelo CIN, os preços são
estabelecidos de acordo cornos estudos dos custos diretos e indiretos fornecidos à
gerência comercial da CNEN, em conformidade com a política governamental,
sempre respeitada, principalmente quando há reajustes nos preços.

Em maio de 1998 (valor do salário mínimo vigente, R$130,00), os preços das cópias
fornecidas pelo SERVIR eram: para as obtidas no país, em papel, R$4,80 até dez
páginas e R$2,70 para cada dez páginas adicionais; em microficha, R$2,30. No caso
das cópias obtidas no exterior, em papel, R$17,00 até dez páginas e R$15,00 para
cada dez páginas adicionais. Não foi realizado estudo junto aos usuários, avaliando
o impacto das mudanças de preços do SERVIR-INIS, nem das influências dessas
alterações ou mesmo das reações dos usuários sobre os preços praticados pelos
serviços concorrentes. Apesar da ausência desses estudos, os preços do SERVIR-
INIS foram julgados pelos gerentes nas entrevistas, de "baixos" por três deles e
"razoáveis" por dois.

Como os serviços estudados eram oferecidos desde a década de 70, apesar da
cooperação da equipe do Centro em fornecer informações e do empenho em
resgatar toda a documentação referente aos mesmos, algum material promocional
pode não ter sido resgatado entre os existentes nos arquivos do CIN, recuperados
para avaliação.
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Esses materiais revelam como é vendido o produto/serviço e podem oferecer um
conceito imediato e uma forma tangível, mesmo no caso de produto/serviço
intangível. Embora não sejam o produto/serviço propriamente dito, podem torná-lo
compreensível e visível ao consumidor. Para tanto é preciso saber:
a) qual o conteúdo desses materiais?
b) qual a mensagem embutida?
c) como é a embalagem?
d) quais as técnicas de comunicação e retórica utilizadas? Dentre elas, quais as
efetivas e quais as não efetivas?
e) qual o potencial do material para alcançar seu público e vender o produto/serviço?

Foram resgatados sobre o SONAR:
1- Manual de instruções (Utilização dos produtos do Centro de Informações

Nucleares em quatro módulos. Um volume, sem data)
Pesquisada a data, não mencionada na publicação, verificou-se que a impressão
ocorreu em 1976. Comentou o tratamento da informação nuclear no CIN e informou,
resumidamente, sobre os serviços prestados, apresentando os detalhes do SONAR
como sistema de disseminação seletiva de informações. Elaborado antes da adoção
do marketing pelo CIN, usou iargão biblioteconômico. Apesar da apresentação bem
cuidada, não mostrou potencial de apelo para alcançar o público e vender o
produto/serviço.

2- Manual de instruções do Sistema de Disseminação Seletiva de Informações
(SDI). 43p.

O manual não apresentou data de publicação, mas foi distribuído em 1976, pois a
carta que o acompanhava, era datada de 13 de abril de 1976. A publicação
destinava-se a fornecer orientação para o preenchimento do formulário "Dados para
formação do perfil profissional", de acordo com o convênio CNPq / CNEN, cuja
logomarca foi apresentada na capa do manual, no papel da carta e envelope.
Elaboração e apresentação bem cuidadas, linguagem técnica e bastante formal,
inclusive na redação da carta que encaminhou o manual. Não mostrou potencial de
apelo, embora sua finalidade principal fosse a de instruir ou orientar os usuários.

3- Como cadastrar-se no SONAR (setembro de 1996). Uma folha acompanhada de
formulário (SONAR personalizado) e dos volumes sobre Palavras-chave (20 p.) e
Tabela de assuntos (111 p\ no caso do SONAR-INIS.

O conjunto funcionou como manual do usuário. A logomarca do CIN foi apresentada
na folha de instruções e nas capas dos volumes de Palavras-chave e Tabelas de
assuntos, mas não apareceu no formulário. Apesar de tratar-se de material de
instruções, o slogan do CIN (informação acelera a criatividade) no cabeçalho da
folha de apresentação (Como cadastrar-se no SONAR) mostrou potencial de apelo
para o uso do produto. Foram indicados endereços, endereços eletrônicos, telefones
e nomes de pessoas que podiam esclarecer possíveis dúvidas, estimulando o
relacionamento do usuário com o Centro. O estilo de redação era descontraído e
espontâneo, sem perder a seriedade técnica necessária para uma instrução.
Elaboração e apresentação bem cuidadas, apesar de simples.
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4- SONAR personalizado (formulário). Uma folha frente e verso, acompanhando
Como cadastrar-se no SONAR (setembro de 1996), do conjunto descrito no item
anterior.

O cabeçalho do formulário incluiu o slogan (informação acelera a criatividade) do
CIN, endereço, endereço eletrônico, telefone e fax, estimulando o relacionamento e a
comunicação com os usuários. Não incluiu a logomarca do CIN. A impressão gráfica
era de boa qualidade. Considerados adequados o tipo e tamanho de letras utilizadas;
os espaços a serem preenchidos, em função da informação a ser registrada nos
diferentes campos do formulário; a legibilidade; e os títulos dos campos, funcionando
como instruções referentes à informação a ser indicada no preenchimento.

5- SONAR Disquete- Versão 2.0- Manual do usuário, outubro de 1994. 27 p.
Boa qualidade gráfica, capa cartonada, ilustrações coloridas. Incluiu a logomarca da
CNEN na capa e a do CIN, na contra capa. As ilustrações facilitavam o
entendimento, tornando claras as instruções apresentadas do manual auto-
explicativo. O estilo de redação era direto, embora o SONAR tenha sido apresentado
como serviço de disseminação seletiva de informações, jargão pouco recomendado,
passível de criar barreiras para o usuário.

6- SONAR- Perfil personalizado- solicitando opinião do usuário sobre o seu perfil
(Uma folha)

7- SONAR- Perfil personalizado: critérios na avaliação do SONAR (Uma folha)
8- SONAR- Perfil personalizado: formulário para reformulação de perfil de interesse

(Uma folha)
9- SONAR- Perfil personalizado : para saber se a reformulação do perfil foi efetivada

de acordo com a solicitação do usuário (Uma folha)
10-Um momentinho
11-Diversas comunicações sobre o SONAR, tipo circulares, conhecidas no CIN como

notificações SONAR.
O slogan do CIN (Informação acelera a criatividade) no cabeçalho das folhas sobre
o perfil personalizado do SONAR (itens 4 a 7) representou o apelo para uso do
produto. Eram indicados endereços, endereços eletrônicos e telefones, estimulando
o relacionamento do usuário com o Centro. O slogan e os endereços não se
apresentavam em "Um momentinho" nem nas diversas comunicações sobre o
SONAR (itens 8 e 9). Da mesma maneira, "Um momentinho" e as diversas
comunicações não apresentavam a logomarca do CIN, incluída nas demais
avaliadas, (itens 6 a 9). A folha denominada "Um momentinho", por ser colorida,
apresentou apelo visual, destacando-a pela cor entre os demais papéis brancos. O
estilo de redação era descontraído e espontâneo (especialmente em "Um
momentinho"), sem perder a seriedade técnica necessária na comunicação com os
usuários de uma organização da natureza do CIN. Elaboração e apresentação bem
cuidadas, apesar de simples.

12- Folder INIS (Uma folha com uma dobra)
Para cada base de dados do-SONAR foi utilizadao-mesmo formato-da folha com uma
dobra, onde em letras azuis se destacou o nome da base (no caso estudado INIS) na
parte externa e na interna o título "Assuntos", para apresentar os temas relacionados
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na folha que eram cobertos pela base em destaque. Tratava-se de material simples,
de apresentação bem cuidada, do tipo de distribuição ampla e por essa razão,
apesar da utilidade para divulgação do conteúdo da informação veiculada, tornou-se
difícil dimensionar o alcance dessa divulgação. Não incluiu logomarca do CIN.

13- Folheto de 4 p. sobre o CIN (cor pêssego)
Incluiu a logomarca do CIN na capa e contra capa, onde figurava também o slogan
(informação acelera a criatividade). Conteúdo sucinto, embora indicando atuação do
CIN; serviços e produtos destacados de acordo com as suas principais finalidades:
atualização profissional corrente (SONAR e SÚMULA)r recuperação de. informação
on-line (SUPRIR), acesso ao documento (SERVIR)- e publicação; dados sobre o
acervo, preços e como contatarcrCtN: O estila de"redação era direto; com destacada
evidência dos benefícios oferecidos pelos produtos e serviços apresentados.
Apresentação regular em relação forma de dobradura e grampeamento.

14- Folder SONAR de uma dobra (cor pêssego)
Apresentou a logomarca do CIN e incluiu endereço, telefone, fax e endereço
eletrônico para contato, estimulando a comunicação e o relacionamento com os
usuários. Indicava o que é o SONAR, os tipos de perfil e a cobertura das bases de
dados do serviço. Linguagem clara, direta e objetiva, destacando os benefícios do
serviço e oportunamente sugerindo a utilização do SERVIR, no caso de o usuário ter
interesse de acesso ao documento. Apresentação e elaboração bem cuidadas.

15-Centro de Informações Nucleares (folheto de 11 p.)
Boa qualidade gráfica, capa cartonada, ilustrado e colorido. Apresentava em
destaque a logomarca do CIN na capa. Na contra capa incluiu endereço, telefone, fax
e endereço eletrônico, estimulando a comunicação com os usuários, embora o
contraste da cor das letras com a cor da capa tenham dificultado a legibilidade
dessas informações. O slogan do CIN (Informação acelera a criatividade) intitulava
as informações sobre a atuação do Centro e seus clientes. Em seguida eram
apresentados os principais serviços, as informações sobre o trabalho cooperativo
realizado e o emprego de tecnologia pelo CIN. . Linguagem clara, direta e objetiva.
Para cada produto ou serviço relacionado apresentava em destaque sua finalidade.
Eram apresentadas em evidência frases ou slogans, enfatizando os pontos fortes de
cada serviço ou produto: SUPRIR (Eu queria saber tudo sobre ...); SONAR (O
serviço para quem não tem tempo para ler.)^ SERVIR (Nós cruzamos os sete mares
para descobrir um artigo para você.); CD-CIN (Ampliando os canais de difusão para
bases de dados brasileiras.); INIS (Inserção de literatura nacional em bases de
dados internacionais.); ETDE (Inserção de literatura nacional em bases de dados
internacionais.); Trabalho cooperativo (Quem coopera, compartilha resultados.);
Emprego de tecnologia pelo CIN (A tecnologia, criando nova cultura de uso da
informação.).

Sobre o SERVIR, foram resgatados os seguintes materiais:
1- Manual de instruções (Utilização dos produtos do Centro de Informações

Nucleares em quatro módulos. Um volume, sem data)
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Como analisado em relação aos dados referentes ao SONAR, apesar de não
identificada a data, certamente, tratou-se de material distribuído no final da década
de 70 ou início de 80. Comentava o tratamento da informação nuclear no CIN e
apresentava resumidamente os serviços prestados, destacando o SERVIR como
serviço de apoio bibliográfico de fornecimento de cópias de publicações. Utilizava
linguagem muito formal, embora não usasse jargão biblioteconômico, em relação ao
SERVIR.

2-Folder de uma dobra sobre o SERVIR (cor pêssego)
Apresentava a logomarca do CIN e incluiu endereço, telefone, fax e endereço
eletrônico para contato, estimulando a comunicação e o relacionamento com os
usuários. Indicou o que é o SERVIR, como fazer o pedido via SONAR, via SUPRIR e
de outras formas, bem como as informações sobre os preços do serviço. Linguagem
clara, direta e objetiva, destacando os benefícios. Apresentação e elaboração bem
cuidadas.

3-Marcador de livro amarelo em forma de seta sobre o SERVIR on-line
Impresso frente e verso, incluiu a logomarca e o endereço do CIN. Forma e cor
chamavam atenção pela originalidade. Apresentava os slogans "O CIN faz tudo para
que você fique bem informado" e "SERVIR on-line é mais rápido". Teve como
objetivo principal divulgar a possibilidade de acesso ao serviço via RENPAC,
apresentando instruções de procedimento e estimulando o usuário a contatar o CIN
para maiores informações.

4 Folheto de 4 p. sobre o CIN (cor pêssego)
Como analisado com relação ao SONAR, incluiu a logomarca do CIN na capa e
contra capa, onde apareceu também o slogan (informação acelera a criatividade).
Conteúdo sucinto, embora indicando atuação do CIN; serviços e produtos
destacados de acordo com as suas principais finalidades: atualização profissional
corrente (SONAR e SUMULAR recuperação-da informação on-line (SUPRIR), acesso
ao documento (SERVIR) e pubHeacão; dado&sobre^o acervo, preço&exomo contatar
o C\H. O estilo de redaçãcr era direto, com destacada evidência- dos benefícios
oferecidos pelos produtos e serviços apresentados. Apresentação regular em relação
forma de dobradura e grampeamento.

5 Centro de Informações Nucleares (folheto de 11 p.)
Conforme análise relativa ao SONAR, apresentava boa qualidade gráfica, capa
cartonada, ilustrado e colorido. Destacava a logomarca do CIN na capa. Na contra
capa incluiu endereço, telefone, fax e endereço eletrônico, estimulando a
comunicação com os usuários, embora o contraste da cor das letras com a cor da
capa tenham dificultado a legibilidade dessas informações. O slogan do CIN
(Informação acelera a criatividade) intitulava as informações sobre a atuação do
Centro e seus clientes. Em seguida eram apresentados os principais serviços, as
informações sobre o trabalho cooperativo realizado e o emprego de tecnologia pelo
CIN. Linguagem clara, direta e objetiva. Para cada produto ou serviço relacionado
apresentava em destaque sua finalidade. Eram apresentadas em evidência frases ou
slogans, enfatizando os pontos fortes de cada serviço ou produto: SUPRIR (Eu
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queria saber tudo sobre ...); SONAR (O serviço para quem não tem tempo para ler.);
SERVIR (Nós cruzamos os sete mares para descobrir um artigo para você.); CD-CIN
(Ampliando os canais de difusão para bases de dados brasileiras.); INIS (Inserção de
literatura nacional em bases de dados internacionais.); ETDE (Inserção de literatura
nacional em bases de dados internacionais.); Trabalho cooperativo (Quem coopera,
compartilha resultados.); Emprego de tecnologia pelo CIN (A tecnologia criando nova
cultura de uso da informação.).

6- Serviço de acesso ao documento. 3 p., sem data.
Apresentou informações sobre o SERVIR, funcionando como manual de instruções.
Linguagem clara, direta e informal, sem uso de jargão biblioteconômico. Alguns
títulos em evidência pelo uso da cor azul. Descrevia o serviço, com destaque para os
usuários da base de dados INIS, os procedimentos para obtenção das cópias e os
preços das mesmas. Não apresentava a logomarca do CIN, mas informava endereço,
fax, telefone, endereço eletrônico, estimulando o contato com o Centro.

7- Bilhetes padronizados.
Eram sete diferentes conteúdos de mensagens, informando o andamento do serviço,
relatando ocorrências, apresentando sugestões, solicitando esclarecimentos,
justificando situações ocorridas. Formato aproximado de 10cm por 14cm, em folhas
coloridas, linguagem clara e direta. Não incluiu logomarca do CIN. O uso da cor e do
tamanho miniaturizado podiam chamar atenção do usuário, contribuindo para agilizar
o processo de atendimento do tipo de serviço, quando o tempo é valorizado como
fator relevante.

8- Correspondência padronizada. Quatro folhas, medindo cada uma 15 cm por 21
cm.
a) Envio de sumário. Acompanhava a remessa de sumário de documento solicitado

para que o usuário selecionasse o pedido de cópia. Cor branca, letras verdes.
Incluía logomarca do CIN, endereço e telefone para contato.

b) CIN-DIDOC-SERVIR-CIRCULAR- 08. Comunicação do CIN com outras
bibliotecas. Cor pêssego, letras pretas. Incluía endereço, telefone, fax e endereço
eletrônico para contato. Não incluía logomarca do CIN.

c) Esclarecimento sobre o pedido do usuário. Cor branca, letras pretas. Como
elemento identificador, incluía o nome CIN/ SERVIR, sem a logomarca do CIN ou
informação para contato posterior.

d) Pedido de atualização de cadastro. Texto em inglês, destinado aos usuários do
exterior. Cor amarela, letras pretas. Não incluía logomarca, mas indicava
endereço, fax e endereço eletrônico para contato.

e) SERVIR Avulso - Cadastramento no SISCAD. (Formulário de 13 cm por
21 cm)

Formulário para ser preenchido pelo usuário, informando seus dados pessoais. Cor
branca, letras pretas. Boa legibilidade e tamanho adequado dos campos para
preenchimento. Alguns campos a serem preenchidos pela equipe do CIN não
apresentavam essa observação para o usuário. Isto podia deixá-lo em dúvidas,
induzindo-o ao erro. Não incluía logomarca nem endereços.
f) SERVIR- Pedido de documento. (Formulário de 15 cm por 21 cm)
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Formulário para encaminhamento do pedido de cópia do usuário. Cor branca, letras
azuis. Boa legibilidade e tamanho adequado dos campos para preenchimento. Incluiu
endereço, telefone, fax e endereço eletrônico para contato. Não incluída a
logomarca.

Acompanhando a evolução da tecnologia, as informações sobre o SONAR e o
SERVIR, assim como sobre os demais produtos e serviços oferecidos pelo CIN
podem ser encontradas, através do acesso à página inicial da CNEN na Internet
(http://www.cnen.gov.br), integradas às informações relativas ao Centro.

De modo geral, a análise dos instrumentos promocionais recuperados demonstrou
boa qualidade, pela adequação de seus conteúdos, por permitirem percepção da
mensagem embutida, pelas embalagens bem cuidadas e pela linguagem direta,
informal, clara e objetiva adotada, possibilitando tratamento individualizado e capaz
de sensibilizar o tipo de usuário dos serviços estudados.

Quanto à análise do potencial de alcance do material promocional para alcançar seu
público e vender o produto/ serviço, a Divisão de Promoção do CIN utilizava
formulários para registro de "controle de retorno" das atividades específicas de
campanhas e de relações públicas. Cada formulário registrava o programa de
relações públicas ou a campanha com um número seqüencial identificador e o ano
de realização. Eram identificados a seguir o nome do produto/ serviço; com relação
ao segmento de mercado, para quem ia e o respectivo cadastro; a forma de
distribuição; data de distribuição; total de peças distribuídas; especificação; além dos
dados de retorno, referentes à data de controle e os percentuais pessimistas e
otimistas dos totais esperados e realizados.

Aleatoriamente, alguns desses formulários foram examinados, obtendo-se
informações sobre as atividades de promoção do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS
realizadas pelo CIN.

Com relação ao SONAR-INIS:
(a) 800 peças (341 amarelas e 471 azuis, distribuídas respectivamente em novembro

de 1984 e janeiro/ fevereiro de 1985), denominadas "Favor enviar informações
detalhadas sobre o SONAR", endereçadas aos autores da BI BEN junto à carta de
notificação sobre apresentação de trabalhos no ATOMINDEX representaram
como retorno até março de 1985, 102 pedidos de material e 29 novas inscrições
no SONAR;

(b) 3400 peças denominadas "Bibliografias feitas por computador" (folder de duas
dobras, impressão off-set a duas cores: magenta e preto; fotolitos impressos na
gráfica da CNEN), distribuídas pelo correio em envelopes etiquetados para
médicos e pessoal da indústria na área de Radioproteção, em 26 de agosto de
1985, tiveram como retomo 15 novas inscrições em três meses, ou seja, até
novembro de 1985;

(c) 800 peças denominadas "Um serviço para quem tem pouco tempo para ler"
(folder feito na gráfica da CNEN) distribuído durante o II Congresso Geral de
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Energia Nuclear de 23 a 26 de abril de 1988 e 34 peças enviadas pelo correio
aos autores de pesquisas na área de Aplicações de técnicas nucleares em 16 de
setembro de 1988, sem registro do retomo obtido;

(d) peças denominadas "Se você tiver um amigo" (1390 notificações SONAR-INIS,
distribuídas em 15 de janeiro de 1987; 1459, em 31 de março de 1988 e 1230,
em 15 de maio de 1989), endereçadas aos usuários inscritos no SONAR-INIS
resultaram na remessa de 40 novos nomes em 1987, 29 em 1988 e 12 em 1989;

(e) cartas aos usuários do SONAR-INIS, explicando a alteração do formato em
sanfona para formulário contínuo, remetidas por correio em 25 de fevereiro de
1994;

(f) cartas personalizadas, apelidadas no CIN de "mídia vip", remetidas pelo correio
em 7 de março de 1994, oferecendo o SONAR-INIS aos pesquisadores ou
técnicos, que são contatados após a identificação de seus nomes em jornais,
revistas e assemelhados, quando são citados em destaque, ou emitem opiniões
sobre temas do escopo de atuação do CIN (sem registro de retorno);

(g) o ano de 1995 foi registrado como de ampla divulgação do sistema INIS pelos
seus 25 anos de existência, concomitantemente ao jubileu de prata do CIN;

(h) 956 cartas denominadas "Um momentinho", endereçadas por correio aos
usuários do SONAR-INIS em maio de 1995 (sem registro de retomo);

(i) 500 folders incluídos nas pastas dos congressistas da I Jornada Pernambucana
de Radiologia de 6 de junho de 1995 (sem registro do retorno);

(j) estudo de usuários INIS cadastrados no SISCAD: carta e questionário,
distribuídos pelo correio em 22 de agosto de 1995 (os resultados da pesquisa
foram divulgados, embora no formulário de controle não constem os registros do
retorno).

Relativos à promoção do SERVIR-INIS:
(a) 575 tabelas de preços, distribuídas aos usuários do SONAR, que pagam pelo

SERVIR, em março de 1994 pelo correio (sem registro de retorno);
(b) Notificação SONAR-INIS 2/94, distribuídas em 15 de abril de 1994, oferecendo o

serviço SERVIR;
(c) 390 cartas com formulário do SERVIR avulso e tabela de preços, remetidas pelo

correio em 15 de abril de 1994, aos usuários ativos de empresas privadas,
registrados no SISCAD (sem registro de retorno);

(d) Notificação SONAR-INIS 03/94, distribuída em 19 de maio de 1994 aos usuários
do SONAR-INIS, informando o uso do SERVIR via Rede Nacional de Pesquisa
(RNP);

(e) Cartazes afixados nos quadros de avisos do prédio da sede da CNEN, em 1995,
divulgando o SERVIR para os alunos de cursos de especialização, mestrado e
doutorado (sem registro de retorno).

Observou-se, em certos casos, que o retorno do esforço promocional era quase
impossível de ser verificado. Como saber se o usuário procurou o SERVIR por ter
visto um cartaz afixado no mural de avisos? Não existe garantia de que essa
informação seja fornecida espontaneamente pelo usuário, nem mesmo que possa ser
obtida pelo funcionário de atendimento. Ainda assim, mesmo que nos formulários,
nem sempre estejam registrados os resultados obtidos, o registro dessas atividades é
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importante para auxiliar no planejamento de futuros materiais promocionais,
contribuindo com informações para o dimensionamento e sistematização de novas
peças a partir de experiências anteriores.

Apenas alguns formulários de controle registravam informações sobre os custos.
Essas informações são de grande utilidade, principalmente na ocasião em que o
orçamento é preparado.

Analisadas as atividades promocionais, foi possível conferir seu impacto junto aos
usuários reais do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS, ou seja, aqueles que usavam,
efetivamente, os dois serviços, independentemente da freqüência desse uso.

9. 5 Impacto junto aos usuários
Nesta pesquisa, não foram considerados os usuários potenciais, classificados nessa
categoria aqueles que poderiam estar usando qualquer um ou mesmo os dois
serviços, mas não os usavam, porque assim decidiram ou por desconhecerem a
oferta do CIN, não foram considerados.

Levando-se em conta apenas os usuários reais do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS,
apresentam-se a seguir as características desse universo.

9. 5.1 Características dosoisuários reais do SQNAR-INIS e do SERVIR-INIS
Como esclarecido no item sobre a metodologia desta pesquisa, um dos respondentes
devolveu o questionário sem a capa de identificação. Por esse motivo, como a
categorização do universo foi pesquisada no SISCAD, a ausência de informações
identificadoras do respondente impediu a busca de seus dados pessoais nos
registros cadastrais do CIN.

Entre os usuários reais predominavam os internos (n=87; 71,3%), dos quais 9 (7.4%)
trabalhavam no mesmo prédio do CIN e 78 (63,9%) em outros órgãos vinculados à
CNEN. Os usuários externos, de instituições sem vínculo com a CNEN eram 35
(28,6%).

A tabela 1 apresenta a distribuição desses usuários segundo a instituição a que
pertenciam.
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Tabela 1: Usuários por instituição

INSTITUIÇÃO
Tipo

CNENe
vinculados

Nome

CNEN
CDTN
COLAB
IEN
IPEN
IRQ

TOTAL
Universidade
Faculdades

Faculdade Engenharia Química Lorena
PUC RJ
UFBA
UFCE
UFMG
UFPB
UFPE
UFRGS
UFRJ
UFRJ / COPPE
UNB
UNESP-Botucatu
UNICAWP
USP

TOTAL
Outras ABACC

CBPF
CENA
CTA
CTMSP
Clínica Patologia Diagnósticos
FURNAS
Hospitaf Centraf Exército
IBQN
IPT
Instituto Ofir Loiola
NUCLEN
(Não identificada)

TOTAL

TOTAL GERAL

USUÁRIOS
N°
9
3
1
4
54
16
87

1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1 J

1
1
1
17

1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
3
1

18

122

%

7,4
2,5
0,8
3,3

44,3
13,1
71,3

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0.8
1,6
2,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
13,9

0,8
0,8
0,8
0,8
2,5
0,8
1,6
0,8
0,8
0,8
0,8
2,5
0,8
14,7

100

A tipologia das organizações em que trabalhavam os usuários distribuiu o universo,
indicando 66,4% (n=81) em laboratórios de pesquisa e desenvolvimento; 13,9%
(n=17) em universidades e faculdades; 8,1% (n=10) em atividades de
regulamentação e administração do serviço público^ 3,2% na área de engenharia
(n=4); 2,5% (n=3) em atividades na área do governo executivo; o mesmo percentual
(2,5%) na área médica (n=3) e de energia elétrica (n=3); e 0,8% (n=1) em centro de
pesquisa.
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Como esperado, a área de interesse da atuação de maior parte dos usuários era
Energia Nuclear, totalizando 78,5% (n=95) do universo pesquisado. Entre os demais,
14% (n=17) na área de Educação; 1 J% (n=2) tanto na área de Medicina, quanto na
Engenharia Elétrica (n=2), e na Ciência e Tecnologia (n=2); 0,8% (n=1) nas áreas de
Engenharia (n=1), na Física (n=1) e na Engenharia Aeroespacial (n=1).

Segundo a profissão, os usuários reais do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS se
apresentavam de acordo com a distribuição indicada no gráfico da figura 17.

Não resp. (1,6%)

médico (3,3%)

advogado (0,8%)

veterinário (0,8%)

agrônomo (0,8%)

l_ biólogo (9,2%)

químico (14,2%) / ^ L p S f j __ ̂ M ^
psicólogo (0,8%) Jf - - ^ L T B " , j É i Í i i i k
professor (1,7%)

geólogo (1,7%)

f ' - ̂ ^ L V I 1'rillilliflliiiiniiiíiiiffl̂
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físico (27,5%) \ ^ _ i\

— . »-

mmmmm
IIIIIHIIillHIIIIll^B" engenheiro (35,8%)
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—

\ \ ^ ^ estatístico (0,8%)

estudante C0,8%)

farmacêutico (1,7%)

Fig.17 : Usuários segundo a profissão

As áreas de formação profissional mais freqüentes entre os usuários eram a
Engenharia (n=43), a Física (n=33) e a Química Cn=14t2%).

No exercício
n=51) eram
desenvolviam
chefe, diretor,
definiram-se
envolvimento
respondentes

de suas atividades, grande parte desses profissionais (43,6% sendo
pesquisadores. Entre os demais, 30,8% (n=36) dos usuários
seus trabalhos em cargos técnicos e 9,4% (n=12), atuando como
coordenador ou assessor; 11J % (n=13) eram professores; 5,2% (n=6)
como bolsistas(n=5) e mestrando (n=1), demonstrando possível
com a pesquisa no exercício de suas funções. Cinco (4t1%)

deixaram de informar o cargo exercido.

Grande parte dos usuários estava localizada nos estados de São Paulo (n=64=
52,5% sendo 59 na capital e em Botucatu, Campinas, Lorena, Piracicaba e São José
dos Campos, um usuário por cidade) e Rio de Janeiro (n=43=35,2%); alguns, em
Minas Gerais (n=5=4,1%; sendo quatro na capital e um em Poços de Caldas), Rio
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Grande do Sul (n=3=2,5% em Porto Alegre) e Pernambuco (n=2=1,6% em Recife).
Na Bahia, Ceará, Distrito Federal, Pará e Paraíba.havia apenas um usuário por
estado, sempre localizado na capital.

0 fluxo do cadastramento dos usuários do universo pesquisado no SONAR-INIS
pode ser observado na figura 18. Sua correspondência com as fases de atuação do
CIN, descritas por Sayão & Barros (1995) confirmou e tornou claro o entendimento
da evolução do Centro em função da orientação mercadológica.

Segundo os autores (Sayão & Barros, 1995), a fase inicial do CIN (1970 a 1979) foi
marcada pela responsabilidade do Centro na coleta e tratamento técnico da literatura
relativa à área nuclear no País e pela disseminação dos serviços gerados a partir da
base de dados produzida pela reunião das informações de todos os países membros
do INIS. Comparando-se as datas de inscrição de 1974 a 1979 e o número de
usuários (n=10) inscritos é possível confirmar a linha de atuação, definida pelos
autores. Nesta fase o Centro concentrava sua atividade no processamento técnico
para garantir a estrutura dos produtos e serviços, o que pode explicar o relativamente
baixo número de inscrições no SONAR-INIS.

A partir da década de 80, começou a segunda fase do CIN, descrita por Sayão &
Barros (1995) e caracterizada pela ampliação do escopo de atuação das bases de
dados. Essa característica, uma vez que os serviços estudados fundamentavam-se,
somente na base de dados INIS, aparentemente, não apresentaria relação com o
fluxo de inscrições no SONAR-INIS de 1981 a 1989. Entretanto, os autores (Sayão &
Barros, 1995) asseguraram que, essa fase marcou o início da atuação do CIN
voltada para o mercado, quando foram lançados os fundamentos para um modelo de
marketing, que mais tarde se tornou recurso metodológico dos mais importantes do
Centro. Tal orientação corresponde ao significativo aumento de novas inscrições no
universo pesquisado, que totalizaram 78 nesse período. Assim, notou-se que o
acréscimo, entendido como benefício advindo da orientação mercadológica, pode
indicar tendência de aceitação da efetividade da adoção de técnicas mercadológicas
pelas unidades de informação.

Na terceira fase de atuação, considerada a partir da década de 90, de acordo com
Sayão & Barros (1995), o CIN passou a utilizar, intensamente, as redes de
comunicação, atuando literalmente em rede e tornando seus recursos informacionais
disponíveis a qualquer cidadão que possuísse linha telefônica e microcomputador.
Durante essa fase, atendendo aos objetivos desta pesquisa, foram verificadas
inscrições registradas no SISCAD, apenas entre o período de 1990 a 1993 (n=30
novos usuários do SONAR-INIS). Como esse período corresponde a menos da
metade da década, tratando-se de tão curto tempo, ficou inviabilizada a
correspondência entre a ênfase das fases do CIN e o número de novas inscrições do
SONAR-INIS, de modo conclusivo.
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Fig.18 : Usuários por data de cadastramento SONAR-INIS

Pesquisadas possíveis razões das quedas de inscrições, observadas em 1986 e
1991, algumas explicações, possivelmente, justificavam os fatos. Em 1986, o CIN
realizou amplo trabalho de conferência dos dados cadastrais, sendo confirmadas
apenas as inscrições cujos usuários responderam às correspondências enviadas. O
ano de 1991 marcou a cobrança do SERVIR-INIS, quando até aquela data, as cópias
dos usuários do SONAR-INIS não eram cobradas, mesmo para os usuários de
instituições não vinculadas à CNEN. O procedimento não foi bem compreendido logo
no início da implantação, ocasionando queda de inscrições no SONAR-INIS.

