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I 

 

RESUMO 

 

A Biblioteca Central da Marinha (BCM) tem por missão o tratamento e a 

conservação do património bibliográfico e arquivístico de natureza histórica da Marinha 

Portuguesa, contribuindo para o estudo e investigação de temas relativos à Marinha e ao 

mar. Partindo de um problema concreto formulado na questão de partida - Como 

aumentar a frequência de utilizadores na BCM – este trabalho de projeto procurou 

compreender a situação atual e agir de forma consequente, mediante o desenvolvimento 

de um plano de marketing. Os objetivos principais foram conhecer o grau de satisfação 

das necessidades de informação dos utilizadores e a forma como a organização está a 

comunicar os seus produtos e serviços, para obter respostas para a questão formulada. 

Para tal foi realizada uma análise do sistema, uma comparação com outras organizações 

similares a nível nacional e internacional, uma revisão da literatura científica e uma 

avaliação dos vários ambientes da organização. Depois do diagnóstico e da análise dos 

dados foram traçadas metas e objetivos e, por fim, tarefas concretas – o que se traduziu 

na elaboração de um plano de marketing. Tendo em conta a natureza deste tipo de 

trabalho, os métodos utilizados centraram-se numa pesquisa de índole essencialmente 

qualitativa, numa análise hipotético-indutiva com uma abordagem de carácter intensivo 

e estrutural e numa investigação descritiva. No entanto, e na tentativa de reduzir 

tendências e, ao mesmo tempo, proporcionar confiabilidade, validade e consistência dos 

resultados, foram igualmente utilizados dados quantitativos, considerados pertinentes 

para o estudo em questão. O trabalho demonstrou a inadequação entre os produtos e os 

serviços existentes e as necessidades dos utilizadores, a ineficiência da comunicação 

organizacional (em especial a comunicação horizontal), a fraca promoção dos 

produtos/serviços e uma certa falta de visão na adaptação dos conceitos de marketing à 

prática biblioteconómica. Todos os aspetos identificados fragilizam a imagem e a 

visibilidade da organização e comprometem a sua competitividade ao nível de mercado, 

o que nos levou a considerar como necessária a idealização de uma nova forma de atuar 

que aproxime e identifique os utilizadores relativamente aos serviços e produtos da 

BCM. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Marketing, Marketing de Organizações não Lucrativas, 

Marketing Informacional, Bibliotecas Militares, Bibliotecas Especializadas 
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ABSTRACT 

 

The Central Library of the Navy (BCM) is responsible for the management and 

preservation of bibliographic and archival heritage of the Portuguese Navy, contributing 

to the study and research of issues related to the Navy and the sea. Starting from a 

concrete problem formulated in the initial question - How to increase the frequency of 

the BCM users - this work sought to understand the current situation and act 

consistently, by developing a marketing plan. The main objectives were the 

acknowledgment of the users' information needs satisfaction and how the organization 

communicates its products and services, in order to answer to the given question. 

Thereby, were performed a system analysis, a comparison with other similar national 

and international organizations, a review of scientific literature and evaluation of the 

various environments of the organization. After the diagnosis and the data analysis were 

plotted goals and objectives and, finally, specific tasks - which resulted in the 

development of a marketing plan. Given the nature of this type of work, the methods 

used in research focused essentially qualitative nature, a hypothetical-inductive analysis 

with an intensive approach and a structural and descriptive research. However, in order 

to reduce tendencies, and at the same time provide reliability, validity and consistency 

of results, quantitative data were also used. The study demonstrated the inadequacy of 

existing products and services and users’ needs, inefficient organizational 

communication (especially horizontal communication), poor promotion of 

products/services and a lack of vision in adapting marketing concepts to the library 

practices. All aspects identified weaken the image and visibility of the organization and 

undermine its competitiveness at the market level, which led us to consider how 

necessary the idealization of a new way of acting regarding the interconnection between 

users and BCM services and products. 

 

 

 

KEYWORDS: Marketing, Non-profit Organizations Marketing, Information Marketing, 

Military Libraries, Specialized Libraries 
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INTRODUÇÃO 

 

Apesar do marketing ter tido a sua origem no meio empresarial como uma 

ferramenta de gestão e de trabalho quotidiano, depressa se foi alargando e adaptando a 

outras áreas, nomeadamente às bibliotecas e ao setor dos serviços em geral. As 

organizações sem fins lucrativos vislumbraram assim nas técnicas de marketing a 

oportunidade de melhorar em termos de desempenho, capacidade de resposta e 

qualidade, o que criou uma mais-valia em termos de competitividade. 

A constante evolução da sociedade e das suas necessidades implícitas e 

explícitas, precipitada pelo advento das tecnologias, em particular das tecnologias da 

informação, bem como a globalização, exigiu das organizações (e concretamente das 

bibliotecas) uma postura diferente da adotada até então, incrementando o seu foco nos 

utilizadores e nas suas necessidades específicas de informação. A evolução da sociedade 

de informação, por seu turno, com a complexificação documental, a diversificação dos 

tipos de documento e a forma de gestão dos próprios serviços precipitou igualmente 

uma mudança por parte das bibliotecas – a prioridade é hoje identificar, satisfazer e, se 

possível, antecipar as necessidades e anseios dos seus utilizadores. 

A antecipação, formalização e articulação das principais decisões a serem 

tomadas, no sentido de contribuírem para o sucesso da organização, devem fazer parte 

das suas políticas. Ou seja, as organizações devem possuir um plano de marketing que 

“(…) tem por finalidade orientar as estratégias da empresa, de forma a obter maior 

eficiência, eficácia e efectividade nas actividades de marketing” (IAPMEI, 2007). De 

acordo com Jacques Lendrevie 

“(…) um plano é a tradução operacional de uma estratégia: consiste numa 

lista de acções precisas, acompanhadas das suas datas, dos seus custos, de 

uma descrição de meios materiais, humanos e financeiros que lhe sejam 

atribuídos e da designação dos seus responsáveis” 

(LENDREVIE et al., 1995: 449). 

 

Neste sentido, a elaboração de um plano de marketing constitui um passo 

importante na vida da nossa organização na medida em que permite respostas eficazes e 

eficientes na gestão de produtos e serviços, na divulgação da informação e na melhoria 

constante, bem como na relação entre os seus utilizadores (internos e externos). Ou seja, 

de forma refletida, organizada e faseada o plano de marketing contribui, por um lado, 



2 

 

para atingir objetivos de forma estruturada e para otimizar recursos e, por outro, permite 

ir ao encontro da realidade e das necessidades dos utilizadores e da organização. 

O problema que suscitou este trabalho centra-se na questão da redução de 

utilizadores/frequentadores na Biblioteca Central da Marinha (BCM). Tendo em conta 

que o objetivo das bibliotecas é satisfazer as necessidades dos seus utilizadores e que 

estes últimos são a razão de ser das primeiras, deparámo-nos no início deste estudo com 

uma questão de partida – Como aumentar os utilizadores na BCM? Ou seja, qual a 

razão de ser da BCM se praticamente não tem utilizadores para quem trabalhar? Numa 

altura particularmente austera quanto a orçamentos e a resultados, esta é uma questão 

que põe em causa a sobrevivência da Biblioteca, especialmente se considerarmos a 

competitividade do mercado a que também estão sujeitas as organizações sem fins 

lucrativos. 

Assim, e para podermos reverter este cenário, pareceu-nos importante contribuir 

para a resolução do problema através da implementação de um plano de marketing que 

permitisse a otimização dos recursos e a implementação de estratégias conducentes à 

execução de tarefas concretas, descritas num plano de ação de forma pormenorizada. 

Neste sentido, e seguindo a tendência competitiva do mercado, bem como o 

problema identificado, sentimos a necessidade de, relativamente à gestão de serviços e 

produtos da BCM, colocar em prática as estratégias de marketing com o objetivo de, por 

um lado, aumentar a qualidade e, por outro, melhorar a imagem e consequente 

visibilidade da organização. Estas estratégias auxiliam na deteção de necessidades 

implícitas e explícitas e na criação de produtos e serviços adequados e direcionados para 

tais exigências – “Distribuir produtos é entregá-los no local certo, em quantidade 

suficiente, com as características pretendidas, no momento certo e com os serviços 

necessários à sua venda, consumo e nalguns casos manutenção” (LENDREVIE, et al., 

1995: 241). 

Por outro lado, a escassez de trabalhos científicos em Portugal, na área do 

Marketing de serviços públicos e, mais concretamente, na área das bibliotecas 

especializadas, bem como a resistência por parte de alguns profissionais em adotarem e 

adaptarem a filosofia do Marketing empresarial à realidade da Ciência da Informação e 

da Documentação, serviu, por assim dizer, como um incentivo à realização do presente 

trabalho. 
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O presente estudo possui como objetivo geral a obtenção de resposta à questão 

formulada. Ou seja, pretendemos contribuir para o estudo de uma realidade concreta - 

saber como solucionar a redução de utilizadores na BCM – e, ao mesmo tempo 

contribuir com uma investigação passível de ser aproveitada por outras bibliotecas. Esta 

pretensão será concretizada através da idealização e implementação de um Plano de 

Marketing para a BCM. 

Relativamente aos objetivos específicos, o estudo propõe descrever a realidade, 

compará-la com outras situações similares a nível nacional e internacional (revisão da 

literatura), avaliar os vários ambientes da organização, traçar metas e objetivos, elaborar 

tarefas concretas e, por fim, oferecer a possibilidade futura de testar a eficácia e a 

eficiência do plano através da sua avaliação – embora este não tenha sido o objetivo do 

trabalho, esta fase do plano foi considerada e poderá ser, num estudo futuro, colocada 

em prática. 

Para a realização deste Plano de Marketing foi utilizada uma metodologia 

baseada numa abordagem qualitativa, através da pesquisa documental e do estudo de 

caso. No que ao tipo de investigação diz respeito, este revestiu-se de natureza descritiva 

(observação do quotidiano da organização, análise de documentos e do site 

institucional, análise da informação e revisão da literatura). A pesquisa realizada foi 

essencialmente qualitativa (interpretação, subjetividade) mas também quantitativa 

(dados extraídos de inquéritos e relatórios estatísticos), numa tentativa de uso 

simultâneo de diversos métodos com o objetivo de reduzir tendências e, ao mesmo 

tempo, proporcionar confiabilidade, validade e consistência aos resultados. A análise 

baseou-se no método hipotético-indutivo com uma abordagem de carácter intensiva e 

estrutural, uma vez que o estudo parte da observação detalhada da realidade e procura 

correspondência empírica, construção de novos conceitos e novas hipóteses bem como 

preocupações latentes e aspetos subjacentes e implícitos da mensagem. 

Relativamente à sua estrutura, este trabalho está organizado em cinco capítulos, 

introdução, conclusão, bibliografia e anexos. Na introdução são revelados os objetivos 

do trabalho (gerais e específicos), bem como a atualidade, relevância e pertinência na 

escolha da temática e no desenvolvimento do trabalho. São também focados outros 

aspetos como o problema/questão de partida, a motivação que esteve na base do 

trabalho e a sua estrutura geral. 
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No capítulo 1 – Enquadramento teórico – é apresentada uma revisão da 

literatura, tendo por base autores que se dedicam ao estudo de temáticas como 

Marketing, Web Marketing, Marketing na Era Digital, ou Marketing Combinado, 

Marketing de Serviços, Marketing de Organizações não Lucrativas e Marketing 

Informacional. Ainda neste capítulo são caracterizadas as bibliotecas especializadas, as 

bibliotecas militares em Portugal, as bibliotecas da Marinha de Guerra Portuguesa e as 

bibliotecas militares no mundo. 

No capítulo 2 – Diagnóstico – é apresentada a avaliação sistémica da Biblioteca 

e uma avaliação SWOT, com vista ao conhecimento dos seus ambientes e à 

identificação das suas forças, das suas fraquezas, das sua oportunidades e das suas 

ameaças. 

No capítulo 3 – Metodologia da investigação – é feita uma incursão pela 

metodologia adotada, nomeadamente ao nível dos tipos de investigação e de pesquisa, 

dos instrumentos de recolha de dados, dos métodos de análise, do estudo de caso e da 

trajetória metodológica, para auxiliar na interpretação dos resultados. 

No capítulo 4 – Análise dos dados – é apresentada a análise dos dados 

qualitativos (através de categorias genéricas) e dos dados quantitativos (através de 

gráficos), para assim complementar e reforçar o procedimento confirmatório da 

investigação. Ainda neste capítulo são abordadas questões como os participantes na 

investigação e o contexto espácio-temporal dos dados, para de alguma forma proceder 

ao enquadramento dos resultados. 

No capítulo 5 – Plano de marketing – são descritas as principais etapas a seguir 

para a elaboração de um Plano de Marketing para a BCM, numa estrutura que 

contempla aspetos como metas e objetivos, público-alvo, estratégias, marketing mix, 

implementação do plano de marketing, plano de ação e plano de avaliação. 

Na conclusão – para além da tentativa de resposta à questão de partida, é feito o 

enunciado e breve explicação dos principais pontos abordados no trabalho, com especial 

incidência nas metas e objetivos, bem como na metodologia aplicada. Outras questões 

abordadas dizem respeito às vantagens e limitações do plano, ilações retiradas do 

estudo, conclusões sobre o plano de marketing aplicado à BCM e projeções futuras. 

Por último são apresentados os vários anexos referidos ao longo do trabalho – 

dois questionários de avaliação da satisfação dos utilizadores da BCM (um deles 

constitui o modelo aplicado trimestral e presencialmente aos nossos utilizadores – 
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Anexo 1 – e o segundo diz respeito a dados obtidos num estudo anterior (ARAÚJO, 

2012) – Anexo 3) e a estatística da BCM referente ao ano de 2013 (Anexo 2), 

relativamente a utilizadores da sala de leitura (nacionalidades e profissões), utilizadores 

domiciliários (quantidade), temas mais procurados, fotocópias solicitadas, registos 

bibliográficos criados na base de dados (com especificação do tipo de recurso), últimas 

entradas de publicações periódicas, ofertas e doações e, finalmente, órgãos que 

colaboram com a BCM (dentro da Marinha). 
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CAPÍTULO 1 – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

1.1 As bibliotecas especializadas 

As bibliotecas especializadas existem para responder a necessidades de 

informação muito específicas que, quando superadas constituem uma vantagem 

competitiva para a organização onde estão inseridas, na medida em que geram 

informação que realmente é necessária. 

Estas bibliotecas são influenciadas não só pelas tomadas de decisão da própria 

organização (elas existem em prol da missão e dos objetivos da organização onde estão 

inseridas) como pela cultura das bibliotecas tradicionais (a expectativa de poder 

satisfazer as necessidades dos seus utilizadores). White sugere que as bibliotecas 

especializadas existem para apoiar e engrandecer a missão da organização da qual são 

hospedeiras (WHITE apud POWERS, 1995: 479), pois disponibilizam serviços 

especializados para utilizadores com necessidades de informação muito específicas. 

As bibliotecas especializadas de sucesso influenciam a cultura organizacional na 

medida em que promovem uma imagem orientada para serviços atualizados e para os 

utilizadores. 

Neste sentido, e para transmitir a imagem adequada, é necessário a formulação 

de um plano integrado de marketing, de forma a criar um processo dinâmico e planeado 

de troca de informação, isto é, que considere os ambientes interno e externo (visão 

partilhada da organização), as relações públicas, a publicidade e a comunicação. 

Outra questão importante a realçar é que este tipo de biblioteca não tem que 

subsistir de uma cultura de serviços sociais como as bibliotecas tradicionais (acesso 

igualitário à informação), tendo em conta que existe para apoiar a missão e os objetivos 

da organização (produz e gere informação para o seu mercado-alvo e para o seu 

público-alvo). 

Vejamos agora alguns tipos concretos de bibliotecas, nomeadamente as 

bibliotecas militares nacionais, as bibliotecas da marinha de guerra portuguesa e as 

bibliotecas militares no Mundo. 

 

 

 



7 

 

1.1.1 As bibliotecas militares em Portugal 

As bibliotecas militares em Portugal nasceram da necessidade de apoiar os 

militares no estudo sobre a Ciência Militar. Recuando alguns séculos, e tal como nos 

indica Valdez dos Santos, eram os soberanos que comandavam as tropas, que se 

dedicavam à arte da guerra e que praticavam o culto do heroísmo militar. Como homens 

literatos que eram criavam toda uma estrutura de apoio onde se incluíam as bibliotecas 

que versavam as mais diversas temáticas como a Astronomia, a História de Portugal, a 

Guerra, entre outras – “(…) o Conde de Lippe (…) procurou criar bibliotecas militares e 

impor aos seus oficiais hábitos de leitura pois, em seu entender, esta servia para 

“formar-se o espírito militar, e prover-se de edêas” (SANTOS, 1995: 5). 