Com relação ao uso do SERVIR-INIS, segundo o controle estatístico feito pela
biblioteca do CIN, em 1996 foram solicitadas 4128 cópias. No ano de 1997, este total
reduziu-se para 1335. Embora exista correlação pareada entre os dados, observada
pela queda na freqüência de uso de 1996 para o ano seguinte, a avaliação do uso
por esse tipo de estatística não expressa qualitativamente o uso feito, pois não foi
considerada a satisfação do usuário, em função do conteúdo informativo e da
confiança na informação recebida, conceitos valorizados pelos usuários como
importantes, no caso de precisarem pagar pelo serviço.

Conhecidas as características do universo de usuários reais do SONAR-INIS e do
SERVIR-INIS, serão reveladas suas opiniões sobre as atividades promocionais
desenvolvidas.
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9. 6 Análise segundo os pressupostos da pesquisa
A partir dos pressupostos de pesquisa é apresentada a seguir análise das opiniões
dos usuários, segundo suas respostas aos questionários remetidos pelo correio.

9. 6.1 Primeiro pressuposto
O primeiro pressuposto afirmava que:
"a maioria dos usuários tomou conhecimento do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS pela
primeira vez por meio de circulares ou cartas remetidas pelo CIN."

A primeira pergunta do questionário indagava sobre a forma pela qual o usuário teria
tomado conhecimento pela primeira vez do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS e foi
respondida por 120 (98,4%) usuários, com relação ao primeiro serviço e por 110
(90,2%), quanto ao segundo.

Para ambos serviços, os percentuais correspondentes às opções de respostas sobre
essas formas pode ser observado nas figuras 19 e 20.

Entre os respondentes, com relação ao SONAR-INIS, 4,2% (n=5) indicaram outras
formas não relacionadas como alternativas de respostas da questão, tais como:
durante o curso de mestrado, pelo orientador^ em congresso, sendo que dois deles
informaram não se lembrar de como haviam conhecido o serviço.

outra

4,2%

colega

24,2%

biblioteca

25,8%

carta

27,5%

demonstração bibliot

12,5%

demonstração evento

,&%_

folder

1,7%

noticiário

2,5%

palestra

,8%

Fig. 19 : Formas do primeiro conhecimento do SONAR-INIS
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carta

38,2%

demonstração bibliot

10,0%

folder

,9%

noticiário

1,8%

Fig.20: Formas do primeiro conhecimento do SERVIR-INIS

Historicamente, nossas bibliotecas não se destacaram quanto à divulgação dos
produtos e serviços de informação no Brasil. Apesar disso, no caso de ambos
serviços estudados, a atuação dessas organizações, nas instituições em que os
usuários trabalhavam, foi reconhecida pelo universo pesquisado, em termos da
divulgação dos serviços estudados. Tanto como locais do primeiro conhecimento dos
serviços e outras vezes por realizarem demonstração, as bibliotecas foram indicadas
de modo significativo.

Entretanto, as circulares ou cartas do CIN (SONAR=25,8% e SERVIR=32,7%)
apresentaram o maior percentual de ocorrência para o primeiro conhecimento de
ambos serviços entre as alternativas apontadas (SONAR=27,5% e SERVIR=38,2%).

Assim, realizando-se o teste de proporção ao considerar as respostas referentes ao
SONAR-INIS, temos:
Ho: P = 0,51
H1: P<0,51
Temos P = 33/120 = 0,27
Calculando-se: z = (0,27- 0,51) / V (0,27 (1 - 0,27) / 33)"'= -0,24 / 0,077 = -3,11
Comparando-se z com-1,645 rejeita-se Ho, pois z < -1,645 e aceita-se H1.
Logo, o pressuposto foi rejeitado, com relação ao SONAR-INIS.
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Realizando-se o teste para os resultados referentes ao SERVIR-INIS, temos:
Ho: P = 0,51
H1: P<0,51
Temos P = 42/110 = 0,38
Calculando-se: z = (0,38- 0,51) / V (0,38 (1 - 0,38) / 42)'= -0,13 / 0,072 = -0,07
Comparando-se z com -1,645 aceita-se Ho, pois z > -1,645
Logo, o valor 38,2% na amostra considerada para o SERVIR-INIS é equivalente,
estatisticamente, à maioria dos usuários.

Assim, o pressuposto de pesquisa foi rejeitado em relação ao SONAR-INIS, embora
seja possível afirmar, com 95% de confiança, que "a maioria dos usuários tomou
conhecimento do SERVIR-INIS pela primeira vez por meio de circulares ou cartas
remetidas pelo CIN."

Sobre a forma do primeiro conhecimento, nos 120 (98,4%) registros de usuários no
SISCAD a respeito desse assunto, para ambos serviços, as informações revelavam
que 50,8% (n=61) haviam conhecido os referentes serviços por meio da biblioteca,
38,3% (n=46) por outros meios não mencionados nos registros, 6,7% (n=6) tomaram
conhecimento por meio de amigos e 4,2% (n=5) através de mala direta.

A comparação entre os registros do SISCAD e os resultados apurados pelas
respostas aos questionários ficou prejudicada. As categorias de respostas não eram
idênticas e os percentuais não puderam ser confirmados. Além disso, entre os 122
usuários do universo pesquisado, 80 (65,5%) haviam tomado conhecimento do
SONAR-INIS há dez anos ou mais, fato que, por esquecimento ou equívocos
mnemónicos dos respondentes, pode ter ocasionado resposta equivocada.

Outro fator interferente deste contexto é a diversidade de instrumentos promocionais
possíveis de serem considerados, que também pode gerar ambigüidade nas
respostas.

9. 6. 2 Segundo pressuposto
Como segundo pressuposto, indicou-se que:
"a razão mais importante para o uso do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS é a
confiabilidade da informação recebida."

A terceira questão indagou sobre a razão mais importante para usar o SONAR-INIS
(item "a") e o SERVIR-INIS (item ub"). O item "a" foi respondido por 109 (89,3%)
usuários e o item "b" por 104 (85,2%), de acordo com as freqüências indicadas nas
figuras 21 e 22, respectivamente ao SONAR e ao SERVIR.

Com relação ao SONAR-INIS, quatro (3,7%) respondentes apontaram outra razão
como mais importante para o uso do serviço, justificando o uso porque: "são
recuperadas referências bibliográficas que outros serviços de busca não recuperam";
"as informações são relacionadas à área nuclear"; "utilizo como meio complementar,
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para tomar conhecimento de relatórios técnicos em assuntos do meu interesse" e por
considerar o SONAR "um banco de dados completo e atualizado na área das
radiações".
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confiança 20,2% conforto 56% outra 3,7%

Fig. 21 : Razão uso SONAR

Quanto ao SERVIR-INIS, dois (1,9%) usuários apontaram outra razão importante
para o uso do serviço. Um deles justificou o uso "pelas informações relacionadas à
área nuclear" e o outro apresentou uma declaração pouco compreensível, quando
informou: "não utilizo o serviço diretamente".

Na mesma questão, a conveniência e facilidade de acesso aos serviços foram
apontadas como mais importante razão para o uso dos serviços por 61 (56%)
usuários do SONAR-INIS e 63 (60,6%) do SERVIR-INIS.

A confiança nos produtos e serviços de informação do CIN foi apontada como a mais
importante razão para o uso do SONAR-INIS por 22 (20,2%) usuários e para o
SERVIR-INIS por 14 (13,5%) usuários.
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Fig. 22: Razão uso SERVIR

Entretanto, foi possível afirmar, com 95% de confiança, a partir da verificação
realizada pela análise das respostas apresentadas, que as proporções verdadeiras
relativas à conveniência e facilidade de acesso aos serviços estudados estão dentro
do intervalo de confiança (0,461 ; 0,658) para o SONAR-INIS e (0,507 ; 0,704) para o
SERVIR-INIS.

A partir desses dados, utilizando-se o teste de proporção, os valores observados na
amostra (0,56 para o SONAR-INIS e 0,606 para o SERVIR-INIS) foram comparados
com 0,5 por ser esse o limite mínimo para considerar que a maioria dos
respondentes considerou conveniência e facilidade de acesso como razão mais
importante para o uso dos serviços.

Assim, rejeitou-se o pressuposto de pesquisa de que a razão mais importante para o
uso do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS é a confiabilidade da informação recebida,
mas é possível afirmar com 95% de confiança que a conveniência e facilidade de
acesso são a razão mais importante para o uso dos referidos serviços pela maioria
de seus usuários.

Questionando o uso dos serviçosL na segunda questão, sobre a importância do
conteúdo informativo dos mesmos, 119 (97,5%) usuários manifestaram-se a respeito
do SONAR. Desses, 47 (39J5) consideraram o serviço como principal fonte de
atualização no desenvolvimento de suas atividades profissionais e 72 (60,5%)
tiveram opinião contrária, indicando o SONAR como uma das fontes entre outras, ou
justificando, pelas características específicas da sua área de atuação, a necessidade
de buscar outros recursos mais adequados.
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Apresentaram resultados diferentes as tabelas 2 e 3, que relacionaram as opiniões
dos usuários sobre a mais importante razão para utilizar os serviços com a
possibilidade de indicá-los como principal fonte de atualização no desenvolvimento
das atividades profissionais (SONAR) ou como principal serviço de acesso aos
documentos de interesse (SERVIR), levando em conta a importância dos seus
conteúdos informativos.

Tabela 2 : Razão uso SONAR versus Importância conteúdo informativo

Razão uso

Grátis
Confiança

Desconhece outro
Conforto

Conteúdo
Outra razão

TOTAL

Importância conteúdo?

Não
N°
10
13
1

33
1
4

62

%

76,9
61,9
25

55,9
20
100
58,5

Sim
N°
3
8
3

26
4

44

%
23,1
38,1
75

44,1
80

41,5

Total

N°
13
21
4

59
5
4

106

%

100
100
100
100
100
100
100

Tabela 3: Razão uso SERVIR versus Importância do conteúdo informativo

Razão uso

Preço
Confiança

Desconhece outro
Outro ruim

Conforto
Conteúdo

Outra razão
TOTAL

Importância conteúdo?

Não
N°
5
9
5
1

28
2
1

51

%
100
64,3
71,4
100
45,9
18,2
50

50,5

Sim
N°

5
2

33
9
1

50

%

35,7
28,6

54,1
81,8
50

49,5

Total

N°

5
14
7
1

61
11
2

101

%

100
100
100
100
100
100
100
100

No caso do SONAR, a maior incidência de usuários (n=33) admitiu o conforto como
razão mais importante para o uso e não considerou o serviço como principal fonte de
atualização. Quanto ao SERVIR, o mesmo número de usuários (n=33) que no
SONAR admitiu o conforto como razão mais importante para o seu uso, embora,
contrariamente aos usuários do outro serviço, o SERVIR tivesse sido considerado o
principal serviço de acesso aos documentos de interesse.
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9. 6. 3 Terceiro pressuposto
0 enunciado do terceiro pressuposto partia do princípio de que:
"na opinião dos usuários do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS, a adequação desses
serviços aos seus interesses de informação é o critério mais importante do
atendimento."

As perguntas 4 e 5 solicitavam aos usuários a classificação da importância dos
critérios de procedimentos, visando o adequado atendimento do SONAR-INIS e do
SERVIR-INIS. A importância poderia variar entre pouca e muita, medida na escala de
1 a 5. Foram listados oito diferentes procedimentos, constando entre eles a
adequação do serviço aos interesses dos usuários. O respectivo item foi respondido
por 117 (95,9) usuários do SONAR-INIS e por 113 (92,6%) do SERVIR-INIS.

Para facilitar a análise, as respostas indicando nível de importância 1 e 2 na escala
foram agrupadas, bem como as que indicaram os níveis 4 e 5, passando-se a
considerar três opções de respostas: pouca (1 e 2 da escala anterior), média (3 da
escala anterior) e muita (4 e 5 da escala anterior).

Dos respondentes, 76,1% (n=89) e 77% (n=87)l respectivamente sobre o SONAR-
INIS e o SERVIR-INIS, classificaram como muito importante a adequação desses
serviços aos seus interesses.

É possível afirmar, com 95%^ de confiança, a_ partir da verificação, realizada^pela
análise das respostas apresentadas^ que-as-proporções verdadeiras-relativas à
adequação do SONAR-INIS e der SERVtR-INIS aos~ interessem de informaçãa <ios
usuários são o critério mais importante do atendimento desses serviços, estando
dentro do intervalo de confiança (0,662 ; 0,859). para o SONAR-INIS e (0,671 ; 0,868)
para o SERVIR-INIS.

A partir desses dados, realizando-se o teste de proporção, os valores observados na
amostra (0,761 para o SONAR-INIS e 0,77 para o SERVIR-INIS) foram comparados
com 0,5 por ser esse o limite mínimo para considerar que a maioria dos usuários do
SONAR-INIS e do SERVIR-INIS considerou a adequação desses serviços aos seus
interesses de informação como critério mais importante do atendimento desses
serviços.

Para ambos serviços o teste permitiu afirmar que a proporção verdadeira é maior que
0,5 e portanto o pressuposto de pesquisa pode ser considerado válido.

A opinião dos usuários sobre a importância dos demais critérios, considerando o
atendimento adequado do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS relacionados na quarta e
na quinta questões, foram comparadas com as respostas dos usuários sobre a razão
do uso dos serviços, indagada na terceira questão.

As tabelas 4 e 5 refletiram essas opiniões, mostrando diferentes situações entre os
dois serviços.
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Tabela 4: Razão uso

CRITÉRIOS

ATENDIMENTO

EQUIPE
Pouca
Média
Muita
Total

ADEQUAÇÃO
Pouca
Média
Muita
Total

PRAZO
Pouca
Média
Muita
Total

OUVIR
CRÍTICAS
Pouca
Média
Muita
Total

INSTRUÇÃO
Pouca
Média
Muita
Total

BENEFICIO
Pouca
Média
Muita
Total

RESPOSTA
Pouca
Média
Muita
Total

SATISFAÇÃO
Pouca
Média
Muita
Total

SONAR x Importância critérios de atendimento
RAZÃO USO SONAR

grátis
N°

3
9
12

1

1
10
12

1

4
7
12

1
11
12

1

4
7
12

2

5
5
12

5
7
12

7
1
13

%

15,8
10,6
11,3

16,7

5,6
12,3
11,4

12,5

20
6,9
11,2

3,6
16,7
11,3

4,8

16
11,5
11,2

12,5

17,9
8,2
11,4

16,7
11,5
11,4

20
30,3

11,9

confiança

N°

3
18
21

2

2
18
22

1

3
17

21

1

&
1&
22

1

5
16
22

4

2
14
20

2

2
17
21

3

1
22

%-

15,8
.21,2
19t8

3-3-, 3

1T,T
22,2
21

1Z5-
15-

2t,5
"T9",6"

8,3

17,9-
24,2
2O;&

4,8

20

26,2.
20,6-

25"

7,1
23
19

-K.3

6T
27,9
20

2Ü

8T»

-3OT3-

2o;z

desco-
nhece
outro

N"

T

1

2
4

r
3
4

1

3"
4

2

u t
1-
4

2

1

. 1
4

2

2

4

2

r
1
4

. t

-
4

%

50

5,3
2,4
3V8

5,6
3,7
3,8

12,5

3,8
3,7

16,7

3,6
- 1.5
-3 ,8

9,5

4
- "U6

3,7

T2,5

3,3

3,8

14,3
3,3
1,6
3,8

.6.7
2,9

3,7

conforto

T

9
50

60

3

13
42
58

4

13
44

6T

9

16-
34

- 59-

15

13
32.
60-

r
16
34

60

9-

m
31
59

11

2€h

r
6T

°Xr

50"

47,4
58,8
56,6

50

72,2
51,9
55,2

sã
65

55,7
5T

75

-57.1-
-54-,5-
5^,7

"71,4

52

52A
56,1-

" 50"

64,3
55,7

57J

64,3-

63-,3
50,9
56,2

-73A

•57-.1-
30^"
56"

conteúdo

3
2
5

5
5

. X

4
5

4
\
&

1

2
2.
5-

-

2
3
5

-1-

2
2
5

-

%

15,8
2,4

4,7

6,2
4,8

1,5

5,1
4,7

14,9

1,5
4,7

4,8

8
. 3,3

4,7

7,1
4,9

. 4 , 8

7,1

6,7
3,3
4.8

8,6

4,6

outra
razão

N°

4
4

1
3
4

4
4

1
3
4

1

3
4

1

3
4

1
3
4

1

4

- %

4,7

3,8

5,6
3,7
3,8

r 5,1
3,7

3,6
4,5
3,fr

4,8

4.9
-3,7

3,8

4,9
3V8

3-3

4,9
3,8

-

2,9

3,7

TOTAL

W°

2

19
85
106

6

T8
81
105

a
26

- 79"
T0T

12

28-
6&

21

25

. 61
107

16

28

61
105

14

30
61
105

. 15-
36-
3̂

TOF

%

100

100
100
100

100

100
100
100

100

100
100

100

100

100
100
100

100

100
100
100

100

100

100

100

100

100
100
100

100

100
100
100

Nota: Tabela com totais diferentes e percentuais calculados por linha
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Tabela 5: Razão uso SERVIR x Importância critérios de atendimento

CRITÉ-
RIOS

ATENDI-
MENTO

RESPOSTA
Pouca
Média
Muita
Total

PRAZO
Pouca
Média
Muita
Total

EQUIPE
Pouca
Média
Muita
Total

ADEQUA
ÇÃO
Pouca
Média
Muita
Total

INSTRU
ÇÃO
Pouca
Média
Muita
Total

OUVIR
CRÍTICA
Pouca
Média
Muita
Total

SATISFA
ÇÃO
Pouca
Média
Muita
Total

BENEFI
CIO
Pouca
Média
Muita
Total

RAZÃO USO SERVIR
preço

N°

3
1
4

4
4

1
3
4

2
2
4

2
2
4

2
2
4

4

4

3
1
4

%

9,4
1,9
4,1

4,9
3,9

5,9
3,7
4

14,3
2,6
4

9,1
3,2
4

6,5
3,4
4

13,3

4

12,5
1,7
4

confi-
ança

N°

1
2
10
13

2
12
14

1
13
14

1
1
12
14

2
11
13

4
10
14

1

3
10
14

2

2
9
13

%

8,a
6,3
18,5
13,3

16,7
14,6
13,7

5,S
16
13,9

11,1

7,1
15,4
13,9

9,1
17,7
13

12,9
16,9-
14

7,7
10
17,2
13,9

11,1

8,3
15,5
13

desco-
nhece
outro

N°

3
t
3
7

1

6
7

1
2
4
7

t

5
7

4

3
7

3
t

.3-
7

1

-5
6"

3

1
3
7

%

2fr
3,1
5,6
7,1

12,5

7,3
6,9

33J
t-ua
4,a
6,9-

22,2

6,4"
6; 9

25

4,8
7

30
3,2
5,1
7

7,7

8;&
5,9

16,7

4,2
5,2
7

outro
ruim

N°

1

t

1
1

t

i

1
T

1
1

1

1

i

1

1

1

%

3,1

t

1,2
1

5.9

1

t3-
T

1,6
1

3,2

1

3; 3"
-

r

4,2

1

conforto

N°

&
2tt
35-

e&

5
6
52
63

1

a
53.
62

4
tÜ"
4fr

8
15
39
62

6
1B
37
61

9
20-
34"
63"

10

14
38
62

%

41,7-
62,&
64, &
6t,2

62,5
50
63,4
61,8

33,3
4I r1
65,4-
61,4

44,4-

7t,4-
61,5
6T,4

50
68,2
62,9
62

60
58,1
62,7
61

69,2
66; 7
5&;6
62;4

55,6

58,3
65,5
62

conteú-
do

N°

3
5
4
12

2
4
6
12

1
4
7
12

2
1
9
12

4
3
5
12

1
5
6
12

2
2
8
12

3

3
6
12

%

25
15,6
7,4
12,2

25
33,3
7,3
11,8

33,3
23,5
8,6
11,9-

22,2
7,1
11,5
11,9-

25
13,6
8,1
12

10
16,1
10,2
12

15,4
6,7
13,8-
11,9

16,7

12,5
10,3
12

outra

N°

1
1

1
1

1
1

t
T

1
1

1
1

r
1

1
1

%

r,&
t

1,2
1

1,2
-1

1,3
1,3

-

1,6
1

1,7
1

1,7
-1

1,7
1

TOTAL

N°

12
32
54
9S

8
12
82
102

3
17
81
101

9
14
7fr
10T

16
22
62
100

10
31
59
100-

30
58-
101

18

24
58
100

%

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100

100
100
100

Nota: Tabela com totais diferentes e percentuais calculados por linha
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A opinião dos gerentes do CIN sobre a importância dos critérios a serem
considerados para o adequado atendimento do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS
também foi indagada nas entrevistas pela questão 32.

Com relação ao SONAR-INIS, três gerentes indicaram em primeiro lugar em
importância para o adequado atendimento saber a satisfação do usuário com as
informações recebidas. Um deles considerou a remessa de instruções e outro, o
cumprimento de prazos. Em segundo lugar de importância, por dois gerentes foi
indicada a adequação dos serviços aos interesses dos usuários, e per um gerente
tanto treinamento da equipe, quanto o cumprimento de prazos e saber sobre a
satisfação com as informações recebidas. Tanto a importância de ouvir críticas,
quanto o treinamento da equipe foram votadas em terceiro lugar por dois gerentes,
cada um dos critérios, tendo um gerente mencionado a evidência de benefícios para
o mesmo lugar de importância. Em quarto lugar de importância a adequação aos
interesses dos usuários foi lembrada por dois gerentes, sendo os critérios referentes
à remessa de instruções, ao cumprimento de prazos e a ouvir críticas lembrados
cada um deles por um gerente. Cinco diferentes critérios foram indicados para o
quinto lugar de importância, cada um por um dos gerentes: cumprimento de prazos,
remessa de instruções, adequação aos interesses dos usuários, treinamento da
equipe e evidência de benefícios. No sexto lugar, dois gerentes votaram pela
importância de ouvir críticas, sendo lembrados por um gerente tanto o cumprimento
de prazos, quanto o treinamento da equipe e a evidência de benefícios. Em último
lugar, dois gerentes indicaram a evidência de benefícios e outros dois, a remessa de
instruções, tendo como critério relativo saber a satisfação sobre as informações
recebidas.

A respeito do SERVIR, a maior importância foi considerada por três gerentes para o
cumprimento de prazos, sendo lembradas também por um gerente a remessa de
instruções e por outro, a satisfação com as informações recebidas pelos usuários.
Em segundo lugar de importância, dois gerentes indicaram a satisfação com as
informações recebidas, sendo apontados por um, tanto o cumprimento de prazos,
quanto a remessa de instruções e o treinamento da equipe. Dois gerentes votaram
pela importância de ouvir críticas em terceiro lugar, e os demais, cada um indicou um
critério diferente, lembrando a evidência de benefícios, o treinamento da equipe e a
satisfação com as informações recebidas. O quarto lugar ficou dividido entre a
adequação aos interesses com três votos e ouvir críticas, com dois. A remessa de
instruções e a adequação aos interesses dos usuários ficaram em quinto lugar de
importância, seguidos do treinamento da equipe, com um voto. O sexto lugar dividiu
as opiniões entre evidência de benefícios e treinamento da equipe, com três votos e
dois, respectivamente. Em último lugar, cada gerente indicou um critério diferente,
sendo lembrados o cumprimento de prazos, a satisfação com as informações
recebidas, a remessa de instruções, ouvir críticas e evidência de benefícios.

Sobre a freqüência de indagação adotada pelo CIN (questão 6) para saber a opinião
dos usuários a respeito do atendimento do SONAR, sua satisfação com as
informações recebidas, suas necessidades e interesses informacionais, sugestões,
críticas, ou reclamações, houve grande incidência de respostas, indicando a opção
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"não lembro" para cada item (atendimento; 121 respondentes, n=86, 71,1%;
satisfação: 121 respondentes, n= 88, 72,7%; necessidades: 120 respondentes, n=78,
65%; sugestões: 118 respondentes, n=89, 75,4%).

Estas ocorrências relacionaram-se não apenas à falta de lembrança sobre o fato,
mas evidenciaram coerência em relação à falta de regularidade e sistemática de
freqüência do CIN nessas indagações. Com referência às necessidades de
informação são praticamente inexistentes os questionamentos específicos dessa
temática. De acordo com as declarações dos gerentes (questão 24 da entrevista), o
CIN já realizou um estudo sobre esse assunto relativo ao SONAR em 1994. Apesar
disso, procura atender às reivindicações apresentadas pelos usuários. De modo
geral, não os contata regular e sistematicamente com esta finalidade.

Na mesma questão (n° 6), a freqüência de indagação do CIN registrada pela
alternativa de resposta "outra", os usuários a definiram: nunca, esporádica, rara,
irregular, ocasional, aleatória ou quando é modificado o perfil, Essas respostas
também refletiram a situação do CIN relativa às indagações realizadas com os
objetivos mencionados, conforme descrição feita pelos gerentes.

Quanto ao SERVIR, a freqüência de indagação do CIN sobre o atendimento,
satisfação e adequação do serviço aos interesses de informação, sugestões, críticas
e reclamações dos usuários foi indagada na sétima questão.

Da mesma forma ocorrida com o SONAR, a incidência de respostas da alternativa
"não lembro" foi significativa em todos os itens (atendimento: 116 respondentes,
n=92, 79,3% ; satisfação: 115 respondentes, n=91, 79,1% ; adequação: 114
respondentes, n=87, 76,3% ; sugestões: 114 respondentes, n=95, 83,3%).

Com relação à alternativa "outra" freqüência, foram indicadas respostas semelhantes
às indicadas para a mesma alternativa na questão referente ao SONAR. Portanto,
tais fatos evidenciaram, em conformidade com as informações dos gerentes sobre
ambos serviços, irregularidade na freqüência de indagação pelo CIN sobre
atendimento, satisfação, conhecimento das necessidades de informação dos
usuários e suas sugestões, críticas ou reclamações.

9. 6. 4 Quarto pressuposto
Para enunciar o quarto pressuposto admitiu-se que:
"o CIN é uma organização interessada em ouvir sugestões, criticas e reclamações
dos usuários do SONAR-INISe_daSERVIEUNIS."

A receptividade do CIN às sugestões, críticas ou reclamações sobre os serviços foi
indagada na questão oito. Nas opções de respostas, antes da indicação direta sobre
a receptividade, foi incluída a possibilidade de o usuário ter ou não enviado
sugestões, críticas ou reclamações, uma vez que sua opinião sobre a receptividade
do Centro dependeria desse fato.
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A questão foi respondida por 121 (99,2%) usuários, incluindo-se entre as respostas
78 (64,5%) usuários declarando não ter remetido nenhuma vez suas sugestões ou
críticas ao CIN.

Dos 43 (100%) respondentes que declararam haver algumas vezes remetido
sugestões, críticas ou reclamações ao CIN, oito (18,6%) afirmaram não ter recebido
resposta. Dos que foram respondidos, 25 (58,1%) sentiram receptividade por parte
do CIN e dez (23,3%) não tiveram a mesma impressão. Esses dados possibi'itaram a
percepção de forte tendência por parte dos usuários de que o CIN é aberto a críticas
e sugestões

Assim, realizando-se o teste de proporção ao considerar:
Ho: P=0,51
H1: P>0,51
Temos P = 25/43 = 0,58
Calculando-se: z = (0,58 - 0,51) / V (0.58(1 -0 ,58) /43 ) = 1
Comparando-se z com 1,645 aceita-se Ho, pois z < 1,645

Logo, o valor percentual encontrado na amostra (58,1%) é equivalente,
estatisticamente, à maioria dos usuários, fundamentando o princípio implícito no
pressuposto.

O quinto item das perguntas 4 e 5, sobre a importância dos critérios de
procedimentos, visando o atendimento adequado dos serviços, indicava a
possibilidade de ouvir as críticas, sugestões e reclamações dos usuários para ser
classificada entre pouca e muita, a importância desse critério, utilizando escala de 1
a 5. Classificaram entre 4 e 5 a importância de ouvir críticas, sugestões e
reclamações, com relação ao SONAR-INIS, 64,4% (n=77) dos usuários e quanto ao
SERVIR-INIS, 60,7% (n=68) das respostas apresentaram a mesma classificação.

Questionados a respeito da freqüência de indagação do CIN sobre as suas
sugestões, críticas e reclamações relativas ao SONAR-INIS e ao SERVIR-INIS pelas
perguntas 6 e 7, item "d", respectivamente aos dois serviços, 75,4% (n=89) e 77,9%
(n=95) dos respondentes não lembravam essa freqüência.

Entre 117 usuários do SONAR e 113 do SERVIR, para ambos serviços, a maioria
(n=61=64,9% no caso do SONAR e n=59=67,9%) que não lembrava a freqüência de
indagação do CIN sobre suas sugestões (questão 6 e 7, item "d") era composta pelos
que revelaram não tê-las enviado. Os usuários, que admitiram a receptividade às
sugestões por parte do CIN, totalizavam 18 (19,1%), no caso do SONAR e 16
(18,2%), com referência ao SERVIR. Esses respondentes também não lembravam a
freqüência adotada pelo Centro para saber suas sugestões sobre os serviços, como
indicaram as tabelas 6 e 7.

193



Tabela 6: Freqüência sugestões SONAR versus Receptividade à sugestão

Freqüência
sugestões SONAR

Trimestral
Semestral

Anual
Outra

Não lembro
TOTAL

Receptividade à sugestão

Não

N°
1
2
8
4
59
74

%
100
66;7

40
67

63,2

Sim, sem
resposta

N°

-

8
8

%

9-.1
6,8

Sim, sem
receptivi-

dade
N°

1
2
2
5
10

%

33,3
13,3
20
5,7
8,5

Sim, com
receptivi-

dade

N°

5
4
16
25

%

33,3
40

18,2
21,4

Total

N°
1
3
15
10
8&
117

%
100

h 100
100
100
100
100

Tabela 7: Freqüência sugestões SERVIR versus Receptividade à sugestão

Freqüência
sugestões SERVIR

Trimestral
Semestral

Anual
Outra

Não lembro
TOTAL

Receptividade à sugestão
Não

N°
1
7
3
3

61
72

%
10Q
63,6
42,S
42,9
64,9^
63,7

Sim, sem
resposta

N°

-

8
8

%

8-,5-

7,r

Sim, sem
receptivi-

dade

N°

2
1
1
7
10

%

18,2
14,3
14,3
7,4
8,8

Sim, com
receptivi-

dade

N°

2
3
3
18
23

%

t8,2
42;9
42,9
\9,\
20,4

Total

N°
1

11
7
7

94
113

%
100
100
100
100
100
100

As opiniões dos usuários (n=117, SONAR e n=11, SERVIR - questões 4 e 5, item
"e") sobre a importância de ouvir suas críticas, como critério a ser considerado para o
adequado atendimento dos serviços, indicaram que, tanto os usuários que não
enviaram suas críticas (n=46=60l5% do SONAR e n=39=57,4% do SERVIR), quanto
os que admitiram a receptividade do CIN para aceitá-las (n=16=21,1% do SONAR e
n=15=22,1% do SERVIR), julgaram o referido critério muito importante, de acordo
com as tabelas 8 e 9.
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Tabela 8: Importância ouvir críticas SONAR versus Receptividade à sugestão

Importância ouvir
críticas SONAR

Pouca
Média
Muita

TOTAL

Receptividade à sugestão
Não

N°
8

20
46
74

%
66.7
6&

60,5
63,2

Sim, sem
resposta

N°
1
2
5
8

%
8,3
6,9
6,e
6,8

Sim, sem
receptivi-

dade
N°

1
g
10

%

3,4
t 11,8

8,5

Sim, com
receptivi-

dade
N°
3
6
16
25

%
25

20,7
2T,1
21,4

Total

N°
12
29
76
117

%
100
100

r ioo
100

Tabela 9: Importância ouvir críticas SERVIR versus Receptividade à sugestão

Importância ouvir
críticas SONAR

Pouca
Média
Muita

TOTAL

Receptividade à sugestão
Não

N*

9
22
39
70

%
90

6&,7
57X
63,1

Sim, serrr
resposta

N*
1
2
5"
8

%
1Q
6,t
774
7,2

Sim, sem
receptivi-

dade
N°

1
9
10

%

3
13,2

9

Sim, com
receptivi-

dade
N°

8
15
23

%

24,2
22,1
20,7

Total .

Na

10
33
68
111

%

. 100
100
100
100

Com relação aos usuários (n=117), que informaram sobre o interesse do CIN em
conhecer suas preferências, interesses, hábitos, valores e necessidades de
informação (questão 15), mais da metade (n=74=63,2%) afirmou esse procedimento
do Centro, conforme observado na tabela 10. Desses, 67,6% (n=50) não havia
enviado suas sugestões, enquanto 24,3% (n=18) admitiram a receptividade do CIN
às críticas remetidas.
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Tabela 10: Conhecer preferências dos usuários versus
Receptividade à sugestão

Conhecer
preferências

usuários

Não
Sim

TOTAL

Receptividade à sugestão

Não

N°
25
50
75

%
584
67,6
64,1

Sim, sem
resposta

N°
6
1
T

%
14
1,4
6

Sim, sem
receptivi-

dade
N»
5
5
10

%

11.6
6,9
8,5

Sim, com
receptivi-

dade

N°
7
18
25

%
16,3
24,3
21,4

Total

N°
43
74
117

%
100
100
100

Sobre a opinião dos usuários a respeito do uso de canais de comunicação (questão
16) como correio (n=89), correio eletrônico (n=83), telefone (n=85) e fax (n=80), a
tabelas 11 ilustrou detalhadamente a situação das freqüências ocorridas. A maioria
deles considerou que esse uso deveria ser intensificado, como demonstrado nas
figuras 10 a 13 do item 9.2.1.5 desta pesquisa. Grande parte, dos que assim
opinaram, não havia enviado sugestões ao CIN (correio: n=40=58%; correio
eletrônico: n=54=65,1%). No caso do telefone (n=22) e do fax (n=24), as opiniões
não foram da maioria, pois alguns usuários (telefone, n=28 e fax, n=23) opinaram por
não usá-los. Entretanto, admitiram a receptividade do Centro, 18 (26,1%) usuários
que afirmaram que o correio deveria ser mais utilizado, 16 (19,3%) por mais uso do
correio eletrônico, 11 (27,5%), que o telefone deveria ser mais utilizado e 9 (22,5%)
com a mesma opinião sobre o fax.. Com relação ao telefone e ao fax, 10 (25%) e 11
(31,4%) usuários, respectivamente opinaram que o CIN não deveria usá-los.
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Tabela 11: Uso dos canais de comunicação versus Receptividade às críticas

CANAL
DE

COMUNI
CAÇÃO

Correio

Como
devia
usar

nao usar
usar

menos
usar mais
como usa

TOTAL

Correio
eletrônico

não usar
usar

menos
usar mais

TOTAL

Telefone não usar
usar

menos
usar mais
como usa

TOTAL

Fax não usar
usar

menos
usar mais
como usa

TOTAL

RECEPTIVIDADE AS

não

N°
2
6

40
5

53

3
1

54
58

28
2

22

52

23
2

24

49

%

50
75

58.
62,5

59,&

33,3
100

65,1
62,4-

70
66,7

55

61,2

65,7
5&

60

6t,3

sim, sem
resposta

N*

1

4

5

6
6

1

2

3

t
1

2

A

%

12,5

5,8

5,6

- 7,2
6,5

2,5

5

3,5

2,9
25

\ 5

5

CRITICAS

sim, sem
receptivi

dade

-

7
1

1

7

a
r

5
1
7

t

%

K U
t2,5-

9

11,1

8,4
8r6

2,5

12,5
50
8,2

t2,fr
too
7,5

sim,
com

receptivi
dade

N
2
1

ta
2

23

5

16
21

10
t

11
1

23

11
1

&

21

%

50
12,5

26,1
25

25,8

55,6

19,3
22,6

25
33,3

27,5
50

27,1

31,4
25

22,5

26,3

TOTAL

N
4
8

69
8

89

9
1

83
, 93

40
3

40
2
85

35
4

40
1

80

%

100
100

100
100

100

100
100

100
100

too
100

too
100
100

100
100

too
too
100

Nota: Tabela com totais diferentes e percentuais calculados por linha.

9. 6. 5 Quinto pressuposto
O quinto pressuposto preconizava que:
"a maioria dos usuários gostaria de receber informações sobre os benefícios do
SONAR-INIS e do SERVIR--INIS."

Quando foram indagados sobre a evidência dos benefícios do SONAR-INIS e do
SERVIR-INIS pelo CIN (questão 9), 117 (95,9%) usuários manifestaram suas
opiniões, de acordo com a figura 23.
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Fig.23: Evidência de benefícios pelo CIN

Entre os respondentes, 38 (32,5%) relataram as formas utilizadas para essa
evidência. Dez usuários declararam que as informações sobre os benefícios dos
serviços eram remetidas ocasionalmente. Entre eles, quatro indicaram o recebimento
apenas na ocasião do início da prestação do serviço e um deles percebeu que a
remessa realiza-se quando ocorrem mudanças. Quatro usuários mencionaram a
correspondência como forma geral de evidenciar benefícios, considerada escassa
por alguns deles. Outros (n=13) indicaram materiais específicos de divulgação
utilizados para este fim, tais como folders, circulares, comunicados, folhetos,
relatórios de desempenho e boletins informativos. Entre eles, alguns consideraram
pouco freqüente essa remessa de informações. Um usuário registrou sua dificuldade
em "propagandear o serviço". Outro afirmou que o CIN evidencia os benefícios dos
serviços "por meio de propaganda geral e direcionada aos seus usuários". Como
benefício recebido, dois usuários lembraram as antigas "sanfonas" e outro indicou a
remessa de questionários e listas de artigos. A opinião de três usuários sobre a
evidência de benefícios pelo CIN dividiu-se entre a satisfação com a prestação do
serviço, o atendimento e o benefício com a própria utilização do serviço. Quatro
usuários afirmaram que os benefícios dos serviços são evidenciados pela própria
biblioteca, como canal de divulgação de informações.

198



Entre os 50 (42,8%) usuários declarantes que a evidência dos benefícios dos
serviços é feita pelo CIN, 38 (32,5%) deles responderam como foram informados
sobre esses benefícios. Ainda que 12 (10,3%) usuários não tenham relatado como
receberam essas informações, pode-se considerar ter ocorrido o recebimento, uma
vez que os usuários afirmaram a evidência dos benefícios do SONAR-INIS e do
SERVIR-INIS pelo CIN e tal afirmativa seria impossível de ser feita sem as
informações em questão.

Considerando os 67 (100%) respondentes que afirmaram a não evidência de
benefícios dos serviços pelo CIN, 59 (88,1%) gostariam de receber essas
informações.

Assim, realizando-se o teste de proporção ao considerar:
Ho: P=0,51
H1: P>0,51
Temos P = 59/67 = 0,88
Calculando-se: z = (0,88 - 0,51) / V (0,88 (1 - 0,88) / 67) = 0,37 / 0,029 = 12,75
Comparando-se z com 1,645 rejeita-se Ho, pois z > 1,645

Logo , é possível afirmar, com 95% de confiança, que a maioria dos usuários gostaria
de receber informações sobre os benefícios do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS.

Como evidenciado nas tabelas 12 e 13, com relação a importância de evidenciar
benefícios como critério do adequado atendimento, para ambos serviços, o maior
número de ocorrên as foi observado entre os usuários que consideraram o critério
muito importante (n=69 no SONAR e n=62 no SERVIR). Entre os respondentes que
tiveram essa opinião incluíram-se tanto os que consideraram a evidência de
benefícios pelo CIN, quanto os que não aceitaram essa afirmativa (n=3, para o
SONAR e n=1, para o SERVIR).

Tabela 12: Importância evidenciar benefícios SONAR
versus Evidência de benefícios

Importância
benefício
SONAR

Pouca
Média
Muita

TOTAL

Evidência de benefícios

Nâoe
não

N°
2
2
2
6

%
11,8
7,4
2,9
5,3

Não e Sim

N°
9
12
37
58

%
52,9
44,4
53,6
51,3

Sim

N°
1

8
9

%
5,9

11,6
8

Sim.e
como

N°
5
12
21
38

%
29,4
44,4
30,4
33,6

Não

N°

1
1
2

%

3,7
1,4
1,8

Total

N°
17
27
69
113

%
100
100
100
100
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Tabela 13: Importância evidenciar benefícios SERVIR versus
Evidência de benefícios

Importância
benefício
SERVIR

Pouca
Média
Muita

TOTAL

Evidência de benefícios

Nãoe
não

N°
3
3

6

%
16,7
11,5

5,7

Não e Sim

N°~
- &

16
31
55^

%
44,4

- 61^5
* 50

5-1,9-

Sim

N°
2

9
1-1

%
U,1

14,5
10,4

Sim.e
como

N°
5
6
21
32

%
27,8
23,1
33,9
30,2

Não

N°

1
1
2

3;8-
1,6

Total

N°
18
26
62
106

%
100
100
100
100

Entretanto, nas entrevistas com os gerentes, a evidência de benefícios não foi
considerada importante como critério de atendimento na prestação dos serviços.
Dois gerentes indicaram-no em último lugar, no caso do SONAR-INIS. Quanto ao
SERVIR-INIS, um deles também indicou o último lugar para o critério e três gerentes
consideraram-no em penúltimo lugar. A máxima importância considerada para ambos
serviços foi a terceira colocação, indicada por um gerente em cada serviço. Apesar
dessas observações, os gerentes garantiram que a evidência de benefícios é
considerada, aleatoriamente, na redação dos textos de divulgação dos serviços.

9. 6. 6 Sexto pressuposto
Como sexto pressuposto ficou a idéia de que:
"o preço cobrado pelo CIN pelo SERVIR-INIS é considerado razoável pela maioria
dos seus usuários."

Quando indagados sobre o critério mais importante no caso da necessidade do
pagamento por um produto ou serviço de informação 118 (96,7%) usuários
apresentaram suas opiniões, respondendo a questão 11. Entre essas respostas, 53
(44,9%) indicavam a confiabilidade da informação recebida como o principal critério;
44 (37,3%) , a rapidez de atendimento e 17 (14,4%) a facilidade e conforto. Quatro
(3,4%) usuários indicaram outros critérios além dos mencionados como alternativas
de respostas. Para eles, o mais importante critério diz respeito à "necessidade
extrema"; "qualidade, incluindo os três itens relacionados na questão, mais
atualização"; "satisfação com a informação recebida" e "qualidade da informação, na
forma, conteúdo, na extensão e profundidade".

No que diz respeito à suficiência da gratuidade para o uso de um serviço, indagada
na questão 12, o assunto foi debatido em 116 (95,1%) respostas, das quais 79
(64,7%, sendo duas respostas, equivalentes à 1,7%, sem justificativa) declaravam
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não ser suficiente a gratuidade e 37 (30,3%, sendo uma resposta, equivalente à
0,9% sem justificativa) tinham opinião contrária.

Entre as justificativas de não ser suficiente a gratuidade, os usuários indicaram como
essencial a qualidade do serviço (n=17), confiança nas informações (n=15), atender
às necessidades (n=13), atender aos interesses (n=8), rapidez no atendimento (n=6),
adequação (n=4), atualização (n=3), eficiência (n=3), não perder tempo com o que
não interessa (n=2), comodidade (n=2), utilidade (n=1) e poder reclamar (n=1).

Quanto às justificativas de ser suficiente a gratuidade do serviço, os usuários
alegaram dificuldades para arcar com o pagamento dos serviços de informação,
considerando os baixos salários recebidos (n=10); afirmando que sempre existe algo
a ser aproveitado no serviço oferecido (n=7); asseverando que a gratuidade leva à
conveniência (n=5); considerando que a instituição deve arcar com as despesas
relativas aos serviços de informação (n=5), e outros foram de opinião de que o
serviço é sempre uma fonte a mais (n=4). Alguns usuários apontaram o serviço como
essencial para o trabalho (n=2), eficiente (n=1), como ferramenta de atualização
(n=1). Um deles declarou ser muito importante a questão do custo.

Entre os 118 (96,7%) respondentes da questão 10, relativa aos preços praticados
pelo CIN na cobrança do SERVIR-INIS, com relação às cópias obtidas no Brasil,
55,9% (n=66) consideraram os preços razoáveis; 40,7 % (n=48) elevados e 3,3%
(n=4) baixos.

Quanto aos preços das cópias obtidas no exterior, o julgamento foi diferente: 61,9%
(n=73) classificaram esses preços como sendo elevados, 35,6% (n=42) de razoáveis
e 2,5% (n=2) consideraram os mesmos como sendo baixos.

Realizando-se o teste de proporção, ao considerar os preços das cópias obtidas no
Brasil, temos:
Ho: P=0,51
H1: P>0,51
Temos P = 66/118 = 0,55
Calculando-se: z = (0,55 - 0,51) / >T{0,55 (1 - 0,55) / T Ü ) = 1
Comparando-se z com 1,645 aceita-se Ho, pois z < 1,645

Logo , o valor percentual encontrado é equivalente, estatisticamente, à maioria dos
usuários, sendo possível afirmar, com 95% de confiança, que a maioria dos usuários
considerou razoável o preço cobrado pelas cópias obtidas no Brasil.

Ao considerar os preços das cópias obtidas no exterior, temos:
Ho: P=0,51
H1: P<0,51
Temos P = 42/118 = 0,35
Calculando-se: z = (0,35 - 0,51) / V (0,35 (1 - 0,35) /118) = -3,9
Comparando-se z com -1,645 rejeita-se Ho, pois z < -1,645

201



Logo , rejeita-se, parcialmente o pressuposto, pois não é possível afirmar, com 95%
de confiança, que a maioria dos usuários considerou razoável o preço cobrado pelas
cópias obtidas no exterior.

Desta forma, o pressuposto de pesquisa é válido e com 95% de confiança, pode-se
afirmar que o preço cobrado pelo CIN pelo SERVIR-INIS é considerado razoável pela
maioria dos seus usuários, apenas em relação às cópias obtidas no Brasil. Quanto
ao preço das cópias obtidas no exterior, os mesmos foram considerados elevados,
rejeitando-se parcialmente o pressuposto de pesquisa.

Sobre a relação dos preços dos serviços com a razão mais importante para o seu
uso, as tabelas ilustraram as opiniões dos usuários.

Nas respostas sobre o SERVIR, dos 115 (94,3%) usuários, 55 (47,8%) consideraram
o serviço como principal para acessar os documentos de seu interesse e 60 (52,2%)
indicaram-no como uma das fontes utilizadas, entre outros recursos. Alguns
reclamaram da demora de resposta e dos preços do serviço.

O critério pessoal considerado o mais importante, no caso de precisar pagar por um
produto ou serviço de informação (questão 11) foi revelado por 118 (96,7%) usuários.
Entre eles, 53 (44,9%) apontaram a confiabilidade da informação recebida, o mais
importante critério; 44 (37,3%) consideraram a rapidez de atendimento; 17 (14,4%)
indicaram a facilidade e conforto. Manifestaram-se, apresentando como resposta
"outro" critério, 4 (3,4%) usuários, que reforçaram a confiabilidade da informação
pela sua completeza, atualização, qualidade na forma e conteúdo.

Ao opinarem sobre a suficiência da gratuidade para o uso de um produto ou serviço
(questão 12), dos 116 (95,1%) usuários, 79 (68,1%) não a consideraram suficiente,
embora 37 (31,9%) tivessem opinião contrária. Entre os que não consideraram a
gratuidade suficiente, apenas dois (1,7%) deixaram de justificar suas opiniões.
Quanto aos de opinião contrária, somente um (0,9%) omitiu a justificativa de
resposta.

Nas tabelas 14 e 15, com relação aos dois serviços, a maior concentração de
usuários (n=26) considerou o conforto, indicando a conveniência e facilidade de
acesso ao serviço como razão mais importante para usá-los, mas, no caso de
precisarem pagar por um serviço, o critério mais importante para eles era a rapidez.
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TabelaH

Pagamento
dos
serviços

Cri
tério

Pa-
ga-
men
to

confi
anca

rapi
dez
con-
forto
ou-
tro

Total
Suficiente
Gratuidade
Não
Não
Porque
Sim
Sim
Porque

Total

: Razão uso SONAR versus Critério de pagamento e Suficiência
gratuidade

Razão uso SONAR
grátis

N°

7

3

1

2

13

7

6

13

%

15,2

7,5

5,9

50

12,1

10,1

17,6

12,3

confi-
ança

N°

12

8

2

22

19

2

21

%-

26r,t

20

tt,8

20,6

27,5

.5,9

19,r

desco-
nhece
outro

N°

2

1

1

4

2

2

4

%

4,3

2,5

5,&

3,7

2,9

5,9

3,8

con-
forta

N°

22

26

to

2

60

2

37

1

20

6a

%

47, &

65

58;8

50

56,1

100-

53,6

10(T

58,8

5&,&

con-
teúdo

N°

3

2

5

1

3

4

%

6,5

11,8

4,7

1,4

8,8

3,8

outra

N°

2

1

3

3

1

4

%-

5

•5,9

2,8

4,3

2,9

3,8

da

Total

N°

46

40

17

4

107

2

69

1

34

106

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Nota: Tabela com totais diferentes e percentuais calculados por linha

No caso do SONAR, grupo pequeno (n=12) manteve a coerência, indicando a
confiança na informação recebida, tanto como razão mais importante para usar o
serviço, quanto como seu principal critério para pagamento de um serviço. Pouco
mais da metade (n=39) dos usuários (n=60), que considerou o conforto como razão
mais importante para usá-lo, informou que a gratuidade não era suficiente para
justificar esse uso.

Entre os usuários do SERVIR foi evidenciada menor coerência, em relação à
confiança na informação recebida (n=9). Quanto aos usuários (n=61), que
consideraram o conforto como razão mais importante para usá-lo, mais da metade
(n=42) informaram que a gratuidade não era suficiente para justificar esse uso.
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Tabela

* i
p 1

con
fian
ça
rapi
dez
con
for
to
ou
tro

Total
Suficien
te
Grátis?
Não
Não
Porque
Sim
Porque
Total

15: Razão uso SERVIR versus Critério de pagamento <
gratuidade

B Suficiência <

Razão uso SERVIR
preço

N°

3

1

1

5

1

3

4

%

6,7

6,3

33,3

4,9

1,5

9,7

4

confi-
ança

N°

9
4

1

14

12

2

14

"Ar

20
10,5

6,3

13,7

17.9--

6,5-

14

desco-
nhece
outro

NP

2
4

T

7

1

4

2

• 7

"Ar

4,4
10,5

6,9

4>G-

e

6,5

7

outro
ruim

fi°

1

1

1

T

%-

2,6

1

1,5

T

conforto

25
26

9

2

62

1

41

19-

er

-55,6
68,4

56,3"

66,7

60,8

50

61,2

61,3

61

con-
teúdo

N°

6
2

4

12

7

4

11

%

13,3
5,3

25

11,8

10,4

12,9-

11

outro

N°

1

1

1

1

2

%

2,6

1

1,5

3-, 2

2

da

Total

N°

45
38

16

3

102

2

67-

31

ioa

%

100
100

100

100

100

100

100

100

100

Nota: Tabela com totais diferentes e percentuais calculados por linha.

A análise do preço de um serviço1 apreciada segundo as opiniões dos usuários
consultados, demonstrou que, acima de tudo, o cliente quer ser bem atendido, uma
vez que o conforto, traduzido em conveniência e facilidade de acesso, para ambos
serviços, foi a razão mais importante do uso. Mesmo considerando o preço elevado,
no caso das cópias, obtidas no exterior pelo SERVIR, o critério conforto prevaleceu,
embora seguido de perto pelo da confiança e do conteúdo informativo. Isto quer
dizer, em última instância que, de modo geral, ninguém gosta de pagar caro e por
isso as pessoas tendem a reclamar dos preços. Ainda assim, atendidos os interesses
do consumidor, provavelmente, ele pagará pelo serviço, mesmo considerando-o caro,
ou reclamando do preço pago.

Observando-se as mesmas tabelas (14 e 15), quando considerados o mais
importante critério do usuário no caso de precisar pagar por um serviço de
informação ou de avaliar a suficiência da gratuidade para o seu uso, as freqüências
das respostas analisadas confirmaram que, mesmo quando o serviço é gratuito, no
caso da informação especializada, ninguém quer perder tempo com o que não lhe
interessa. O critério mais importante passou a ser a confiança e a rapidez do serviço,
consideradas acima do conforto. Tais observações reforçaram a importância das
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recomendações sobre preço, indicadas por Wood & Young (1988, p.83-84), quando
se referem à força do marketing mix, afetando os potenciais consumidores, suas
motivações e valores, seus comportamentos e outras características de estilos de
vida, seus números como representativos de diferentes categorias demográficas e
influências ambientais que sofrem com as tendências econômicas.

Portanto, com relação aos preços praticados pelo CIN para as cópias do SERVIR-
INIS, essas observações podem ser apreciadas ainda, relacionadas à classificação
desses preços, conforme as tabelas 16 e 17. Nessas tabelas, as maiores freqüências
indicavam como razão de uso o conforto (n=59, para o SONAR e n=61, para o
SERVIR), tanto para os preços das cópias obtidas no Brasil, quanto no exterior,
fossem os preços classificados em razoáveis ou elevados.

Tabela 16: Preço SERVIR-INIS versus Razão de uso SONAR-INIS

CLASSIFICA
ÇÃO DOS
PREÇOS

IC
ó

p
ia

s 
o

b
ti

d
as

no
 B

ra
si

l
IC

ó
p

ia
s 

o
b

ti
d

as
no

 E
xt

er
io

r

Baixo

Razoável

Elevado

TOTAL

Baixo

Razoável

Elevado

TOTAL

RAZÃO USO SONAR

grátis

N°

8

5

13

4

g

13

%

13,6

11,4

12,3

10,5

13,9

12,3

confiança

N°

1

15

5

2T

1

8

12

21

%-

3 3 >

25,4

-TI74-

19^8

50

21,1

18t2

.19,8

desco-
nhece
outro

2

2

4~

2

2

. 4

%

3,4

4,5

3,8

5,3

3

3,8

conforto

M°

2
3a

" 27

59

1

21

37

. 59

66,7

50,8

6t,4-

55,7

50
55,3

56,1

55 J

conteúdo

N°

4

r

5

3

2

5

%

6,8

2,3

4,7

7,9

3

4,7

outra
razão

N°

4

4

4

4

%

9,1

, 3 , 8

6,1

3.9

TOTAL

N°

3

59

44"

1Ü6

2
38

. 66

106

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Nota: Tabela com totais diferentes e percentuais calculados por linha.
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Tabela 17: Preço SERVIR-INIS versus Razão de uso SERVIR-INIS
CLASSI

FICA
ÇÃO
DOS
PRE
ços

óp
ia

s 
o

b
ti

d
as

 n
o

B
ra

si
l 

I

o

pi
as

 o
bt

id
as

 n
o

E
xt

er
io

r

•o
o

Bai
xo
Ra
zoá
vel
Ele
va
do
TO
TAL
Bai
xo
Ra
zoá
vel
Ele
va
do
TO
TA
L

RAZÃO USO SERVIR
preço

N°

4

1

5

1

4

5

%

6,7

2,6

5

2,7

6,5

5

confi-
ança

N°

9

4

13

6

7

13

%

15

10,3

12,9-

16,2

11,3

12,9

desco-
nhece
outro

N°

4

3

7

3

4

7-

%

6,7

7,7

6,9

8,1

6,5

6-,9-

outro
ruim

N°

1

1

1

1

%

2,6

t

t ,6

1

conforto

N°

2

34

25

6 t

2

22

37

61

%

100

.56,7

64,1

60-.4

100

59,5

59,7

60,4

conteú-
do

N°

9

3

12

5

7

12

%

15

7,7

11,9

13,5

11,3.

11,9-

outro

N°

2

2

2

2

%

5,1

2

3,2

2

TOTAL

N°

2

60

39

101

2
37

62

101

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Nota: Tabela com totais diferentes e percentuais calculados por linha.

Nas tabelas 18 e 19 sobre a relação da classificação dos preços com ao critério para
o pagamento e a suficiência da gratuidade, observaram-se maiores freqüências entre
os que consideraram razoáveis os preços das cópias obtidas no Brasil, embora a
confiança e a rapidez passassem a ser mais importantes para o pagamento dos
serviços, considerando que a gratuidade não fosse suficiente para utilizá-los. Para as
cópias obtidas no exterior, as maiores freqüências incidiram na classificação dos
preços em elevados, embora os critérios para o pagamento continuassem a ser
confiança e rapidez, ainda que a gratuidade não fosse considerada suficiente para
sua utilização.
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Tabela 18: Preço SERVIR- cópias obtidas no Brasil versus Critério de
pagamento e Suficiência da Gratuidade

Critério
pagamento

confiança
rapidez
conforto
outro
Total
Suficiente
Grátis?
Não
Não Porque
Sim
Sim Porque
Total

PREÇO SERVIR- Cópias Brasil
Baixa

N°
2
1

3

3
1

4

%

4
2,3^

2,6

4,1
100

3,6

Razoável

23
23

i r
1

64

2

40

20

.62

%-

58
53,5
64;r
25

56,1

100

54,1

57,1
55,4

Elevado
N?

19
19-
6"

3
47

31

15

.46

%

33
44,2
35,3
75
41,2

41,9

42,9
41,1

TOTAL
N°

50
43

17
4
114

2

74
1
35

112

%

MOO
100
100

100
100

100

100
100
100

100

Nota: Tabela com totais diferentes e percentuais calculados por linha.

Tabela 19: Preço SERVIR- cópias obtidas no Exterior versus Critério de
pagamento e Suficiência da gratuidade

Critério
pagamento

confiança
rapidez
conforto
outro
Total
Suficiente
Grátis?
Não
Não Porque
Sim
Sim Porque
Total

PREÇO
Baixo-

N°
2

2

3

3

°^
4-
-

1,8

4,1

2.7

SERVIR- Cópias Brasil
Razoável
N"

-17
T4-
1T

42

2

25

13
.40

%-
("34-
32,6

64X

36,8

100

33,8

37,1
35,7

Elevado
N°

L 3 t
r29~
6"
4
70

46
1

22
69

%

62
67,4
35,3
100

61,4

62,2
100

62,9
61,6

TOTAL
N?

50
43

17"
4
114

2

74
1

35
112

%

too
100
100
100
100

100

100
100
100
100

Nota: Tabela com totais diferentes e percentuais calculados por linha.

207



Sayão & Barros (1995) apresentaram um estudo comparando os preços do SERVIR
com similares internacionais, concluindo que os preços praticados pelo CIN eram
compatíveis com a realidade nacional, significando permanente contribuição da
CNEN à área de Ciência e Tecnologia. Para adquirir serviços equivalentes no
exterior, a comunidade de Ciência e Tecnologia teria um desembolso adicional de
625 mil dólares, somente no ano de 1994. Segundo eles, na prática, a obtenção
destes serviços no mercado internacional significaria mais um entrave ao
desenvolvimento científico e tecnológico no Pais.

9. 6. 7 Sétimo pressuposto
O sétimo pressuposto enunciava que:
"a maioria dos usuários do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS considera distribuição de
brindes e noticias em rádio como veículos inadequados para divulgar e estimular o
uso desses serviços."

A questão 13 indagava sobre a opinião dos usuários quanto à tipologia dos
instrumentos promocionais, sua adequação aos usuários e ao CIN, freqüência de uso
pelo CIN e importância para chamar atenção considerando a divulgação do SONAR-
INIS e do SERVIR-INIS.

Foram relacionados 21 tipos de instrumentos promocionais na pergunta 13, com uma
alternativa de resposta em aberto, permitindo a inclusão de outro instrumento
lembrado pelo usuário, que não tivesse sido incluído. Indagou-se para cada um deles
sobre a adequação ao usuário (primeiro item) e ao CIN (segundo item), a forma de
uso adotada pelo CIN (terceiro item) e o julgamento desse uso conforme a opinião do
usuário (quarto item), além do nível de importância do instrumento listado de acordo
com a opinião do usuário (sexto item).

Apesar de amplamente discutida e testada, na fase de pré-teste, ocorreram oito
casos de total não resposta e 17 usuários manifestaram suas opiniões em poucos
itens da questão, deixando de responder os demais, ou utilizando excessivamente a
opção de resposta "não me lembro".

Alguns manifestaram sua incapacidade de resposta à questão, informando: "Confuso
e muito trabalhoso. Não tenho tempo. Desconfie das respostas!";/ Não entendi esta
tabela."; "Desconheço a organização do CIN para avaliá-la, dizer como usa ou como
deveria usar."; "Para o usuário interno à CNEN, a divulgação é feita por intermédio
dos próprios colegas de trabalho, durante as tarefas a serem realizadas. As
perguntas acima, portanto, não se aplicam." Um dos usuários respondeu os itens
sobre adequação ao usuário e ao CIN, mas declarou quanto aos demais: "não tenho
como responder". Outro, com relação à adequação ao CIN e como o CIN deveria
usar, declarou: "não entendi!" Houve o caso do usuário que respondeu apenas com
relação à adequação ao usuário e declarou quanto aos demais itens: "não sei!" Um
dos respondentes informou: "desconheço a divulgação por veículos de comunicação
em massa."
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Foi percebida grande dificuldade em obter-se informação relativa à opinião pessoal.
Talvez os usuários não estivessem acostumados a ser questionados dessa forma.
Pode ter havido problemas com a formulação da pergunta, apesar dos cuidados
tomados para evitá-los.

Entretanto, nove usuários, além de responderem os itens da questão, sugeriram
outros instrumentos promocionais para divulgar o SONAR-INIS e o SERVIR-INIS,
entre os quais, cinco indicaram a divulgação pela Internet, sendo que um deles
acrescentou: "enviar e-mail ou folder para os endereços de pesquisadores em vez de
cartões postais, folders, panfletos, filmes, videocassetes. Selecionar áreas de
interesse dos pesquisadores através de suas páginas na Internet e enviar a ele um
disquete com uma amostra de informação obtida pelo SONAR ou SERVIR, a título de
propaganda."

Um usuário não se referiu à Internet, embora tivesse sugerido a página inicial como
instrumento de divulgação. Além dessas sugestões foram indicados como
instrumentos promocionais: posters em bibliotecas; divulgação em revistas
científicas e bibliotecas e a redução dos preços do SERVIR.

Entre 94 (77%) respondentes, a adequação da distribuição de brindes foi
considerada inadequada aos usuários por 71 (75,5%) deles e entre 82 (67,2%)
respondentes, inadequada para ser usada pelo CIN por 60 (73,2%) deles.

Entre 95 (77,9%) respondentes, a adequação das noticias em rádio foi considerada
inadequada aos usuários por 86 (90,5%) deles e entre 81 (66,4%) respondentes,
inadequada para ser usada pelo CIN, por 69 (85,2%) deles.