A Livraria d’El-Rei D. Duarte é a mais antiga biblioteca militar de que há 

memória contendo no seu acervo obras como o “Tratado das Milicias”, o “Livro dos 

Oficios principais da milicia e de outras cousas pertencentes a ella” ou o “Livro de 

Guerra”. 

Outras bibliotecas de alguma importância teriam sido a do Infante D. Pedro, o 

Sábio (um dos filhos da Ínclita Geração), a de D. Afonso V que englobava livros que 

teriam pertencido a D. Duarte ou mesmo a biblioteca de D. João V.  

Os monarcas não só tentavam reunir o saber nas suas Livrarias
1
 como também 

contribuíam com obras de sua autoria – observem-se os casos de D. João I autor do 

“Livro de Montaria” e D. Duarte com o “Livro de Ensinança de Bem Cavalgar” e de 

“Regimento para aprender a jogar as armas”. Outro contributo seria a elaboração de leis 

militares como a “Lei das Armas” de 1569, o “Regimento dos Capitães Mores” de 1570 

ou a “Previsão Sobre as Ordenanças” de 1574, da autoria de D. Sebastião e com o aval 

de D. João IV (IBIDEM: 4). 

Mais tarde (sensivelmente a partir do século XX) as bibliotecas militares vão 

estar ligadas às várias escolas de cada ramo das Forças Armadas, para apoiar os 

militares na componente letiva e na investigação, como é o caso da Escola Naval 

                                                           
1
 O termo Livraria é utilizado até ao século XVII e designa as bibliotecas que existiam nos conventos, nos 

mosteiros e na Corte Régia (SANTOS, 1995: 3). 
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(Marinha)
2
, do Colégio Militar (Exército)

3
 ou da Academia da Força Aérea (Força 

Aérea)
4
. 

 

1.1.2 As bibliotecas da Marinha de Guerra Portuguesa 

Relativamente à Marinha, as primeiras memórias que existem sobre a criação de 

uma biblioteca dizem respeito ao Capitão de Mar-e-Guerra António do Couto de 

Castelo Branco, em finais do século XVII, que “(…) formara com os seus papeis e 

livros uma pequena biblioteca” (IBIDEM: 6). Existe igualmente um interesse pelo 

assunto por parte do Coronel do Regimento da Armada, Pedro de Sousa Castelo Branco, 

que é autor de algumas obras literárias como por exemplo “A Dieta Nautica e Militar”. 

Apenas em 1797, por alvará de 28 de Agosto, editado por decreto de 11 de 

Novembro do mesmo ano, se cria a Brigada Real da Marinha e se fixam “(…) as 

primeiras normas portuguesas para o que se podia chamar de “Instrução de Oficiais” ao 

determinar que “junto aos Arsenaes, ou no lugar que se julgar mais conveniente… haja 

uma sala (…)”, oficializando assim a primeira biblioteca militar-marítima de Portugal 

(IBIDEM: 7). A 1 de Abril de 1802 através de, primeiramente, alvará da autoria de D. 

Rodrigo de Sousa Coutinho e, depois, por intermédio de decreto, é criada uma 

biblioteca para uso dos Guardas-Marinhas enriquecida com escritos de autores 

portugueses que remontam ao século XV, sobre assuntos marítimos, adquiridos através 

de verbas do governo e de doações de oficiais da marinha. Em 1807 D. Maria II e seu 

Ministro da Marinha Agostinho José Freire, criam a Biblioteca de Marinha. À medida 

que a biblioteca engrossa o seu acervo não só através de aquisições, dádivas e 

incorporações de obras pertencentes às livrarias dos conventos extintos em 1834 (em 

especial dos conventos da Graça de Lisboa, de Alcobaça, S. Bento e S. Francisco), as 

suas temáticas começam a ser mais abrangentes deixando de fazer sentido manter uma 

biblioteca destinada apenas aos Guardas-Marinhas. Até 1903, pela proximidade e 

partilha de espaços, era designada por Biblioteca da Escola Naval e apenas em 1960 por 

Decreto-Lei nº 42841, de 10 de Fevereiro, lhe é atribuída a designação de Biblioteca 

Central da Marinha (PORTUGAL, 1981: 1-4). A sua missão passa, pois, a ser de 

assegurar o tratamento e a conservação do património bibliográfico e arquivístico 

                                                           
2
Ver em: http://escolanaval.marinha.pt/PT/noticias/2012/Pages/Doa%C3%A7%C3%A3odelivros 

%C3%A0EscolaNaval.aspx 
3
 Ver em: http://www.colegiomilitar.pt/index.php/instalacoes/biblioteca.html 

4
 Ver em: http://www.emfa.pt/www/po/unidades/subPagina-10D00-019.001.003.009 

http://escolanaval.marinha.pt/PT/noticias/2012/Pages/Doa%C3%A7%C3%A3odelivros%20%C3%A0EscolaNaval.aspx
http://escolanaval.marinha.pt/PT/noticias/2012/Pages/Doa%C3%A7%C3%A3odelivros%20%C3%A0EscolaNaval.aspx
http://www.colegiomilitar.pt/index.php/instalacoes/biblioteca.html
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/subPagina-10D00-019.001.003.009
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histórico da marinha, contribuindo dessa forma para o estudo e investigação de temas 

relativos à Marinha e ao Mar (BCM, 2011: 1). 

É visível a preocupação em satisfazer as necessidades dos militares com a 

criação de bibliotecas especializadas (tanto em termos de bibliotecas militares em geral, 

como relativamente às bibliotecas da marinha) e com a segmentação de mercado – 

distinção entre oficiais e Guardas-Marinhas. Apesar de não existir marketing na altura 

nem se conhecer o conceito, ele é praticado mesmo sem se saber pois é intuitivo. 

Atualmente a Marinha possui algumas bibliotecas para além da Biblioteca 

Central, como a da Escola Naval (para apoiar os alunos daquele estabelecimento), a 

biblioteca do Museu da Marinha que possui um grande acervo fotográfico ou a do 

Instituto Hidrográfico que possui essencialmente material cartográfico. Mais uma vez 

investe numa segmentação de mercado para tentar atingir vários mercado-alvo e o 

respetivo público, garantindo a prestação de um serviço de qualidade. Esta constatação é 

confirmada por Henrique Guedes no seu artigo “Marketing na marinha também tem que 

passar a ser uma preocupação”, onde é reforçada a necessidade da implementação de 

uma estratégia de marketing que “(…) poderá vir a ser uma excelente forma de mostrar 

uma nova atitude da Marinha perante os cidadãos, aproveitando assim, esta forma de 

projecção pública para os informar de uma forma simpática e cativante, do que 

pretendemos para o nosso futuro” (GUEDES, 2001: 832). 

 

1.1.3 As bibliotecas militares no Mundo 

Tendo em conta a dificuldade sentida em encontrar literatura sobre o assunto em 

questão, o que se apresenta a seguir reflete o que foi possível apurar sobre as bibliotecas 

militares no mundo e a utilização do marketing aplicado aos seus serviços. Apresentam-

se dois casos – um nos Estados Unidos da América e outro na Finlândia. 

No que diz respeito aos Estados Unidos da América, o primeiro programa oficial 

para as bibliotecas da Marinha foi criado em 1919. O exército seguiu o exemplo em 

1920 e a Força Aérea apenas após a Segunda Grande Guerra, em 1947. De acordo com 

a informação constante da página do Departamento de Defesa dos Estados Unidos 

(MILES, 2013)
5
 ler foi considerado como um esforço, um incentivo para moralizar os 

seus homens. As bibliotecas existem não só fisicamente, em terra, mas também 

                                                           
5
 Disponível em: http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=120721 

http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=120721
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espalhadas pelos vários navios, nas bases pelo mundo (como por exemplo no 

Afeganistão e no Iraque) ou mesmo virtualmente, denotando-se a preocupação em 

satisfazer as necessidades de utilizadores que se encontram em situações diferentes, 

muitas vezes isolados da civilização, da sua cultura, das suas famílias, etc. 

Tal como refere Murphy, as bibliotecas militares americanas possuem desafios 

muito próprios e barreiras a transpor, como o sucessivo destacamento dos utilizadores 

para as suas missões e a comunicação à distância dependente de uma linha de Internet 

que de acordo com o local onde se encontram (por exemplo algures no meio do Oceano 

ou num Deserto por aí) pode não funcionar (MURPHY, 2009). As parcerias com 

algumas universidades onde os seus utilizadores são estudantes tornam possível um 

apoio integrado, como é o caso da Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU)
6
. 

Tendo em conta o cenário apresentado, as bibliotecas apostam num serviço à 

distância, utilizando a ligação à Internet. Este apoio sente-se a nível educacional, uma 

vez que existe a necessidade de garantir um fluxo de informação entre a Universidade e 

o local onde se encontram os militares. 

Apesar de toda a gestão logística, foi possível inferir que estas bibliotecas 

especializadas utilizam os mesmos princípios das bibliotecas tradicionais – traçam o 

perfil dos seus utilizadores para assim direcionarem a correta informação, em tempo 

útil, para a localização precisa e no formato exato, para os seus reais mas também 

potenciais utilizadores, premiando sempre e dentro do possível tendo em conta os factos 

apresentados, a qualidade na prestação de serviços (MURPHY, 2009: 55). Esta 

prestação de serviços tem mais valor se pensarmos que é o último (e muitas vezes o 

único) recurso que os utilizadores possuem de acesso à informação de que necessitam. 

No caso finlandês, e depois da criação de um Grão-Ducado autónomo dentro do 

Império Russo, a preocupação em dotar os utilizadores militares de recursos 

informacionais remonta a 1812 com a criação de uma biblioteca para apoiar o Corpo de 

Cadetes da Escola Militar. A necessidade de apoiar a instrução de cadetes finlandeses e 

russos obrigou a biblioteca a adquirir obras nas duas línguas e também em francês e 

alemão (SCREEN, 2010: 139-141). 

A partir de 1903 a biblioteca possui uma vasta temática (literatura, poesia, 

história, biografias, viagens, geografia), grande variedade de autores de várias 

                                                           
6
 Disponível em: http://www.erau.edu/ 

 

http://www.erau.edu/
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nacionalidades, algumas traduções (por exemplo Dickens, Scott, Turgenev, Tolstoi, 

Gogol, entre outros) e livros e publicações periódicas científicas em várias línguas 

(russo, sueco, francês, alemão e finlandês). Porque de acordo com o autor “(…) the 

library (…) contribute to the cadet’s education and moral advancement” (IBIDEM: 

142). A escola (e por inerência a biblioteca) devia assim proporcionar uma educação de 

âmbito geral e também treino militar. 

A primeira biblioteca militar finlandesa é a da Universidade de Defesa Nacional, 

especializada em assuntos militares (e que herdou o acervo da biblioteca do Corpo de 

Cadetes da Escola Militar abolida em 1903). A segunda é a biblioteca da Escola Yunker 

de Helsínquia criada ainda no século XIX. Os regulamentos internos das escolas 

preveem a criação de uma biblioteca para disseminação da informação entre os oficiais, 

com uma clara participação da administração das mesmas na sugestão de aquisição de 

obras e temáticas (IBIDEM: 144). Existiram outras bibliotecas como por exemplo a da 

Nine Rifle Battalions e a da Finnish Dragoon Regiment, a biblioteca de Vaasa Battalion, 

entre outras. 

Relativamente aos soldados, existiram entre 1846 e 1860 bibliotecas nas escolas 

de Grenadier Rifle Battalion e de Guards Finnish Rifle Battalion. 

Fica assim patente o esforço para combater a falta de conhecimentos dos 

militares – “(…) to overcome the ignorance of military science on the part of the mass 

of yunkers.”(IBIDEM: 143) - segmentando mercados-alvo e respetivo público-alvo, 

produzindo a informação exata à medida que as necessidades reais vão surgindo e 

potenciando a participação das partes interessadas. No entanto é curiosa a observação de 

que apesar da biblioteca disponibilizar todos os meios informacionais, verifica-se “(…) 

that the yunkers showed little inclination to read serious literacy or popular scientific 

works (…)”(IBIDEM: 145). Provavelmente a aquisição das obras e das temáticas é feita 

com base no que se pensa serem as necessidades dos utilizadores e não com base nas 

suas reais demandas e expectativas. Esta constatação leva-nos a pensar como seria útil 

já nesta altura a prática de estratégias de marketing conducentes a um serviço de 

qualidade que apostasse na satisfação das preferências e demandas dos seus utilizadores. 

 

1.2 Marketing 

As transformações económicas mundiais decorrentes da Segunda Guerra 

Mundial levaram a um aumento da oferta de todos os tipos de bens e serviços, a um 
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aumento do rendimento “per capita” com uma distribuição homogénea, a uma elevação 

do grau de formação das populações e consequente alargamento do acesso à 

informação, a uma evolução das técnicas e das tecnologias bem como ao 

desenvolvimento da oferta de mão-de-obra feminina em todas as profissões e a todos os 

níveis de qualificação. Estas transformações originaram uma postura diferente do 

consumidor perante o mercado, nomeadamente mais exigente e motivada para adquirir 

mas também uma maior agressividade comercial e a necessidade por parte das 

organizações de recorrerem a um estudo de todos estes fenómenos (LENDREVIE, et 

al., 1995: 17). 

De acordo com o mesmo autor sobre a definição generalizada (p. 25) “O 

marketing é o conjunto dos métodos e dos meios de que uma organização dispõe para 

promover, nos públicos pelos quais se interessa, os comportamentos favoráveis à 

realização dos seus próprios objectivos”. Segundo Philip Kotler, marketing é também 

um processo social, no qual indivíduos ou grupos obtêm o que necessitam e desejam 

através da criação, oferta e troca de produtos de valor com os outros (KOTLER & 

KELLER, 2006: 4). Em qualquer uma das definições o mercado actual é centrado no 

cliente e na satisfação das suas necessidades (consumo), ao contrário do que se passava 

há algumas décadas em que o mercado era centrado no produto – “O pensamento de 

marketing começa com as necessidades e os desejos humanos” (KOTLER, 1996: 25). 

Num mundo globalizado espera-se das empresas um pouco mais que 

simplesmente um bom trabalho. Para serem bem sucedidas as empresas necessitam 

apostar num trabalho excelente baseado em conceitos de valor, custo e satisfação, de 

forma a suprir as necessidades dos consumidores (KOTLER, 1996: 44-45). 

O marketing possui alguns conceitos fundamentais nos quais se baseiam as 

definições atrás mencionadas, basilares para a sua administração e orientação, que 

abordaremos neste capítulo consoante a precisão para o entendimento da questão em 

apreço. São eles as necessidades, desejos e demandas do mercado-alvo; mercados-alvo, 

posicionamento e segmentação; ofertas e marcas; valor e satisfação; canais de 

marketing (necessários para atingir o mercado-alvo – ligação entre a empresa e o 

mercado), cadeia de suprimento (canal que liga as matérias primas, os componentes dos 

produtos finais e os compradores finais); concorrência (uma das forças do ambiente); 

ambiente de marketing (a outra força do ambiente); e planeamento de marketing. 
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O processo de marketing pressupõe que a organização conheça o seu público-

alvo para melhor se adaptar ao mesmo, agindo de forma mais eficaz e eficiente, porque 

“(…) a chave do sucesso de empresas rentáveis é conhecer e satisfazer os 

consumidores-alvo com ofertas competitivamente superiores” (KOTLER, 1996: 45). 

Tendo em conta que esse público-alvo tem características próprias e não é homogéneo, 

a segmentação consiste precisamente na escolha de um ou mais critérios, de um método, 

do estudo detalhado das características de cada segmento, da escolha do ou dos 

segmentos aos quais a organização se vai dedicar e à definição da política de marketing 

adequada a cada segmento selecionado (LENDREVIE, et al., 1995: 121-125). 