Realizando-se o teste de proporção, ao considerar a inadequação da distribuição de
brindes aos usuários, temos: Ho: P=0,51 e H1: P>0,51 Sendo P = 71/94 = 0,75
Calculando-se: z = (0,75 - 0,51) /">/ (0,75 (1 - Ojü) / a4) = 6,315 Comparando-
se z com 1,645 rejeita-se Ho, pois z > 1,645

O mesmo teste, com relação a inadequação da distribuição de brindes pelo CIN,
temos: Ho: P=0,51 e H1: P>0,51 Sendo P = 60/82 =0,73
Calculando-se: z = (0,73 - 0,51) / V (0,73(1 - 0 , 7 3 ) / 82) = 0,449
Comparando-se z com 1,645 aceita-se Ho, pois z < 1,645 , sendo o valor
encontrado equivalente estatisticamente à maioria dos usuários.

Realizando-se o teste de proporção, ao considerar a inadequação das notícias de
rádio para os usuários, temos: Ho: P=0,51 e H1: P>0,51 Sendo P = 86/95 = 0,9
Calculando-se: z = (0,9 - 0,51) / >l (0,9 (1 - 0,9) / 95J = 13
Comparando-se z com 1,645 rejeita-se Ho, pois z > 1,645

O mesmo teste, com relação a inadequação das notícias de rádio veiculadas pelo
CIN, temos: Ho: P=0,51 e H1: P>0,51 Sendo P = 69/81 = 0,85
Calculando-se: z = (0,85 - 0,51) / V (0,85(1 -0 ,85) /81 ) = 28,33
Comparando-se z com 1,645 rejeita-se Ho, pois z > 1,645
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É possível afirmar, com 95%. de_confiança^ a_ partir, da..verificação- realizada, pela
análise-das respostas apresentadasy quo a maier-ía-dos-usuários do-SONAR4NIS e
do SERVIR-INIS consideradtstritxjiçãcrde bi it ides~e~rtoticias emTádio-como"veículos
inadequados para divulgar e estimular o uso desses serviços.

9. 6. 8 Oitavo pressuposto
Preconizava o oitavo pressuposto que:
"os instrumentos promocionais mais importantes para chamar atenção da maioria dos
usuários do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS são as circulares, cartas padronizadas,
ou cartas pessoais aos usuários."

Ao informarem sobre a ordem de importância dos instrumentos promocionais para
chamar atenção na divulgação e estímulo ao uso do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS,
respondendo à questão 14, entre 103 (84,4) usuários, 22 (21,4%) indicaram as
circulares, cartas padronizadas, ou cartas pessoais aos usuários como as mais
importantes.

A freqüência das indicações dos usuários para o primeiro lugar em ordem de
importância para os instrumentos promocionais ocorreu conforme demonstrado na
figura 24.
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Sobre a importância das circulares, cartas padronizadas, ou cartas pessoais aos
usuários, a opinião de 93 (76,2%) respondentes da questão 13 pode ser observada
na figura 25.
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Fig. 25: Importância das circulares e cartas

Embora na questão 13, sobre os procedimentos de divulgação tenha ocorrido alta
freqüência de não-respostas ou respostas sem consistência, no item referente à
importância dos instrumentos promocionais, as circulares e cartas, tanto obtiveram a
maior freqüência de respondentes (n=93), quanto o maior percentual da própria
freqüência ocorrida para muita importância (87,1%).

Realizando-se o teste de proporção para os resultados obtidos, temos:
Ho: P=0,51 e H1:P>0,51 Sendo P = 94/122 = 0,87
Calculando-se: z = (0,87 - 0,51) / V (0,87 (1 -0 ,87) /122) = 37,5
Comparando-se z com 1,645 rejeita-se Ho, pois z > 1,645

Portanto, é possível afirmar com 95% de nível de confiança, que os instrumentos
promocionais mais importantes para chamar atenção da maioria dos usuários do
SONAR-INIS e do SERVIR-INIS são as circulares, cartas padronizadas, ou cartas
pessoais aos usuários.

Não foi possível comparar as opiniões dos usuários com as dos gerentes. Quando
realizadas as entrevistas com os profissionais do CIN, foi observado que a tipologia
dos instrumentos promocionais, indicada para ser classificada por eles (questão 19)
incorria em certos conflitos, como por exemplo, a indicação de mala direta e folders.
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Naquela ocasião, os gerentes, ao opinarem sobre a importância dos instrumentos
promocionais, manifestaram-se, utilizando diferentes ordens de importância e
instrumentos para divulgação dos serviços. Estes acontecimentos justificaram o uso
de diferentes indicações na tipologia dos instrumentos, apresentados para serem
classificados pelos usuários, que resultou em maior número de opções de respostas,
em busca de facilitar o preenchimento pelos respondentes. Conseqüentemente,
optou-se pela mesma relação sobre os dois serviços. Desta maneira, houve
impedimento na comparação direta dos resultados quantitativos, uma vez tratarem-se
de naturezas distintas, tanto das perguntas, quanto das respostas.

9. 6. 9 Nono pressuposto
No nono pressuposto afirmou-se:
"a maioria dos usuários do. SQNAR-INJS a do SERVIR-INIS recebem do CJN as
instruções sobre uso desses serviços sempre que necessário."

Seis usuários deixaram de responder a questão 17, sobre a remessa de instruções
de uso do SONAR-INIS. Dos 116 respondentes, 57,8% (n=67) declararam ter
recebido as instruções, sempre que necessário. Entre os demais, embora 6,9% (n=8)
não tivessem recebido essas instruções, declararam que elas não fizeram falta,
demonstrando condições de uso do serviço sem as mesmas.

Dos outros, 3,4% (n=4) que afirmaram nunca ter recebido instruções, sentiram
necessidade desse recebimento. Entre esses, haviam reivindicações de
procedimentos já adotados pelo CIN, como a do usuário que "gostaria de receber
sempre que houver alterações, pelo correio e suficientemente claras e detalhadas".
Os demais solicitaram remessas "o mais rápido, por visita" e outro, não se lembrando
se havia recebido, "gostaria de receber pelo correio, talvez uma vez por ano".

Entre os 31,9% (n=37) que receberam as instruções, mas declararam precisar de
receber mais, quando expressaram suas reivindicações, indicaram a freqüência
desejada (semestral, trimestral, periodicamente, mais regularmente), os canais para
remessa (correio, circular, carta, malote, manuais, biblioteca), indicando também a
forma de redação das instruções (didática, automatizada, mais direta possível,
simples e objetiva).

Alguns utilizaram o espaço para mencionar quando e como receberam as instruções,
indicando sempre as ocasiões de mudanças no sistema ou de atualização de perfil
como aquelas em que as instruções foram recebidas, especificando em alguns casos
se o recebimento havia sido via correio, correio eletrônico ou se pela bibliotecária de
sua instituição.

Outros fizeram reivindicações mais específicas, revelando interesse de receber
instruções "quando as informações não correspondem ao perfil e no momento, por
correio ou fax", "estou querendo alterar as palavras-chave", "questionando sobre o
seu serviço atendido", "logo que puderem, pela biblioteca do IEN", "sempre que
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houver alteração do perfil individual", ou "quando não é possível obter alguma
publicação no exterior".

Em alguns casos, foi indicado que :"a mudança na "sanfona", com a retirada do
conceito se o artigo mencionado era ou não do meu interesse deixou o CIN sem a
opinião se o meu perfil estava sendo bem atendido"; "recebemos instruções de como
usar, mas não sobre tudo o que pode ser fornecido"; "na montagem do perfil, gostaria
de ter recebido mais instruções, assim como para mudanças no perfil e método de
busca dos artigos".

Alguns usuários confirmaram ter recebido as instruções no ato de cadastramento,
mas consideraram esse procedimento apesar de correto, insuficiente. Outro indicou
só receber instruções ao procurá-las na biblioteca do IPEN. Apenas um usuário
revelou não saber usar o serviço corretamente.

A questão 18 do questionário, tratando sobre a remessa de instruções para o uso do
SERVIR-INIS, deixou de ser respondida por 14 usuários. Entre as 108 respostas
analisadas, 55,6% (n=60) informaram tê-las recebido sempre que necessário, e 6,5%
(n=7), apesar de declararem não ter recebido instruções, consideraram-se aptos a
utilizar o serviço sem o recebimento.

Entre os 5,6% (n=6) que declararam nunca ter recebido instruções, mas gostariam de
tê-las recebido, as reivindicações eram sobre a freqüência (anual, o mais rápido),
canal (correio, visita, malote) e forma (clara e detalhada) de remessa das referidas
instruções. Um dos usuários solicitou um procedimento já adotado pelo CIN, que é o
de enviá-las sempre que houver alterações.

Os usuários (n=35=32,4%) que apesar de terem recebido instruções, gostariam de
tê-las recebido mais, apresentaram suas reivindicações pela freqüência (semestral,
periodicamente de acordo com a análise dos pedidos, trimestral, freqüente, anual, na
ocasião da solicitação de material bibliográfico, quando não é possível obter
publicação no exterior), canal (correio, correio eletrônico, carta, circular, biblioteca do
IPEN, bibliotecária do IPEN) e forma (mais didática, mais automatizada e direta
possível, apresentando novas áreas abrangidas). Um usuário afirmou não saber usar
o serviço e manifestou desejo de aprender. Outro admitiu que atualizações sobre a
sistemática são sempre benvindas. Apesar de informar que recebe instruções através
da biblioteca, um usuário considerou-as insuficientes.

Entre os usuários (n=35=32,4%), que gostariam de receber mais instruções, alguns
(n=6) utilizaram as opções de respostas abertas da questão para comentar as
situações ocorridas e não reivindicaram mais instruções, declarando ter recebido
instruções ao se cadastrarem e quando ocorreram mudanças. Outros (n=3)
demonstraram ter encontrado as soluções para receber mais instruções, declarando
tê-las recebido: "quando tive solicitações não respondidas pelo SERVIR", "quando
preciso receber mais, uso o contato pessoal", "recorrendo ao apoio da biblioteca para
esclarecer dúvidas e preenchimento de formulários".
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A partir desses dados, utilizando-se o teste de proporção, os valores observados na
amostra (0,578 para o SONAR-INIS e 0,556 para o SERVIR-INIS) foram comparados
com 0,51 por ser esse o limite mínimo para considerar que a maioria dos
respondentes recebeu instruções sempre que necessário.

No caso do SONAR-INIS, com a realização do teste de proporção, considerando-se:
Ho = 0,51 e H1 > 0,51 Sendo P = 0,57 Calculando-se, verificou-se o valor de
2=1,46.
Sendo z < 1,645, aceita-se Ho e tal resultado permitiu afirmar que a proporção
encontrada é, estatisticamente, equivalente à maioria.

Para o SERVIR-INIS, com a realização do teste de proporção, considerando-se:
HO = 0,51 e H1 > 0,51 Sendo P = 0,55 Calculando-se, verificou-se o valor de z= 1
Sendo z < 1,645, aceita-se Ho e tal resultado permitiu afirmar que, estatisticamente,
o valor encontrado equivale a maioria.

Desta forma, o pressuposto de pesquisa é válido e com 95% de confiança, pode-se
afirmar que a maioria dos usuários do SONAR-INIS recebe do CIN as instruções
sobre uso desse serviço sempre que necessário.

Para complementar essa análise, foram examinadas, para ambos serviços, as
tabelas 20 e 21, a respeito das opiniões dos usuários sobre a relação entre a
importância de treiná-los ou instruí-los no uso dos serviços, como critério para o
atendimento adequado do serviço, e a remessa de instruções pelo CIN.

Tabela 20: Importância receber instruções atendimento SONAR versus
Instruções recebidas SONAR

Importância
receber

instruções

Pouca
Média
Muita

TOTAL

Instruções recebidas SONAR
Nunca,
não faz

falta

N°
3
2
3
8

%
13
8

4,5
7

Nunca,
gostaria

como

N°

1
3
4

%

4
4,5
3,5

Recebeu,
gostaria

mais

N°
2
3
4
9

%
8,7
12
6

7,8

Recebeu,
gostaria

como
N°
7
5
16
28

%

30,4
20

23,9

24,3

Recebeu
OK

N°
11
14
41
66

%
47,8
56

61,2
57,4

TOTAL

N°
23
25
67
115

%

100
100
100
100
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Tabela 21: Importância receber instruções atendimento SERVIR versus
Instruções recebidas SERVIR

Importância
receber

instruções

Pouca
Média
Muita

TOTAL

Instruções recebidas SERVIR

Nunca,
não faz

falta

N°

5
1

6

%

22,7
1,5
5,7

Nunca,
gostaria

como

3

. 6-

%

13,6
* 4,4"
-5.7

Recebeu,
gostaria

mais

N°
3

6

9

%
20

8;8

L8r6-

Recebeu,
gostaria

como

N°
4
4
18

-26

%
26,7
18,2
26,5

24,8

Recebeu
OK

N°
8

10
40
58

%
53,3
45,5
58,8

55,2

TOTAL

N°
15
22
68
105

%
100
100
100

100

A opinião dos usuários em relação a ambos serviços indicou que, de modo geral, o
maior número de ocorrências (n=41 para o SONAR e n=40 para o SERVIR) incide no
grupo de indivíduos que considerou muito importante receber instruções, mas
estavam satisfeitos com as instruções recebidas. Portanto, as instruções de uso dos
serviços oferecidas pelo CIN aos usuários eram adequadas e a clientela estava bem
atendida e satisfeita a esse respeito.

9. 7 Análise das sugestões dos usuários
Estimulados a remeterem suas idéias para aprimorar a divulgação do SONAR e do
SERVIR pela questão 19, sugestões foram encaminhadas por 56 (45,9%} usuários,
conforme registradas em anexo (Anexo 12).

A análise dessas sugestões revelou:
a) necessidade de maior divulgação dos serviços (n=7), sendo lembrado: "a

propaganda é a alma do negócio";
b) indicação de instrumentos e mecanismos promocionais: panfletos e folders (n=3,

destacando a necessidade de ser explicativos), contato personalizado, visitas
(n=3), correio eletrônico (n=6), utilização de rede, circulares, disquetes para
remessa de informaçõesl palestras (n=2)^ demonstrações em eventos, stand em
congressos e mala direta eletrônica;

c) uso da Internet (n=15) para divulgar os serviços, embora revelado por alguns
usuários, serem conhecidas as informações do CIN na Internet, a partir da página
inicial da CNEN;

d) observações sobre o perfil individual de interesse (n=6);
e) críticas (n=4);
f) elogios (n=3);
g) necessidade de maior comunicação (n=2);
h) solicitações (n=10): mais informações sobre o SONAR; restringir quantidade de

informações remetidas pelo SONAR; mostrar a utilidade do SERVIR, além da
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área nuclear; depois de autorizado pelo usuário, o pedido de cópia do SERVIR,
não deveria voltar ao usuário, solicitando autorização para busca do documento
no exterior; indicar a referência bibliográfica na cópia remetida; informações sobre
os serviços oferecidos pela RENPAC; criação de software (demo) sobre o
SONAR e o SERVIR, para divulgar sua importância, conveniência e eficiência em
escolas, empresas e indústrias; informações sobre os serviços nas bibliotecas
das unidades vinculadas à CNEN; treinar funcionários das bibliotecas no
atendimento; reduzir tempo de resposta do SERVIR;

i) adequação das antigas "sanfonas" para remessa de referências bibliográficas
pelo SONAR (n=2).

Essas considerações, além de úteis ao CIN, visando ao melhor conhecimento de
interesses, necessidades, críticas, sugestões e reclamações dos seus usuários,
confirmaram algumas premissas.

Mesmo quando a remessa de sugestões e opiniões é estimulada pela unidade de
informação, nem todas as pessoas reagem positivamente a este estímulo,
apresentando como justificativas os mais diferentes motivos.

As maiores dificuldades enfrentadas pelo CIN, referentes à promoção dos serviços,
são as de ordem técnica, ligadas à diversidade de preferências dos usuários em
relação às diferentes formas de comunicação, conforme ficou evidenciado na análise
das atividades promocionais realizadas pelo Centro.

Diversos são os instrumentos e técnicas promocionais. Os impactos causados por
eles junto aos usuários, visando a chamar sua atenção, ocorrem em níveis
diferenciados, de acordo com a percepção individual e outros fatores intervenientes
nesse processo. Isto ficou claro na análise das respostas dos usuários, apresentada
anteriormente, e nas presentes declarações. Partindo-se do pequeno universo de 56
sugestões, verifica-se a opinião de um usuário: "congressos e eventos científicos
atingem pouca gente, os que foram lá apenas, e isto restringe a informação". No
mesmo universo, dois usuários sugeriram "manter cursos e stands para congressos
de áreas correlatas" e "maior participação nos encontros científicos através de
demonstrações, palestras, stands, pois é lá que o pesquisador tem mais tempo para
assuntos novos como este".

É indiscutível a necessidade de_divulgação^ enfatizada,nas sugestões.apresentadas
pelos usuários. Isto porque^ ainda- que--sejam amplamente divulgados, sempre
poderão existir outros interessados nosserviçps, que ainda os desconheçamrTodas
as oportunidades devem ser examinadas em detalhes, inclusive em relação aos
custos.

216



10 CONCLUSÕES
Analisadas as atividades promocionais do CIN, foi possível afirmar que atividades de
relações públicas eram realizadas, pois, segundo Keiser & Galvin (1995, p.59),
consistem no esforço planejado e controlado pela organização para formar atitudes e
comportamentos do público. Os principais objetivos das relações públicas, apontados
pelas autoras eram destacados pelo CIN. O Centro se preocupou em divulgar artigos,
visando ao interesse dos usuários. Como exemplo, pode ser citado o artigo de Sayão
& Barros (1995), que relatou a experiência de atuação do Centro, quando comemorou
seu jubileu de prata. Desta forma e pela receptividade às críticas confirmada pela
aceitação do quarto pressuposto desta pesquisa, o CIN criou clima favorável ao uso
de seus produtos e serviços. Conseqüentemente, de modo geral existia bom clima de
relacionamento entre o Centro e seus públicos, sempre estimulados a manifestar suas
opiniões. Além desses fatos, seus produtos e serviços novos ou já existentes também
eram divulgados.

As atividades de merchandising, não eram exploradas pelo Centro. Embora não
questionados esses aspectos, alguns fatores observados podem explicar essa
situação. Como unidade de informação especializada em Energia Nuclear, a maior
parte dos seus usuários internos trabalhavam em organizações vinculadas à CNEN,
não situadas no mesmo prédio, algumas delas localizadas em outros Estados. Logo, a
freqüência à biblioteca do Centro ficava, praticamente, restrita aos usuários internos,
que trabalhavam no mesmo prédio. Soma-se ao fato, que, como grande parte das
demais bibliotecas existentes, a do CIN enfrenta problemas de espaço físico, não
dispondo de área suficiente. Desta maneira, explicou-se a situação, pois investir
nessas atividades pode não ser a decisão adequada.

A propaganda por mala direta era praticada pelo CIN, quando anunciava ou promovia
um serviço, evento ou produto, como por exemplo o CD-CIN, enviado por
correspondência direta a uma população-alvo pré-selecionada, Como recomenda
Walters (1992, p.61-62), o tempo de expedição, o empacotamento, a carta ou apelo, a
facilidade de resposta para o receptor, criatividade para evitar desordem no material
expedido eram pontos observados na rotina das tarefas executadas pela equipe,
durante a realização da pesquisa pela observação realizada.

A publicidade, enquanto espaço obtido em um jornal, rádio ou televisão que você não
paga, conforme preconizado por Field & Field C1993, p.3), também era praticada pelo
CIN. O espaço em jornais, do tipo boletins noticiosos, como o Informativo IBICT, entre
outros era utilizado pelo Centro. A veiculação de informações por meio do rádio foi
considerada não adequada pela maioria dos usuários, confirmando o sétimo
pressuposto desta pesquisa. Acertadamente, o Centro não utilizava esse canal de
comunicação.

Durante a realização desta pesquisa, atividades relacionadas com a promoção de
vendas, que, segundo Keiser & Galvin (1995, p.599) referem-se a um breve estímulo
para usar um produto ou serviço e usualmente complementar a propaganda, não
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foram identificadas. Uma das modalidades da promoção de vendas, a distribuição de
brindes foi considerada inadequada, confirmando o sétimo pressuposto desta
pesquisa.

A venda pessoal, que segundo opinião de Wood & Young (1988, p.75), ocorre durante
todo o contato do usuário dentro e fora da biblioteca durante qualquer atividade, pois
as pessoas tomam a equipe como representante da organização, foi observada no
CIN. No Centro existe preocupação com o consumidor. Isto foi revelado e confirmado
pela aceitação do pressuposto que o CIN era uma organização interessada em ouvir
sugestões, críticas e reclamações dos usuários do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS,
mantendo relacionamento com sua clientela. Além disso, funcionavam no Centro as
relações com o consumidor, seja lidando com as reclamações por meio do ATU,
ouvindo os clientes pelo DDG, estimulando o contato pelo "Fale com a gente", via
Internet para mencionar alguns procedimentos adotados.

Embora Weingand (1987, p.112)̂  considere o grande potencial dos incentivos para
estimular o uso dos serviços de informação, não foram observados esses
procedimentos durante a realização desta pesquisa.

A atmosfera, entendida por Sannwald (1981, p.6-12) como esforço da biblioteca
planejar o seu espaço de forma a criar sua imagem específica e, em alguns casos,
padrão de comportamento para os usuários, não foi examinada nesta pesquisa.

As principais modalidades de promoção eram desenvolvidas no CIN: relações
públicas, propaganda por mala direta, publicidade, venda pessoal. O fato de certas
modalidades não terem sido observadas não comprometeu o desenvolvimento dessas
atividades promocionais. O merchandising não parece ser adequado. Atmosfera, nos
tempos em que se valoriza a comunicação eletrônica, passa a ser vista muito mais
como espaço adequado para a equipe de trabalho realizar suas tarefas, do que
propriamente como espaço para atendimento dos usuários. Logo, ainda poderão ser
exploradas a promoção de vendas e os incentivos, desconsiderando os tipos não
adequados ao CIN e seus usuários, como é o caso da distribuição de brindes e da
divulgação de notícias pelo rádio.

Os princípios fundamentais de marketing foram enfocados nos pressupostos de
pesquisa. Assim, conclusões sobre os referidos pressupostos foram indicadas a
seguir.

10.1 Primeiro pressuposto
Como forma do primeiro conhecimento, de ambos serviços, as circulares ou cartas
remetidas pelo CIN apresentaram o maior percentual de freqüência, indicando que
seu uso para divulgação exerce significativa influência junto aos usuários.
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Apesar de não ter sido possível comparar as opiniões, obtidas pelos questionários
com os registros das mesmas existentes no SISCAD, foi percebida relativa
correspondência entre as informações.

Na verdade, cada tipo de instrumento promocional pode exercer junto a diferentes
indivíduos, variados tipos de respostas ou reações. Ainda que sejam estimadas as
formas dessas ocorrências, é quase impossível a garantia dessas respostas. As
possibilidades de reações poderão ser: ignorar a mensagem; prestar atenção na
mensagem, esquecendo o conteúdo; interpretar o conteúdo de forma equivocada;
entender o conteúdo da mensagem, mas não reagir; entender o conteúdo e reagir
negativamente; entender o conteúdo e reagir positivamente. Além disso, outras
variáveis podem interferir no processo, multiplicando, ao infinito, essas alternativas.

Entretanto, o bom senso deve falar mais alto e este tipo de dificuldade deve ser
encarado de maneira natural, sem prejudicar o desenvolvimento da promoção. Além
disso a situação pode estimular a criatividade no uso de instrumentos promocionais.
Para tanto, valem as observações de Usherwood (1981) sobre a importância dos
fatores relativos à comunicação com a audiência, considerando sua motivação,
interesses, nível sócio-econômico e de educação, predisposição, percepções e
relacionamento com um meio particular de comunicação.

10.2 Segundo pressuposto
Apesar de rejeitado o pressuposto de que a razão mais importante para o uso do
SONAR-INIS e do SERVIR-INIS era a confiabilidade da informação recebida, foi
possível verificar a validade de outra razão para o uso dos serviços. Para o universo
pesquisado a mais importante razão do uso dos serviços era o conforto, traduzido em
conveniência e facilidade de acesso às informações. Isto vem reforçar a aceitação da
tendência mundial de considerar o sucesso das unidades de informação a partir da
adoção de novas tecnologias. Cada vez mais, essas unidades devem privilegiar o
acesso à informação em lugar do volume de informação do acervo. Devem agir com
seu foco direcionado ao consumidor, acompanhando a evolução da sociedade em
todos os seus aspectos: sociais, tecnológicos, culturais, legais, ambientais,
educacionais, políticos, enfim em sintonia com o progresso. Reforça a situação,
quando se considera a tendência mundial de incentivo à conscientização do
consumidor na defesa dos seus direitos. De usuários de informação especializada,
espera-se que essa consciência esteja incorporada aos hábitos, tornando-os
consumidores exigentes, que sabem valorizar o seu tempo, status e dinheiro.
Entende-se que a partir do bom atendimento e com a satisfação do cliente, atendidos
os aspectos relativos a sua comodidade, a confiança no serviço poderá ser adquirida
com o passar do tempo.

Neste sentido, uma vez que o CIN tem investido em novas tecnologias, recomenda-se
voltá-las para o alcance dos aspectos relativos à conveniência e às facilidades de
acesso à informação, visando cada vez mais atuar de forma a garantir o conforto dos
seus usuários, apontando com a mais importante razão para uso dos serviços.
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10.3 Terceiro pressuposto
A aceitação do pressuposto, confirmado pela opinião dos usuários do SONAR-INIS e
do SERVIR-lNIS, de que a adequação desses serviços aos seus interesses de
informação era o critério mais importante do atendimento, reforçou a recomendação
válida para o pressuposto anterior, enriquecendo-se com a preocupação do CIN a
respeito do conteúdo informativo dos serviços, uma vez que, para estar adequado aos
interesses do usuário, fundamentalmente, este aspecto precisa ser atendido.

Não foi objetivo desta pesquisa o enfoque relativo às técnicas de tratamento da
informação. Apesar de o estudo voltar-se para os aspectos administrativos, acredita-
se que a experiência do CIN ao longo do tempo seja considerada também sob este
enfoque, possibilitando que todos os processos relativos ao ciclo documentário sejam
bem cuidados pela equipe responsável.

10.4 Quarto pressuposto
Com relação à aceitação do pressuposto de que o CIN era uma organização
interessada em ouvir sugestões, críticas e reclamações dos usuários do SONAR-INIS
e do SERVIR-INIS, considerou-se que os procedimentos adotados pelo Centro
deveriam ser seguidos por outras unidades de informação. O CIN deve continuar
aprimorando o relacionamento com a clientela e para tanto deverá investir no
SISCAD, tornando-o uma ferramenta mais ágil e efetiva, considerando o potencial
desse sistema evidenciado por Barros (1996).

10.5 Quinto pressuposto
Uma vez aceito o pressuposto de que a maioria dos usuários gostaria de receber
informações sobre os benefícios do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS, recomenda-se
que os gerentes acreditem no valor da evidência de benefícios, zelando para que seja
intensificada a importância desse aspecto, não de modo aleatório, apenas na redação
de correspondências, mas no planejamento de novos serviços, aperfeiçoamento ou
personalização dos existentes, em função das opiniões dos seus usuários,
questionando suas expectativas e interesses, acima de tudo e no relacionamento com
a clientela.

10.6 Sexto pressuposto
O pressuposto de que o preço cobrado pelo CIN pelo SERVIR-INIS era considerado
razoável pela maioria dos seus usuários não pôde ser aceito em sua totalidade, uma
vez que foram considerados razoáveis apenas os preços relativos às cópias obtidas
no Brasil. Com relação ao preço das cópias obtidas no exterior, considerado elevado,
entre 101 respondentes, apenas sete usuários (6,9%) declararam desconhecer outro
serviço similar, dos quais três (8,1%) consideraram razoável o preço do SERVIR para
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esse tipo de cópias. Um dos usuários considerou elevado o preço cobrado, mas
declarou que outro serviço similar é ruim.

A opção de resposta "desconhece outro serviço", indicada por sete usuários não
significa, obrigatoriamente, que os demais usuários conheçam outros serviços.
Entretanto, talvez os outros serviços similares existentes não sejam especializados
nas mesmas áreas do SERVIR e, neste caso, é preciso ressaltar a vantagem de, no
caso do SERVIR-INIS, antes de serem solicitadas no exterior, as possibilidades de
obtenção das cópias no Brasil deverão ser melhor e mais rapidamente esgotadas
pelos prestadores deste serviço, que têm mais tempo e experiência de atendimento
na área ou áreas do conhecimento cobertas pela base INIS. Esta vantagem deverá
ser salientada pelo CIN aos seus usuários.

Comparar os preços praticados por serviços similares pode ser útil para melhor
posicionamento junto aos usuários em defesa dos preços praticados, como realizado
pelo CIN e relatado por Sayão & Barros (1995). Esta providência deve ser continuada.

10.7 Sétimo pressuposto
A aceitação do pressuposto de que a maioria dos usuários do SONAR-INIS e do
SERVIR-INIS considerou a distribuição de brindes e as notícias em rádio como
veículos inadequados para divulgar e estimular o uso desses serviços vem ao
encontro das opiniões dos gerentes do CIN sobre tais procedimentos de divulgação.
Esta coerência, apesar da ampla variedade dos instrumentos promocionais
disponíveis apontou uma tendência de bom senso entre os gerentes nas suas
decisões sobre os veículos a serem utilizados na promoção, reforçando a aceitação
da experiência do CIN em atividades promocionais.

10.8 Oitavo pressuposto
Foi comprovado o pressuposto, que os instrumentos promocionais mais importantes
para chamar atenção da maioria dos usuários do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS
eram as circulares, as cartas padronizadas, ou as cartas pessoais aos usuários.
Entretanto, a variedade da tipologia desses instrumentos, considerada em função dos
diversos comportamentos e reações possíveis em relação a cada procedimento,
certamente dificulta a tomada de decisão na escolha do melhor meio para divulgar um
serviço.

Analisadas as respostas da questão sobre essa tipologia, a diversidade tão vasta
dificultou também a elaboração do questionário, remetido aos usuários. A questão
sobre o assunto foi preparada, buscando-se ocupar pouco tempo do usuário para
respondê-la, sendo necessário apenas assinalar a opção correspondente a sua
opinião. A tentativa de elencar com o máximo de completeza a tipologia buscava
facilitar o usuário ao lembrar os procedimentos possíveis. Entretanto, tal providência
talvez tenha tornado a referente questão, aparentemente longa ou complexa,
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contribuindo para desmotivar os respondentes. A expectativa de resposta parecia
indicar farto material de análise sobre preferências e reações da tipologia dos
instrumentos promocionais. Contudo, a questão resultou em não respostas e grande
incidência da alternativa "não lembro", que poderia significar desconhecimento, falta
de interesse em responder, dificuldade de entendimento ou escrúpulos referentes à
revelação de opinião.

Todas as explicações, porém, convergem para o mesmo ponto: a diversidade dos
instrumentos promocionais e formas de comunicação em relação à variedade de
preferências e reações dos usuários dificulta a tomada de decisão gerencial sobre o
procedimento adequado para divulgar um serviço. Certamente, pode não ser o maior
obstáculo da promoção, mas com certeza, é quase impossível saber que tipo de
procedimento pode resultar em maior impacto para chamar a atenção do usuário.
Claro que a decisão gerencial não deve prender-se apenas a esse detalhe. Devem ser
considerados também os custos e as habilidades na produção dos materiais, como
recomendam Wood & Young_(1988, Q.79). Por outro lado, a riqueza desse contexto
pode ser vista como estímulo à criatividade e explorada como tal, ainda que o excesso
de opções possa ser um fator de dificuldade na tomada de decisão.

Fato é que, para por em prática o estilo da promoção, podem ser utilizadas diferentes
modalidades ou possibilidades de ação. São as atividades promocionais como:
relações públicas, propaganda, publicidade, merchandising, promoção de vendas,
venda pessoal, incentivo e atmosfera. Por sua vez, essas atividades devem ser
planejadas segundo um conjunto de ações e atitudes para decidir como realizar a
promoção, que são os mecanismos, as técnicas e ferramentas para organizar e
realizar essas atividades, definidos pelas estratégias de marketing. No âmbito
operacional, essas estratégias orientam a realização promoção, quando a tática de
marketing consistirá em adaptar e adequar ao uso promocional os vários canais de
comunicação, instrumentos, meios, mídias e veículos, que podem ser utilizados com
essa finalidade.

10.9 Nono pressuposto
A aceitação do pressuposto de que, a maioria dos usuários do SONAR-INIS e do
SERVIR-INIS recebiam do CIN as instruções sobre uso desses serviços sempre que
necessário, vem complementar a abordagem da orientação mercadológica adotada
pelo Centro nas atividades de promoção, indicando sua experiência no desempenho
dessas tarefas.

Esquematicamente, temos a tabela 25, que apresenta a síntese dos resultados.
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SOBRE OS PRESSUPOSTOS

Número
1

2

3

4

5

6

7

8

9

FOCO
Primeiro
conhecimento
por carta
Confiança -mais
importante
razão uso
Adequação
interesse- mais
importante
critério
atendimento
Receptividade à
críticas
Evidência de
benefícios
Preço razoável

Brinde e rádio-
inadequados
Cartas mais
importantes
chamar atenção
Remessa
instruções
adequada

REJEIÇÃO
SONAR

REJilÇAa

REJEIÇÃO

SERVIR

REJEIÇÃO

REJEIÇÃO
cópias
exterior

ACEITAÇÃO
SONAR

ACEITAÇÃO
outra razão:
conforto

ACEITAÇÃO

SERVIR
ACEITAÇÃO
equivalente

ACEITAÇÃO
outra razão:
conforto

ACEITAÇÃO

ACEITAÇÃO pelo CtN

ACEITAÇÃO

ACEITAÇÃO

ACEITAÇÃO

ACEITAÇÃO

ACEITAÇÃO

ACEITAÇÃO
cópias Brasil

ACEITAÇÃO

ACEITAÇÃO

ACEITAÇÃO
equivalência

Figura 26: Sobre os pressupostos de pesquisa

10.10 Resumo das conclusões
Em resumo, as conclusões relativas à promoção do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS,
desenvolvida no CIN, foram descritas de acordo com o seguinte:
(a) a filosofia administrativa estava orientada para o marketing;
(b) o aspecto filosófico da promoção era de atividade educativa;
(c) eram praticadas atividades de relações públicas, propaganda por mala direta,

publicidade e venda pessoal;
(d) a equipe de trabalho demonstrou capacidade profissional no desenvolvimento da

promoção dos serviços;

223



(e) o uso dos canais de comunicação deverá ser intensificado, principalmente em
relação ao uso de correio eletrônico e da Internet;

(f) apesar das dificuldades relativas à diversidade de preferências dos usuários
versus diferentes formas de comunicação, foi percebida tendência ao bom senso
e criatividade na escolha desses instrumentos, na tentativa de optar pelo
instrumento adequado;

(g) os preços do SERVIR-INIS eram razoáveis, com relação às cópias obtidas no
Brasil, mas para melhor aceitação dos preços das cópias obtidas no exterior,
deverão ser enfatizadas as vantagens desse serviço em relação aos similares
oferecidos;

(h) dificuldades institucionais, técnicas ou relativas ao meio ambiente não
prejudicavam o desenvolvimento das atividades promocionais, embora deva ser
considerada a constante preocupação com a identificação dos interesses,
necessidades, expectativas para adequar a oferta de informação à demanda e
com a averiguação da satisfação relativa aos serviços;

(i) a receptividade às críticas, sugestões e reclamações assegurou condições
favoráveis ao bom relacionamento com a clientela, fato indispensável ao
desenvolvimento de qualquer atividade;

(j) a evidência dos benefícios oferecidos pelos serviços, apesar de considerada,
deverá ser intensificada;

(k) a remessa de instruções para o uso dos serviços era adequada;
(I) a adequação aos interesses do usuário deve ser o principal critério adotado, com

relação ao atendimento oferecido com a prestação desses serviços;
(m)os instrumentos promocionais eram de boa qualidade, pela adequação de seus

conteúdos, por facilitarem a percepção da mensagem embutida, pelas embalagens
bem cuidadas e pela redação informal, direta, clara e objetiva adotada, permitindo
tratamento individualizado e capaz de sensibilizar o tipo de clientela dos serviços;

(n) a conveniência e a facilidade de acesso aos serviços devem ser preocupação
constante no aperfeiçoamento e personalização do SONAR-INIS e do SERVIR-
INIS, tanto quanto no planejamento de novos serviços, por terem sido
consideradas de suma importância como razão para seu uso.

Como a pesquisa se reportou ao impacto dessas atividades junto aos usuários reais
do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS, as conclusões foram apontadas de acordo com a
opinião desses indivíduos, relativa ao uso dos serviços, sendo possível concluir que:
(a) a forma do primeiro conhecimento dos serviços pela maioria dos usuários foi a

remessa de circulares ou cartas pelo CIN, embora o registro desse tipo de
informação no SISCAD não fosse-idêntico^É possível que, como na_maioria_dos
casos o conhecimento do-serviço-oeorreu-há-dez-aeos ou mais-tempo, isto-tenha
prejudicado o registro dessa informação;

(b) em função do seu conteúdo informativo, o SONAR-INIS não foi considerado como
principal fonte de atualização no desenvolvimento das atividades profissionais por
60,5% dos usuários;
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(c) pelo seu conteúdo informativo, o SERVIR-INIS foi considerado como principal
serviço de acesso aos documentos do interesse de 47,8% dos usuários;

(d) para a maioria dos usuários, a principal razão do uso de ambos serviços era a
conveniência e a facilidade de acesso;

(e) o principal critério, visando ao atendimento adequado dos serviços, para a maioria
dos usuários era a adequação desses serviços aos seus interesses de informação;

(f) a freqüência de indagação do CIN para averiguar a satisfação relativa aos
serviços, identificar os interesses, necessidades e expectativas dos usuários para
adequar a oferta à demanda era irregular e pouco freqüente;

(g) a preocupação do Centro em conhecer críticas, reclamações e sugestões foi
reconhecida pelos usuários;

(h) a maioria dos usuários demonstrou interesse em receber informações sobre os
benefícios de ambos serviços;

(i) os preços das cópias obtidas no Brasil foram considerados razoáveis, mas os das
cópias vindas do exterior foram julgados elevados;

(j) o critério mais importante para pagamento de um serviço de informação era a
confiança na informação;

(k) a distribuição de brindes e a veiculação de notícias pelo rádio foram procedimentos
considerados inadequados para divulgação dos serviços;

(I) os instrumentos promocionais mais importantes para chamar atenção, que tiveram
o maior percentual de indicações foram as circulares, cartas padronizadas ou
pessoais;

(m)o uso dos canais de comunicação como veículos para divulgar os serviços deve
ser intensificado;

(n) a remessa de instruções para o uso dos serviços foi considerada adequada;
(o) algumas sugestões para o aprimoramento da divulgação dos serviços foram

enviadas, embora no universo pesquisado não tivesse sido percebido o hábito
desse procedimento.

Considerando-se a situação descrita, foi possível confirmar a opinião de Cunha (1989)
sobre o destaque honroso para as atividades promocionais do CIN. Embora verificado
que a promoção do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS se desenvolvia, atendendo vários
princípios básicos, é muito importante destacar alguns aspectos dessas atividades,
conforme indicado nas diretrizes propostas a seguir.
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11 DIRETRIZES PROPOSTAS
Algumas observações conceituais poderão ser destacadas.

Considerou-se promoção como atividade referente à comunicação, com o propósito
de fazer conhecer e efetivar o uso ou adoção de um produto, idéia, comportamento ou
serviço. Logo, promoção e comunicação relacionam-se em único processo, de tal
forma não ser possível imaginar promoção sem considerar comunicação.

Vista sob este enfoque, nesta pesquisa foi possível verificar a importância da
orientação mercadológica nas atividades promocionais do CIN, confirmando, como
preconizou Weingand (1987, p. 112-113), que essas atividades devem ser planejadas
pois não acontecem no vácuo.

Os aspectos ou formas de realização da promoção servem para facilitar a
comunicação entre a unidade de informação e seus mercados-alvo.

Weingand (1987, p. 112-113) adaptou o modelo de comunicação às unidades de
informação, apresentando um esquema, denominado por ela de plano de informação
pública. As principais etapas do plano foram descritas, detalhadamente, para os
interessados em adotá-lo. Embora não seja fácil de ser elaborado e levado a termo
com sucesso, o principal desafio do plano consiste na efetiva comunicação.

Ao observar o modelo proposto por Weingand (1987, p. 112-113), algumas adaptações
podem enriquecê-lo, se for considerado que, segundo Kotler & Armstrong (1998,
p.319), o processo de comunicação eficaz envolve nove elementos. Dois deles são os
mais importantes: emissor e receptor. Dois são ferramentas: mensagem e mídia.
Quatro são funções de comunicação : codificação, decodificação, resposta e
feedback. O último elemento é_aruído.

Os autores (Kotler & Armstrong, 1998, p.319) definem esses elementos da seguinte
forma:
1. emissor é a parte que emite a mensagem para outra parte, o receptor.
2. Codificação é o processo de transformar o pensamento em forma simbólica.
3. Mensagem é o conjunto de símbolos que o emissor transmite.
4. Mídia é o canal de comunicação através do qual a mensagem passa do emissor

ao receptor.
5. Decodificação é o processo pelo qual o receptor confere o significado aos

símbolos transmitidos pelo emissor.
6. Receptor é a parte que recebe a mensagem emitida pela outra parte, o emissor.
7. Resposta é a reação do receptor após ter sido exposto à mensagem.
8. Feedback ou retroalimentação é a parte da resposta do receptor que retoma ao

emissor.
9. Ruído é a distorção ou estática não-planejada durante o processo de

comunicação, que resulta em uma mensagem, chegando ao receptor
diferentemente da forma como foi enviada pelo emissor.
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No modelo proposto por Weingand (.1987, p. 112-113), as barreiras da promoção não
são definidas como etapa específica no processo de comunicação, uma vez que o
ruído não é contemplado no modelo, apesar de terem sido considerados alguns
problemas.

Se o relacionamento da promoção com a comunicação é algo integrado, a adaptação
do processo de comunicação às atividades promocionais não poderá deixar de incluir
um dos elementos desse processo. A sua inclusão facilitará a visualização do
processo como um todo, contribuindo positivamente para a efetividade da promoção
nas unidades de informação.

Feita a transposição desses elementos, considerando a realização de atividades
promocionais em unidades de informação, podemos esquematizar o seguinte:
1. emissor - Quem promova? É_a_ piópria_jjnidadeL de informação, que, por essa

razão, precisa saber por quepfomove?
2. Codificação - Como promover?-É-o-processo em si.
3. Mensagem - O que se promove ?
4. Mídia - Quais os canais de comunicação a serem utilizados na promoção ?
5. Decodificação - Como é-recebida a promoção ? Éaprocesso desentendimento da

mensagem da unidade de4nf©Fmaçã© pelo-reeeptor.
6. Receptor - Para quem se-promove-?
7. Resposta é a reação do receptor após ter sido exposto à mensagem.
8. Feedback ou retroalimentação é a parte da resposta do receptor, que retorna à

unidade de informação.
9. Ruído refere-se às barreiras da promoção.

Se os elementos mais importantes nesse esquema de promoção são a unidade de
informação, enquanto emissora e a comunidade usuária de produtos e serviços de
informação, enquanto receptores, os recursos humanos passam a ser vistos também
como a parte mais importante de todo processo de promoção. Assim, a equipe da
unidade de informação, que a representa enquanto EMISSORA (quem?) e a outra
parte, os usuários, enquanto RECEPTORES (para quem ?) merecem destaque.

As ferramentas são os prnr.etjimftntnR utilizados as rter.isftes estratégicas-e-táticas. É
saber o-que dizer e escolher o -veicule e a ferma-adequados: MENSAGEM-^ que-?) e
MÍDIA (qual canal de comuntcaçãxr?)r

As funções de comunicação envolvem, novamente, o emissor e o receptor, em
relação ao processo em si (como. ?)i na CODIFICAÇÃO, por parte do emissor e na
DECODIFICAÇÃO, por parte do-feceptor. Assim-o emissor precisa atuar em-sintonia
com o receptor, pois a reação xlo-ustiário manifestada na RESPOSTA, merece ser o
foco de atenção. Isto porque, para o emissor, a resposta poderá ser apenas uma
expectativa, mesmo quando a promoção é bem planejada pelo emissor. O
planejamento melhora as condições da realização, mas não garante ocorrências
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inesperadas. Por isso mesmo, o emissor deve estar atento ao FEEDBACK ou
RETROALIMENTAÇÃO, oferecida como retorna da reação do receptor. Trata-se de
procedimento complexo, que dependerá da receptividade às críticas, da atenção e
acurada interpretação do fato-ocorrfdcre^observado:

O último elemento, RUÍDO é_£epresentado pelas_barxeiras_da promoção^ que.poderão
ser estudadas a partir das- dificuldades- técR»easr financeiras^ administrativas,
institucionais, relacionadas-atrmeio-ambiente e-à variedade das necessidades e
exigências dos usuários, diante das diferentes formas de comunicação, elencadas
conforme adaptação da pesquisadora aos múltiplos problemas dos serviços de
divulgação, apontados por Guinchat & Menou (1994).

No esquema da figura 27 pode ser observado o modelo promoção/ comunicação.
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EMISSOR
Por qtie?

•====ã=====EE

H'Í:JÍÍÍÍ!J
CODIFICAÇÃO

Como?
RECEPTOU
Para quem?

MÉNTAÇÃO
, irisümo

fcufob
B a r r e i r a s

• 1 ; i 1
! |

REPOSTA
reação

DIFICÂ
Coifto?1

Fig. 27: Promoção / Comunicação
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De acordo com o detalhamento do esquema da figura 27, foram indicados os
principais pontos a serem observados em cada fase do processo promoção/
comunicação nas figuras de 28 a 36, apresentadas a seguir.

EMISSOR: UNIDADE DE INFORMAÇÃO
Por que promove?

Objetivos organizacionais
Comprometimento / Filosofia administrativa
Missão
Objetivos
Metas = _ = =

Fig. 28: Emissor (Promoção/ comunicação em unidades de informação)

MENSAGEM
O que se promove?

Apelo
racional
emocional
moral ^

Fig. 29: Mensagem (Promoção/ comunicação em unidades de informação)

CANAL
Qual o canal para promover?

Estratégia
Tática
Instrumento promocional

Fig. 30: Canal (Promoção/ comunicação em unidades de informação)
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CODIFICAÇÃO
(Como promover?)

Processo:
a longo prazo
continuidade
planejamento integrado
como parte do planejamento
comprometimento / filosofia administrativa

Suporte administrativo
Recursos Financeiros

orçamento
fontes alternativas de recursos
custos
preços

Recursos Materiais
tipologia dos instrumentos promocionais
canais de comunicação
tempo (quando e por quanto tempo)
equipamentos
instalações (espaço físico)
materiais de escritório

Recursos Humanos
equipe
conhecimento
habilidades
treinamentos
responsabilidades
comprometimento

Fig. 31 : Codificação (Promoção/ comunicação em unidades de informação)

RECEPTOR" l
(Para quem promover?t

Mercado-alvo
Cognitivo

conhecimento
Afetivo

gostos
preferências
crenças / convicções

Comportamentais
ação

Fig. 32: Receptor (Promoção/ comunicação em unidades de informação)
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(Como
Análise do consumidor

aspectos
aspectos
aspectos
aspectos
aspectos
aspectos
aspectos
aspectos

culturais
sociais
psicológicos
demográficos
educacionais
tecnológicos
legais
políticos

DEGODIRGAÇAO
a promoção é entendida?)

Fig. 33: Decodificação (Promoção/ comunicação em unidades de informação)

Atenção
Estímulo

e observação
à resposta

Relacionamento

(Reação
RESPOSTA

do receptor à promoção)

Fig. 34: Resposta (Promoção/ comunicação em unidades de informação)

RETROAtIMENTAÇÃO
(hisumo da promoção)

Receptividade às sugestões, críticas e reclamações
Relacionamento com aclientela

Fig. 35 :Retroalimentação (Promoção/ comunicação em unidades de
informação)
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RUÍDO-(Barretras da promoção)
(1) Dificuldades relativas à diversidade de preferências dos usuários versus
diferentes formas de comunicação:
(a) não identificação das necessidades, expectativas, desejos, motivações,

preferências, percepções dos usuários;
(b) deficiências dos estudos de usuários;
(c) dificuldades na elaboração de perfis de interesse;
(d) não receptividade às críticas, reclamações e sugestões dos usuários;
(e) oferta de produtos e serviços de informação tradicionais, sem questionamento ou

avaliação.

(2) Dificuldades financeiras:
(a) orçamento não específico para a promoção na previsão orçamentária;
(b) captação de recursos não consolidada;
(c) financiamentos alternativos não buscados;
(d) falta de recursos financeiros para diversificação, personalização e aprimoramento

dos produtos e serviços.

(3) Dificuldades institucionais.
(a) inadequado status da unidade de informação;
(b) excesso de hierarquia, em função da posição da unidade no organograma da

instituição mantenedora;
(c) problemas de relacionamento com o mantenedor.

(4) Dificuldades técnicas.
(a) desconhecimento e despreparo dos recursos humanos envolvidos ou falta de

envolvimento da equipe com as tarefas;
(b) equipe de trabalho integrada apenas por bibliotecários, sem participação de

pessoal de outras áreas;
(c) desconhecimento das técnicas apropriadas para cada tipo de instrumento

promocional, programação visual, comunicação e outras;
(d) falta de profissionalismo.

(5) Dificuldades administrativas:
(a) problemas de gestão e liderança;
(b) inexistência de filosofia administrativa;
(c) desconhecimento de marketing;
(d) falta de compromisso com a qualidade.

(6) Dificuldades relativas ao meio ambiente:
(a) desconhecimento do macroambiente (desconsideração das variáveis sobre

política, economia, tecnologia, cuftura, legislação, sociaf, educação);
(b) inadequado ambiente físico da unidade de informação.

Fig. 36: Ruído (Promoção/ comunicação em unidades de informação)
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A validade dessa proposta fundamentou-se no princípio de que na concepção do
fluxo do processo promoção/ comunicação, conforme sugerido, percebeu-se que as
etapas cruciais referem-se ao receptor, decodificação, resposta e retroalimentação.
Isto porque, ainda que pouca literatura biblioteconômica brasileira exista sobre
promoção, nesse mesmo tipo de literatura existem alguns trabalhos sobre
planejamento de unidades de informação, que abordam os aspectos em destaque
para o emissor e a codificação. Sobre a mensagem e o canal, a literatura de
comunicação pode ser consultada, facilitando o enfoque enfatizado nessas etapas do
fluxo. Entretanto, sobre o usuário do setor de informação, enquanto receptor, que
deveria ser entendido sob ponto de vista cognitivo, afetivo e comportamental no fluxo
do processo promoção/ comunicação, pouco foi publicado. Pouco foi discutido
também sob essa ótica, e, portanto, daí em diante, o fluxo deve ser mais estudado,
ficando prejudicado o entendimento de como se processa a decodificação, uma vez
que os estudos de usuários não abordam todos os aspectos da análise do
consumidor, necessários à percepção dessa etapa do fluxo em questão. Menos
ainda tem sido estudado sobre a reação do receptor à promoção, mesmo porque a
própria promoção é desenvolvida timidamente pelo setor de informação. Se esta é a
situação, como pensar em retroalimentação? As considerações a respeito dos ruídos
muito ajudarão, considerando-se as medidas preventivas a serem tomadas para
evitar ou corrigir as dificuldades possíveis de ocorrer durante o processo.
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12 RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES PARA ESTUDQ&FUTUROS
Para facilitar a percepção do impacto da promoção, junto aos usuáfios reais de um
serviço, será necessário dtscatir e-aprofundar os^ estados sobre-essas-etapas do
processo promoção/ comunicação, conforme apresentado. É nesse. sentida-quev se
justifica a proposta apresentada mesmo- considerando- o bom desenvolvimento das
atividades de marketing relativas à promoção junto-aos-psuários reais~do~SONAR-
INIS e do SERVIR-INIS no CIN / CNEN.

Em resumo, recomenda-se que a promoção seja estudada como parte integrante do
planejamento, com ênfase nos princípios de marketing enfatizados: filosofia de
marketing, suporte administrativo, foco no cliente, qualidade de atendimento,
receptividade às críticas, evidência de benefícios, importância de manutenção do
relacionamento com a clientela.

De modo geral, foi observada a necessidade de:
1. adaptar os estudos de usuários às técnicas de análise do consumidor;
2. observar e estudar reações da clientela do setor de informação à promoção;
3. enfatizar a avaliação;
4. prever orçamento específico para promoção;
5. haver integração multidisciplinar da equipe;
6. aprimorar sempre a atuação da equipe.

Especificamente para o CINL recomenda-se:
1. continuidade na adoção da filosofia administrativa, orientada para o marketing;
2. direcionar a utilização das novas tecnologias para atender às exigências, relativas

à conveniência e facilidade de acesso aos serviços;
3. investir no aprimoramento do SISCAD, enquanto ferramenta gerencial para

tomada de decisão;
4. destacar a vantagem do SERVIR-INIS, de serem solicitadas no exterior, apenas

as cópias cujas possibilidades de obtenção no Brasil estejam melhor exploradas e
mais rapidamente esgotadas pelos prestadores de serviço, equipe do CIN, com
mais tempo e experiência na área ou áreas do conhecimento em questão,
indicando essa vantagem como benefício de economia de tempo e dinheiro do
usuário;

5. apreciar as sugestões enviadas pelos usuários, que serão encaminhadas pela
pesquisadora;

6. continuar divulgando a experiência desenvolvida no Centro, seja na literatura de
Ciência da Informação, em palestras, demonstrações e demais oportunidades,
como estímulo aos profissionais dos setor

Futuros estudos poderão ser desenvolvidos, entre eles:
1. desenvolver estudos sobre as etapas do processo promoção/ comunicação,

segundo as diretrizes propostas nesta pesquisa;
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2. testar as diretrizes propostas do processo promoção/ comunicação em diferentes
unidades de informação;

3. desenvolver a pesquisa em outras unidades de informação orientadas para o
marketing;

4. desenvolver a pesquisa em unidades de informação não orientadas para o
marketing e comparar resultados;

5. desenvolver pesquisa de mercado para atingir usuários potenciais.

Especificamente, com relação ao CIN:
1. adaptar a pesquisa aos outros serviços oferecidos;
2. adaptar a pesquisa para sua aplicação às demais bases cobertas pelo SONAR;
3. reestruturar a questão sobre os instrumentos promocionais (n° 13) para fazer uma

pesquisa de opinião específica sobre o tema junto aos usuários;
4. desenvolver pesquisa de mercado para atingir os usuários potenciais.
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14 ANEXOS
ANEXO 1 : DEFINIÇÕES OPERACIONAIS DAS VARIÁVEIS

Para melhor sistematização das definições operacionais das variáveis estudadas,, elas são apresentadas
na ordem das perguntas dos instrumentos de coleta de dados utilizados. Assim, após a definição
operacional, é identificada a questão relativa à mesma e a forma como foi medida de acordo com os
objetivos da pesquisa.

Variáveis estudadas com os questionário remetidos pelo correio aos usuários
(a) CONHECE (Forma como o usuário lembra ter tomado conhecimento do SONAR.) e CONHEC (Forma
como o usuário lembra ter tomado conhecimento do SERVIR.) foram estudadas, indagando-se ao
usuário como ele tomou conhecimento pela primeira vez de cada um dos serviços, com a questão 1 a e
1b, respectivamente para o SONAR e SERVIR.

A questão fechada com 11 alternativas, permitia ao respondente, com a décima segunda alternativa em
aberto, indicar outra forma de conhecimento dos serviços que não tivesse sido apontada na questão. O
usuário poderia indicar também, o nome da biblioteca, caso sua opção fosse o conhecimento dos
serviços por meio de demonstrações em bibliotecas.

Todas as informações fornecidas pelos usuários foram registradas em arquivo a parte, de acordo com o
número da questão correspondente, para utilização na análise dos dados.

(b) IMPORSO (Opinião do usuário se pela importância do conteúdo informativo o SONAR seria a
principal fonte de atualização no desenvolvimento de suas atividades profissionais.); IMSONAR (Opinião
do usuário sobre a importância do conteúdo informativo do SONAR como principal fonte de atualização
no desenvolvimento de suas atividades profissionais.); IMPORSE (Opinião do usuário se pela
importância do conteúdo informativo o SERVIR seria o principal serviço para acessar os documentos de
seu interesse.); IMSERV (Opinião do usuário sobre a importância do conteúdo informativo do SERVIR
como principal serviço para acessar os documentos de seu interesse.) foram indagadas pela pergunta 2
a (IMPORSO e IMSONAR) e 2b (IMPORSE e IMSERV), respectivamente para que o usuário
classificasse a importância do conteúdo informativo do SONAR e do SERVIR.

Trata-se de questão fechada com relação aos serviços terem ou não importância e aberta com relação à
justificativas de ambas respostas.

(c) RAZÃO (Na opinião do usuário, sua mais importante razão para usar o SONAR.) e RAZAO2 (Na
opinião do usuário, sua mais importante razão para usar o SERVIR.) foi a razão mais importante
apresentada pelo usuário no uso do SONAR e do SERVIR, respectivamente na questão 3 a e 3b.

Entre as sete opções de resposta referente a cada serviço, o usuário poderia marcar somente uma
alternativa, sendo que a última opção foi apresentada em aberto no questionário, dando oportunidade ao
usuário de indicar uma nova opção que não tivesse sido considerada.

(d) PRAZO (Opinião do usuário sobre a importância do cumprimento de prazos pelo CIN para o
adequado atendimento do SONAR.); SATISF (Opinião do usuário sobre a importância de saber se ele
ficou satisfeito com o atendimento na prestação do serviço SONAR.); INSTRU (Opinião do usuário sobre
a importância de o CIN treiná-lo ou instruí-lo no uso do SONAR para o adequado atendimento do
serviço); ADEQUA (Opinião do usuário sobre a importância da adequação do SONAR aos seus
interesses para o atendimento satisfatório do serviço.); OUVIR (Opinião do usuário sobre a importância
de ouvir suas criticas, sugestões e reclamações com relação ao SONAR para o adequado atendimento
do serviço.); EQUIPE (Opinião do usuário sobre a importância de contar com equipe do CIN treinada
para o adequado atendimento do SONAR.); BENEFICI (Opinião do usuário sobre a importância de os
benefícios do SONAR serem evidenciados pelo CIN para o adequado atendimento do serviço.) e
RESPOSTA (Opinião do usuário sobre a importância do CIN responder suas críticas, sugestões e
reclamações relacionadas ao SONAR para o adequado atendimento do serviço.) foram as variáveis
classificadas em importância como critérios indicados, visando o adequado atendimento do SONAR,
conforme registrado na questão 4.

Foi indicada para cada um dos oito critérios listados, escala de 1 a 5 para classificar a importância entre
pouca e muita. Na análise dos dados, essas medidas foram transformadas para escala de 1 a 3,
aglutinando-se as respostas registradas na escala anterior entre 1 e 2, para 1, passando-se as respostas
classificadas em 3 para 2 e reunindo-se as antigas respostas 4 e 5 na classificação 3.
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(e) PRAZO2 (Opinião dú usuário sobre a importância do cumprimento de prazos pêlo CIN para o
adequado atendimento do SERVIR.); SATISFA2 (Opinião do usuário sobre a importância de saber se ele
ficou satisfeito com o atendimento na prestação do serviço SERVIR.); INSTR2 (Opinião do usuário sobre
a importância de treiná-lo ou instruí-lo no uso do SERVIR para o adequado atendimento do serviço.);
ADEQ2 (Opinião do usuário sobre a importância da adequação do SERVIR aos seus interesses para o
atendimento satisfatório do serviço.); 0UV2 (Opinião do usuário sobre a importância do CIN ouvir suas
críticas, sugestões e reclamações relacionadas ao SERVIR para o adequado atendimento do serviço.);
EQUI2 (Opinião do usuário sobre a importância de contar com equipe do CIN treinada para o adequado
atendimento do SERVIR.); BEN2 (Opinião do usuário sobre a importância de os benefícios do SERVIR
serem evidenciados pelo CIN para o adequado atendimento do serviço.) e RESP2 (Opinião do usuário
sobre a importância do CIN em responder suas críticas, sugestões e reclamações relacionadas ao
SERVIR para o adequado atendimento do serviço.) foram as variáveis classificadas em importância como
critérios indicados, visando o adequado atendimento do SERVIR, conforme registrado na questão 5.

Conforme indicado na questão anterior do questionário relativa ao mesmo tipo de pergunta sobre o
SONAR, foi indicada para cada um dos oito critérios listados, escala de 1 a 5 para classificar a
importância entre pouca e muita. Na análise dos dados, essas medidas foram transformadas para escala
de 1 a 3, aglutinando-se as respostas registradas na escala anterior entre 1 e 2, para 1, passando-se as
respostas classificadas em 3 para 2 e reunindo-se as antigas respostas 4 e 5 na classificação 3.

(f) FRATESO (Conhecimento do usuário sobre a freqüência que ele é indagado pelo CIN sobre sua
satisfação com o atendimento do SONAR.); FRESASO (Conhecimento do usuário sobre a freqüência que
ele é indagado pelo CIN sobre sua satisfação com as informações recebidas pelo SONAR.); FRENESO
(Conhecimento do usuário sobre a freqüência que ele é indagado pelo CIN para saber suas
necessidades e interesses informacionais referentes ao SONAR.) e FRESUSO (Conhecimento do
usuário sobre a freqüência que ele é indagado pelo CIN para saber suas sugestões, críticas ou
reclamações sobre o SONAR.) foram as variáveis referentes a freqüência de indagação do CIN sobre
satisfação, interesses, necessidades, sugestões, críticas e reclamações relativas ao SONAR.

Como respostas foram apresentadas cinco alternativas, a última entre elas em aberto, permitindo ao
usuário indicar opção de freqüência que não tivesse sido considerada.

As informações fornecidas como «outra alternativa» foram registradas em arquivo a parte, de acordo com
o número da questão correspondente, para utilização na análise dos dados.

(g) FRATESE (Conhecimento do usuário sobre a freqüência que ele é indagado pelo CIN sobre sua
satisfação com o atendimento do SERVIR.); FRESASE (Conhecimento do usuário sobre a freqüência
que ele é indagado pelo CIN sobre sua satisfação com a prestação do serviço SERVIR.); FRADESE
(Conhecimento do usuário sobre a freqüência que ele é indagado pelo CIN sobre a adequação do
SERVIR aos seus interesses.) e FRESUSE (Conhecimento do usuário sobre a freqüência que ele é
indagado pelo CIN para saber suas sugestões, críticas ou reclamações sobre o SERVIR.) foram as
variáveis referentes a freqüência de indagação do CIN sobre satisfação, interesses, necessidades,
sugestões, críticas e reclamações relativas ao SERVIR.

Da mesma forma indicada na questão anterior do questionário, dedicada ao SONAR, como respostas
para o SERVIR foram apresentadas cinco alternativas, a última entre elas em aberto, permitindo ao
usuário indicar opção de freqüência que não tivesse sido considerada.

No caso das informações fornecidas como «outra alternativa» os procedimentos foram os mesmos
adotados da questão anterior relativa ao SONAR.