Mas o que são segmentos de mercado? De acordo com Kotler “Segmentos de 

mercado são extensos grupos identificáveis dentro de um mercado, como compradores 

de carros que procuram transporte básico, que procuram alto desempenho e os que 

buscam segurança” (KOTLER, 1996: 236). Eileen Sáez, por seu lado, e numa adaptação 

à realidade das bibliotecas, define segmentação de mercado como “(…) the division of 

the library or information centre’s market into smaller, more manageable, groups that 

have like characteristics” (SÁEZ, 2003: 115). Esta necessidade de segmentar o mercado 

encontra justificação no facto de que uma empresa não consegue satisfazer todos os 

consumidores do amplo mercado existente. Assim, para se tornar competitiva, a 

empresa tem necessariamente que identificar os segmentos de mercado que mais lhe 

convêm e que sabe que pode atender de forma eficaz (IBIDEM 234). O marketing 

estratégico, de acordo com esta autora, centra-se no marketing de segmentação, de alvo 

e de posicionamento (marketing SAP), onde se realça o marketing de mercado-alvo, o 

que interessa à BCM uma vez que de acordo com esta filosofia os programas de 

marketing são preparados sob medida para atender às necessidades e desejos de um 

determinado grupo de consumidores (IBIDEM: 235). Estando a falar de uma biblioteca 

especializada (a BCM) esta nuance da estratégia de marketing é importante para a 

qualidade dos serviços prestados. 

Os principais critérios de segmentação são demográficos, geográficos, sociais, 

económicos, de personalidade, de estilo de vida, de comportamento e de atitude 

psicológica (relativamente ao produto). De acordo com Eileen Sáez para que a 

segmentação tenha sucesso deve ainda obedecer aos critérios de homogeneidade, 

acessibilidade, mensurabilidade, adequação e estabilidade (SÁEZ, 2003: 116). 
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Por um lado a segmentação constitui o início da estratégia de marketing, seguida 

da seleção do mercado-alvo e do posicionamento do produto. Por outro, a estratégia 

referida baseia-se nas táticas e nos programas do mix do marketing (KOTLER & 

KELLER, 2006). Este mix pode ser referenciado também como composto de marketing 

que Kotler define como sendo “(…) o conjunto de ferramentas que a empresa usa para 

atingir seus objetivos de marketing no mercado-alvo” (KOTLER, 1996: 98). No 

entanto, e tal como Jose e Bhat referem, a estratégia de mix do marketing para se revelar 

eficiente e eficaz só pode ser aplicada depois de identificadas as necessidades do 

mercado-alvo (JOSE & BHAT, 2007: 26). 

Valarie Zeithaml e Mary Bitner definem o marketing mix, um dos conceitos 

básicos em marketing, como sendo os elementos que uma organização consegue 

controlar com o intuito de satisfazer as necessidades dos consumidores e, ao mesmo 

tempo, estabelecer comunicação. Embora primeiramente introduzidos por Jerome E. 

Mccarthy em 1960, os 4 P’s do marketing foram popularizados por Philip Kotler e são 

considerados como a base da teoria do marketing moderno (IBIDEM: 26). Os elementos 

referidos são os 4 P’s – product (produto) que representa a oferta tangível da empresa 

para o mercado e constitui a ferramenta mais básica do composto de marketing, price 

(preço) a ferramenta crítica que consiste no valor (dinheiro ou valor acrescentado) que 

os consumidores têm que dar pelo produto, place (praça, local ou sistema de 

distribuição) que envolve as várias atividades da empresa para tornar o produto 

acessível e disponível aos consumidores-alvo e, finalmente, promotion (atividades de 

promoção) ferramenta responsável pela comunicação e promoção dos produtos 

relativamente ao mercado-alvo – que são aplicados a um determinado segmento de 

mercado, num determinado momento, de forma interrelacionada e dependente uns dos 

outros (KOTLER, 1996: 98-100; ZEITHAML & BITNER, 2003: 23; SÁEZ, 2003: 52-

53). Ou seja, trata-se de uma combinação de quatro inputs (o centro do sistema de 

marketing da organização) que quando devidamente utilizados irão influenciar a 

procura. 

No entanto Kotler alerta para o facto destes quatro elementos representarem a 

visão dos vendedores relativamente às ferramentas de marketing que vão influenciar os 

compradores e, como tal, surge a necessidade de complementar com o que corresponde 

aos 4 C’s dos consumidores: consumidor (suas necessidades e desejos), custo (para o 

consumidor), conveniência e comunicação (KOTLER, 1996: 100). De acordo com 
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Eileen Sáez (que se baseia precisamente no modelo de Kotler e que partilha da sua 

opinião), estes 4 elementos representam a adaptação do marketing mix tradicional às 

bibliotecas, na medida em que se centram no utilizador e na melhor forma de lhe 

proporcionar valor, satisfação e ferramentas de comunicação (SÁEZ, 2003: 53-54). 

 

1.2.1 Web marketing, marketing na era digital ou marketing combinado 

Na era da Informática e das novas tecnologias, onde surgem novos 

consumidores - os Digital Natives ou a geração que nasce e cresce em contato com as 

novas tecnologias por oposição aos Digital Immigrants, a geração anterior (DIONÍSIO 

et al., 2011:36-37) que adotam padrões de compra e de consumo completamente 

diferentes e onde as atividades de marketing tradicional ainda não se adaptaram a esta 

nova realidade, é importante ter uma visão integrada. Ou seja, o profissional de 

marketing ou o profissional da informação terá que possuir a sensibilidade e os 

conhecimentos necessários para estabelecer uma estratégia de marketing aliando em 

simultâneo os meios on-line ou interativos e os meios off-line ou tradicionais. 

Michael Miller refere-se a web marketing como a arte de apresentar online 

alguma coisa a alguém. Ou seja, é a transposição do marketing tradicional para a esfera 

da Web. Por outro lado este conceito possui como sinónimos marketing online, 

marketing para a Internet ou marketing digital (MILLER, 2011: 9). 

A simplicidade e, ao mesmo tempo, a complexidade da adaptação do marketing 

tradicional para o ambiente virtual obriga a algumas adaptações concretas, 

nomeadamente na forma de apresentação do produto ou serviço, tendo em conta que 

existe toda uma parafernália de hipóteses (e-mail, sites, podcasts, vídeos, blogues, redes 

sociais, etc.), no tipo de produto ou serviço a apresentar (para além das marcas, das 

organizações ou dos produtos existe agora a possibilidade de apresentar um sítio Web) e 

no público-alvo (a tecnologia oferece a possibilidade de refinar ao máximo o perfil do 

público a atingir). 

Mas as adaptações não devem ficar por aqui. Tal como sugere Eileen Sáez a 

própria missão da organização deve ser reformulada levando em consideração a 

utilização da tecnologia. Aliás a missão de qualquer organização deve ser 

periodicamente revista para assim acompanhar as mudanças da sociedade e as 

demandas dos seus clientes (SÁEZ, 2003: 141). 
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Da mesma forma o marketing aplicado à Web, embora idêntico ao tradicional, 

exige aptidões específicas (IBIDEM, 2011: 10-14) – de pesquisa (saber o que levou as 

pessoas a entrar no site da empresa, quanto tempo demoraram a explorá-lo, em que 

páginas estavam quando saíram, etc.), de planeamento (relativamente à vastidão de 

pormenores e hipóteses que o mundo virtual possibilita), de orçamento (agora que 

existem dois tipos de marketing a colocar em prática, há que racionalizar e otimizar 

custos), de gestão de projetos, de copyright (tendo em conta que falamos de direitos 

para o sítio, o blog, o Twitter, o e-mail, etc., diferentes dos direitos de cópia 

tradicional), de análise (do mercado virtual), de comunicação (porque a web possibilita 

um maior número de interações de caráter formal e informal), de técnicas (como por 

exemplo a otimização de motores de busca que obriga a conhecimentos de código 

HTML ou a criação de um blog, etc.) e, claro, pensar como o cliente. 

A mesma autora é da opinião de que o Web marketing faz parte do marketing 

mix o que implica combiná-los, de forma a complementarem-se (IBIDEM, 2011: 43). 

Esta ideia é amplamente defendida por outros autores como Dionísio, que 

consideram que o blended marketing, ou numa tradução livre o marketing combinado, 

orienta as empresas relativamente aos processos de marketing sobre a Internet de acordo 

com uma visão integrada entre os meios descritos. Esta estratégia assenta em três 

inputs: a visão de partida, a análise dos ativos da empresa (produtos, canais e 

consumidores) e a análise do contexto de negócio (a emergência de novos tipos de 

concorrentes, alterações dos paradigmas de negócio e o surgimento de um novo 

ecossistema de negócio). Relativamente a outputs, o marketing combinado conta com a 

definição das atividades onde a Internet deve ter um papel relevante (comunicação, 

venda, distribuição) e a forma como a Internet se vai articular com a forma tradicional 

de fazer negócio - substituição ou complementaridade (DIONÍSIO et al., 2011: 44-45; 

116). 

A gestão por processos irá proporcionar mais valor, respostas mais rápidas, 

informação mais pertinente e atualizada, gerando assim uma permanente interação entre 

as organizações e os consumidores. Esta capacidade de adaptação às mudanças 

representará para a organização uma maior competitividade. De acordo com Dionísio, 

na gestão por processos “As actividades são estruturadas com base em equipas 

multidisciplinares, com colaboradores das diferentes áreas/funções, em estreita e 

permanente colaboração”. O mesmo autor define o conceito de processo “como um 
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conjunto de actividades realizadas por uma ou diversas áreas funcionais de uma 

empresa ou organização, inter-relacionadas entre si e com uma entrada e uma saída 

claramente definidas” (DIONÍSIO et al., 2011: 58). 

Esta visão sistémica da organização vai proporcionar o desenvolvimento de 

atividades baseadas em equipas multidisciplinares e colaboradores das diferentes 

áreas/funções em estreita e permanente colaboração, paralelamente às funções de 

marketing tradicional - estudos de mercado, gestão de produto, gestão comercial, gestão 

da comunicação, gestão da distribuição e gestão do serviço ao cliente. 

A principal vantagem da utilização da Internet, de acordo com Sueli Amaral, é a 

possibilidade da sua utilização como canal interativo, cuja potencialidade promove a 

comunicação nos dois sentidos – de dentro para fora, ou seja, da instituição para o 

cliente) e de fora para dentro, isto é do cliente para a instituição (AMARAL, 2008: 38) - 

vindo assim confirmar a necessidade do marketing aplicado aos serviços em promover a 

comunicação interna (os 4 P’s tradicionais) e a comunicação externa (os 3 P’s 

adicionais). 

Esta vantagem da comunicação nos dois sentidos também é tida em 

consideração por autores como Dionísio, que refere que os meios digitais potenciam a 

interatividade e a comunicação dos públicos com as marcas, devido ao seu efeito 

sinérgico e de visibilidade e afinidade. Ou seja, mensagens mais complexas e que 

exigem um nível de atenção maior devem ser veiculadas pela Internet (DIONÍSIO, et 

al., 2011: 165-166; 170-171). 

 

1.2.2 Marketing de serviços 

O marketing de serviços resulta da extensão do marketing a novos sectores de 

atividade, tendo em conta a dificuldade cada vez maior que as empresas têm em 

diferenciar os seus produtos (levando assim as mesmas a apostar na diferenciação de 

serviços). Tal como escreve Magali Guimarães (2003) o marketing de serviços 

assemelha-se ao marketing de produtos pois ambos têm como principal objetivo 

oferecer valor ao cliente. No entanto esta nova extensão diferencia-se do marketing de 

produtos na medida em que a natureza do primeiro possui características muito próprias, 

exigindo uma atenção diferenciada. Para além de analisar, planear, implementar e 

controlar as necessidades do consumidor/utilizador com qualidade e de forma eficiente, 

o marketing de serviços tem inerente conceitos de intangibilidade, 
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inseparabilidade/simultaneidade (produção e consumo em simultâneo), 

variabilidade/heterogeneidade e perecibilidade (os serviços são perecíveis e não podem 

ser revendidos, devolvidos ou armazenados para utilização futura), tal como nos explica 

Eileen Sáez (SÁEZ, 2003: 6-7). 

De acordo com Magali Guimarães 

“O marketing de serviços assemelha-se ao marketing de produtos ou bens 

tangíveis, pois tanto um quanto o outro são “produtos” destinados a oferecer 

valor aos clientes. Ambos buscam satisfazer determinadas necessidades e/ou 

desejos destes, contudo, a natureza diferente dos serviços exige uma atenção 

diferenciada por parte dos profissionais de marketing” 

(CHURCHILL & PETER, 2000: 292, apud GUIMARÃES, 2003: 2). 

 

Philip Kotler, por seu turno, refere que “Serviço é qualquer ato ou desempenho, 

essencialmente intangível, que uma parte pode oferecer a outra e que não resulta na 

propriedade de nada. A execução de um serviço pode estar ou não ligada a um produto 

concreto” (KOTLER & KELLER, 1996: 397). 

Dada a natureza intangível dos serviços, estes não são visíveis, palpáveis ou 

passíveis de testar por parte do consumidor. Perante este facto o consumidor procura 

outros indícios de qualidade, como por exemplo a visibilidade da organização, símbolos 

(a marca), o preço, os materiais de comunicação, entre outros (GUIMARÃES, 2003: 2; 

KOTLER, 1996: 405). A perceção da qualidade do serviço é uma componente da 

satisfação do utilizador baseada na confiança, responsabilidade, garantia, empatia e 

tangibilidade (ZEITHAML & BITNER, 2003: 85-86). 

Uma das formas de dar a conhecer os serviços disponíveis e os resultados da 

organização (visibilidade) é a utilização de uma marca associada a um produto ou 

serviço específico criado para satisfazer necessidades particulares do cliente (SMITH, 

2011: 334) - o que, mais uma vez nos interessa a nós, BCM, por prestarmos um serviço 

especializado. Mas afinal o que é uma marca? De acordo com Kapferer “a brand is a set 

of mental associations, held by the consumer, which add to the perceived value of a 

product or service” ou “(…) a brand is a name that influences buyers, becoming a 

purchase criterion” (KAPFERER, 2011: 10-11). Kotler, por seu turno, argumenta que 

“Marca é um nome, designação, sinal, símbolo ou combinação dos mesmos, que tem o 

propósito de identificar bens ou serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e de 

diferenciá-los de concorrentes” (KOTLER, 1996: 386). Está pois implícita (nas duas 

primeiras definições) a criação de valor através da perceção por parte do cliente dos 
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benefícios a longo prazo. Eileen Sáez refere precisamente que a gestão do marketing nas 

organizações será um caso de sucesso se a informação for valorizada em detrimento do 

dinheiro, dos materiais e das máquinas (SÁEZ, 2003: 2-3). Já na terceira definição está 

implícito um conjunto de seis valores atribuídos ao símbolo complexo que é a marca 

(IBIDEM: 387): atributos (relativamente ao produto ou serviço prestado), benefícios 

(percetíveis para os consumidores), valores (do fabricante, como por exemplo grau de 

desempenho, segurança, prestígio, etc.), cultura (a marca pode transmitir ou representar 

uma determinada cultura, tal como, por exemplo a marca Mercedes que representa a 

cultura alemã, organizada, eficiente e de alta qualidade), personalidade (a marca pode 

projetar ou assumir um determinado tipo de personalidade) e usuário (a marca sugere o 

tipo de consumidor que adquire o produto ou serviço, pois identifica-se com o mesmo). 

O conceito de marca assenta em características de intangibilidade mas também de 

condição. O primeiro conceito foi explanado no parágrafo anterior. A condição está 

relacionada com a necessidade de um suporte. Ou seja a marca não pode existir sem 

produtos ou prestação de serviços. Antes de ser considerada como uma ferramenta de 

comunicação a marca é acima de tudo um meio para orientar as perceções tangíveis e 

acrescentar perceções intangíveis (IBIDEM). A marca deve transmitir ao cliente 

confiança, evidência, diferenciabilidade e intensidade. A marca só existe quando tiver o 

poder para influenciar o mercado (IBIDEM, 12) 

No que concerne à inseparabilidade, esta característica do marketing assume 

como imprescindível para alguns serviços, a participação do cliente no processo, 

característica exclusiva do marketing de serviços – a produção e o consumo de serviços 

ocorre em simultâneo e a falta de um inviabiliza o outro. Como exemplo do que 

acabámos de explanar referimos o campo educacional onde a qualidade do serviço 

prestado é determinado pelo esforço do aluno – numa turma onde predominam as notas 

fracas ou insuficientes é notória, regra geral, a deficiente qualidade do serviço prestado 

(GUIMARÃES, 2003: 2). 