(h) RECEPTIV (Opinião do usuário sobre a receptividade do CIN à remessa de suas sugestões, críticas
ou reclamações sobre os serviços prestados.) foi a variável medida na questão fechada de número 8,
com quatro alternativas de respostas.

(i) EVIBEN (Conhecimento do usuário sobre a evidência dos benefícios do SONAR e do SERVIR pelo
CIN e opinião do usuário sobre o interesse dele em receber este tipo de informação.) era a variável
relativa a questão 9, sobre a evidência de benefícios pelo CIN ao divulgar o SONAR e o SERVIR.

Com pergunta fechada foi tratada a possibilidade de evidência de benefícios pelo CIN e o interesse do
usuário em receber esse tipo de informação. Em pergunta aberta, na mesma questão, os usuários
tiveram oportunidade de indicar a forma utilizada pelo CIN no caso de ter sido confirmada a evidência de
benefícios dos serviços pelo Centro.

245



O") PREBRA (Opinião do usuário sobre os preços do SERVIR praticados pelo CIN com referência às
cópias obtidas no Brasil.) e PREXTE (Opinião do usuário sobre os preços do SERVIR praticados pelo
CIN com referência às cópias obtidas no exterior.) foram as variáveis estudadas para a classificação dos
preços do SERVIR praticados pelo CIN para as cópias obtidas no Brasil e no exterior, em baixos,
razoáveis e elevados.

(I) PAGA (Opinião do usuário sobre o seu mais importante critério, no caso de precisar pagar por um
serviço de informação.) foi a variável iestudada para a indicação do critério mais importante, na opinião
do usuário, caso fosse preciso pagar por um produto ou serviço de informação, como indagado na
questão 11.

As quatro alternativas de respostas apresentadas, incluíam três opções fechadas e uma aberta,
permitindo indicação de alternativa não mencionada, possibilitando ao usuário assinalar apenas uma
opção.

(m) GRATIS (Opinião do usuário sobre a influência da gratuidade de um serviço de informação para que
o serviço seja utilizado por ele.) era a variável do estudo questão 12, versando sobre a gratuidade de um
serviço de informação ser ou não suficiente para fazer o usuário utilizar o serviço gratuito.

Em pergunta fechada o usuário afirmava ou não sua opção. Em pergunta aberta justificava a opção
indicada.

(n) Excepcionalmente, visando melhor visualização das informações apresentadas, uma vez que muitas
variáveis são tratadas na mesma questão, essas variáveis serão indicadas de modo diferente no texto a
seguir.
ARTIGUSU (Opinião do usuário sobre a adequação de artigos, releases e reimpressões de serviços para
que ele tome conhecimento e seja estimulado a fazer uso do SONAR e do SERVIR.);
ARTICIN (Opinião do usuário sobre a adequação de artigos, releases e reimpressões de serviços para
que uma organização como o CIN divulgue e estimule o uso do SONAR e do SERVIR pelos seus
usuários.);
ARTUSO (Opinião do usuário sobre como o CIN usa artigos, releases e reimpressão de serviços para
divulgar e estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
ARCINDEV (Opinião do usuário de como o CIN deveria usar artigos, releases e reimpressões de
serviços para divulgar e estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
ARTIGIMP (Opinião do usuário sobre a importância de artigos, releases e reimpressões de serviços para
divulgar e estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
POSTUSU (Opinião do usuário sobre a adequação de cartões postais para que ele tome conhecimento e
seja estimulado a fazer uso do SONAR e o do SERVIR.);
POSTACI (Opinião do usuário sobre a adequação de cartões postais para que uma organização como o
CIN divulgue e estimule o uso do SONAR e do SERVIR pelos seus usuários.);
POSTCIN (Opinião do usuário sobre como o CIN usa cartões postais para divulgar e estimular o uso do
SONAR e do SERVIR.);
POSCIDEV (Opinião do usuário de como o CIN deveria usar cartões postais para divulgar e estimular o
uso do SONAR e do SERVIR.);
POSTIMPO (Opinião do usuário sobre a importância de -artões postais para divulgar e estimular o uso
do SONAR e do SERVIR.);
CARTUSU (Opinião do usuário sobre a adequação de circulares, cartas padronizadas e cartas pessoais
a ele para tomar conhecimento e ser estimulado a fazer uso do SONAR e do SERVIR.);
CARTACI (Opinião do usuário sobre a adequação de circulares, cartas padronizadas e cartas pessoais a
eles para que uma organização como o CIN divulgue e estimule o uso do SONAR e do SERVIR pelos
seus usuários.);
CARTUSO (Opinião do usuário sobre como o CIN usa circulares, cartas padronizadas e cartas pessoais
a eles para divulgar e estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
CARDEV (Opinião do usuário de como o CIN deveria usar circulares, cartas padronizadas e cartas
pessoais a eles para divulgar e estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
CARTIMPO (Opinião do usuário sobre a importância de circulares, cartas padronizadas e cartas pessoais
a ele para divulgar e estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
DEMUSU (Opinião do usuário sobre a adequação de demonstrações em eventos para que ele tome
conhecimento e seja estimulado a fazer uso do SONAR e do SERVIR.);
DEMOCIN (Opinião do usuário sobre a adequação de demonstrações em eventos para que uma
organização como o CIN divulgue e estimule o uso do SONAR e do SERVIR pelos seus usuários.);
DEMUSO (Opinião do usuário sobre como o CIN usa demonstrações em eventos para divulgar e
estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
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DEMODEVI (Opinião do usuário de como o CIN deveria usar demonstrações em eventos para divulgar e
estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
DEMIMP (Opinião do usuário sobre a importância de demonstrações em eventos para divulgar e
estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
BRINDUSU (Opinião do usuário sobre a adequação de distribuição de brindes para que ele tome
conhecimento e seja estimulado a fazer uso do SONAR e do SERVIR.);
BRINCI (Opinião do usuário sobre a adequação da distribuição de brindes para que uma organização
como o CIN divulgue e estimule o uso do SONAR e do SERVIR pelos seus usuários.);
BRINUSO (Opinião do usuário sobre como o CIN usa a distribuição de brindes para divulgar e estimular o
uso do SONAR e do SERVIR.);
BRINDEV (Opinião do usuário de como o CIN deveria usar a distribuição de brindes para divulgar e
estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
BRINIMP (Opinião do usuário sobre a importância da distribuição de brindes para divulgar e estimular o
uso do SONAR e do SERVIR.);
EXPUSU (Opinião do usuário sobre a adequação de exposições e amostras para que ele tome
conhecimento e seja estimulado a fazer uso do SONAR e do SERVIR.);
EXPOCI (Opinião do usuário sobre a adequação de exposições e amostras para que uma organização
como o CIN divulgue e estimule o uso do SONAR e do SERVIR pelos seus usuários.);
EXPUSO (Opinião do usuário sobre como o CIN usa exposições e amostras para divulgar e estimular o
uso do SONAR e do SERVIR.);
EXPO DE V (Opinião do usuário de como o CIN deveria usar exposições e amostras para divulgar e
estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
EXPIMPO (Opinião do usuário sobre a importância de exposições e amostras para divulgar e estimular o
uso do SONAR e do SERVIR.);
FOLDUSU (Opinião do usuário sobre a adequação de folders, brochuras e panfletos para que ele tome
conhecimento e seja estimulado a fazer uso do SONAR e do SERVIR.);
FOLDECI (Opinião do usuário sobre a adequação de folders, brochuras e panfletos, para que uma
organização como o CIN divulgue e estimule o uso do SONAR e do SERVIR pelos seus usuários.);
FOLDUSO (Opinião do usuário sobre como o CIN usa folders, brochuras e panfletos para divulgar e
estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
FOLDEV (Opinião do usuário de como o CIN deveria usar folders, brochuras e panfletos para divulgar e
estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
FOLDIMPO (Opinião do usuário sobre a importância de folders, brochuras e panfletos para divulgar e
estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
FILMUSU (Opinião do usuário sobre a adequação de filmes e videocassetes para que ele tome
conhecimento e seja estimulado a fazer uso do SONAR e do SERVIR.);
FILMECI (Opinião do usuário sobre a adequação de filmes e videocassetes para que uma organização
como o CIN divulgue e estimule o uso do SONAR e do SERVIR pelos seus usuários.);
FILMUSO (Opinião do usuário sobre como o CIN usa filmes e videocassetes para divulgar e estimular o
uso do SONAR e do SERVIR.);
FILMEDEV (Opinião do usuário de como o CIN deveria usar filmes e videocassetes para divulgar e
estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
FILMIMP (Opinião do usuário sobre a importância de filmes e videocassetes para divulgar e estimular o
uso do SONAR e do SERVIR.);
INCENUSU (Opinião do usuário sobre a adequação de incentivos para que ele tome conhecimento e seja
estimulado a fazer uso do SONAR e do SERVIR.);
INCECIN (Opinião do usuário sobre a adequação de incentivos para que uma organização como o CIN
divulgue e estimule o uso do SONAR e do SERVIR pelos seus usuários.);
INCEUSO (Opinião do usuário sobre como o CIN usa incentivos para divulgar e estimular o uso do
SONAR e do SERVIR.);
INCEDEV (Opinião do usuário de como o CIN deveria usar incentivos para divulgar e estimular o uso do
SONAR e do SERVIR.);
INCEIMP (Opinião do usuário sobre a importância de incentivos para divulgar e estimular o uso do
SONAR e do SERVIR.);
MANUSU (Opinião do usuário sobre a adequação de manual e guia do usuário do serviço para que ele
tome conhecimento e seja estimulado a fazer uso do SONAR e do SERVIR.);
MANCIN (Opinião do usuário sobre a adequação de manual e guia do usuário do serviço para que uma
organização como o CIN divulgue e estimule o uso do SONAR e do SERVIR pelos seus usuários.);
MANUSO (Opinião do usuário sobre como o CIN usa manual e guia do serviço para divulgar e estimular
o uso do SONAR e do SERVIR.);
MANUDEV (Opinião do usuário de como o CIN deveria usar manual e guia do serviço para divulgar e
estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
MANIMP (Opinião do usuário sobre a importância de manual e guia do usuário do serviço para divulgar e
estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
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MARCUSU (Opinião do usuário sobre a adequação de marcador de livro para que ele tome
conhecimento e seja estimulado a fazer uso do SONAR e do SERVIR.);
MARCIN (Opinião do usuário sobre a adequação de marcador de livro para que uma organização como o
CIN divulgue e estimule o uso do SONAR e do SERVIR pelos seus usuários.);
MARCUSO (Opinião do usuário sobre como o CIN usa marcador de livro para divulgar e estimular o uso
do SONAR e do SERVIR.);
MARCADEV (Opinião do usuário de como o CIN deveria usar marcador de livro para divulgar e estimular
o uso do SONAR e do SERVIR.);
MARCIMP (Opinião do usuário sobre a importância de marcador de livro para divulgar e estimular o uso
do SONAR e do SERVIR.);
JORNUSU (Opinião do usuário sobre a adequação de notícias em jornal de grande circulação para que
ele tome conhecimento e seja estimulado a fazer uso do SONAR e do SERVIR.);
JORCIN (Opinião do usuário sobre a adequação de notícias em jornal de grande circulação para que
uma organização como o CIN divulgue e estimule o uso do SONAR e do SERVIR pelos seus usuários.);
JORNUSO (Opinião do usuário sobre como o CIN usa notícias em jornal de grande circulação para
divulgar e estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
JORDEV (Opinião do usuário de como o CIN deveria usar notícia em jornal de grande circulação para
divulgar e estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
JORNIMP (Opinião do usuário sobre a importância de notícia em jornal de grande circulação para
divulgar e estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
BOLEUSU (Opinião do usuário sobre a adequação de notícias em jornais e revistas de energia nuclear e
afins para que ele tome conhecimento e seja estimulado a fazer uso do SONAR e do SERVIR.);
BOLECIN (Opinião do usuário sobre a adequação de notícias em jornais e revistas de energia nuclear e
afins para que uma organização como o CIN divulgue e estimule o uso do SONAR e do SERVIR pelos
seus usuários.);
BOLEUSO (Opinião do usuário sobre como o CIN usa notícias em jornais e revistas de energia nuclear e
afins para divulgar e estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
BOLEDEV (Opinião do usuário de como o CIN deveria usar notícias em jornais e revistas de energia
nuclear e afins para divulgar e estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
BOLIMPOR (Opinião do usuário sobre a importância de notícias em jornais e revistas de energia nuclear
e afins para divulgar e estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
RADUSU (Opinião do usuário sobre a adequação de notícias em rádio para que ele tome conhecimento
e seja estimulado a fazer uso do SONAR e do SERVIR.);
RADICIN (Opinião do usuário sobre a adequação de notícias em rádio para que uma organização como o
CIN divulgue e estimule o uso do SONAR e do SERVIR pelos seus usuários.);
RADIUSO (Opinião do usuário sobre como o CIN usa noticias em rádio para divulgar e estimular o uso
do SONAR e do SERVIR.);
RADIDEV (Opinião do usuário de como o CIN deveria usar notícias em rádio para divulgar e estimular o
uso do SONAR e do SERVIR.);
RADIMPOR (Opinião do usuário sobre a importância de notícias de rádio para divulgar e estimular o uso
do SONAR e do SERVIR.);
TVUSU (Opinião do usuário sobre a adequação de noticias em televisão para que ele tome
conhecimento e seja estimulado a fazer uso do SONAR e do SERVIR.);
TVCIN (Opinião do usuário sobre a adequação de notícias em televisão para que uma organização como
o CIN divulgue e estimule o uso do SONAR e do SERVIR pelos seus usuários.);
TVUSO (Opinião do usuário sobre como o CIN usa notícia em televisão para divulgar e estimular o uso
do SONAR e do SERVIR.);
TVDEV (Opinião do usuário de como o CIN deveria usar notícias em televisão para divulgar e estimular o
uso do SONAR e do SERVIR.);
TVIMPOR (Opinião do usuário sobre a importância de notícias em televisão para divulgar e estimular o
uso do SONAR e do SERVIR.);
TELEUSU (Opinião do usuário sobre a adequação de oferta de serviços por telefone para que ele tome
conhecimento e seja estimulado a fazer uso do SONAR e do SERVIR.);
TELECIN (Opinião do usuário sobre a adequação de oferta de serviços por telefone para que uma
organização como o CIN divulgue e estimule o uso do SONAR e do SERVIR pelos seus usuários.);
TELEUSO (Opinião do usuário sobre como o CIN usa oferta de serviços por telefone para divulgar e
estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
TELEDEV (Opinião do usuário de como o CIN deveria usar oferta de serviços por telefone para divulgar e
estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
TELIMPOR (Opinião do usuário sobre a importância de para divulgar e estimular o uso do SONAR e do
SERVIR.);
PALEUSU (Opinião do usuário sobre a adequação de palestras para que ele tome conhecimento e seja
estimulado a usar o SONAR e o SERVIR.);
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PALECIN (Opinião do usuário sobre a adequação de palestras para que uma organização como o CIN
divulgue e estimule o uso do SONAR e do SERVIR pelos seus usuários.);
PALEUSO (Opinião do usuário sobre como o CIN usa palestras para divulgar e estimular o uso do
SONAR e do SERVIR.);
PALEDEV (Opinião do usuário de como o CIN deveria usar palestras para divulgar e estimular o uso do
SONAR e do SERVIR.);
PALIMPOR (Opinião do usuário sobre a importância de palestras para divulgar e estimular o uso do
SONAR e do SERVIR.);
RELAUSU (Opinião do usuário sobre a adequação de relatórios e estatísticas aos usuários para que ele
tome conhecimento e seja estimulado a fazer uso do SONAR e do SERVIR.);
RELACIN (Opinião do usuário sobre a adequação de relatórios e estatísticas aos usuários para que uma
organização como o CIN divulgue e estimule o uso do SONAR e do SERVIR pelos seus usuários.);
RELAUSO (Opinião do usuário sobre como o CIN usa relatórios e estatísticas aos usuários para divulgar
e estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
RELADEV (Opinião do usuário de como o CIN deveria usar relatórios e estatísticas aos usuários para
divulgar e estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
RELAIMPO (Opinião do usuário sobre a importância de relatórios e estatísticas aos usuários para
divulgar e estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
SLOGUSU (Opinião do usuário sobre a adequação de slogans para que ele tome conhecimento e seja
estimulado a fazer uso do SONAR e do SERVIR.);
SLOGCIN (Opinião do usuário sobre a adequação de slogans para que uma organização como o CIN
divulgue e estimule o uso do SONAR e do SERVIR pelos seus usuários.);
SLOGUSO (Opinião do usuário sobre como o CIN usa slogans para divulgar e estimular o uso do
SONAR e do SERVIR.);
SLOGADEV (Opinião do usuário de como o CIN deveria usar slogans para divulgar e estimular o uso do
SONAR e do SERVIR.);
SLOGIMPO (Opinião do usuário sobre a importância de slogans para divulgar e estimular o uso do
SONAR e do SERVIR.);
STANDUSU (Opinião do usuário sobre a adequação de stand ou display em eventos para que ele tome
conhecimento e seja estimulado a fazer uso do SONAR e do SERVIR.);
STANDCIN (Opinião do usuário sobre a adequação de stand ou display em eventos para que uma
organização como o CIN divulgue e estimule o uso do SONAR e do SERVIR pelos seus usuários.);
STANDEV (Opinião do usuário sobre como o CIN usa stand ou display em eventos para divulgar e
estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
STADEV (Opinião do usuário de como o CIN deveria usar stand ou display em eventos para divulgar e
estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
STADIMPO (Opinião do usuário sobre a importância de stand ou display em eventos para divulgar e
estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
VISIUSU (Opinião do usuário sobre a adequação de visitas para oferta de produtos e serviços para que
ele tome conhecimento e seja estimulado a fazer uso do SONAR e do SERVIR.);
VISICIN (Opinião do usuário sobre a adequação de visitas para oferta de produtos e serviços para que
uma organização como o CJN divulgue e estimule o uso do SONAR e do SERVIR pelos seus usuários.);
VISUSO (Opinião do usuário sobre como o CIN usa visitas para oferta de produtos e serviços para
divulgar e estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
VISIDEV (Opinião do usuário de como o CIN deveria usar visitas para oferta de produtos e serviços para
divulgar e estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
VISIMPOR (Opinião do usuário sobre a importância de visitas para oferta de produtos e serviços para
divulgar e estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
OUTRUSU (Opinião do usuário sobre a adequação de outro procedimento de divulgação para que ele
tome conhecimento e seja estimulado a fazer uso do SONAR e do SERVIR.);
OUTRCIN (Opinião do usuário sobre a adequação de outro procedimento de divulgação para que uma
organização como o CIN divulgue e estimule o uso do SONAR e do SERVIR pelos seus usuários.);
OUTUSO (Opinião do usuário sobre como o CIN usaria outro procedimento de divulgação para divulgar e
estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
OUTRODEV (Opinião do usuário de como o CIN deveria usar outro procedimento de divulgação para
divulgar e estimular o uso do SONAR e do SERVIR.) e
OUTIMPOR (Opinião do usuário sobre a importância de outro procedimento de divulgação para divulgar
e estimular o uso do SONAR e do SERVIR.).

Foram apresentadas 22 alternativas de procedimentos para divulgar e estimular o uso do SONAR e do
SERVIR, incluindo a última entre elas a possibilidade da indicação pelo usuário de outro procedimento
lembrado por ele e não registrado na questão. Para cada procedimento, o usuário deveria manifestar sua
opinião sobre a adequação do instrumento promocional ao usuário e ao CIN, seu julgamento sobre o uso
do instrumento pelo CIN e a importância do procedimento para chamar sua atenção.
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As opções relativas à adequação ao usuário e ao CIN eram de afirmativa ou negativa.

O uso feito pelo CIN foi classificado em quatro opções, variando de não lembro, usa adequadamente, usa
pouco e usa muito.

Sobre a opinião do usuário de como o CIN deveria usar o procedimento, as classificações das respostas
foram consideradas em três opções: como usa, usar menos e usar mais.

No item referente à importância do procedimento para chamar atenção do usuário, as classificações
adotadas variaram em escala de 1 a 3, entre: nenhuma, pouca e muita.

(o) IMPORT1 (Opinião do usuário sobre o procedimento de divulgação mais importante para chamar sua
atenção com referência a tomar conhecimento e estimular o uso do SONAR e do SERVIR.); IMPORT2
(Opinião do usuário sobre o procedimento de divulgação em segundo lugar de importância para chamar
sua atenção com referência a tomar conhecimento e estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
IMPORT3 (Opinião do usuário sobre o procedimento de divulgação em terceiro lugar de importância para
chamar sua atenção com referência a tomar conhecimento e estimular o uso do SONAR e do SERVIR.);
IMPORT4 (Opinião do usuário sobre o procedimento de divulgação em quarto lugar de importância para
chamar sua atenção com referência a tomar conhecimento e estimular o uso do SONAR e do SERVIR.) e
IMPORT5 (Opinião do usuário sobre o procedimento de divulgação em quinto lugar de importância para
chamar sua atenção com referência a tomar conhecimento e estimular o uso do SONAR e do SERVIR)
foram as variáveis estudadas na questão 14, para medir a ordem de importância dos instrumentos
promocionais.

Foi utilizada escala de 1 a 5, variando-se de mais a menos importante, pedindo-se ao usuário que
relacionasse cinco instrumentos, conforme apresentados na questão anterior do questionário.

(p) PREFER (Conhecimento do usuário sobre o interesse do CIN em conhecer suas preferências,
interesses, hábitos, valores e necessidades de informação.); PERFIL (Conhecimento do usuário da
indagação do CIN para conhecer os assuntos de seu interesse na definição do seu perfil.); CONVERSA
(Conhecimento do usuário da indagação do CIN sobre seus interesses de informação em conversas
informais.); VISITA (Conhecimento do usuário de visitas realizadas pelo CIN para conhecer suas
necessidades de informação.); ENTREV (Conhecimento do usuário de entrevistas realizadas ou
questionários distribuídos pelo CIN, visando conhecer seus interesses de informação.); CORREIO
(Conhecimento do usuário de uso de correio eletrônico pelo CIN, visando conhecer seus interesses e
necessidades de informação.) e OUTRO (Conhecimento do usuário de outro procedimento utilizado pelo
CIN para conhecer suas necessidades de informação.) foram as variáveis em estudo relativas à questão
15.

Primeiramente o usuário afirmaria ou negaria o interesse do CIN em conhecer suas preferências,
interesses, hábitos, valores e necessidades de informação. Depois, nos casos de afirmativa, indicaria
como o CIN realizava essa tarefa, entre as seis opções. Entre essas opções, a última delas, como
alternativa em aberto, permitia ao usuário acrescentar outra forma não mencionada adotada pelo Centro.

(q) CONTATO (Opinião do usuário sobre a freqüência que o CIN utiliza o contato pessoal como meio de
comunicação para contatá-lo.); CONTATO2 (Opinião do usuário sobre a freqüência que o CIN deveria
utilizar o contato pessoal como meio de comunicação para contatá-lo.); CORREIOU (Opinião do usuário
sobre a freqüência que o CIN utiliza o correio como meio de comunicação para contatá-lo.); CORREIOD
(Opinião do usuário sobre a freqüência que o CIN deveria utilizar o correio como meio de comunicação
para contatá-lo.); ELETRO (Opinião do usuário sobre a freqüência que o CIN utiliza o correio eletrônico
como meio de comunicação para contatá-lo.); ELETR2 (Opinião do usuário sobre a freqüência que o CIN
deveria utilizar o correio eletrônico como meio de comunicação para contatá-lo.); TELEFONE (Opinião do
usuário sobre a freqüência que o CIN utiliza o telefone como meio de comunicação para contatá-lo);
TELEFO2 (Opinião do usuário sobre a freqüência que o CIN deveria utilizar o telefone como meio de
comunicação para contatá-lo.); FAX (Opinião do usuário sobre a freqüência que o CIN utiliza o fax como
meio de comunicação para contatá-lo.); FAX2 (Opinião do usuário sobre a freqüência que o CIN deveria
utilizar o fax como meio de comunicação para contatá-lo.) e OUTROCAN (Opinião do usuário sobre a
freqüência que o CIN utilizaria outro canal como meio de comunicação para contatá-lo.) foram as
variáveis estudadas com a questão 16.

Foram indicados seis tipos de canais de comunicação utilizados pelo CIN para contatar o usuários, entre
os quais o último tipo era uma opção em aberto, permitindo ao usuário registrar o que não tivesse sido
considerado pela pesquisa. Na mesma questão, o usuário indicaria a freqüência de uso dos canais
conforme utilizada pelo CIN, usando escala de 1 a 3 para classificar essa freqüência em «não usa»; «usa
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pouco» e «usa muito». Era solicitada ainda a opinião do usuário sobre como o CIN deveria usar o
referido canal, classificando o uso em escala de 1 a 3, entre: «não deveria usar»; «deveria usar menos»
e «deveria usar mais».

(r) INSTSO (Opinião do usuário sobre o envio e freqüência de remessa de instruções para usar o
SONAR.) foi a variável estudada na questão 17, sobre o recebimento de instruções para o uso do
SONAR.

Entre as quatro alternativas de respostas apresentadas, o usuário poderia assinalar apenas uma,
indicando sua opinião relativa ao assunto. Duas das opções de respostas, permitiam a indicação de
como e quando o usuário gostaria de receber as instruções para o uso do serviço.

(s) INSTSE (Opinião do usuário sobre o envio e freqüência de remessa de instruções para usar o
SERVIR.) foi a variável estudada na questão 18, sobre a remessa de instruções pelo CIN para o uso do
SERVIR.

Como na questão anterior do questionário sobre as mesmas informações a respeito do SONAR, entre as
quatro alternativas de respostas apresentadas, o usuário poderia assinalar apenas uma, indicando sua
opinião relativa ao assunto. Duas das opções de respostas, permitiam a indicação de como e quando o
usuário gostaria de receber as instruções para o uso do serviço.

(t) SUGEST (Sugestão do usuário para aprimorar a divulgação do SONAR ou do SERVIR.) foi a variável
para indicar remessa de sugestão do usuário, visando aprimoramento da divulgação dos serviços na
questão 19.

Todas as sugestões enviadas foram consideradas e registradas em arquivo.

Variáveis estudadas pelos roteiros das entrevistas semi-estruturadas realizada com os cinco
gerentes do CIN

(a) FORMAG (Formação profissional do gerente.); PG (Grau acadêmico do gerente.); CONMKT
(Conhecimento e interesse sobre marketing.); INTMKT (Interesse pelo marketing.); TEMPCIN (Tempo de
CIN.); TEMPGER (Tempo na gerência.); EQUICIN (Quantificação e qualificação da equipe do CIN.)
foram as variáveis estudadas com as respostas da primeira à sétima questão da entrevista dos gerentes.

(b) FILOSO (Filosofia administrativa adotada pelo CIN.) foi a variável avaliada na oitava questão da
entrevista.

Entre quatro alternativas de respostas, os gerentes poderiam optar entre as orientações administrativas
apresentadas ou, no caso de não concordar com as orientações indicadas, registrar na última alternativa
«outra», de acordo com o seu ponto de vista.

(c) DOC (Registro de missão, objetivos, metas e políticas do CIN em documentos.) foi a variável para
indicar os documentos sobre missão, objetivos, metas e políticas do CIN, de acordo com as respostas à
nona questão da entrevista.

(d) CONDI foi a variável do estudo da opinião do gerente sobre condições de funcionamento do CIN:
localização física, iluminação, ventilação, privacidade, área destinada ao atendimento aos usuários,
mobiliário, equipamentos disponíveis, horário de funcionamento, qualificação da equipe, formulários de
solicitação e avaliação das pesquisas, sinalização utilizada, logomarca, manuais de serviço, regulamento,
regimento, guia da biblioteca, indagados na questão 10 da entrevista.

(e) LOGO, variável correspondente à opinião dos gerentes sobre o conhecimento dos usuários relativo à
logomarca como elemento identificador do CIN, verificada pelas questões 11 e 12.

(f) PRECOG1, variável de verificação do estabelecimento da política de preços para os produtos e
serviços do CIN na questão 13.
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(g) PRECOG, variável referente à opinião dos gerentes sobre os preços dos produtos e serviços
praticados pelo CIN, indagada na questão 14.

(h) DATA, variável sobre a data de início da oferta do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS, indagada aos
gerentes pela questão 15.

(i) DIFI, variável referente às dificuldades na implantação do SONAR e do SERVIR, verificadas com as
respostas da questão 16.

(j) ACOES, variável relativa às ações do CIN para solucionar os problemas apresentados, indagados pela
questão 17.

(I) ENVOLVE, variável sobre o envolvimento da unidade sob a responsabilidade do gerente relativa ao
SONAR e ao SERVIR, questionada na pergunta 18.

(m) POSTAL (Opinião dos gerentes relativa ao uso feito pelo CIN de cartões postais para divulgar o
SONAR e o SERVIR.); CARTAS (Opinião dos gerentes sobre o uso feito pelo CIN de circulares e cartas
aos usuários para divulgar o SONAR e o SERVIR.}; DEMONSTR (Opinião dos gerentes sobre o uso feito
pelo CIN de demonstrações em bibliotecas para divulgar o SONAR e o SERVIR.); DEMOEV (Opinião
dos gerentes sobre o uso feito pelo CIN de demonstrações em eventos para divulgar o SONAR e o
SERVIR.); BRINDE (Opinião dos gerentes sobre o uso feito pelo CIN da distribuição de brindes para
divulgar o SONAR e o SERVIR.); EXPO (Opinião dos gerentes sobre o uso feito pelo CIN de exposições
e amostras para divulgar o SONAR e o SERVIR.); FILME (Opinião dos gerentes sobre o uso feito pelo
CIN de filmes e videocassetes para divulgar o SONAR e o SERVIR.); FOLDER (Opinião dos gerentes
sobre o uso feito pelo CIN de folders, brochuras e panfletos para divulgar o SONAR e o SERVIR.); FOTO
(Opinião dos gerentes sobre o uso feito pelo CIN de fotos para divulgar o SONAR e o SERVIR.);
INCENTIV (Opinião dos gerentes sobre o uso feito pelo CIN de incentivos para divulgar o SONAR e o
SERVIR.); MALA (Opinião dos gerentes sobre o uso feito pelo CIN de mala direta para divulgar o SONAR
e o SERVIR.); MANUAL (Opinião dos gerentes sobre o uso feito pelo CIN de manual e guia dos usuários
do serviço para divulgar o SONAR e o SERVIR.); MARCADOR (Opinião dos gerentes sobre o uso feito
pelo CIN de marcador de livro para divulgar o SONAR e o SERVIR.); MURAL (Opinião dos gerentes
sobre o uso feito pelo CIN de murais ou quadro de avisos para divulgar o SONAR e o SERVIR.);
JORNAL (Opinião dos gerentes sobre o uso feito pelo CIN de noticias em jornais de grande circulação
para divulgar o SONAR e o SERVIR.); RADIO (Opinião dos gerentes sobre o uso feito pelo CIN de
notícias em rádio para divulgar o SONAR e o SERVIR.); TV (Opinião dos gerentes sobre o uso feito pelo
CIN de notícias em televisão para divulgar o SONAR e o SERVIR.); TELEFONE (Opinião dos gerentes
sobre o uso feito pelo CIN de oferta de serviços por telefone para divulgar o SONAR e o SERVIR.);
PALESTRA (Opinião dos gerentes sobre o uso feito pelo CIN de palestras para divulgar o SONAR e o
SERVIR.); RELATORI (Opinião dos gerentes sobre o uso feito pelo CIN de relatórios e estatísticas aos
usuários para divulgar o SONAR e o SERVIR.); SLOGAN (Opinião dos gerentes sobre o uso feito pelo
CIN de slogans para divulgar o SONAR e o SERVIR.); STAND (Opinião dos gerentes sobre o uso feito
pelo CIN de stand ou display em eventos para divulgar o SONAR e o SERVIR.); VISITA (Opinião dos
gerentes sobre o uso feito pelo CIN de visitas para oferta de produtos e serviços para divulgar o SONAR
e o SERVIR.); OUTRO (Opinião dos gerentes sobre o uso feito pelo CIN de outro procedimento para
divulgar o SONAR e o SERVIR.) são as variáveis relativas aos procedimentos adotados pelo CIN para
divulgar o SONAR e o SERVIR, estudadas com a questão 19.

Para cada variável os gerentes afirmaram ou negaram a adoção do procedimento pelo CIN. Os casos
negativos poderiam ser justificados pelos gerentes por três alternativas (não adequado, sem condições
ou razão desconhecida). Quando afirmado o procedimento, os gerentes avaliaram a utilização entre duas
alternativas (pouco e bastante).
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(n) IMPORT1G (Opinião do gerente sobre o procedimento de divulgação mais importante para chamar
atenção do usuário com referência a dar conhecimento e estimular o uso do SONAR.); IMPORT2G
(Opinião do gerente sobre o segundo procedimento de divulgação em importância para chamar atenção
do usuário com referência a dar conhecimento e estimular o uso do SONAR.); IMPORT3G (Opinião do
gerente sobre o terceiro procedimento de divulgação em importância para chamar atenção do usuário
com referência a dar conhecimento e estimular o uso do SONAR.); IMPORT4G (Opinião do gerente
sobre o quarto procedimento de divulgação em importância para chamar atenção do usuário com
referência a dar conhecimento e estimular o uso do SONAR.); IMPORT5G (Opinião do gerente sobre o
quinto procedimento de divulgação em importância para chamar atenção do usuário com referência a dar
conhecimento e estimular o uso do SONAR.); IMPSERV (Opinião do gerente sobre o mais importante
procedimento de divulgação para chamar atenção do usuário com referência a dar conhecimento e
estimular o uso do SERVIR.); IMPSERV2 (Opinião do gerente sobre o segundo procedimento de
divulgação em importância para chamar atenção do usuário com referência a dar conhecimento e
estimular o uso do SERVIR.); IMPSERV3 (Opinião do gerente sobre o terceiro procedimento de
divulgação em importância para chamar atenção do usuário com referência a dar conhecimento e
estimular o uso do SERVIR.); IMPSERV4 (Opinião do gerente sobre o quarto procedimento de
divulgação em importância para chamar atenção do usuário com referência a dar conhecimento e
estimular o uso do SERVIR.); IMPSERV5 (Opinião do gerente sobre o quinto procedimento de divulgação
em importância para chamar atenção do usuário com referência a dar conhecimento e estimular o uso do
SERVIR.) foram as variáveis estudadas com as respostas da pergunta 20 da entrevista.

(o) IMPDIVU, variável relativa à opinião do gerente sobre a importância de um programa de divulgação
para promover e/ou estimular o uso dos serviços de informação, indagada na questão 21.

(p) PROF, variável relativa à opinião do gerente sobre que profissionais deveriam integrar a equipe de
planejamento e elaboração dos instrumentos promocionais, indagada na pergunta 22 da entrevista.

(q) ORCA, variável referente ao conhecimento do gerente sobre a previsão percentual de gastos com a
divulgação no orçamento do CIN, conforme respostas à questão 23.

(r) FREPER (Conhecimento do gerente sobre a freqüência do CIN para atualizar os perfis dos usuários
do SONAR.); FRESER (Conhecimento do gerente sobre a freqüência do CIN para indagar sobre o uso
ou não-uso do SERVIR.); FREBENSO (Conhecimento do gerente sobre a freqüência do CIN para
informar os usuários sobre os benefícios que o SONAR pode oferecer.); FREBENSE (Conhecimento do
gerente sobre a freqüência do CIN para informar os usuários sobre os benefícios que o SERVIR pode
oferecer.); FRENESO2 (Conhecimento do gerente sobre a freqüência do CIN para indagar os usuários do
SONAR sobre suas necessidades de informação.); FRENESE (Conhecimento do gerente sobre a
freqüência do CIN para indagar os usuários do SERVIR sobre suas necessidades de informação.);
FREAPESO (Conhecimento do gerente sobre a freqüência do CIN para indagar os usuários do SONAR
sobre aperfeiçoamento do serviço.); FREAPSE (Conhecimento do gerente sobre a freqüência do GIN
para indagar os usuários do SERVIR sobre aperfeiçoamento do serviço.); FREQUIPR (Conhecimento do
gerente sobre a freqüência do CIN para treinar a equipe responsável pela prestação dos serviços.);
FREQUIEL (Conhecimento do gerente sobre a freqüência do CIN para treinar a equipe responsável pela
promoção dos serviços.); FREINSO (Conhecimento do gerente sobre a freqüência do CIN para instruir os
usuários do SONAR sobre o uso do serviço.); FREINSE (Conhecimento do gerente sobre a freqüência do
CIN para instruir os usuáriops do SERVIR sobre o uso do serviço.); FRESASO2 (Conhecimento do
gerente sobre a freqüência do CIN para indagar sobre a satisfação dos usuários do SONAR sobre a
prestação do serviço.); FRESASE2 (Conhecimento do gerente sobre a freqüência do CIN para indagar
sobre a satisfação dos usuários do SERVIR sobre a prestação do serviço.) foram as variáveis para o
estudo da freqüência de indagação adotada pelo CIN para conhecer opiniões dos usuários na questão
24.

(s) PRESOSE, variável sobre o conhecimento do gerente sobre procedimentos e freqüência de uso dos
procedimentos do CIN para indagar sobre as preferências, interesses, hábitos, valores e necessidades
de informação dos usuários do SONAR e do SERVIR, tais como: elaboração de perfis de interesse,
avaliação por entrevistas, levantamentos por questionários, entrevistas e observação, entrevistas de
grupos, auditorias, conversas informais, caixas de sugestões, correio eletrônico ou outro procedimento,
estudada na questão 25.

(t) PREDA, variável relativa ao conhecimento do gerente sobre estrutura e armazenamento dos dados
coletados sobre preferências, interesses, hábitos, valores e necessidades de informação dos usuários do
SONAR e do SERVIR, estudada com as respostas á questão 26.
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(u) FRESEG, variável sobre o conhecimento do gerente sobre a freqüência de identificação de
segmentos ou grupos de consumidores com interesses de informação semelhantes entre os usuários do
SONATR e do SERVIR., avaliada cpelas respostas dos gerentes à questão 27.

(v) FREDASE, variável referente ao conhecimento do gerente sobre estrutura e armazenamento dos
dados coletados sobre segmentos ou grupos de consumidores com interesses de informação
semelhantes entre os usuários do SONAR e do SERVIR, tratada na questão 28.

(w) TREINA, variável relativa ao conhecimento do gerente sobre a promoção de treinamentos de
usuários para o uso do SONAR e do SERVIR, indagada com a questão 29.

(x) FRECAN, variável referente à opinião do gerente sobre a freqüência de comunicação do CIN com
seus usuários do SONAR e do SERVIR, de acordo com as respostas às questões 30 e 31.

(z) ATEND, variável relativa à opinião do gerente sobre a importância de critérios no atendimento do
SONAR e do SERVIR, conforme as respostas da questão 32.
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ANEXO 2 : RQTFIRQ PARA DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO

1. Sobre o meio ambiente :
1.1 Condições físicas (espaço físico):
1.1.1 Localização da unidade de informação prestadora do serviço no prédio da organização a que
pertence.
1.1.2 Facilidade de acesso às instalações (chegar à unidade de informação: elevadores, escadas,
previsão de acesso para deficientes físicos) e ao acervo.
1.1.3 Tamanho da área disponível para: armazenamento da coleção, salas de trabalho para a equipe;
espaço para os usuários; local para a prestação de determinados serviços.
1.1.4 Previsão de crescimento e expansão da área disponível.
1.1.5 Arquitetura do prédio em relação à área ocupada e layout.
1.1.6 Condições ambientais de temperatura ambiente, ventilação, luminosidade (iluminação artificial),
limpeza, segurança (cuidado com o uso excessivo de vidros e escadas perigosas, peso da coleção),
acústica, instalações elétricas (número suficiente e seguro de tomadas), infra-estrutura de comunicação,
conforto (do mobiliário e espaço para locomoção, estacionamento), sinalização, mobiliário, sob o ponto
de vista :
a) do acervo (conservação e manutenção, distribuição no armazenamento, previsão de crescimento,

altura das estantes);
b) da equipe de trabalho (isolamento, facilidades de locomoção das pessoas para execução do fluxo de

trabalho, bem-estar);
c) dos usuários (facilidades de acesso às estantes, isolamento para estudo e pesquisa, bem-estar).

1.2 Macroambiente: (Fatores do ambiente externo ou geral que podem influenciar a unidade de
informação)
a) político (políticas em vigor nas diferentes áreas: econômico-financeira, monetária, educação, ciência

e tecnologia, saúde, transportes, importação e exportação, administração pública, etc);
b) econômico (inflação, troca e instabilidade da moeda, taxas de câmbio, indicadores econômicos, etc);
c) social ( distribuição de renda, nível de conhecimento e educação da comunidade, influência dos

grupos de referência, da família, status, etc);
d) cultural (tradições, religião, crenças e costumes, folclore, mitos, etc);
e) demográfico (flutuações da população, migrações, etc);
f) ecológico (arquitetura, harmonia com a natureza, condições ambientais, etc);
g) tecnológico (avanços tecnológicos);
h) legal (legislação vigente e ética).

2 Sobre a instituição / organização:
2.1 Com relação à organização que a unidade de informação está vinculada:
2.1.1 tipologia e características da organização e se a atuação é governamental, privada, ou organização
não governamental ( ONG ); do âmbito do poder executivo, legislativo ou judiciário; na área municipal,
distrital, estadual ou federal;
2.2 missão, objetivos e políticas da organização;
2.3 atividade-fim da organização;
2.4 histórico da organização;
2.5 política e estrutura organizacional;
2.6 cultura organizacional.

2.2 Com relação à unidade de informação prestadora do serviço:
2.2.1 tipologia e características (arquivo; biblioteca hospitalar, penitenciária, universitária, nacional,
escolar, infantil, especializada, parlamentar; discoteca; videoteca; mapoteca; gibiteca, bibliotecas
ambulantes ou outra);
2.2.2 missão, objetivos, políticas;
2.2.3 tempo de criação e horário de funcionamento;
2.2.4.posição na estrutura organizacional da organização a que está vinculada;
2.2.5 estrutura organizacional;
2.2.6 número total de funcionários e qualificação (nível superior e médio; áreas de formação profissional).

3 Sobre os recursos disponíveis:
3.1 Recursos materiais:
3.1.1 coleção (tipo de informação e de suportes documentais);
3.1.2 equipamentos;
3.1.3 nível tecnológico de automação;
3.1.4 manuais de serviço, fluxogramas de trabalho; formulários;
3.1.5 instrumentos de trabalho (tesauros, tabelas, códigos);
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3.1.6 material de consumo;
3.1.7 oferta dos serviços e produtos (dimensão quantitativa e qualitativa);
3.1.8 canais de comunicação com os usuários;
3.1.9 instrumentos promocionais.

3.2 Recursos humanos:
3.2.1 alocação da equipe para a prestação do serviço(número total da equipe e número de pessoas
disponíveis para o serviço);
3.2.2 qualificação adequada ao desenvolvimento das atividades do serviço em todas as suas fases
(criação, implantação e avaliação);
3.2.3 atribuições definidas de todas as atividades, tarefas e competências (manuais de serviço);
3.2.4 treinamentos (da equipe e dos usuários).

3.3 Recursos financeiros:
3.3.1 orçamento;
3.3.2 recursos próprios da organização;
3.3.3 recursos de outras fontes externas;
3.3.4 cobrança de serviços.

4 Sobre as necessidades dos usuários:
4.1 Tipo de usuário (interno, externo);
4.2 quantificação e categorização;
4.3 demanda de informação;
4.4 políticas e diretrizes de participação, comunicação e interação com os usuários (estudos de usuários,
avaliação e estatísticas, atendimento e relacionamento).
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ANEXO 3 : FOLHA DE CADASTRO SISCAD

CIH - DlPRO ATUALIZE NOSSO CADASTRO

Código Nome do usuário
DKTOO1 Deniol Katsuki Tanaka

I nstitu.icao
Universidade de Sao Paulo

C. P . F .
461.413.4O8-49

C.G.C.
63.025.53O/OOO1-O4

Departamento: Escola Politecnica-Dept. Engenharia Mecânica

Profissão: ENGENHEIRO Cargo: PROFESSOR

Endereço profissional: Av Prof Mello de Moraes, 223.1

Sao Paulo - 5508-900 - SP (BR)

Telefone: (01.1 ) S185342 Ramal: OUTRO:8 13 -5331

E_Mail: DKTANAKA@FOX.CCE.USP.BR Fax: 8.18-5461 Telex:

Endereço particular: R dos Benditinos, 100 / Jardim Colombo

Sao Paulo - 5629-050 - Sao Paulo - SP

Telefone: (Oil ) 842-1577

Marque uma ou mais opcoes

Acesso disponível: RNp

RENPAC Serviço 302S

Nao usa redes

RENPAC. Serviço 2OOO

Outros (Especifique)
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ANEXO 4 : ROTEIRO DAS ENTREVISTAS COM OS GERENTES
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Faculdade de Estudos Sociais Aplicados
Departamento de Ciência da Informação e Documentação

PESQUISA SOBRE MARKETING DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DO CIN • CNEN
QUESTIONÁRIO DOS GERENTES

A SER PREENCHIDO PELA PESQUISADORA

H Datado envio

IS1 Data cia devoíução

0 Conferência

B Digitação

[=1 Nunieiü UÜ qu6siiünãiiü

DD" DD

DD DCh

D

D

DDD

nu
DQ

Brasília - DF
1996
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1 Qual é a sua formação profissional em nível de graduação?

2 Possui cursos de pós-graduação?
D NÃO
D SIM Qual(is)? D Especialização em-

D Mestrado em
Doutorado em
Pós-doutorado em-

3 Em relação ao marketing aplicado à informação, você;
O Não conhece suficientemente o assunto.
D Conhece o assunto e aplica. De que forma?

D Conhece o assunto, mas não aplica. Por quêT~Q"Nãò acredifa na aplicação.
D Não há condições de aplicar.
D Precisa aprofundar seus conhecimentos.
D Outro(s) motivo(s). Quais?

Não tem interesse no assunto. Por quê? D Não tem tempo.

D Não tem condições de fazer cursos ou participar de
congressos.

D Acha o marketing ofensivo e anti-ético.
D Outro(s) motivo(s). Qual(is)?

Vá para a questão 5.
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4 Qual o SEU interesse pelo marketing? (Pode assinalar mais de uma resposta, se for o caso)
D Não pretende fazer curso sobre marketing.
O Ainda não fez curso sobre marketing^ mas pretende fazer.
O Já fez curso sobre o assunto.
D Pretende fazer outro curso sobre marketing.
D Lê sobre marketing.
G Participou de eventos sobre marketing^ Qual(is)? DEspecífico de marketing.

G Palestra em congressos de
Biblioteconomia/ Documentação/ Ciência
da Informação

G Outro(s) evento(s). Qual(js)?

Q O marketing foi recomendado Q Por alguém da Biblioteconomia.
Q Por alguém da área de marketing.
G Pela direção do CIN/CNEN.
Q De outra forma. Qual?

Q Outro interesse. Qual?—

5 Desde quando você integra equipe do CIN?

6 Quando assumiu a gerência ou chefia?

7.Como é composta a equipe permanente do CIN ? (Por favor, quantifique o pessoal de nfvel médio e
superior, indicando a formação profissional.)
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8.Com relação à filosofia administrativa, dentre as alternativas apresentadas abaixo, assinale apenas
uma que melhor expresse a orientação adotada pelo CIN :
D Administração fundamentalmente direcionada para a geração da maior quantidade de produtos e

serviços de informação, no menor tempo possível e com real economia de recursos, visando o
atendimento eficiente das necessidades informacionais da comunidade.

D Administração pensa fundamentalmente em termos de promoção e venda dos atuais produtos e
serviços de informação, como forma eficiente de atender as necessidades informacionais da
comunidade.

D Administração busca conhecer as necessidades informacionais da comunidade como forma de definir
produtos e serviços de informação que atendam de forma eficiente as necessidades detectadas.

d Nenhuma das alternativas apresentadas. Descreva a filosofia administrativa adotada.

9. Com relação ao CIN, a missão, objetivos, metas e políticas estão registrados por escrito em algum
documento ?
d Não. Como você descreveria a missão e os objetivos do CIN ?

D Sim
Qual(is)documento(s)?.

Você concorda ?

ÜNão. Como descreveria, então ?

D Sim.
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10.Classifique sua opinião sobre as condições do CIN relativas à:

Inexistente Inadequado Razoável Adequado
Localização física na CNEN

Iluminação
Ventilação

Privacidade
Área destinada ao atendimento dos usuários

Mobiliário
Equipamentos disponíveis

Horário de atendimento
Qualificação da equipe

Formulários de solicitação de pesquisas
Formulários de avaliação das pesquisas

Sinalização utilizada
Uso da logomarca do CIN

Manuais de serviço
Regulamento / Regimento interno

Guia da biblioteca

D
CL
D
CL-
Q.
D
D•
D
D
D
G
D
D
P
D

D
a
D
CL.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D•
D

D
Q.
D
rx
Q
D
G
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

11 Como e onde é utilizada a logomarca do CIN (símbolo gráfico que o identifica) ?

12. Classifique segundo sua opinião, o nível de conhecimento dos usuários relativo à logomarca como
elemento identificador do CIN
O Não identificam a logomarca.
D Poucos identificam.
D Boa parte dos usuários identifica.
D Muitos identificam.

13. Como é estabelecida a política de preços para os produtos e serviços no CIN?

14. Como você considera os preços dos produtos e serviços praticados pelo CIN?
D Baixos.
D Razoáveis.
D Elevados.
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15.Em que datas os serviços SONAR e SERVIR começaram a ser oferecidos?

16. A implantação de novo serviço não é uma tarefa fácil. Quais os tipos de problemas que o SONAR e o
SERVIR sofreram desde seu início?
SONAR

SERVIR.

17.Quais as ações do CIN no sentido de resolver os problemas apresentados (hardware, software ou
recursos humanos) ?
^ • F ^ ^ | » ( f ^ \ ] ^ a t « a » » « H a e k B * i a * B a t a e a * « a * É * a a » 4 a * > * — - * '

M J
* - - - - - - - - - - J • • • ^ ^ r ^ r ^ r ^ * w m • ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ r ^ m m m m • • * * • • • • • * • • • • • • • * * • • * • • • - - -

J l
 * • • • • • •

 J
 - - - - • • " * * • • • • • * • • • ^ • • • • • ^ • • * • • * " » ^ • " ^ " * ^ > • • • • • • •

SERVIR.

18 Qual o seu (da Gerência ou Divisão) envolvimento (responsabilidade) com o SONAR e o SERVIR?
SONAR

SERVIR.
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19 Para divulgar o SONAR e o SERVIR, assinale os procedimentos utilizados pelo CIN.

N-ÃO U T I L I Z A U T I L I Z A
Não Sem Desconhece pouca bastante

adequado condições- razão
Cartões postais Q D D D D

Circulares/ cartas aus usuáiius Q" Qjj Qj Q rn
Demonstrações em bibliotecas • • D D D

Demonstrações em eventos Q Q^ D D D

Distribuição de brindes Q • D D D
Exposições e amostras Q^ Q^ D. D D

Filmes D D D D D

Folder Q Q D D D
Fotos D D D D D

Informações incluídas no guia da biblioteca • • D D D
ou da CNEN

lncentivos(Ex:Quem mais usa o serviço tem
mais facilidades de obtenção de cópias) .-, •—• — __ _

Mala direta Q D D D D
Manual/Guia do usuários do serviço Q Q D D D

Marcador de livros Q Q D D D
Murais ou quadros de avisos • • D D D

Notícias em jornais de grande circulação
(Ex.Jornal do Brasil) D D D D D

Notícias em rádio Q Q̂  Q DD
Notícias em televisão Q Q D D D

Oferta por telefone Q̂  Q̂  Q D- D

Palestras D D D D D
Relatórios, estatísticas para CNEN Q D D D D

Relatórios.estatísticas para usuários Q Q D D D

Slides D D D D. D

Slogans D D D D D
Stand ou display em eventos Q • D D D

Videocassetes Q Q] D D D
Visitas para oferta de produtos e serviços D- D D D D
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20. Considerando o SONAR e o SERVIR, indique em ordem de prioridade os CINCO tipos de divulgação
(Ex:cartaz, demonstração, manual, etc) que você acredita sejam os mais importantes, começando pelo
mais importante.
1.
2.
3
4.
5

21. Em que medida você acredita que um programa de divulgação é necessário para promover e/ou
estimular o uso dos serviços de informação ?
D Não sei.
O É desnecessário.
D É razoavelmente necessário.
O É extremamente necessário.

22. Enumere as categorias profissionais que, no seu entendimento, deveriam integrar a equipe de
planejamento e elaboração dos instrumentos promocionais ?

23. Que percentual do orçamento do CIN é previsto para divulgação de produtos e serviços de
informação ?

24 Com relação ao SONAR e ao SERVIR, com que freqüência o CIN :

a) Atualiza os perfis dos usuários do SONAR.

[H Não sei. O Semestralmente

D Algumas vezes. O Anualmente

d Outra freqüência. Qual?

b) Indaga sobre o uso ou não-uso do SERVIR.

O Não sei. O Semestralmente

D Algumas vezes. O Anualmente

D Outra freqüência. Qual?

c) Informa o usuário sobre os benefícios que o SONAR pode oferecer.
CU NâO Sei. (~l goiyi

D Algumas vezes. O Anualmente
D Outra freqüência. Qual?

265



d)lnforma o usuário sobre os benefícios que o SERVIR pode oferecer.

D Não sei. D Semestralmente

D Algumas vezes. D Anualmente

D Outra freqüência. Qual?

e)ldentifica as necessidades esperadas pelos usuários que possam facilitar ou ampliar o beneficio
oferecido pelo SONAR.

D Não sei. D Semestralmente

D Algumas vezes. D Anualmente

D Outra freqüência. Qual?

f) Identifica as necessidades esperadas pelos usuários que possam facilitar ou ampliar o beneficio
oferecido pelo SERVIR.

D Não sei. D Semestralmente

D Algumas vezes. D Anualmente

G Outra freqüência. Qual?

g) Aperfeiçoa o SONAR mediante solicitação dos usuários.

D Não sei. D Semestralmente

D Algumas vezes. D Anualmente
D Outra freqüência. Qual?

h)Aperfeiçoa o SERVIR mediante solicitação do usuário.

D Não sei. O Semestralmente

D Algumas vezes. O Anualmente

D Outra freqüência. Qual?

i) Treina a equipe prestadora dos serviços
O Não sei. D-Semestraknente

D Algumas vezes. D Anualmente
G Outra freqüência. Qual?

j) Treina a equipe responsável pela promoção dos serviços

G Não sei. D Semestralmente

O Algumas vezes. G Anualmente

Q Outra freqüência. Qual?

I) Remete instruções aos usuários, visando a utilização do SONAR.

G Não sei. O Semestralmente

O Algumas vezes. O Anualmente

Q Outra freqüência. Qual?

m) Remete instruções aos usuários, visando a utilização do SERVIR.
G Não sei. G Semestralmente
G Algumas vezes. G Anualmente
Q Outra freqüência. Qual?

n) Consulta os usuários do SONAR para que eles informem o nível de satisfação com os resultados
obtidos

G Não sei. (~I cjo

G Algumas vezes. G Anualmente

Q Outra freqüência. Qual?
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o) Consulta os usuários do SERVIR para que eles informem o nível de satisfação com os resultados
obtidos.

D Não sei. O-Semestralmente

O Algumas vezes. O Anualmente
D Outra freqüência. Qual?

25 Com relação ao SONAR e ao SERVIR, assinale os tipos de atividades desenvolvidas para conhecer
ou determinar preferências, interesses, hábitos, valores e necessidades de informação de seus usuários
e a freqüência do desenvolvimento dessas atividades. (Pode assinalar mais de uma resposta, se for o
caso).

Elaboração de perfil de interesse
Visitas para oferecer produtos e serviços.

Avaliação por meio de entrevistas.
Levantamentos conduzidos com usuários

participantes do sistema, utilizando
questionários, entrevistas, observação.

Entrevistas de grupo (estudo de grupos de
elementos da comunidade que concordam
em responder perguntas periodicamente):

Auditorias (análise dos dados dê resultados
ou estatísticas internas, fichários , arquivos,

tttú.)r
Conversas informais com os usuários reais.

Coiiveisas informais com usuáiius
potenciais.

Caixa de suuestões.
Cüiieiü eletrônico.

SONAR

-

-

Freqüência SERVIR Freqüência

OBSERVAÇÃO: Caso outro procedimento adotado não tenha sido mencionado, por
favor,descreva-o abaixo., indicando sua freqüência de uso.

26.Como são estruturados e armazenados os dados coletados sobre preferências, interesses, hábitos,
valores e necessidades de informação dos usuários do SONAR e do SERVIR ?
SONAR

SERVIR
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27 De que forma e com que freqüência são identificados segmentos ou grupos de consumidores com
interesses informacionais semelhantes, com o objetivo de oferecer produtos e serviços mais específicos?
SONAR: FREQÜÊNCIA
D Demográfica (idade, sexo, usuários individuais ou institucionais, etc.)
D Geográfica (localização do usuário)
D Psicográfica (status, estilo de vida)
D Sócio-econômica (renda, grau acadêmico, tipo de cliente,
tamanho ou porte das instituições)
D Comportamentaiista (atitudes do usuário relacionadas aos produtos e serviços ou benefícios

oferecidos, volume do uso, lealdade à marca)
D Variáveis de marketing (respostas dos usuários às alterações de produtos e serviços realizadas,
sensibilidade do usuário à política de preço, reações à promoções realizadas,
reações à modificações da distribuição de produtos e serviços)
D Outra forma. Qual e com que

freqüência?

SERVIR: FREQÜÊNCIA
D Demográfica (idade, sexo, usuários individuais ou institucionais, etc.)
D Geográfica (localização do usuário}
D Psicográfica (status, estilo de vida)
O Sócio-econômica (renda, grau acadêmico, tipo de cliente,
tamanho ou porte das instituições)
D Comportamentaiista (atitudes do usuário relacionadas aos
produtos e serviços ou benefícios oferecidos,
volume do uso, lealdade à marca)
O Variáveis de marketing (respostas dos usuários às alterações de produtos e serviços
realizadas, sensibilidade do usuário à política de preço, reações à promoções realizadas,
reações à modificações da distribuição de produtos e serviços)
D Outra forma. Qual e com que freqüência ?

28. Como são estruturados e armazenados os dados coletados sobre os segmentos ou grupos de
usuários específicos do SONAR e do SERVIR ?
.SONAR

SERVIR.
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29.De que forma o CIN promove treinamentos de usuários especificamente para instruir sobre o uso do
SONAR e do SERVIR?
SONAR

SERVIR

30. Com que freqüência são usados os seguintes meios de comunicação para contatar os usuários do
SONAR e do SERVIR ?

Contato pessoal
Correio

Correio eletrônico
Malote

Telefone
Fax

Outro(s) Qual(is)?—

Não
usa

D
D
D
D
D

SONAR
Usa

pouco

D
D

D
D
D

Usa
muito

D
D
D
D
D
D

S E R
Não
usa
D
D
D
D
D
D

V I R
Usa

pouco
D
D
D
D
D
D

Usa
muito

D
D
D

•
D

•

31. Você considera satisfatória a freqüência de comunicação do CIN com os usuários do

SONAR ? D Não. Qual seria a ideal?

D Sim.

e do SERVIR ? O Não. Qual seria a irisai ? —

D Sim.

32. Em termos do atendimento aos usuários do SONAR e do SERVIR, indique de 1 a 7 a importância dos
itens abaixo, começando pelo mais importante.

( ) Cumprimento de prazos .
( ) Satisfação relativa às informações obtidas .
( ) Treinamentos / instruções para informar sobre uso dos serviços.
( ) Treinamento da equipe de trabalho.
( ) Adequação oferta /demanda às necessidades e interesses.
( ) Ouvir críticas, sugestões e reclamações.
( ) Divulgar os benefícios dos produtos e serviços .

AGRADECEMOS SUA COLABORAÇÃO J
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ANEXO 5 : QUESTlONÁRiaRESPONDIIlQ PELOS GERENTES
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Faculdade de Estudos Sociais Aplicados
Departamento de Ciência da Informação e Documentação

PESQUISA SOBRE MARKETING DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DO CIN - CNEN
QUESTIONÁRIO DOS GERENTES

A SER PREENCHIDO PELA PESQUISADORA

H Data do envio- DD DD DD

Data_da^davoluçáa DD DD DD

Conferência D

Digitação D

III Número do questionário LJLJLJ

NOTAS EXPLICATIVAS

Este questionário visa â coleta de dados da tese de doutoramento em Ciência da
Informação na Universidade de Brasília da Professora Sueli Angelica do Amaral. Suas
respostas contribuirão na busca de diretrizes para estimular o uso dos serviços de
informação oferecidos pelo CIN/CNEN.

As perguntas foram formuladas de modo objetivo, visando tomar o mínimo do seu
tempo no preenchimento.

Os dados e respostas são estritamente confidenciais e serão tratados estatisticamente,
sem nenhuma menção de sua origem ou da identidade do respondente.

Brasilia.-- DF
1996
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Em cada questão, assinale apenas uma resposta que corresponda à resposta correta,
segundo sua opiinião.

A. SOBRE A FILOSOFIA RELATIVA AO CONSUMIDOR

1. A administração do CIN reconhece a importância do delineamento da organização
para servir às necessidades e desejos dos mercados escolhidos?

D Administração pensa principalmente em termos de oferecer serviços novos e
atualizados para todos que quiserem comprá-los.

D Administração pensa em termos de servir grande número de mercados e
necessidades com a mesma efetividade.

D Administração pensa em termos de atender necessidades e desejos de mercados
bem definidos de acordo com a sua importância.

2. A administração desenvolve diferentes ofertas e planos de marketing para diferentes
segmentos de mercado?

• Não.

• Para alguns segmentos.

D Para diversos segmentos.

3. A administração tem uma ampla visão dos seus públicos (mantenedores, doadores,
público em geral, fornecedores, competidores, etc.) no planejamento e na organização
em geral?

• Não. A administração se concentra em vender e servir os atuais usuários.

• Às vezes. Administração tem uma visão ampla dos seus públicos, embora a maior
parte do seu esforço concentre-se em vender e servir os atuais usuários.

D Sim. Administração tem uma visão ampla dos seus públicos e continuadamente
revê novas oportunidades de servi-los.

B. SOBRE A ORGANIZAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING

4. Existe um elevado índice de integração e controle das principais funções que afetam
seus vários públicos?

D Não. Várias funções de marketing não são integradas totalmente e acontecem
alguns conflitos improdutivos.

• Às vezes. Existe uma integração formal e o controle das principais funções de
marketing, porém coordenação e cooperação insatisfatórias.

D Sim. As principais funções de marketing são efetivamente integradas.
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5. A divisão de promoção trabalha em sintonia com a gerência e demais divisões do
CINedaCNEN?

D Não.

d Às vezes.

C Sim.

6. O processo de desenvolvimento de um serviço novo é bem organizado?

C O sistema não é bem definido e precariamente manipulado.

1Z O sistema existe formalmente mas tem falhas.

C O sistema é bem estruturado e efetivo.

C. SOBRE AS INFORMAÇÕES DE MARKETING ADEQUADAS

7. Quando ocorreu a última pesquisa de marketing sobre clientes, influências na
aquisição, canais de distribuição e competidores?