Esta aproximação entre cliente e empregado permite estabelecer e manter laços 

de fidelidade com o cliente e, ao mesmo tempo, promover a qualificação, o empenho e o 

compromisso do empregado com a missão da organização para a qual trabalha (JOSE & 

BHAT, 2007: 26). Ou seja, esta possibilidade vem reforçar a tipologia de marketing do 

século XXI que defende a importância não só de atrair mas de manter os clientes que já 

existem, garantindo o sucesso da aplicação do marketing. Falamos pois do marketing de 
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relacionamento. O conceito surgiu em 1983 quando se falava da fidelização de clientes 

como forma de alcançar mais competitividade das empresas e maior satisfação dos 

clientes. Assistiu-se a uma evolução natural dos conceitos da estratégia de marketing 

com a atenção a mudar do negócio para a fidelização dos clientes (PEREIRA et al., 

2011: 5). De acordo com esta autora o marketing de relacionamento é o “(…) resultado 

da evolução de um tipo de marketing voltado para os clientes” (IBIDEM: 2). Esta 

evolução é exemplificada no quadro do portal do grupo de pesquisa em Marketing da 

Informação constante do artigo desta autora (IBIDEM: 3-4) O marketing de 

relacionamento centra-se na necessidade de um relacionamento a longo prazo com o 

mercado com o único propósito da fidelização dos clientes (IBIDEM: 5). Este conceito 

tem especial relevância na área informacional como veremos mais à frente neste 

trabalho. 

Relativamente à variabilidade, Kotler e Keller apontam a dificuldade de 

uniformização tendo em conta o facto de os serviços serem bastante variáveis, pois 

dependem de quem os fornece e onde são prestados. Esta constatação vem chamar a 

atenção para a importância do marketing interno para conhecer a perceção que os 

clientes têm relativamente aos serviços prestados. Os autores falam assim do marketing 

interno que promove a satisfação, a motivação, a formação e a qualificação dos 

profissionais que lidam diretamente com o cliente, mas também daquele que possibilita 

a padronização do processo de prestação de serviços (de forma a conhecer os pontos 

fortes e os pontos fracos do serviço em questão) e, finalmente do que permite 

acompanhar a satisfação do cliente (GUIMARÃES, 2003: 3; KOTLER, 1996: 407; 

KOTLER & KELLER, 1996: 400-401). 

Finalmente a perecibilidade, que diz respeito ao facto dos serviços serem 

perecíveis e por isso não poderem ser armazenados, está intimamente ligada a 

estratégias especiais de marketing que trabalham com as oscilações da oferta e da 

procura – por exemplo, oferecer alternativa em horas onde a demanda é muito elevada, 

como a possibilidade de reservar on-line uma passagem aérea ou um quarto de hotel ou 

fomentar uma maior participação dos clientes, na perspetiva da oferta, como por 

exemplo preencher os seus formulários no consultório médico ou acondicionar as suas 

próprias compras no supermercado (KOTLER, 1996: 406-407; KOTLER & KELLER, 

1996: 401-402). 
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Segundo Ângela Rocha e Jorge Silva, no marketing aplicado aos serviços existe a 

tendência para proceder a estudos de qualidade dos serviços prestados nas interações 

com o cliente (comparação das expectativas com as experiências vivenciadas pelo 

cliente) e a estudos de comportamento do consumidor (ROCHA & SILVA, 2006: 79-

80). Esta evidência vem comprovar a importância que o cliente tem para o marketing de 

serviços, nomeadamente a preocupação em satisfazer as suas necessidades e fidelizar a 

sua procura – conceito também defendido por outros autores como Jose e Bhat (2007: 

26). 

Neste sentido e tendo em conta que os serviços são regra geral produzidos e 

consumidos em simultâneo (inseparabilidade) e possuem um carácter intangível, surge a 

necessidade de adicionar mais algumas variáveis para assim satisfazer o cliente, até 

porque “(…) as empresas de serviços são difíceis de ser administradas através do uso da 

abordagem de marketing tradicional” (KOTLER, 1996: 407). Referimo-nos ao que 

Zeithaml e Bitner apelidam de mix expandido para serviços (2003: 24). Poderíamos 

também apelidar de marketing dos 7 P’s, seguindo a lógica de Kotler ou mesmo Jose e 

Bhat que referem o facto de no caso do marketing de serviços existir a necessidade de 

adicionar mais três P’s (JOSE & BHAT, 2007: 26). 

Esta forma expandida do mix do marketing acrescenta os elementos people 

(pessoas), physical evidence (evidência física) e process (procedimentos para o 

fornecimento dos serviços e do sistema). A inovação, a meu ver, consiste no facto de 

nesta adaptação ou expansão (como se quiser chamar), o marketing considerar as 

pessoas (plural) ou seja incluir todas as partes interessadas no processo (funcionários e 

clientes) bem como pretender colmatar o transtorno que o carácter intangível dos 

serviços pode operar nos clientes, nomeadamente na impossibilidade de avaliarem a 

qualidade dos serviços. 

A forma como o funcionário interage com o cliente pode influenciar a avaliação 

que este último faz dos serviços, bem como influenciar outros funcionários (tanto para o 

bem como para o mal), colocando a imagem da organização em causa. 

A evidência física de uma organização é a forma tangível que ela encontra para 

ajudar a formar a opinião do cliente sobre a qualidade dos serviços. A sua representação 

pode assumir a forma de panfletos, brochuras, cartões-de-visita, design exterior da 

empresa, ambiente circundante, design de interior, qualidade da temperatura do ar, 

equipamentos, layout, etc. e deve revestir-se de carácter “user friendly”. 
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Os processos consistem na descrição de todo o fluxo de atividade que produz o 

serviço para que o cliente se sinta mais envolvido com o sistema de produção, numa 

tentativa de proximidade ou até mesmo cumplicidade com a empresa. Traduzem-se 

essencialmente no adequado uso das tecnologias, em proporcionar facilidade ao cliente 

no acesso aos recursos, em minimizar o tempo de espera relativamente a serviços como 

o empréstimo interbibliotecas, por exemplo, em manter o portal eletrónico atualizado e 

em serviços personalizados e de ajuda ao cliente (JOSE & BHAT, 2007: 27). 

Estes elementos são, no fundo, uma ferramenta oferecida aos clientes para que 

estes possam avaliar a qualidade dos serviços sem se sentirem intimidados. 

 

1.2.3 Marketing de organizações não lucrativas 

De acordo com Philip Kotler o marketing em organizações não lucrativas é um 

interesse que surge na década de 70 do século XX, em virtude do confronto com 

complexos problemas de mercado (KOTLER, 1979: 37). Este “terceiro sector” como o 

autor lhe chama, possui uma forte responsabilidade social e é orientado para os serviços. 

No entanto enfrenta graves problemas como a rápida mudança das necessidades da 

sociedade, aumento da competitividade (pública e privada), mudança da atitude do 

cliente para com o mercado e a diminuição dos orçamentos disponíveis (JOSE & 

BHAT, 2007: 24). “Estas organizações têm problemas de mercado. (…) em face das 

mudanças de atitudes dos consumidores e diminuição dos recursos financeiros” 

(KOTLER, 1996:45). E apesar do artigo de Kotler ter sido escrito em 1979 os seus 

argumentos continuam válidos e atuais, especialmente tendo em conta o período de 

austeridade e de crise de valores morais que vivemos (como se pode constatar pelas 

contínuas edições da sua obra, sempre com as mesmas argumentações). 

A tardia adoção do marketing por este sector justifica-se pelos preconceitos 

existentes sobre o assunto nomeadamente a associação feita entre marketing e 

anúncio/promoção/venda aos quais este tipo de organização não queria estar 

relacionado. Os termos marketing e estratégia estão intimamente ligados a gestão que, 

por sua vez, significa negócio. Ora este tipo de organização não se considerava empresa 

uma vez que não visava o lucro (GUIMARÃES, 2003: 36). É precisamente neste ponto 

que Kotler alerta para os perigos da utilização da promoção intensiva e agressiva que 

tende a produzir fortes reações negativas, a atrair os clientes errados e a construir uma 

imagem que conota o marketing com o lucro. 
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A contribuição do marketing neste “terceiro sector” reflete-se na possibilidade 

de fornecer às organizações ferramentas competitivas para atuar num mercado cada vez 

mais agressivo e alargado. Uma estratégia de marketing bem implantada vai permitir à 

organização sobreviver, crescer e fortalecer a economia onde se insere. 

Tal como Magali Guimarães aponta, as organizações sem fins lucrativos apesar 

de possuírem algumas especificidades, podem seguir os mesmos princípios do 

marketing aplicado às empresas, em virtude do objetivo numas e noutras ser o mesmo – 

a satisfação das necessidades dos clientes (2003: 38-39). Trata-se pois de extrair o 

essencial da filosofia do marketing e adaptá-lo à realidade destas organizações. 

No entanto muitas destas organizações praticam o marketing na ordem inversa, 

tendo em conta que fazem uso da propaganda antes de conhecerem o seu cliente. Por 

outro lado, o marketing é frequentemente reduzindo aos seus aspetos mais visíveis – 

estudo de mercado e comunicação (promoção e propaganda) quando na verdade a sua 

teoria é muito mais ambiciosa e exigente, não se confinando de todo a estas duas 

vertentes (JOSE & BHAT, 2007:24). Kotler defende pois que as organizações sem fins 

lucrativos devem seguir os mesmos passos das empresas – traçar o perfil dos clientes 

para melhor compreender o mercado e as respetivas necessidades, proceder à 

segmentação de clientes para saber com quem a empresa interage, desenvolver políticas, 

práticas e programas de forma a promover a satisfação dos grupos segmentados e, por 

último, proceder à comunicação destes programas (KOTLER et al., 2001) 

 

1.2.4 Marketing informacional 

Como lidam as bibliotecas, as unidades de informação e respetivos profissionais 

com a explosão informacional, os serviços centrados no utilizador e a gestão dos 

recursos? Numa economia de mercado informacional os novos desafios lançados 

ameaçam muitas vezes a sobrevivência destas organizações tradicionais. Mas em que 

consiste o marketing informacional? 

 

“Marketing da informação é o processo gerencial de toda variedade de 

informação (tecnológica, científica, comunitária, utilitária, arquivística, 

organizacional ou para negócios) utilizada em todo tipo de organização, 

sistema, produto ou serviço sob a ótica de marketing, para alcançar a 

satisfação dos diversos públicos da organização, sistema, produto ou serviço, 

quando são utilizadas técnicas na realização e valorização das trocas de 

valores, beneficiando todos os elementos, que interagem na troca, para 
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garantir a sobrevivência da organização, do sistema, do produto ou do serviço 

no seu mercado de negócio.” 

(SOUZA, 2011: 66, apud AMARAL, 2007: 21) 

 

Apesar da falta de estudos na área informacional, a literatura abordada sobre o 

marketing tradicional diz-nos que para o mesmo funcionar como instrumento de apoio 

às decisões das organizações no sentido de se adaptarem às exigências do mercado, é 

necessário ter em mente que 

“Uma das questões que envolvem a aplicação dos conceitos de marketing, 

em qualquer tipo de organização, é que essa aplicação depende da adequação 

dos conceitos de marketing a situações específicas, a partir do conhecimento 

profundo sobre a organização que se propõe a utilizá-los.” 

(SILVA, 1999/2000: 2) 

 

Para se conhecer bem a organização, Eileen Sáez defende a importância da 

existência de uma missão clara e objetiva quanto aos propósitos da organização, sem a 

qual dificilmente se conseguirá colocar em prática o desenvolvimento de uma estratégia 

de marketing realista (SÁEZ, 2003: 16-17). Por outro lado, e ainda de acordo com a 

autora, a existência de uma missão promove a imagem cuidada da organização e um 

sentido de orientação para todos os profissionais que terão a oportunidade de participar 

na promoção interna da biblioteca. 

Se pensarmos nas bibliotecas e nas unidades de informação como organizações 

que contribuem para o sucesso das empresas, na medida em que são responsáveis pela 

disseminação da informação e, como tal, de importância estratégica na competitividade 

da era globalizada, é possível percebermos a responsabilidade acrescida das primeiras. 

Se considerarmos a informação como produto – o produto informacional – cujo 

mercado se rege pelas leis da oferta e da procura como os demais produtos, podemos 

assumir, tal como nos indica Silva na citação apresentada em cima, que a aplicação dos 

conceitos de marketing se pode ajustar a qualquer tipo de organização. Até porque “A 

unidade de informação precisa ser vista como um “negócio”, assim como qualquer 

outro” e “(…) a informação é a matéria prima do conhecimento e ambos são os activos 

intangíveis de relevância estratégica na sociedade de informação (…)” (AMARAL, 

2008: 34). No entanto Cronin assinala que “(…) a utilização dos conceitos de marketing 

pelas unidades de informação requer uma considerável reformulação de seus 

paradigmas (CRONIN apud SILVA, 1999/2000: 4). Ou seja, o novo paradigma deve 

dar especial atenção às necessidades dos utilizadores com vista à sua satisfação. Por 
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outro lado, estes utilizadores são clientes consumidores de informação com 

necessidades próprias para satisfazer, como argumenta Sueli Amaral (AMARAL, 2008: 

34). 

A literatura de marketing para unidades de informação foi desenvolvida a partir 

dos anos 70 do século XX por iniciativa dos profissionais da Ciência da Informação, 

com base no modelo de Kotler, demonstrando que o setor em questão sofre um 

desenvolvimento por fases distintas que se repercute na maturidade do seu corpo 

teórico. Ao contrário do marketing tradicional que baseia a sua estratégia em estudos de 

caso, o marketing em unidades de informação desenvolve-se no sentido de como devem 

ser aplicados os conceitos, sem recorrer a casos concretos (SILVA, 1999/2000: 9). 

O marco decisivo para a utilização das técnicas de marketing por parte das 

organizações sem fins lucrativos e das bibliotecas, em concreto, foi a visão apresentada 

por Philip Kotler e Sidney Levy em 1969 no artigo intitulado “Broadening the concept 

of marketing” publicado no Journal of Marketing (PINTO & BARRULAS, 2004: 2). 

Estas duas autoras reforçam ainda que a discussão sobre marketing aplicado às 

bibliotecas não é inédita, tal como demonstra Greta Renborg no seu artigo “Marketing 

library services: how it all began” de 1997. E vão mais longe quando afirmam “(…) que 

sempre existiu, pelo menos por parte de alguns bibliotecários, a preocupação de 

conhecer os utilizadores e as suas necessidades, bem como de divulgar a biblioteca e os 

seus serviços” (IBIDEM: 2). Eileen Sáez, por seu turno, defende que os profissionais da 

informação podem ser peças-chave na implementação das técnicas de marketing se a 

sua habilidade para com o mercado permitir combinar as necessidades implícitas e 

explícitas dos utilizadores com a criatividade e a tecnologia (SÁEZ, 2003: 3-4). 

A própria UNESCO reconheceu em 1987 a importância do marketing nas 

bibliotecas, defendendo o seu estudo por parte dos bibliotecários na publicação “A 

modular curriculum in information studies” e em 1988 Réjean Savard no seu estudo 

intitulado “Principes directeurs pour lenseignement du marketing dans la formation des 

bibliotecaires documentalistes et archivistes” recomenda a obrigatoriedade do ensino de 

noções de marketing para todos os estudantes de Biblioteconomia e Ciências da 

Informação (IBIDEM: 4). 

As principais características desta maturidade são uma preocupação em melhorar 

a utilidade social dos serviços de informação; em segmentar o mercado nomeadamente 

no que diz respeito aos diferentes tipos de bibliotecas “(…) tais como as bibliotecas 
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especializadas, as jurídicas e as infantis” (SILVA, 1999/2000: 5); em desenvolver o 

marketing interativo, importante para atrair os reais e manter os potenciais utilizadores 

de forma a aumentar o número de consultas, centrado na qualidade e na comunicação 

(entre profissionais que devem estar habilitados a determinar as necessidades 

informacionais e utilizadores que têm muitas vezes dificuldade em expressar as suas 

demandas); em proceder a pesquisas de opinião que viriam a revelar-se essenciais “(…) 

que, no caso das bibliotecas, representa a mesma importância que a pesquisa de 

mercado tem para produtos, [e] é o confronto entre a opinião dos usuários e a dos 

próprios bibliotecários (…)” (SILVA, 1999/2000: 8); e, finalmente, a preocupação de 

Amaral em chamar a atenção para uma questão bastante importante que é perceber, 

através de estudos de utilizador, as razões dos não utilizadores, de forma a poderem ser 

elaboradas estratégias que permitam inverter esta situação (AMARAL apud SILVA, 

1999/2000: 8). 