D Há muitos anos atrás.

C Há poucos anos atrás.

D Recentemente.

8. A questão sobre conhecer necessidades e tamanho dos diferentes segmentos de
mercado é bem administrada?

C Não.

C Razoavelmente.

D Muito bem.

9. Qual o esforço dispensado para medir o custo da efetividade dos diferentes gastos
com o marketing?

D Pouco ou nenhum esforço.

L_ Algum esforço.

i_ Esforço substancial.
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D. SOBRE A ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA

10. Qual a extensão do planejamento formal de marketing?

D Administração elabora pouco ou nenhum planejamento de marketing formal.

• Administração desenvolve um plano de marketing anual.

D Administração desenvolve um plano anual detalhado e um cuidadoso plano de
longo prazo que é atualizado anualmente.

11. Qual a qualidade da atual estratégia de marketing?

D A atual estratégia de marketing não é clara.

D A atual estratégia de marketing é clara e representa a continuação da estratégia
tradicional.

D A atual estratégia é clara, inovadora, baseada em dados concretos e bem razoável.

12. Qual a extensão da possibilidade de realização do planejamento?

D Administração tem pouco ou nenhum pensamento de por em prática o
planejamento.

D Administração tem algum pensamento de por em pratica o planejamento, embora
seja pouco formal essa intenção.

D Administração formalmente identifica o que é mais importante para ser posto em
prática.

E. SOBRE A EFICIÊNCIA.QPERAC1QNAL

13. Como é o pensamento de marketing na organização comunicado no topo e
implementado na linha de frente?

D Pobremente.

[ ] Razoavelmente.

D Com sucesso.

14. Os recursos de marketing_são efetivamente administrados?

D Não. Os recursos de marketing são inadequadamente administrados.

D Em parte. Os recursos de marketing são adequados mas não são empregados
adequadamente.

• Sim. Os recursos de marketing são adequados e são eficientemente gastos.
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15. Administração mostra boa capacidade para reagir rápida e efetivamente para
desenvolver um spot?

D Não. A informação de marketing não é muito atualizada e o tempo da administração
para reagir é lento.

L Em parte. Administração recebe informações de marketing razoavelmente
atualizadas e o tempo de reação varia.

D Sim Administração tem sistemas instalados para captação de informações
atualizadas e o tempo de reação é rápido.

POR FAVOR, VERIFIQUE SE TODAS AS PERGUNTAS FORAM RESPONDIDAS
ANTESDEDEVOEVER O QUESTIONÁRIO.

AGRADECEMOS SUA COLABORAÇÃO
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Resultado da pontuação do questionário

de 0 a 5 pontos Nenhuma orientação mercadológica,
de 6 a 10 pontos Pobre orientação mercadológica,
de 11 a 15 pontos Razoável orientação mercadológica,
de 16 a 20 pontos Boa orientação mercadológica,
de 21 a 25 pontos Muito boa orientação mercadológica,
de 26 a 30 pontos Superior orientação mercadológica.
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AO GERENTE DO CIN

Brasília, 21 de outubro de 1996.

limo. Sr.
LUIZ FERNANDO PASSOS DF MACEDO
Gerente do
Centro de Informações Nucleares (CIN) da
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)

Prezado Gerente

Informo a V.Sa. que a Professora Sueli Angelica do Amaral está desenvolvendo sua
tese de doutoramento, sob a minha orientação acadêmica no Departamento de Ciência
da Informação da Universidade de Brasília. A pesquisa será sobre o SONAR-INIS e o
SERVIR-INIS, serviços de informação oferecidos pelo CIN.

No presente momento, a tese intitulada "Impacto das atividades de marketing,relativas
á promoção junto aos usuários reais do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS do Centro de
Informações Nucleares (CIN) da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)",
encontra-se na fase de efetivação da coleta de dados.

Assim, tendo em vista a importância do assunto e os possíveis efeitos multiplicadores
do trabalho para as atividades desse Centro, venho solicitar a V.Sa. o apoio
institucional do CIN, no sentido de propiciar à pesquisadora:
a) acesso á lista de endereçamento dos usuários reais do SONAR-INIS e do SERVIR-
INIS para remessa de questionários;
b) envio de carta do CIN, acompanhado os questionários da pesquisa para informar e
enfatizar sobre a importância da obtenção das respostas em condições quantitativas
que satisfaçam metodologicamente a coleta de dados da pesquisa;
c) remessa postal dos questionários a serem distribuídos aos usuários reais do
SONAR-INIS e SERVIR-INIS, que integrarão a amostra a ser pesquisada.

Na certeza do atendimento ao nosso pedido, agradecemos antecipadamente e
subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

MURILO BASTOS DA CUNHA
Professor Titular do Departamento de Ciência da Informação da

Universidade de Brasília
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ANEXO 7 LCmESIlQNÁRIOLREMEIlDaAQS USUÁRIOS
Universidade de Brasília
Faculdade de Estudos Sociais Aplicados
Departamento de Ciência da Informação e Documentação
1997

PESQUISA sobre o SONAR-INIS e o SERVIR-INIS do CIN / CNEN

A SER PREENCHIDO PELA PESQUISADORA

H Data do envio

£3 Data da devotaçâo^

0 Conferência

B Digitação

DD DD

D&DD

D

D

1 Número do qtiestienéft&DDO

DD

DD

NOTAS EXPLICATIVAS

Este questionário visa à coleta de dados de uma tese de doutoramento em Ciência da
Informação na Universidade de Brasília. Suas respostas contribuirão na busca de
diretrizes para aprimorar a oferta dos serviços de informação oferecidos pelo
CIN/CNEN.

As perguntas foram formuladas de modo objetivo, visando tomar o mínimo do seu
tempo no preenchimento.

Os dados e respostas são estritamente confidenciais e serão tratados estatisticamente,
sem nenhuma menção de sua origem ou da identidade do respondente.

Para qualquer dúvida, dirija-se a:

SUEU ANGELICA DO AMARAL
SQN 211 Bloco Japto.105
70 863 100 - Brasília • DF

277



1 Como você tomou conhecimento pela primeira vez:
do SONAR ?
D Circulares ou cartas do CIN.
D Demonstração na biblioteca.Qual?
D Demonstrações em eventos.
D Folder sobre o serviço.
D Manual do serviço.
D Noticiários de órgãos de classe ou da

instituição em que você trabalha.
D Oferta por telefone.
D Palestras dos técnicos do CIN.
D Pastas de eventos
D Por meio da biblioteca que freqüento. Qual?-

D Por meio de colegas.
D Outra forma. Qual?....

e do SERVIR ?
D Circulares ou cartas do CIN.
D Demonstração na biblioteca.Qual?
D Demonstrações em eventos.
D Folder sobre o serviço.
D Manual do serviço.
D Noticiários de órgãos de classe ou da

instituição em que você trabalha.
D Oferta por telefone.
D Palestras dos técnicos do CIN.
D Pastas de eventos
D Por meio da biblioteca que freqüento. Qual?-

O~ Por meio de colegas.
D Outra forma. Qual?

2 Pela importância do conteúdo informativo você classificaria :
a) o SONAR como sua principal fonte de atualização no desenvolvimento de suas atividades profissionais?
D Não. Por quê ?

D Sim. Por quê ?

b) o SERVIR como principal serviçopara acessar os documentos-de-setrinteresse•?•-
D Não: Por quê ?

D Sim. Por quê ?

3 O que você indicaria como a mais importante razão para você usar:
o SONAR ?(Assinale apenas uma resposta)
• Porque é grátis.
• Confiança nos produtos e serviços de

informação do CIN.
D Desconhecimento de outros serviços

semelhantes.
D Outros serviços existentes não satisfatórios.
D Conveniência e facilidade de acesso ao

serviço.
D O serviço é indispensável para o seu trabalho.
D Outra. Qual ?

o SERVIR ?(Assinale apenas uma resposta)
D Porque o preço é razoável.
D Confiança nos produtos e serviços de

informação do CIN.
D Desconhecimento de outros serviços

semelhantes.
O Outros serviços existentes não satisfatórios.
D Conveniência e facilidade de acesso ao

serviço.
D O serviço é indispensável para o seu trabalho.
( | Qual ? —

4. Como classificaria a importância dos critérios abaixo, visando o atendimento adequado do SONAR?
Pouca Muita

Cumprir prazos. D D D D D
Saber se você ficou satisfeito com as informações. D D D D D
Treinar ou instruir você no uso dos serviços. D D D D D
Adequar o serviço aos seus interesses. D D D D D
Ouvir suas críticas, sugestões e reclamações. D D D D D
Contar com equipe treinada no atendimento. D D D D D
Mostrar os benefícios do serviço. D D D D D
Responder suas críticas, sugestões e reclamações D D D D D
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5 Como classificaria a importância dos critérios abaixo, visando o atendimento adequado do SERVIR ?

Cumprir prazos.
Saber sua satisfação com a prestação do serviço.
Treinar ou instruir você no uso dos serviços.
Adequar o serviço aos seus interesses.
Ouvir suas críticas, sugestões e reclamações.
Contar com equipe treinada no atendimento.
Mostrar os benefícios do serviço.
Responder suas críticas, sugestões e reclamações

Pouca
D
D
D
D
D
a
D
D

D
D
D
G
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
a

a
D
D

•D
a
D
D

Muita
D
D
D
D
D

•D
D

6 Com relação ao SONAR, com que freqüência você é indagado sobre:
a)Sua satisfação quanto ao atendimento recebido. c)Suas necessidades e interesses informacionais.

D Não lembro. D Não lembro.
D Trimestralmente. D Trimestralmente.
D Semestralmente. D Semestralmente.
D Anualmente. D Anualmente.
D Outra freqüência. Qual? D Outra freqüência. Qual?

b)Sua satisfação com as informações obtidas.
D Não lembro.
D Trimestralmente.
D Semestralmente.
D Anualmente.
D Outra freqüência. Qual?

d)Suas sugestões, críticas ou reclamações.
D Não lembro.
D Trimestralmente.
D Semestralmente.
D Anualmente.
D Outra freqüência. Qual?—

7 Com relação ao SERVIR, com que freqüência você é indagado sobre:
a)Sua satisfação quanto ao atendimento recebido. c)Adequação do serviço ao seu interesse.

D Não lembro. D Não lembro.
D Trimestralmente. D Trimestralmente.
D Semestralmente. D Semestralmente.
D Anualmente. D Anualmente.
D Outra freqüência. Qual? D Outra freqüência. Qual?

b)Sua satisfação com a prestação do serviço.
D Não lembro.
D Trimestralmente.
D Semestralmente.
D Anualmente.
D Outra freqüência. Qual?

d)Suas sugestões, críticas ou reclamações.
D Não lembro.
D Trimestralmente.
D Semestralmente.
D Anualmente.

Outra freqüência. Qual?
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8 Alguma vez remeteu sugestões, críticas ou reclamações sobre os serviços ao CIN?
D Não.
D Sim, mas não recebeu resposta do CIN.
D Sim, recebeu resposta, mas não sentiu receptividade do CIN.
• Sim, recebeu resposta, sentindo receptividade do CIN.

9 Na sua opinião, o CIN evidencia os benefícios que o SONAR e o SERVIR podem oferecer ?
D Não. Você gostaria de receber essa informação? D Não.

D Sim.
D Sim. De que forma ?

10 Como você classificaria os preços do SERVIR, considerando que as cópias fornecidas custam :
a) obtidas no país: em papel, R$4,80 as 10 primeiras páginas e R$2,70 cada 10 páginas adicionais;

em microficha , R$2,30 ?
D Baixos.
D Razoáveis.
D Elevados.

b) obtidas no exterior: em papel, R$17,00 as 10 primeiras páginas e R$15,00, cada 10 páginas adicionais;
em microficha, R$23,00 ?

D Baixos.
D Razoáveis.
D Elevados.

11.Que critério você considera o mais importante, no caso de precisar pagar por um produto ou serviço de
informação ? (Assinale apenas uma resposta)
D Confiabilidade da informação recebida.
D Rapidez de atendimento.
D Facilidade e conforto.
D Outro critério.

Qual? ,

12 A gratuidade do serviço é suficiente para fazer você usá-lo?

D Não. Por quê?

D Sim. Porquê?
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13 Classifique a adequação dos procedimentos listados abaixo para divulgar e estimular o uso do SONAR e do SERVIR?

Artigos, releases e reimpressões sobrei os produtos1 e
serviços

Cartões postais

Circulares/ cartas padronizadas e cartas pessoais aos
usuários

Derhonstraçfies èm eventos

Distribuição dé brindes

ExposiçÒes e ámdstras

Folders, brochuras, panfletos

lndentivos(Ex:Qiierri mais usa o servido tem mais
fatilidades de obtenha d dé cópias)

Manual/Guia do usuário do produto1 ou serviço

Marcador de livros

Noticias jornal grande circulação (Ei: JóVnal do érasil)

Noticias èm jornais è revistas de erlerçjia hudlear e afins

Noticias em rádio

Noticia em televisão

Oferta de serViçòs por telefone

Palestras

Relatórios, estatísticas para usuários

Slogans

Stand ou display em eventos

Visitas para oferecer produtos e serviços

Outro. Qual? '

Adequado
aio usuário
do SONAR

etío
SERVI ri?

b
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
d
b
b

b
b
D
D
D
D
D
D
D

Uso
adequado

I p a r a Lorganização
como a CIN?

Não

D
D

D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D

Sim

Ü
O
D

Ú
Ú

b
d

a
•
b
d

D
D
D
D

Como o CIN usà?

Nâõ
lemtiro

D
G
D
Q
à
d
ü
ü
d
ü
b

d
ü
D
D
D
D
D
D

Adè
quada
rherite

d
D
D
D
Ú
Ú
Ü
a
ú
D
Ü
Ú

O
D
D
D
D

PouCo

d
D
D
d
c
c
c
c
c
d
c
c

Muito

•
D
D
D
d
D
d
d
d

d
d
d
b
D
D
D
D
D
D

CIN deveria
usar?

I Usar
Como me Usar

usa nos mais

D D b
D D D
D D D
D D D
D D b

D

D
D
D
D
D
D
D

D
D

Importância
para chamar

atenção

Nenhii Poii
ma ca Multa

D D D
D D D

D D •
D D D

• D d

D D D
D D d
D D d
D D d
D D d
D D d
D D D

D D D
D D
D D D
D D D
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14 Na questão anterior, considere os procedimentos classificados segundo sua opinião em Muita
importância ao chamar atenção para divulgar e esrimular o uso do SONAR e do SERVIR, indicando-os
abaixo em ordem de importância , começando pelo mais importante com o número 1.
1
2
3
4
5

15 Você percebe se o CIN tem interesse em conhecer suas preferências, interesses, hábitos, valores e
necessidades de informação? (Pode assinalar mais de uma resposta, se for o caso).
D NÃO.
D SIM. Como? D Informando assuntos para elaborarem seu perfil de interesse.

D Em conversas informais.
D Visitas para informar sobre a oferta dos produtos e serviços do CIN.
D Entrevistas e respostas a questionários.
D Pelo uso de correio eletrônico.
D Outro(s) procedimento(s). Descreva-o(s)

16 Sobre os meios de comunicação relacionados abaixo, informe a freqüência que o CIN os utiliza para
contatar você e a freqüência que você gostaria que o CIN os utilizasse .

isOntaio pessoat

Correio

Correio eletrônico

Tèfèfbne

Fax

Outro(s) Qual(is)?

Nlo
usa

D

D

D

D

n
D

USA
Usa

pouco

•
a
D

cr
D

D

Usa
muito

D

D

D

cr
cr
D

COMO
Não

deveria
usar
D

D

D

D

D

D

DEVERIA
Deveria

usar
menos

D

D

D

D

D

D

USAR?
Deveria

usar
mais

D

D

D

D

D

•

17.Quanto às instruções para usar o SONAR , você: (Pode assinalar mais de uma resposta, se for o caso)
D Nunca recebeu, mas as instruções não fazem falta.
D Nunca recebeu, mas gostaria de ter recebido instruções. Quando e como?

D Recebeu instruções algumas vezesrrnas yoslaiia de ler recebido mais. Quando^corntr?^

D Recebeu instruções sempre que necessário.
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18 Quanto às instruções para usar o SERVIR , você: (Pode assinalar mais de uma resposta, se for o caso)
D Nunca recebeu, mas as instruções não fazem falta.
D Nunca recebeu, mas gostaria de ter recebido instruções. Quando e como?

G Recebeu instruções algumas vezes, mas gostaria de ter recebido mais. Quando e como?-

D Recebeu instruções sempre que necessário.

19 Gostaria de sugerir algo para aprimorar a divulgação do SONAR ou do SERVIR?

POR FAVOR, VERIFIQUE SE TODAS AS PERGUNTAS FORAM RESPONDIDAS E
UTILIZE O ENVELOPE SOBRESCRITADO PARA DEVOLVER O QUESTIONÁRIO.

AGRADECEMOS SUA COLABORAÇÃO
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ANEXO 8 : CARTAJ^OS USUÁRIOS, REMETENDO QUESTIONÁRIO
R4©-d«- Janeiro, de de 1997.

Aos
Usuários do
SONAR-INIS e do SERVIR-INIS do
CIN/CNEN

Prezado(a) Senhor(a)

Estamos encaminhando, em anexo, o questionário da tese de doutoramento da
Professora Sueli Angelica do Amaral, ora em desenvolvimento no Departamento de
Ciência da Informação da Universidade de Brasília.

Trata-se de pesquisa sobre marketing de serviços de informação do CIN/ CNEN,
especialmente do SONAR-INIS e do SERVIR-INIS.

De sua presteza ao responder o referido questionário dependerá a efetivação satisfatória
da coleta dados. Contamos com seu apoio nesse sentido, o que certamente contribuirá
de modo positivo para a conclusão do trabalho da pesquisadora, com a apresentação dos
resultados a este Centro e a toda comunidade interessada em informações sobre o
assunto em estudo.

Certos em contar com a sua colaboração, agradecemos antecipadamente, em nome do
CIN e da pesquisadora pelo atendimento ao nosso pedido.

Atenciosamente,

LU\7 FFRNANDO PASSOS P)F
Gerente do CIN
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ANEXO 1 • IfJFnpMflÇftFS SOBRE OS SERVIÇOS

SONAR

Serviço de atualização corrente, feito para manter o profissional
informado sobre as publicações recentes na sua área de
interesse.O SONAR seleciona e envia resumos de documentos, a
intervalos regulares.

O usuário pode construir um perfil de interesse personalizado ou,
optar por um dos perfis-padrão pré-formulados. A remessa das
informações adequadas ao perfil podem ser enviadas na forma que
o usuário preferir: em papel ou em disquete.

O SONAR ficou famoso pelos seus cartões dobráveis, destacáveis
e arquiváveis, apelidados de "sanfonas".

SERVIR

O SERVIR é um serviço de localização e obtenção de textos
completos de documentos.

Para prestar este serviço, o SERVIR procura os textos onde quer
que eles se encontrem: no próprio acervo ou numa rede de
bibliotecas e serviços de comutação, no Brasil e no exterior e envia
ao usuário as cópias obtidas.
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ANEXO HL: CARTAQE COBRANÇA AQS-USUÁR1OS

informação acelera a criatividade
C N E N - C O M I S S Ã O N A C I O N A L DE E N E R G I A N U C L E A R

CIN - C E N T R O DE I N F O R M A Ç Õ E S N U C L E A R E S
Rua Qeneral Sevariano. 90 - Botafogo 22204-000 - Rio da Janeiro - RJ

Tal: (021) 546-2467 Fax: (021) 546-2147 http://www.cnan.gov.br/cin E-mail: clnOenen.gov br

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1997.

Prezado Usuário

Remetemos em nome da Professora Sueli Angelica do Amaral, questionário sobre o SONAR-
INIS e o SERVIR-INIS, para coletar informações para sua tese de doutoramento, que será
defendida no Departamento de Ciência da Informação e Documentação da Universidade de
Brasília.

Como o questionário não foi devolvido, estamos enviando outro, contando com a sua
colaboração, no sentido de devolvê-lo, devidamente preenchido até 15 de setembro, a fim de que
possa ser cumprido o cronograma de atividades da pesquisa pela professora.

Na certeza de sua cooperação e atendimento ao nosso pedido, envio mais uma vez meus
agradecimentos.

Atenciosamente,

LUIZ FERNANDO PASSOS DE MACEDO
Gerente do CIN
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ANEXO 11 : SEGUNDA.CARIAHE_CQBRANÇA.AQS USUÁRIOS

Nos dê um pouco do seu tempo

O CIN gostaria de saber se você tem condições de responder ao
questionário da prof. Sueli Angélica.
O prazo esgotou-se e ela ainda não recebeu um número de respostas
suficiente para viabilizar a pesquisa. Como sempre temos tido uma
receptividade muito grande em situações anteriores, esperamos contar
também desta vez com nossos usuários.
Se houver alguma razão objetiva ligada ao conteúdo do questionário, que
esteja levando à ausência de resposta, pedimos que ela seja explicitada
neste cupom, para ser considerada pela prof. Sueli.
Até breve e, mais uma vez, muito obrigado !!!

Luiz Macedo
Gerente do CIN

A seguinte razão está me levando à ausência de resposta:

Devolver para : Sueli Angelica do Amaral. SQN 211 - Bloco J
- apto. 105 - Brasilia - DF 70863-100
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A N E X 0 L 1 2 J _ S U G F S T Ó F S DOS.USUÁRIOS

1. «Seria interessante poder receber semestralmente informações sobre a estrutura do CIN, as formas de
aproveitar adequadamente e de maneira total os serviços oferecidos e ainda incluir espaço para
sugestões.»

2. «A metodologia de busca de informações com base nos perfis caracterizados por palavras chaves devia
ser complementada com outras técnicas mais modernas. Sugiro verificar os conceitos que o INT está
utilizando com inteligência competitiva.»

3. «Enviar para todos institutos, faculdades e universidades, panfletos informativos sobre o sistema
SONAR e SERVIR, em nfvel nacional.»

4. «A sugestão é meio utópica, mas a elaboração de um perfil deveria ser discutida conjuntamente entre o
usuário e os técnicos do CIN.»

5. «Tornar o contato mais pessoal e personalizado. Enviar os trabalhos com a referência bibliográfica
anexada ao trabalho.»

6. «Oe acordo com as tendências mundiais de comunicação, a divulgação deve ser via Internet, o que
tornaria o serviço rápido e mais atual.»

7. «Utilização de novas tecnologias de acesso (Internet).»
8. «Só gostaria de reforçar a idéia dos folhetos/ folders para divulgação e/ou esclarecimentos. Foi dessa

forma que tive oportunidade de divulgar o trabalho de vocês. Sei que muitas pessoas não utilizam os
seus serviços por mera falta de informação. Isto é uma pena! Pois o trabalho que vocês realizam é
ótimo e na minha vida prática de pesquisa tem facilitado muitos caminhos.»

9. «Seria interessante uma divulgação com relação aos acessos disponíveis, descrevendo, por exemplo, o
que é "RENPAC serviço 2000", "RENPAC serviço 3028" etc.»

10. «Maior divulgação, com apresentação que permita uma rápida compreensão, tanto na confecção dos
perfis, como na forma de utilização de todo o sistema. Me parece que estes serviços estão sendo
subaproveitados.»

11. «Disponibilizar os serviços através de uma home page na Internet.»
12. «Talvez fosse oportuno re-estruturar a forma de cadastro de artigos no CIN. A cada novo envio, recebo

referências antigas (às vezes importantes e não recuperadas por outras bases de dados), mas me
mantenho ligada para manter aberto mais um serviço de pesquisa bibliográfica. Reavaliação do perfil do
usuário de tempos em tempos. Nunca obtive retorno após autorização de busca de artigo no exterior.
Os artigos não chegaram e eu não sei por quê.»

13. «Mais comunicação pelos meios já sugeridos. A comunicação com o usuário deveria ter a ordem de
prioridades das respostas (ou tentativas) do item 14. Tenho dificuldades de ajustar o perfil ao longo do
tempo. Acho que as informações que enviei e/ou a coleta e implementação das informações não foram
suficientes. Visita às instituições, periódicas, poderia complementar e estimular o uso do SONAR e
SERVIR.»

14. «Retomar o ritmo de há alguns anos. Parece-me que com a expansão, o CIN reduziu seu volume de
informações ao usuário.»

15. «A divulgação dos serviços por e-mail e uma home page do CIN. Divulgar em escolas e colégios.»
16. «Utilizar mais o e-mail.»
17. «A propaganda é a alma do negócio.»
18. «As dúvidas que tenho sobre o SONAR ou o SERVIR sempre foram respondidas pelas bibliotecárias da

instituição em que trabalho (IPEN-CNEN-SP). Assim sendo, considero importante que o SONAR /
SERVIR continuem fornecendo o material necessário e as informações atualizadas para a biblioteca do
IPEN.»

19. «Acho que não preciso sugerir, pois ao leres o questionário, perceberás que o SONAR e o SERVIR
devem ser mais divulgados, bem como treinar os funcionários de bibliotecas para poder auxiliar os
usuários.»

20. «Divulgação anual e/ou semestral com as novidades introduzidas nestes serviços.»
21. «Visitas seriam muito bem aceitas para a divulgação.»
22. «Os envios de informações, tanto do SONAR como do SERVIR, poderiam ser via rede para os que

possuem endereço eletrônico.»
23. «Utilizamos, mas não conhecemos bem o SONAR. Muitas respostas a este questionário parecerão

vagas, justamente pelo fato de não conhecermos o assunto que falamos. As respostas "não lembro"
dadas, podem significar "não sei". O que sabemos é que o SONAR é um sistema que fornece artigos
científicos sem "pesar" no bolso do usuário (o que é um serviço louvável). Porém, não sabemos se o
SONAR fornece informações mais específicas a uma determinada área. Já tentei recadastrar-me para
receber artigos (de preferência práticos) sobre eletrônica, mas o número destes é pequeno e muitas
vezes são muito teóricos. Conhecer todo o potencial e quais as áreas que serão contempladas é muito
importante.»
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24. «Maior contato com os usuários.»
25. «Há artigos pedidos que não vieram respostas.»
26. «Como não recebo material de divulgação, a impressão que tenho sobre os serviços é que apresentam

uma feição estática, não tendo sofrido aprimoramento nos últimos anos. Além disso, com relação ao
SONAR, gostaria que se encontrasse alguma forma de restringir a quantidade de informações, que é
muito maior do que o necessário. Neste caso, não adiantaria fazer um novo cadastro, o que já tentei.
Entretanto, apesar das críticas aqui apresentadas, quero deixar claro que considero os dois serviços de
alta qualidade e indispensáveis ao desenvolvimento do meu trabalho.»

27. «Maior acompanhamento dos perfis. Verificar a satisfação do usuário (cliente).»
28. «O index para definir o perfil do usuário precisa melhorar. Ultimamente não recebo resumos adequados

às áreas em que atuo e/ou tenho interesse.»
29. «Criar uma home page. Oferecer serviços via Internet. Isso viabilizaria o recebimento das informações

e facilitaria uma mudança, adequação do levantamento a ser realizado.»
30. «A integração do SONAR e do SERVIR na Internet.»
31. «Reduzir o tempo de resposta do SERVIR.»
32. «Divulgar pela Internet.»
33. «Como a utilização da rede se dissemina, poderíamos usá-fa para consultas, pedidos de cópias etc.»
34. «O SERVIR tem sido associado à área de Energia Nuclear. Talvez fosse interessante deixar esta opção

de busca de material nas principais bibliotecas do país, mostrando que este serviço pode atender a
diversas áreas profissionais.»

35. «Eu gostava mais de receber as "sanfonas" t que eram fáceis de guardar e classificar.»
36. «Além da divulgação nas bibliotecas dos institutos, cujo ensino/ pesquisa pode ser beneficiado pela

utilização destes serviços, lançar um informativo, por exemplo, na Internet, realçando sucintamente os
seus pontos fortes.»

37. «Maior divulgação para estudantes e bolsistas.»
38. «Internet.»
39. «Sim, passar circulares periódicas nos institutos de pesquisa da área nuclear, descrevendo os serviços

prestados.»
40. «Apenas enfatizar que eu, praticamente, não utilizo o SONAR. O SERVIR é muito bom e acredito, que

eu poderia usufruir bem melhor deste serviço. Realmente, eu tenho o péssimo hábito de não responder
aos questionários que me são freqüentemente enviados pelo CIN. Entretanto, como crítica construtiva,
acho penoso preencher pedidos com palavras chaves etc, que, muitas vezes, acabam não sendo úteis
para uma boa revisão bibliográfica. Eu sempre me complico com estes formulários.»

41. «O SONAR e o SERVIR estão, salvo melhor juízo, voltados para um segmento da população que tem
objetivos, linguagem, meios de obtenção de informações específicos. O CIN deve demonstrar a este
segmento que dentre os meios utilizados ele tem vantagens. Por isso, acredito que a ação deva ser
dirigida a este segmento que é a comunidade científica. Se o objetivo for atingir o público em geral, aí
então o rádio, jornal e principalmente a televisão são importantes. Congressos e eventos científicos
atingem pouca gente, os que foram lá apenas, e isto restringe a informação.»

42. «Fornecer as informações em disquetes pequenos.»
43. «Seria interessante visitas e palestras.»
44. «SERVIR: uma vez dada a ordem que pode buscar no exterior, não deveriam perguntar de novo a cada

vez se pode ou não.
45. SONAR: ao acabarem as "sanfonas" ficou impossível fazer fichários. Com a introdução do CD-ROM

poderiam ser guardadas as referências de interesse numa base de dados, mas eu não tenho tempo
para isso até o momento.»

46. «Maior participação nos encontros científicos através de demonstrações, palestras, stands. É lá que o
pesquisador tem mais tempo para assuntos novos como este.»

47. «Com o crescente uso da Internet entre as instituições de pesquisa, o melhor meio (e o mais barato!) de
transmitir informações está na w.w.w. Aplicações no estilo do CIN são as que podem gerar melhores
resultados. Minha sugestão é de incrementar o site do CIN na CNEN, e melhorar o serviço, usando o
correio eletrônico no lugar de correspondência simples e disponibilizando os programas no próprio site
do CIN. Alguns serviços já estão disponíveis, mas o site é lento, inviabilizando as consultas mais
refinadas.»

48. «Criar home page na Internet. Parcerias (links) com sociedades cientificas brasileiras. Enviar press
releases para divulgação em órgãos de sociedades científicas e profissionais escolhidos. Manter cursos
e stands para congressos de áreas correlatas e para universidades. Como o interesse é mútuo, não
cabe pagar por esses espaços. Conseguir estagiários de publicidade, jornalismo e similares para
divulgar, com o mínimo custo, os excelentes serviços que oferecem.»

49. «A utilização de correio eletrônico deve ser incrementada, o que reduzirá custos e agilizará o envio das
informações.»
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50. «Uso da Internet (home page), onde o usuário cadastrado poderia elaborar o seu perfil de busca.»
51. «Aprimorar os formatos dos folders, tornando-os mais suaves/ agradáveis de se ler e, principalmente,

mais explicativos, vir com as instruções mastigadas mesmo, porque a questão do tempo disponível é
crítica.»

52. «Divulgar notícias do CIN através da mala direta eletrônica.»
53. «Acho importante conhecer o sistema e seus mecanismos para poder utilizá-lo em sua plenitude. Talvez

a divulgação e atualização.»
54. «Informatizar o serviço. Usar todo o recurso possível da Internet. Com isso, tornar mais rápido e mais

atual o serviço. Simplificar os sistemas de rastreamento e busca da informação.»
55. «Insisto no contínuo aperfeiçoamento do perfil individual.»
56. «Na era da informática, porque não criar um software (demo) sobre o SONAR e o SERVIR para

divulgar sua importância, conveniência e eficiência. Pode-se sugerir para divulgar am escolas,
empresas, indústrias etc.»
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