O marketing de relacionamento, por seu turno, para além de ser uma das 

tipologias de marketing do século XXI, constitui um dos desafios dos bibliotecários e 

responde à pergunta formulada no início deste subcapítulo. O marketing de 

relacionamento constitui a resposta por parte das unidades de informação e de seus 

profissionais à explosão informacional e às necessidades de informação cada vez mais 

específicas dos utilizadores, na medida em que ao fomentar um relacionamento a longo 

prazo voltado para os clientes está a proporcionar um serviço especializado e dessa 

forma está a conquistar a confiança e a garantir a segurança dos seus utilizadores. Esta 

confiança e esta segurança proporcionadas garantem a sua fidelização como utilizadores 

e, como consequência, uma vantagem competitiva para a biblioteca perante a 

concorrência. Um dos serviços oferecidos por este tipo de marketing em unidades de 

informação é a disseminação seletiva da informação que, no caso da BCM, se reflete no 

seu boletim bibliográfico que dá conta das novidades entradas na base de dados 

(PEREIRA, et al., 2011: 6-7). 
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CAPÍTULO 2 - DIAGNÓSTICO 

Antes de iniciar um plano de marketing para a BCM surge a necessidade de 

conhecer a organização de um ponto de vista sistémico, de forma a reunir informação 

suficiente para uma tomada de decisão. 

Tal como nos elucidam Liliane Alcântara, Mayara Sandim e Thomas Lima 

“A questão de base é a sobrevivência organizacional em longo prazo. 

Inevitavelmente esta sobrevivência está relacionada com a situação de ajuste 

da Organização com seu ambiente ou das relações organizacionais, ou seja, a 

obtenção de um desempenho que seja compatível com as exigências de 

sobrevivência.” 

(ALCÂNTARA, SANDIM & LIMA, 2012: 2) 

 

O diagnóstico constitui assim um instrumento de conhecimento que pode ser 

definido como sendo “(…) a atividade de, usando a experiência de um analista e uma 

metodologia conveniente, melhorar o conhecimento sobre a empresa para, a partir daí, 

indicar soluções adequadas para as questões levantadas” (COOPERS & 

LYBRAND,1996 Apud ALCÂNTARA, SANDIM & LIMA, 2012: 4). 

Uma das ferramentas do diagnóstico consiste na análise sistémica da 

organização a nível do seu micro ambiente (inter-relações das variáveis internas da 

empresa, controláveis), mas também do seu macro ambiente (variáveis externas, não 

controláveis). Outra ferramenta a considerar é a análise SWOT que procede à avaliação 

global das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças presentes nos ambientes externo 

e interno da organização (KOTLER & KELLER, 2006: 50). 

A partir da observação, da consulta de documentos internos e do sítio na Internet 

da instituição foi possível dar a conhecer a situação atual da BCM, elucidar sobre as 

ações a desenvolver no sentido da implementação do plano de marketing e apoiar as 

tomadas de decisão conducentes a uma gestão de qualidade. 

 

2.1 Análise sistémica da BCM 

A perspetiva sistémica da organização do trabalho surge na década de 50 do 

século XX como resposta à globalização e às grandes e rápidas mudanças de mercado. 

A sua principal característica reside na “(…) compreensão da totalidade organizacional” 

onde “(…) tanto a pessoa e os colectivos de trabalho, quanto o ambiente interno e 

externo à organização de trabalho, devem ser considerados como elementos 

indissociáveis” (TRINDADE & CATÃO, 2007: 2). 
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Como argumenta David Hampton “Numa organização, pessoas, tarefas e 

administração são interdependentes, assim como no corpo humano, nervos digestão e 

circulação são interdependentes. Uma mudança em uma parte afeta a outra, 

imediatamente” (HAMPTON, 1991: 77). 

Esta perspetiva identifica a organização como um sistema aberto ou seja “(…) 

como um complexo de elementos em interação e em intercâmbio contínuo com o 

ambiente” e cujas características são a importação de energia (matéria prima, 

informação e pessoal), processamento (a organização processa dados e transforma-os 

em produtos acabados, decisões de gestão e pessoal treinado), output e input (os 

sistemas exportam produtos para o meio ambiente – os output – e recebem do meio 

ambiente informações sobre o seu princípio e funcionamento que se caracterizam como 

feedback ou mecanismos de retroação e implicam mudanças nos inputs, bem como 

processamento e serviços/produtos – os input) e os ciclos de eventos que são compostos 

por input, processamento e decisões de gestão (IBIDEM: 3). Ou como escreve Foskett 

em relação às bibliotecas (1973: 13-15) “Não são sistemas fechados e estáticos mas 

precisam se desenvolver continuamente em relação ao ambiente (…)”, revelando “(…)a 

importância do estudo das inter-relações de uma biblioteca.”. A teoria de sistemas 

defendida por este autor considera como fundamental a implementação de uma política 

de registo de dados (documentos) e de avaliação dos objetivos das bibliotecas (análise 

direta da relação custo-benefício a curto, médio e/ou longo prazo), concretizada através 

da análise de tarefas, previsão de custos (materiais, financeiros e humanos) e serviços e 

produtos adequados às reais necessidades do mercado. 

No entanto, estes cálculos estão dependentes, no caso da BCM, de decisões 

políticas (pelos Governos e seus dirigentes) que, por sua vez se baseiam em avaliações 

de objetivos constantes de um planeamento prévio, em que o seu ponto de partida é o 

diagnóstico. 

A referida teoria considera pois, a informação e a biblioteca (ou serviço de 

informação) como uma parte do sistema que interage com o todo, nomeadamente com a 

instituição à qual se encontra vinculada (FOSKETT, 1972: 207), mas também como um 

sistema que se relaciona com outros sistemas e com diversos ambientes como, por 

exemplo, um sistema alfabético (o tratamento documental de acordo com as Regras 

Portuguesas de Catalogação e respetiva indexação) e um sistema numérico (a 

Classificação Decimal Universal aplicada no registo bibliográfico, após a indexação) ou 
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ainda com o sistema de informação que exerce a função de mediador entre a oferta e a 

procura. 

Esta visão partilhada da organização obriga assim a uma análise com algum 

pormenor, nomeadamente e neste caso concreto, da relação da BCM com a instituição 

que a tutela, ou seja, a Marinha de Guerra Portuguesa, para além da sua própria 

caracterização e, finalmente, a análise SWOT cujo objetivo é “(…) identificar os 

assuntos-chave e facilitar uma abordagem estratégica” (CARAPETO & FONSECA, 

2006: 188). Esta alteração da imagem estática para imagem dinâmica vai permitir maior 

visibilidade para a biblioteca, uma vez que reforça o seu importante papel no 

desenvolvimento da comunidade que serve (FOSKETT, 1973: 21-22). 

A análise sistémica do serviço de informação (BCM) conta com a exploração 

dos seus ambientes interno e externo, missão, objetivos e valores, estrutura 

organizacional, recursos, unidade de processamento da informação, produtos e serviços, 

bem como mecanismos de auscultação. 

 

2.1.1 Relação da BCM com a instituição 

Tal como pode ser constatado pelo organograma da estrutura da Marinha como 

instituição otimizada
7
, ou seja, como instituição que maximiza os seus recursos (por 

exemplo, o mesmo oficial desempenha mais do que uma função), a BCM pertence ao 

setor Cultura e está na dependência imediata da Comissão Cultural da Marinha, que por 

sua vez responde diretamente ao Chefe do Estado-Maior da Armada. Esta lógica 

estrutural pretende articular sinergicamente as componentes militar e não militar sem no 

entanto se confundirem. Verifica-se um alinhamento e uma complementaridade entre 

capacidades e competências e entre o nível estratégico e o nível operacional desta força. 

Tal como previsto na Secção VII, artigo 218º da Proposta de Decreto-

Regulamentar da Marinha (ainda em aprovação), bem como no artigo 30º do Decreto-

Lei nº 233/2009, de 15 de Setembro, a BCM faz parte dos Órgãos de Natureza Cultural 

da Marinha e, como tal realiza atividades de apoio geral da Marinha no domínio do 

património cultural, histórico e artístico. Por força da reestruturação da Administração 

Central do Estado, o Decreto-Lei nº 233/2009, de 15 de Setembro, no seu artigo 42º 

(Regulamentação) faz referência ao facto das atribuições e competências das unidades, 

                                                           
7
 Ver em: http://www.marinha.pt/pt-pt/marinha/organizacao/estrutura/Paginas/Estrutura.aspx 

http://www.marinha.pt/pt-pt/marinha/organizacao/estrutura/Paginas/Estrutura.aspx
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estabelecimentos e órgãos da Marinha serem estabelecidas através de decreto 

Regulamentar. No nº 1 do seu artigo 43º (Disposições transitórias), porém, chama a 

atenção para que enquanto não forem publicados os regulamentos previstos no referido 

decreto-lei, mantêm-se em vigor os diplomas que disciplinam as correspondentes 

matérias – o que nos remete para o Decreto Regulamentar nº 35/94 de 1 de Setembro. 

Este último é aplicado dentro do possível, tendo em conta que determinadas questões, 

nomeadamente a estrutura e as competências da BCM, sofreram algumas alterações. 

O organograma em que a BCM está inserida ao nível de um sistema maior, isto 

é, a instituição Marinha de Guerra Portuguesa, é de tipo estrutural tendo em conta que a 

ordem de poder segue até ao nível operacional. Podemos mesmo afirmar que o sistema 

de autoridade está bem estruturado. A hierarquia, por seu turno, parece ser bem definida 

uma vez que segue uma ordem vertical, sem sobrecarregar na delegação de poderes – 

desde o nível mais alto (Chefe do Estado-Maior da Armada), passando por um nível 

intermédio (a Comissão Cultural da Marinha), até chegar finalmente à BCM. 

Apesar dos objetivos a longo prazo da Marinha conduzirem a uma gestão 

eficiente e eficaz, a uma maximização da integração e da partilha de atividades comuns, 

a um aumento do controlo e a uma agilização do processo de decisão (MDN, 2010: 9-

10), a aproximação da atuação militar e da atuação não militar sente-se especialmente a 

nível do uso do Mar, isto é, sente-se em termos de operacionalidade. Esta afirmação está 

em consonância com a Missão da própria instituição Marinha – “Contribuir para 

garantir o uso do Mar” (IBIDEM: 2). Apesar do aspeto cultural ser considerado na 

Missão revelando assim uma preocupação de inclusão, ainda é pouco visível a 

transversalidade da integração e da partilha de atividades que incluam a BCM, exceto, 

por exemplo, no dia da Marinha
8
 que se comemora todos os anos no dia 20 de Maio. 

Nesta ocasião surge uma participação conjunta para dar a conhecer à população civil os 

vários quadrantes que compõem a Marinha, verificando-se uma comunicação horizontal 

que permite um trabalho comum. As mostras, as exposições temporárias e os itinerários 

culturais são outras vertentes da mesma questão. 

No entanto, o esforço da organização em colocar em prática uma política de 

gestão de qualidade assente na eficiência, na eficácia e na transversalidade da 

organização reflete-se num projeto ambicioso cuja solução passa pela área de gestão de 

projetos a partir de tecnologia Microsoft Enterprise Project Management, tendo como 

                                                           
8
 Ver em: http://www.marinha.pt/pt-pt/historia-estrategia/simbolos-tradicoes/Paginas/Dia-Marinha.aspx 

http://www.marinha.pt/pt-pt/historia-estrategia/simbolos-tradicoes/Paginas/Dia-Marinha.aspx
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parceiro a Bright Partners. Trata-se de um projeto piloto colocado em prática pela 

primeira vez “(…) com a Operação Atalanta, a decorrer no Oceano Índico, em que 

Portugal participa com a fragata Vasco da Gama como navio chefe da força” 

(MICROSOFT, s.d.: 3) e que foi o grande vencedor do prémio de melhor equipa de 

gestores de projeto – “The Brightest Team of Project Managers 2014”
9
. 

O projeto foi entretanto alargado a todas as unidades/áreas da Marinha, onde se 

inclui a BCM. As ações de formação para a nossa Biblioteca tiveram início em Março 

de 2014 na Direção do Serviço de Formação, situada na Escola de Tecnologias Navais, 

no Alfeite, contanto com dois módulos: membros de equipa e gestores de projeto. Esta 

iniciativa vai promover a comunicação entre a organização (que em termos horizontais 

ainda não é suficiente e, nalguns casos, é mesmo inexistente) e otimizar a 

transversalidade, criando assim um ambiente favorável à competitividade. 

No que concerne a outras bibliotecas dentro da instituição Marinha de Guerra 

Portuguesa, a BCM identifica-se como biblioteca central (implícito na sua própria 

designação), tendo por missão o tratamento e a conservação do património bibliográfico 

de natureza histórica e contribuindo, dessa forma, para o estudo e investigação de temas 

relativos à marinha e ao mar
10

. Complementarmente existem outras bibliotecas que 

prestam apoio a unidades orgânicas concretas como, por exemplo, o Instituto 

Hidrográfico (cujo fundo documental consiste essencialmente em cartas e publicações 

náuticas), a Escola Naval (detendo principalmente um fundo documental de apoio à 

componente letiva) ou o Aquário Vasco da Gama que detém a Biblioteca Geral ou 

Centro de documentação especializado no âmbito da Oceanografia Biológica, da 

Biologia e Ecologia Aquática, bem como da Aquariofilia e ainda a Biblioteca do Museu 

Oceanográfico D. Carlos, que possui documentação relativa à atividade científica 

desenvolvida pelo monarca. 

 

 

 

 

                                                           
9
 Pode ser consultado o artigo da Revista da Armada em: 

http://www.marinha.pt/conteudos_externos/RevistaArmada/_FlipVersion/2014/483/index.html#/10/ 

E também em: http://epm.marinha.pt/cgp/Paginas/Capacidade.aspx 
10

 Tal como pode ser constatado em: http://www.marinha.pt/pt-pt/servicos/cultura/Paginas/Biblioteca-

Central-Marinha.aspx 

http://www.marinha.pt/conteudos_externos/RevistaArmada/_FlipVersion/2014/483/index.html#/10/
http://epm.marinha.pt/cgp/Paginas/Capacidade.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/servicos/cultura/Paginas/Biblioteca-Central-Marinha.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/servicos/cultura/Paginas/Biblioteca-Central-Marinha.aspx
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2.1.2 Caraterização da BCM 

2.1.2.1 Missão, objetivos e valores 

A BCM tem por missão o tratamento e a conservação do património 

bibliográfico e arquivístico de natureza histórica da Marinha, contribuindo para o estudo 

e investigação de temas relativos à Marinha e ao mar, tal como consta do Artº 2º do seu 

Regulamento Interno (BCM, 2011: 1), ainda em aprovação. 

Os objetivos da BCM são a custódia, a conservação, a catalogação, a 

salvaguarda, a disponibilização e a difusão da informação constante dos seus fundos 

bibliográficos, de forma a satisfazer necessidades (explícitas e implícitas) dos seus reais 

e potenciais utilizadores. 

Os valores, tal como nos dizem Carlos Carapeto e Fátima Fonseca, “(…) estão 

associados a uma condição estruturante dos processos de qualidade: o desenvolvimento 

de uma nova cultura organizacional”, “(…) em que se basearão as políticas e os planos” 

(CARAPETO & FONSECA, 2006: 98). 

Os valores da BCM são os mesmos que norteiam toda a instituição, ou seja, 

disciplina, lealdade, honra, integridade e coragem (MDN, 2014: 2-3). Estes padrões e 

códigos de conduta assentam essencialmente na igualdade de oportunidades entre 

homens e mulheres, na ética profissional, na representação da organização e na 

condenação da coação física, psicológica e moral bem como do assédio sexual (MDNM, 

s.d.). 

 

2.1.2.2 Estrutura organizacional 

A BCM compreende a Direção, a Biblioteca, o Arquivo Histórico e o Serviço de 

Apoio, tal como é possível identificar a partir do seu organograma. O organograma 

apresentado na figura 1 constitui o modelo a incluir no Regulamento Interno, ainda em 

aprovação. De salientar que o Site da BCM, ao contrário do Site da Marinha de Guerra 

Portuguesa, não apresenta nenhum esquema da estrutura organizacional daquela 

Biblioteca. 
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Figura 1 – Organograma geral da BCM 

 

Esta estrutura formal da organização representada na figura 1 permite-nos 

vislumbrar a hierarquia da organização, a divisão do trabalho, as relações existentes 

entre as diferentes áreas e os respetivos funcionários, assim como a relação de 

autoridade e de responsabilidade. Assim, enquanto nos retângulos nos são apresentados 

os órgãos ou os cargos da administração e os respetivos departamentos ou secções, as 

linhas informam-nos sobre os canais de informação e as relações existentes entre eles. 

Ora relativamente à comunicação podemos observar que ela só existe na vertical, ou 

seja, só se processa dentro de cada departamento ou secção. Não existem canais de 

comunicação na horizontal ou entre os vários departamentos ou secções e por isso a 

comunicação não se processa de forma transversal, exceto no caso do Subdiretor. Num 

sistema aberto como se espera que seja a estrutura organizacional da BCM, esta 

ausência de comunicação transversal vai comprometer a interação e o intercâmbio 

contínuo dos vários elementos com o ambiente (TRINDADE & CATÃO, 1997: 2-3). 

Em termos de liderança observa-se alguma delegação de poderes bem como o 

incentivo à participação e ao envolvimento dos funcionários através de sugestões e 

contribuição no poder de decisão – esta última constatação foi apurada através da 
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observação e da nossa vivência como profissional a exercer funções na BCM. Esta 

liderança participativa gera motivação para o trabalho e produtividade, apesar da atual 

conjuntura. 

Observa-se a inexistência de um excesso de chefias intermédias, o que resulta 

numa descentralização, menor hierarquização e maior flexibilidade de gestão. Esta 

realidade é particularmente vantajosa em termos de ações e de tomada de decisão. 

 

2.1.2.3 Recursos 

Em termos de recursos materiais a BCM conta com um edifício próprio, 

construído de raiz para albergar a nossa biblioteca, constituído por 2 pisos “(…) 

interligados por uma única escada, no topo norte da construção, na sua zona de serviço; 

é por esse lado que se dá acesso à documentação, ao material e ao pessoal auxiliar” 

(M.H.O.P.T., 1981: 9). A BCM está situada entre o Museu de Marinha, o Museu 

Nacional de Arqueologia e o Mosteiro dos Jerónimos, em Belém (BCM, 2014), 

completando, “(…) assim, o quadrilátero do grande claustro contido nas edificações 

iniciadas a erguer em 1859 e duas décadas depois interrompidas pela derrocada do 

corpo central e torre que o sobrepujava” (M.H.O.P.T., 1981: 5). De salientar a 

existência de uma grande área exterior situada no interior da ala nascente do Mosteiro 

dos Jerónimos, contígua ao edifício da BCM que não está aproveitada e que daria um 

belo jardim/zona de lazer. Conta igualmente com equipamentos vários (mobiliário 

adequado, computadores, sala de leitura, gabinetes de tratamento da documentação, 

depósitos, bar, casas de banho, estantes, expositores, etc.). 

Relativamente aos recursos humanos, a BCM dispõe em termos de profissionais 

militares de um Diretor (oficial general ou capitão-de-mar-e-guerra na reserva), um 

Subdiretor (oficial superior no ativo) e um adjunto do Subdiretor (Oficial Adjunto). 

Relativamente a profissionais civis conta com um chefe (Técnico Superior em BD), um 

Assistente Técnico de BD e dois Assistentes Técnicos Administrativos, totalizando 8 

pessoas. Relativamente ao Serviço de apoio, a BCM conta com cerca de 10 pessoas 

(técnicos, administrativos e operacionais entre militares e civis). De salientar que em 

termos físicos o Arquivo Histórico se encontra noutro local (na Rua da Junqueira, no 

antigo edifício da Cordoaria), motivo pelo qual não é considerado neste estudo. Apesar 

de fazer parte da estrutura organizacional da BCM e de possuir os mesmos Diretor e 
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Subdiretor, o Arquivo possui um Técnico Superior que o chefia e profissionais civis e 

militares adjudicados. 

No que a recursos informacionais diz respeito, a BCM detém atualmente mais de 

70.000 títulos (maioritariamente do século XX, mas também dos séculos XV, XVI, 

XVII, XVIII, XIX e XXI), em que sensivelmente 57.000 são monografias e 1500 são 

publicações periódicas. Conta ainda com um considerável espólio de obras de referência 

e de cartografia (cartas geográficas e marítimas), bem como uma base de dados 

bibliográfica. Estes recursos versam assuntos relacionados com o mar e com a marinha, 

nomeadamente Astronomia, Geometria, Aritmética, Geografia, Cartografia, História, 

Guerra de África, Colonização, Colónias, Descobrimentos Portugueses, Meteorologia, 

Máquinas, Eletricidade, Comunicações, entre tantos outros (PINTO, 2003: 733-734; 

MARINHA, 2013). 

Em termos financeiros, a BCM dispõe, por inerência da sua estrutura 

organizacional, de receitas provenientes de dotações atribuídas no orçamento de Estado 

e também de receitas próprias oriundas de prestações de serviços, cedência de bens, de 

produtos de atividades desenvolvidas e da venda de publicações, dos saldos anuais das 

receitas consignadas, das indemnizações devidas pela diminuição de pessoal do quadro 

permanente ou rescisão de contratos e ainda de outras receitas que lhe venham a ser 

atribuídas por lei, tal como referido no artigo 5º (administração financeira) do Decreto-

Lei nº 233/2009 e de acordo com o Programa para a Reestruturação da Administração 

Central do Estado (DECRETO-LEI nº 233/2009). 

 

2.1.2.4 Unidade de processamento da informação 

A catalogação das obras da BCM é realizada de acordo com as Regras 

Portuguesas de Catalogação, através de um programa informático próprio, a Porbase – 

Base Nacional de Dados Bibliográfico (catálogo coletivo em linha das bibliotecas 

portuguesas)
11

 – onde é inserida a informação nos respetivos campos, tal como ilustrado 

na figura 2. 

                                                           
11

 Ver a Porbase em: http://www.porbase.org/ 

http://www.porbase.org/
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Figura 2 – Exemplo de registo bibliográfico (Porbase), em formato Unimarc 

 

A indexação obedece à utilização das palavras previamente estabelecidas na 

Lista de Termos elaborada dentro do domínio específico de conhecimento presente na 

BCM. Esta lista é uma ferramenta de trabalho interno realizada pela BCM, mas é 

disponibilizada aos utilizadores para consulta – está encadernada em papel e acessível 

no serviço de referência. Esta operação intelectual pressupõe a análise do conteúdo dos 

documentos através da extração de conceitos, sua seleção em termos de pertinência e 

utilização de linguagem documental controlada. Ou seja, observa-se a substituição da 

linguagem natural pela linguagem controlada. O objetivo é a recuperação uniformizada 

da informação pelo utilizador. Por exemplo, para o termo “marinha” a Lista de Termos 

aconselha a utilização de “Marinha-Portugal” (para a Marinha de Guerra Portuguesa) e 

a utilização de Marinha como sub-rúbrica do nome do país (para as Marinhas 

estrangeiras), ou seja, “Brasil-Marinha”. Isto implica, em termos de recuperação da 
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informação, a existência de apenas duas formas diferentes para o assunto Marinha e não 

uma variedade de termos que só iria provocar ruído. 

A classificação, por seu turno, é realizada através da Classificação Decimal 

Universal (CDU), que como o próprio nome indica, é um sistema decimal. Esta 

classificação, que agrupa os vários ramos do saber, oferece a possibilidade de se 

transitar do geral para o particular e do género para a espécie (divisões analíticas). É de 

suma importância para as bibliotecas especializadas como a BCM, uma vez que permite 

aprofundar ao máximo todas as áreas do saber. Tal como a indexação, tem como 

objetivo a recuperação da informação pelo utilizador. 

 

2.1.2.5 Produtos e serviços 

Em termos de serviços, a BCM oferece a leitura presencial para o público em 

geral, a referência (onde o utilizador pode realizar as suas pesquisas, tirar as suas 

dúvidas e solicitar os outros serviços), a leitura domiciliária para militares, militarizados 

e civis da Marinha, o empréstimo interbibliotecas, fotocópias, digitalização, pesquisa 

bibliográfica, página Web com informação variada e e-mail.  

Relativamente a produtos a BCM oferece aos seus utilizadores o Boletim 

Bibliográfico com as novas aquisições informacionais (publicação trimestral em 

formato papel e online
12

), exposições temporárias (versando sobre temas variados 

ligados à Marinha, ao Mar e/ou á BCM) e a Base de Dados Bibliográfica. De referir a 

existência de uma Agenda Cultural (publicação trimestral que dá a conhecer todos os 

eventos culturais a decorrer na Marinha de Guerra Portuguesa, incluindo a BCM), que 

apesar de editada pela CCM, acaba por publicitar a nossa biblioteca em termos de 

eventos culturais (mostras, exposições, itinerários culturais, conferências e palestras). 

 

2.1.2.6 Ambiente organizacional 

Tendo em conta que as organizações são sistemas abertos, influenciados por 

determinados fatores, surge a necessidade de analisar o ambiente onde se inserem. Os 

serviços de informação e, mais concretamente as bibliotecas, não são diferentes 

relativamente a este aspeto. 

                                                           
12

 O Boletim está disponível online em: 

http://biblioteca.marinha.pt/PT/Biblioteca/Boletins/Paginas/BoletinsBCM.aspx 

http://biblioteca.marinha.pt/PT/Biblioteca/Boletins/Paginas/BoletinsBCM.aspx
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Eileen Sáez sugere para o macro ambiente a análise dos elementos detetados 

dentro das variáveis PEST, ou seja, das variáveis Política, Económica, Social e Cultural 

e, finalmente, Tecnológica (SÁEZ, 2003: 30-31). 

A BCM, como instituição pública que é, deve estar ciente “(…) da influência 

política sobre a organização e da forma como ela afecta a respectiva gestão e estratégia” 

(BAILE, 1998 Apud CARAPETO & FONSECA, 2006: 167). Essas políticas, no caso 

da BCM, são levadas a cabo pelos órgãos competentes, nomeadamente o Ministério da 

Defesa Nacional, o Estado-Maior da Armada e, numa instância superior, pelo próprio 

Governo. A lei da Reestruturação da Administração Central do Estado, por exemplo, é 

disso um exemplo com cortes orçamentais e de recursos humanos. Para reforçar o que 

acabámos de referir, César Madureira, Miguel Rodrigues e Maria Asensio elaboraram 

um trabalho que analisa a evolução da Administração Pública e que fornece as 

informações precisas relativamente às reformas levadas a cabo pelo XIX Governo 

Constitucional da República Portuguesa nesse sentido (MADUREIRA, RODRIGUES 

& ASENSIO, 2013: 48). Tal como outras organizações em situação semelhante 

(especialmente no setor cultural), a BCM tem-se deparado com cortes significativos no 

investimento (aquisição de obras, de equipamento, de mão de obra qualificada, de 

formação profissional, etc.), no dia-a-dia (limitação na utilização do aquecimento 

central, racionalização da iluminação, utilização consciente de todos os equipamentos, 

etc.), entre outros que, a curto e médio prazo, se reflete na visibilidade da organização 

perante utilizadores e funcionários. Esta é uma variável que influi com os fatores 

económico e social, como é percetível pela descrição anterior. 

Ainda no aspeto político a instabilidade e a mobilidade dos cargos de chefia 

(relacionada com as legislaturas e, no caso concreto da BCM, também com as 

comissões de serviço), o questionar de determinados objetivos e decisões 

organizacionais tendo em conta a alternância política e a necessidade de marcar a 

diferença relativamente aos antecessores, a responsabilidade entre a formulação de 

estratégias, pelo poder legislativo e a sua implementação pelo poder executivo, bem 

como o enquadramento legal que regula a missão, os recursos financeiros, a estrutura 

organizacional e o sistema de gestão são outras influências a levar em consideração, tal 

como referem Carlos Carapeto e Fátima Fonseca (2006: 168). 

No aspeto social (tendências demográficas) existem alguns aspetos a considerar. 

O primeiro diz respeito ao facto da BCM estar fisicamente localizada junto ao Mosteiro 
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dos Jerónimos, Museu Nacional de Arqueologia, Museu da Marinha e Planetário 

Calouste Gulbenkian o que, em termos concretos, nos oferece um público-alvo muito 

específico – os turistas. As suas necessidades de informação resumem-se basicamente à 

cultura do país que visitam, a sua história e a sua literatura. Aqui coloca-se a 

necessidade de existir informação bilingue, que felizmente é possível suprir uma vez 

que existem obras em inglês, francês e alemão, para além da língua mãe, o Português. O 

segundo aspeto relaciona-se com o segmento da população que nos procura devido às 

nossas temáticas e ao tipo de documentos que possuímos, muitas vezes únicos no país – 

essencialmente militares, estudantes, professores e investigadores. O aumento das 

desigualdades sociais e do desemprego, por seu turno, pode, por um lado, levar à perda 

de público por desistência de estudos e, por outro, trazer mais público pela dificuldade 

na aquisição de bibliografia. Finalmente o último aspeto relaciona-se com o 

envelhecimento dos recursos humanos e o aumento da idade da reforma, bem como a 

dificuldade material e especialmente legal em contratar novos quadros qualificados para 

a Administração Pública. 

Determinados elementos da variável cultural afetam a BCM na medida em que 

uma percentagem ainda não suficiente da população portuguesa procura as bibliotecas 

para suprir necessidades de informação, consequência da elevada iliteracia que tende a 

persistir, de acordo com dados da OCDE – “Isto é particularmente notório quanto à 

leitura de livros (sem serem escolares ou profissionais), em que Portugal surge em 

último lugar tendo em conta os actuais 27 países que compõem a União Europeia.” 

(NEVES, LIMA & BORGES, 2008: 67). Outro estudo comprova que 9% da população 

portuguesa é analfabeta e que apenas 20% dos nossos estudantes concluem com 

aproveitamento o ensino secundário, ficando os restantes apenas com a escolaridade 

obrigatória (CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM, 2011: 1) e um 

terceiro diz-nos que Portugal está entre os cinco países europeus com menor 

percentagem de adultos que acabam o ensino secundário e entre os três estados da 

OCDE com menos licenciados (NEGÓCIOS ONLINE, 2013). Por outro lado existem 

outras formas de procurar informação, nomeadamente a Internet, que nos leva à 

problemática do fator tecnológico. 

Os elementos detetados dentro da variável tecnológica são, nos nossos dias um 

fator a ter em conta na medida em que nos encontramos inseridos numa sociedade 

direcionada para as novas tecnologias, em especial a Internet, e a emergir para uma 
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sociedade informacional. Isto quer dizer que a sociedade tem hoje à sua disposição mais 

informação e de forma mais rápida e facilitada. Esta mudança de paradigma origina 

transformações sociais, culturais e económicas, como nos elucida Castells (1999). 

Esta contingência é de certa forma atenuada na BCM, tendo em conta que foi 

elaborado um Site onde é disponibilizado um conjunto de informações variadas e onde é 

possível efetuar pesquisas na base de dados bibliográfica, numa tentativa de estabelecer 

uma ponte entre a biblioteca e os utilizadores
13

. Embora ainda em remodelação, o Site 

começa a esboçar uma tentativa de manter fiéis os nossos utilizadores e de cativar novos 

possíveis públicos. A utilização da Internet é cada vez mais essencial como veículo de 

marketing e de acesso à informação. 

De acordo com Philip Kotler é ainda necessário conhecer os consumidores, os 

concorrentes, os canais de distribuição e os fornecedores (KOTLER, 1996: 83). 

No que diz respeito aos consumidores, tendo em conta a especificidade temática 

da BCM e as fichas de inscrição como leitores, podemos inferir que são 

maioritariamente militares, investigadores, professores e estudantes, possuem um 

elevado grau de habilitações literárias e académicas (Licenciatura, Mestrado, 

Doutoramento), pertencem a um nível socioeconómico elevado (em termos gerais), o 

género varia entre o feminino e o masculino com predominância do masculino e a faixa 

etária é bastante alargada pois situa-se entre os 20 e os 75 anos. 

Relativamente a concorrentes, a BCM, diretamente, dificilmente terá biblioteca à 

sua altura se levarmos em consideração a especificidade temática dos seus fundos, a 

unicidade de algumas das suas obras bem como o seu valor histórico e patrimonial. No 

entanto, fatores como o horário de funcionamento (das 9h30m às 12h30m e das 13h30m 

às 17h30m), a não disponibilização de acesso à Internet (Wireless) aos seus 

frequentadores e o carácter “reservado” de muitas das suas obras, farão com que os 

utilizadores prefiram eventualmente organizações como a Biblioteca Nacional, a 

Biblioteca do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (na Rua da Junqueira, em 

Belém)
14

 ou o Arquivo Histórico Ultramarino (na Calçada da Boa Hora, em Belém)
15

. 

A segunda e a terceira são biblioteca e arquivo especializados, que embora com 

temáticas diferentes da BCM (exceto no que diz respeito aos assuntos relacionados com 

                                                           
13

 O Site pode ser consultado em: http://www.marinha.pt/pt-pt/servicos/cultura/Paginas/Biblioteca-

Central-Marinha.aspx 
14

 Ver em: http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ihmt&subpage=biblioteca 
15

 Ver em: http://www2.iict.pt/?idc=82 

http://www.marinha.pt/pt-pt/servicos/cultura/Paginas/Biblioteca-Central-Marinha.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/servicos/cultura/Paginas/Biblioteca-Central-Marinha.aspx
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ihmt&subpage=biblioteca
http://www2.iict.pt/?idc=82


41 

 

a Guerra de África, Colonização e Colónias que a BCM possui igualmente) cumprem 

deveres para com alunos, docentes e investigadores (o mesmo público-alvo da BCM). A 

Biblioteca Nacional é uma potencial concorrente porque ao abrigo da Lei do Depósito 

Legal incorpora nos seus fundos toda a produção intelectual portuguesa ou sobre 

Portugal e também porque partilha a Porbase, o catálogo coletivo que liga várias 

bibliotecas. 

Os canais de distribuição da BCM resumem-se à Intranet, à Internet, ao correio 

eletrónico, à pesquisa bibliográfica online e ao boletim bibliográfico. De notar que a 

Marinha de Guerra Portuguesa possui outros canais que não são devidamente 

aproveitados pela BCM, tais como o Facebook
16

, o Youtube
17

, o Twitter
18

, o Flickr
19

 e a 

possibilidade de subscrever um feed com conteúdo atualizado. 

Relativamente aos fornecedores, podemos considerar as livrarias e alfarrabistas 

com quem a BCM possui relacionamento, os doadores de espólios, os autores que 

oferecem as suas obras, os próprios utilizadores que oferecem muitas vezes obras que já 

leram e das quais não precisam, bem como certas instituições. 

As livrarias e os alfarrabistas são a Almedina, a Livraria Castro e Silva, a 

Livraria Luís Burnay, a Atempo – Livraria Antiquário, a Livraria Académica – 

Livreiros Antiquários, a J. A. Telles da Sylva, a Livraria Antiquária do Calhariz, a José 

F. Vicente Leilões ou a Livraria Manuel Ferreira, entre tantos outros. 

Os doadores de espólios são essencialmente oficiais da Armada - o Almirante 

Gago Coutinho, o Almirante Peixoto Correia, o Almirante Teixeira da Mota, o 

Comandante Nunes Ribeiro, o Comandante Marques Esparteiro, o Comandante Lopes 

de Mendonça, o Comandante Estácio dos Reis, entre tantos outros – mas também civis 

– Engenheiro Ferreira de Oliveira, Helena Maia, Leonor Moreira, entre outros
20

. 

Os autores são, a título de exemplo, Marcus de Noronha da Costa, Luísa 

Villarinho Pereira, Armindo Bagão da Silva, Nuno Andrade, João Freire. 

                                                           
16

 Ver em: https://pt-pt.facebook.com/MarinhaPortuguesa 
17

 Disponível em: http://www.youtube.com/user/MarinhaPortuguesa 
18

 Ver em: https://twitter.com/MarinhaPT 
19

 Disponível em: http://www.flickr.com/photos/39092705@N04 
20

 A lista dos Espólios está disponível online em: 

http://biblioteca.marinha.pt/PT/Biblioteca/FundosLegadosBiblioteca/Paginas/FundosLegadosBiblioteca.a

spx 

https://pt-pt.facebook.com/MarinhaPortuguesa
http://www.youtube.com/user/MarinhaPortuguesa
https://twitter.com/MarinhaPT
http://www.flickr.com/photos/39092705@N04
http://biblioteca.marinha.pt/PT/Biblioteca/FundosLegadosBiblioteca/Paginas/FundosLegadosBiblioteca.aspx
http://biblioteca.marinha.pt/PT/Biblioteca/FundosLegadosBiblioteca/Paginas/FundosLegadosBiblioteca.aspx
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Os utilizadores são, por exemplo, o Sr. Ronald Bishop Smith, um investigador 

estrangeiro radicado no nosso país e que frequenta a nossa biblioteca há mais de 20 

anos. 

No que diz respeito a instituições, são exemplos o Museu Municipal da Póvoa de 

Varzim, a Biblioteca do extinto Hospital da Marinha, o Instituto de Estudos Superiores 

Militares (atualmente Instituto de Altos Estudos Militares), o extinto Instituto Superior 

Naval de Guerra, a Junta da Freguesia de Santa Maria de Belém, o Centro 

Interdisciplinar de História e Sociedades da Universidade de Évora ou a Associação dos 

Antigos Alunos do Colégio Militar. 

Abordando desta feita o micro ambiente da organização (ambiente interno), 

podemos inferir que a sua organização se baseia essencialmente na aquisição (compra, 

oferta, doação), na receção, no tratamento documental (registo, carimbagem, atribuição 

de cota, etiquetagem, catalogação, indexação, classificação, introdução dos dados na 

base de dados bibliográfica, verificação dos dados introduzidos), arrumação e difusão 

da informação. Este ambiente é também formado pelas políticas da organização, 

nomeadamente o regulamento interno (ainda para aprovação) e as normas gerais para o 

acesso às coleções e serviços, assim como as normas gerais para o empréstimo 

presencial, domiciliário e interbibliotecário. 

Uma última vertente deste ambiente diz respeito aos recursos humanos, 

constituídos, como já tivemos oportunidade de referir anteriormente neste trabalho, pela 

administração (Diretor e Vice-Diretor) e pelos profissionais responsáveis pelas várias 

áreas organizacionais – o responsável pela Biblioteca (com formação superior na área 

de Bibliotecas e Documentação), o responsável pela secção de registo e catalogação 

(que embora detenha a categoria de Assistente Técnico Administrativo, possui formação 

técnica e superior em Bibliotecas e Documentação), os responsáveis pelos registos de 

dados (são dois e um deles possui igualmente formação técnica e superior em 

Bibliotecas e Documentação) e os responsáveis pela secção de apoio (inclui civis e 

militares com funções técnicas, administrativas e operacionais). Por último, e levando 

em consideração a satisfação dos utilizadores no dia-a-dia, bem como os dados de um 

outro trabalho sobre a qualidade dos serviços prestados pela BCM (ARAÚJO, 2012) 

poder-se-á afirmar que se verifica um serviço de qualidade baseado na simpatia dos 

colaboradores e na sua atitude proactiva. 
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2.1.2.7 Mecanismos de auscultação 

Relativamente a este assunto a BCM pode contar com um questionário de 

avaliação da satisfação que é aplicado trimestralmente aos nossos utilizadores, com 

avaliações internas levadas a cabo pela Inspeção-Geral da Marinha (Capítulo II, Secção 

VI, Artigo 23º do Decreto-Lei nº 233/2009, de 15 de Setembro), com relatórios de 

atividades, com estatísticas mensais e anuais e com o Anuário Estatístico da Marinha 

(de acordo com a diretiva setorial inserida no quadro de gestão estratégica da Marinha). 

O questionário anónimo (Anexo 1) é aplicado trimestral e presencialmente e 

pretende dar a conhecer a opinião e o grau de satisfação dos utilizadores relativamente 

aos serviços oferecidos pela BCM, com vista a melhorar a sua qualidade. Para além dos 

dados genéricos (género, profissão, idade, habilitações académicas e distrito de 

residência) e das questões introdutórias (como teve conhecimento da BCM, já alguma 

vez tinha utilizado a BCM e com que finalidade costuma usar a BCM), as questões para 

avaliar o grau de satisfação dos utilizadores são introduzidas de forma global, em 

termos de infraestruturas, dos recursos disponíveis e relativamente à organização e 

funcionamento da BCM, numa estrutura de perguntas fechadas. Em cada uma das 

questões dentro de cada um dos grupos existe, no entanto, a possibilidade de deixar 

sugestões, assim como no fim do questionário (sugestões e comentários adicionais). 

As avaliações internas da responsabilidade da Inspeção-Geral da Marinha atuam 

ao nível do sistema de controlo interno da administração financeira do Estado e ao nível 

do sistema de controlo interno da administração financeira da Marinha, levando em 

consideração a avaliação do risco e a materialidade das situações objeto de controlo 

(CONCEIÇÃO, 2011: IV). Por outro lado, e do ponto de vista de articulação com os 

restantes órgãos do Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira da 

Marinha, à Inspeção-Geral da Marinha “(…) deve competir o controlo de escalão 

estratégico, transversal a toda a Marinha” (IBIDEM: 26), tendo em conta os níveis de 

controlo necessários – operacional, sectorial e estratégico. 

Relativamente a relatórios de atividades, estes são produzidos mensal e 

anualmente e resumem-se a informação estatística a englobar no Anuário Estatístico da 

Marinha (apresentado adiante). 

Finalmente, o último mecanismo de auscultação da BCM diz respeito à recolha 

de estatísticas. Estas incidem essencialmente sobre o número e o tipo de leitores, o 

número de empréstimos presenciais e domiciliários, a frequência das leituras e o 
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número de fotocópias e de digitalizações realizadas mensal e anualmente (Anexo 2). 

Outros aspetos como as profissões e a nacionalidade dos utilizadores, as temáticas mais 

solicitadas, o total de registos inseridos na base de dados, as publicações periódicas 

entradas, a listagem de ofertas e doações e a colaboração com outros órgãos da Marinha, 

são também referenciados. Ainda neste âmbito o Anuário Estatístico da Marinha inclui 

informação global da instituição e também por secções ou unidades, onde se inclui a 

BCM, ou seja, a informação estatística produzida na BCM é posteriormente integrada 

nesta ferramenta que ilustra a produção realizada nas diferentes unidades da Marinha de 

Guerra Portuguesa. De salientar que esta informação está disponível apenas na Intranet 

o que impossibilita o público em geral de aceder à evolução da organização. Na 

impossibilidade de aceder a esta ferramenta através de endereço electrónico (uma vez 

que só funciona na rede interna da organização – Intranet), ilustramos de seguida com a 

figura 3. 

 

 

Figura 3 – Printscreen da informação disponível na Intranet para o Anuário Estatístico 
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2.2 Análise SWOT 

De acordo com Kotler e Keller, e porque a organização é um sistema sujeito a 

influências do e para o exterior, torna-se vital para a sua sobrevivência e posição 

competitiva a análise de fatores que influenciam a eficiência e a eficácia, minimizando 

os erros de uma gestão deficientemente planeada – possível através da avaliação do 

comportamento da organização por intermédio da análise SWOT: 

“Uma unidade de negócios (…) deve estabelecer um sistema de inteligência 

de marketing para acompanhar tendências e mudanças importantes. Já a 

administração precisa identificar as oportunidades e as ameaças associadas a 

cada tendência ou acontecimento.” 

(KOTLER & KELLER, 2006: 50) 
 

Trata-se, pois, de um modelo desenvolvido por Kenneth Andrews e Roland 

Christensen na década de 50 do Século XX que procede à análise das forças e das 

fraquezas de uma organização, juntamente com as oportunidades e as ameaças oriundas 

do mercado (DANTAS & MELO, 2008:120). 

O termo SWOT representa o acrónimo de Strengths (Forças), Weaknesses 

(Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças), os quatro elementos-

chave da análise estratégica. 

A seguir, na figura 4, apresenta-se a representação gráfica dos componentes da 

análise SWOT através de uma matriz que leva em consideração o cruzamento das 

variáveis internas (forças e fraquezas) e das variáveis externas (oportunidades e 

ameaças) com a finalidade de estabelecer estratégias que minimizem os aspetos 

negativos (revertendo-os em forças e oportunidades) e maximizem as potencialidades. 
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Figura 4 – Matriz SWOT (SANTOS, 1990 Apud ABRANTES, 2008: 52) 
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Transpondo para o caso da BCM e depois de efetuada a análise sistémica aos 

seus ambientes, foi possível apurar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Matriz SWOT para a BCM 

FORÇAS FRAQUEZAS 

. Especialização dos recursos hu-

manos 

. Horário de funcionamento não 

satisfaz os utilizadores 

.  A especialização das temáticas dos 

seus fundos e a unicidade de certas 

obras 

. Regulamento interno ainda para 

aprovação 

. A simpatia e pro-atividade dos 

colaboradores 

.  Poucos ou ineficientes canais de 

distribuição 

.   Localização geográfica .  Não disponibilização de acesso à 

Internet aos utilizadores 

. Atendimento personalizado .  O carácter reservado de algumas 

obras 

 . Marca desconhecida para os 

utilizadores 

         OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

.  Elevado número de turistas – orientar 

produtos e serviços para este 

segmento de mercado 

. Escassez de verbas 

.  Proximidade com outras instituições 

de caráter cultural 

. As bibliotecas concorrentes 

.  A elevada procura de informação na 

Internet (apostar no Site da BCM) 

. A persistente iliteracia da população 

.  Potencialidade da área exterior do 

edifício 

. A fácil e rápida disponibilização da 

informação na Internet 

 . Políticas governamentais desfavorá-

veis 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 

 

Tendo em conta a temática abordada, os objetivos definidos e o espaço temporal 

reduzido para a elaboração do trabalho em apreço, optámos por uma abordagem de 

estudo de caso com métodos de recolha e de análise de dados de índole essencialmente 

qualitativa mas com utilização de dados quantitativos oriundos de um outro estudo 

realizado anteriormente (ARAÚJO, 2012) e que permitiu um primeiro contato com a 

realidade da BCM. 

A abordagem qualitativa do estudo em questão baseou-se na pesquisa 

documental e no estudo de caso, duas das três possibilidades praticáveis de acordo com 

Godoy (1995). 

A pesquisa qualitativa tem origem nos estudos antropológicos e sociológicos, 

utiliza uma abordagem naturalista (estudo do fenómeno no seu ambiente natural) e o 

modelo foi usado pela primeira vez por Sidney e Beatrice Webb na obra “Methods of 

social study”, publicada nos Estados Unidos da América em 1932 (GODOY, 1995: 59; 

AGUIAR & TOURINHO, 2011: 3). 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), a investigação qualitativa surge no final 

do século XIX e início do século XX e atinge o seu auge nas décadas de 60 e 70 desse 

mesmo século (MARTINS, 2006: 68). 

O modelo de investigação qualitativa diverge do paradigma positivista 

dominante nas Ciências Sociais e Humanas na medida em que as estatísticas 

experimentais cedem em parte lugar à análise textual, à entrevista e à etnografia, 

passando a coexistir, tendo em conta a natureza dinâmica e complexa do primeiro 

modelo (AIRES, 2011: 6-7). A este respeito Quivy e Campenhoudt referem que “(…) 

entrevistas, observações e consultas de documentos diversos coexistem frequentemente 

durante o trabalho exploratório” (QUIVY & CAMPENHOUDT, 2005: 83). 

A abordagem qualitativa começa a ser utilizada na administração de empresas na 

década de 70 do século XX, produzindo trabalhos como os de Lawrence e Lorsch, 

Hirsch ou Sebring, publicados na “Administrative Science Quarterly” e considerados 

como um passo importante no desenvolvimento desta metodologia aplicada às 

organizações (GODOY, 1995: 61-62). 
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3.1 Tipo de investigação 

O tipo de investigação realizado foi de natureza descritiva, tendo em conta que 

pretendemos conhecer melhor o objeto de estudo, ou seja, a BCM. Partimos da 

observação da instituição e do seu dia-a-dia, bem como da análise dos seus documentos 

legais e normativos e do seu Site, passando pela análise da informação e da revisão da 

literatura, até nos ser possível, após a análise organizacional, o estabelecimento de 

conclusões. 

O nível de investigação centrou-se na compreensão dos fenómenos, tendo em 

conta a análise sistémica realizada à organização. 

 

3.2 Tipo de pesquisa 

Para Marconi e Lakatos (2007), a pesquisa “(…) é um procedimento formal, 

com método de pensamento reflexivo, que requer tratamento científico e se constitui no 

caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”. Ainda de 

acordo com estas autoras, a pesquisa é um processo de sistematização que parte de um 

problema, de uma pergunta de partida que urge responder e onde as hipóteses suscitadas 

são passíveis de confirmação ou invalidação. Para isso é necessário basear-se numa 

teoria como ponto de partida para uma investigação assente em métodos de pesquisa ou 

de procedimento. 

A pesquisa caracterizou-se como sendo essencialmente qualitativa, pois tal como 

nos diz Bárbara Leitão acerca do que defende Godoy sobre o assunto 

“(…) ela caracteriza a pesquisa qualitativa quando não tem como objetivo 

principal enumerar e/ou medir os resultados pesquisados, quando não 

emprega instrumento estatístico na análise dos dados, ou seja, caracteriza-

se pesquisa qualitativa quando as obtenções dos dados descritos são por 

pessoas, quando as análises são de lugares e processos interativos por 

contato direto do pesquisador com a situação pesquisada, quando o 

pesquisador procura entender os fenómenos segundo a perspetiva dos 

sujeitos” 

(LEITÃO, 2005: 48-49 Apud REIS, 2008: 26). 

 

Ou seja, este trabalho caracteriza-se por interpretar e não quantificar (a análise dos 

resultados é a consequência da interpretação dos factos), por dar ênfase à subjetividade 

em vez da objetividade, por utilizar um processo que conduz à pesquisa, por dar 

importância a todas as experiências e por admitir que o pesquisador pode influenciar e 

pode ser influenciado pela situação de pesquisa. 
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As opções tomadas são coerentes com o universo metodológico que as Ciências 

da Informação têm utilizado, isto é, a mediação das pessoas na construção do 

conhecimento e a interatividade do processo. 

A abordagem qualitativa da pesquisa é a ideal para analisar as mudanças da 

sociedade (ou a necessidade de mudança), para ter perceção de como as pessoas vêm a 

questão de partida formulada pelo investigador e para explicar a existência de 

determinados padrões (ABREU, 2013: 98-99). 

As vantagens de utilizar uma pesquisa qualitativa prendem-se essencialmente 

com o facto de permitir descrever situações específicas, de oferecer uma riqueza de 

informação e de permitir mais facilmente particularizar – “(…) a pesquisa qualitativa 

pode proporcionar descrições mais ricas e interessantes da cultura organizacional, 

possuindo grande potencial para revelar a complexidade do fenômeno.” (SCHEIN Apud 

SILVA, MEDEIROS & ENDERS, 2011: 131). 

Por outro lado, as vantagens das pesquisas qualitativas em detrimento das 

quantitativas relacionam-se com a tendência em desenvolver conceitos em vez de 

aplicar os pré-existentes e em proceder à análise interpretativa em detrimento da 

manipulação de dados – estes são em forma de palavras e não em forma de números 

(SILVA, MEDEIROS & ENDERS, 2011: 132). 

Quanto a limitações, Santos refere as dificuldades em estabelecer comparações 

entre organizações (que não constitui o objetivo do presente trabalho) e em identificar 

relações entre variáveis relevantes, por um lado, bem como a pouca fiabilidade das 

conclusões obtidas, uma vez que não é possível controlar os efeitos das variáveis 

independentes, por outro (SANTOS Apud SILVA, MEDEIROS & ENDERS, 2011: 

133). 

Tendo em conta que os métodos qualitativos são mais invasivos que os 

quantitativos, torna-se necessário um grau suficiente de abertura da organização 

relativamente à atenção por parte dos seus membros na colaboração com o investigador 

(IBIDEM: 133) – e, neste caso, todos os membros da BCM, sem exceção, mostraram 

predisposição imediata para colaborar no estudo. 

Estes mesmos autores reforçam a ideia de que na avaliação da cultura de uma 

organização, mais importante que encontrar a abordagem “absolutamente superior (…) 

é necessário considerar os pontos fortes e fracos de cada uma das funções dos objetivos 
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da pesquisa” e, claro a disponibilidade em termos de tempo, de recursos e da qualidade 

dos resultados (SILVA, MEDEIROS & ENDERS, 2011: 138). 

No caso da presente investigação, no estudo da BCM, o que se pretende é dar a 

conhecer a particularidade da organização e a complexidade da sua cultura, o que, a 

nosso ver, justifica a escolha da abordagem. 

No entanto, e pretendendo-se reduzir tendências e, ao mesmo tempo, 

proporcionar confiabilidade, validade e consistência aos resultados, optou-se por aquilo 

que os autores apelidam de triangulação – “(…) o processo de uso simultâneo de 

diversos métodos de coleta de dados ou instrumentos de pesquisa para examinar o 

mesmo fenômeno” (IBIDEM: 136). Queremos com isto dizer que serão utilizados os 

dados extraídos dos inquéritos de satisfação usados num outro estudo, realizado pela 

autora do presente trabalho (ARAÚJO, 2012), assim como relatórios estatísticos. São 

informações que vão complementar uma determinada vertente da investigação. A este 

respeito Quivy e Campenhoudt referem que “(…) as características próprias dos dois 

tipos de procedimento não são assim tão nítidas e vários métodos recorrem tanto a um 

como a outro” – referindo-se aos métodos quantitativos e aos métodos qualitativos 

(QUIVY E CAMPENHOUDT, 2005: 227-228). 

 

3.3 Instrumentos de recolha de dados 

Tal como foi oportunamente referido, esta é uma pesquisa essencialmente 

qualitativa. Assim sendo, os instrumentos ou as fontes utilizadas para a recolha de 

informação foram a Web, as fichas de leitor, a Proposta de Decreto Regulamentar da 

Marinha, o Decreto-Regulamentar nº 35/94, de 1 de Setembro, o Decreto-Lei nº 

233/2009, de 15 de Setembro, os padrões e códigos de conduta da Marinha, a Diretiva 

de Política Naval, o Regulamento Interno (ainda em aprovação), o folheto de 

integração, as conversas com os utilizadores e as conversas com os funcionários, as 

vivências da investigadora como funcionária da organização, os organogramas da 

Marinha de Guerra Portuguesa e da BCM e a base de dados bibliográficos. 

No entanto, e tendo em conta a intenção da triangulação, optámos por usar 

também o relatório estatístico do ano de 2013 e os dados extraídos de inquéritos de 

satisfação de um estudo anterior (tal como já referido). 

A avaliação das fontes documentais foi feita tendo em consideração critérios 

como a autenticidade (sempre documentos genuínos), a credibilidade (em termos de 
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autoria e de relato), a representatividade (a importância que determinada informação 

possui para a organização e o seu carácter similar) e o significado (do conteúdo da 

informação para a compreensão do investigador). 

Relativamente às fontes documentais, e de acordo com a perspetiva de Bardin, a 

análise de conteúdo tem sido uma das técnicas mais utilizadas na codificação e análise 

dos dados, e o seu significado compreende 

“(…) um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 

obter, por procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicando (quantitativos ou não) que permitam 

a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens”. 

(BARDIN, 1977: 42) 

 

Por outro lado, e na opinião de Godoy, a análise de conteúdo deverá conduzir a 

uma interpretação explícita mas também, e essencialmente, a uma interpretação 

implícita (GODOY, 1995: 24). 

As principais vantagens na utilização da análise de conteúdo na abordagem 

qualitativa, prendem-se com a sua adequação ao estudo do que está implícito (não dito), 

o dever do investigador não julgar as referências ideológicas ou normativas dos outros 

pelas suas mas sim de analisá-las em função de critérios que incidam sobre a 

organização interna do discurso (implícito), a possibilidade de controlar o trabalho de 

investigação a posteriori e o facto de não prejudicar a profundidade do trabalho e a 

criatividade do investigador apesar destas análises serem bastante metódicas e 

sistemáticas (QUIVY & CAMPENHOUDT, 2005: 230). Ainda de acordo com estes 

autores uma das categorias dos diferentes métodos de análise de conteúdo são os 

métodos qualitativos, que se caracterizam como sendo intensivos, ou seja, baseiam-se 

na análise de um pequeno número de informações complexas e pormenorizadas 

(IBIDEM: 227). 

Bogdan e Biklen, por seu turno, indicam-nos que a avaliação qualitativa agrupa 

estratégias de investigação que partilham determinadas características. Para estes 

autores “As estratégias mais representativas da investigação qualitativa, e aquelas que 

melhor ilustram as características anteriormente referidas, são a observação participante 

e a entrevista em profundidade” (BOGDAN & BIKLEN, 1994: 16). 
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3.4 Métodos de análise 

A análise baseou-se no método hipotético-indutivo uma vez que o estudo parte 

da observação da realidade (e das evidências físicas), procura encontrar correspondência 

empírica e, a partir daí, são construídos novos conceitos e novas hipóteses a serem 

testados pela realidade. 

A abordagem realizada revestiu-se de carácter intensivo, tendo em conta a 

descrição detalhada de situações concretas da organização (por exemplo o não 

aproveitamento dos canais de comunicação da Marinha de Guerra Portuguesa ou a 

ausência de comunicação horizontal na estrutura organizacional), a utilização de um 

estudo de caso (a BCM), a formulação da questão de partida e o emprego de métodos 

típicos de investigação como a observação e a participação e, finalmente, a análise 

qualitativa. Por outro lado, os dados utilizados revestiram-se de grande quantidade de 

informação para um único estudo de caso e o âmbito geográfico limitou-se à área de 

Lisboa (quando se referem possíveis concorrentes) e à área de Belém (para o estudo de 

caso). 

A abordagem incidiu ainda numa análise estrutural, uma vez que procura dar a 

conhecer aspetos subjacentes e implícitos da mensagem, preocupações latentes assim 

como o cuidado em estruturar o discurso e torná-lo inteligível (QUIVY & 

CAMPENHOUDT, 2005: 229). 

 

3.5 O estudo de caso 

O estudo de casos é uma metodologia de investigação baseada na interpretação 

de evidências e na experiência, permitindo que a partir de um caso concreto se possa 

extrapolar para realidades mais abrangentes. 

“O estudo de casos tem vindo a ser uma metodologia pedagógica cada 

vez mais utilizada no ensino do marketing. (…) a popularidade do estudo 

de casos está principalmente ligada à necessidade de compensar o desvio 

existente entre a teorização do marketing e as suas situações práticas” 

(CARVALHO, 2004: 63) 

 

Marketing e estudos de caso têm uma relação intrínseca baseada na investigação e 

na aprendizagem. Ora, o que se pretende relativamente à BCM é, efetivamente, 

investigar para aprender sobre os seus ambientes, sobre a sua realidade e dessa forma 

idealizar um plano de marketing com estratégias conducentes a uma gestão de 
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qualidade. Esta parece ser, pois, a abordagem ideal para o estudo que se deseja, onde 

teoria e prática se unem, se completam. 

Por outro lado os estudos de caso, segundo Easton, Blunden, McGuinness e 

Corey, desenvolvem “(…) capacidades de análise de situações complexas e ambíguas, 

de iniciativa, liderança e orientação para a acção em ambientes de incerteza” (Apud 

CARVALHO, 2004: 65), os ingredientes essenciais para uma abordagem de marketing. 

Para Lüdke e André “um estudo de caso é o estudo de um caso, que é sempre 

bem delimitado, ou seja, quando queremos estudar algo singular, que tenha um valor em 

si mesmo devemos escolher o estudo de caso.” (Apud MARTUCCI, 2001: 171). 

 

3.6 A trajetória metodológica 

A metodologia da investigação teve início com a questão de partida – Como 

aumentar os utilizadores na BCM? – que levou à investigação sobre assuntos como a 

afluência de utilizadores, a personalização de serviços, a disseminação da informação 

ou os canais de comunicação utilizados, entre outros. 

O passo seguinte traduziu-se na pesquisa bibliográfica preliminar sobre o 

assunto em apreço através de uma leitura exploratória, seletiva, analítica e 

interpretativa, tal como sugerem Marcantonio, Santos e Lehfeld (1993 Apud REIS, 

2008: 27), de forma a identificar as informações e os dados em formato analógico e 

digital, a estabelecer relações entre essas informações e esses dados com o problema 

proposto e a analisar a consistência, a pertinência e a relevância do conhecimento 

apresentado pelos autores. 

Finda esta fase, determinaram-se os pilares da pesquisa através de palavras-

chave/conceitos: bibliotecas especializadas, bibliotecas militares, bibliotecas da 

Marinha de Guerra Portuguesa, marketing, Web marketing, marketing na era digital, 

marketing combinado, marketing de serviços, marketing de organizações não lucrativas 

e marketing informacional. 

Após a revisão da literatura, procedeu-se ao diagnóstico da organização com a 

recolha e descrição de dados qualitativos, por intermédio de observação e consulta de 

documentos legais e normativos, bem como do Site institucional. Perceção e 

consciência são dois aspetos inerentes a esta fase. Este estágio é particularmente 

importante, pois o plano de marketing depende da informação apurada. Ou seja, a sua 

formulação esteve relacionada com o conhecimento que se obteve relativamente a 
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necessidades de ajustamento e/ou mudança da organização (a nível de macro e micro 

ambientes), bem como a forças, fraquezas, oportunidades e ameaças presentes nos 

ambientes externo e interno, numa perspetiva de causa-efeito. A título de exemplo, o 

fato de se ter apurado que a localização da BCM lhe oferece um público-alvo específico 

(os turistas), permitiu-nos vislumbrar a necessidade de criar produtos e serviços 

personalizados e de adaptar outros. 

A análise dos dados será o passo seguinte com interpretação subjetiva do 

investigador (para a avaliação qualitativa) e a interpretação dos dados quantitativos 

usados para complementar (triangular) o estudo e evitar superficialidades. 

Tendo em conta o diagnóstico da organização e a análise dos dados apurados 

será traçado o plano de marketing que abarca os ambientes interno, virtual e analógico e 

leva em consideração os vários atores e recursos. Pretende-se assim desenvolver 

soluções consistentes com os problemas apresentados. 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DOS DADOS 

 

Tomando como ponto de partida o mote “O desafio é organizar o tempo de 

forma a poder-se explorar livremente os dados e seguir o instinto e a curiosidade” 

(FREITAS, 2000: 99), apresenta-se de seguida a análise dos dados qualitativos e 

quantitativos (abordagem onde a informação é resultante de características suscetíveis 

de serem medidas). De acordo com o mesmo autor, estes são métodos que se 

complementam e que reforçam o procedimento confirmatório da investigação. 

Levando em consideração os objetivos da pesquisa e do estudo em si, assim 

como a proposta para a análise de conteúdo de Bardin (1977) organizaram-se as 

informações obtidas a partir dos dados qualitativos, em categorias genéricas. Esta 

escolha prendeu-se com a intenção de simplificar interpretações, uma vez que a análise 

que este autor propõe não é estanque, pelo contrário, é flexível (por isso é uma 

proposta), permitindo uma abordagem mais simplificada. 

Relativamente aos dados quantitativos, este serão apresentados sob a forma de 

gráficos para melhorar e simplificar o entendimento e a leitura, exceto os que dizem 

respeito aos dados do relatório estatístico (Anexo 2), por serem parcos. 

Antes da apresentação e análise dos dados propriamente ditos, serão abordadas 

questões como os participantes na investigação e o contexto espácio-temporal dos 

dados, para de alguma forma se proceder ao enquadramento dos resultados. 

 

4.1 Participantes na investigação 

A investigação decorreu na BCM e os participantes foram, em suma, a grande 

maioria das partes interessadas na organização – utilizadores, profissionais, direção, 

instituição, fornecedores e possíveis concorrentes (embora relativamente a estes 

últimos, de forma indireta). 

 

4.1.1 Utilizadores 

Tendo em conta que a investigação se baseia num estudo de caso, numa 

realidade concreta, a amostra não pode, de todo, ser aleatória. A amostra foi selecionada 

de acordo com determinados critérios que nos permitiram aprofundar conhecimentos 

relativamente à expectativa dos utilizadores da BCM – todos os utilizadores que 
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frequentam a Biblioteca, assíduos, menos assíduos e os que aparecem pela primeira vez. 

A escolha da BCM para estudo de campo, por seu turno, também não foi aleatória, foi 

uma seleção natural depois de conhecidos os resultados do estudo anterior elaborado 

pela autora (ARAÚJO, 2012) e divulgados mais à frente. 

 

4.1.2 Profissionais 

Nesta vertente foram considerados todos os colaboradores da BCM desde o 

Diretor, o Subdiretor e o Chefe da BCM, mas essencialmente aqueles que realizam o 

trabalho de processamento documental, até aos que procedem ao atendimento e 

referência dos utilizadores. Foram tidas em conta, essencialmente, a sua reflexão 

relativamente à respetiva profissão e a forma como interpretam os valores da instituição. 

 

4.1.3 Direção 

Neste capítulo considerou-se a participação do Diretor, do Subdiretor e do Chefe 

da BCM, nomeadamente na elaboração dos documentos normativos (como por exemplo 

o Regulamento) e no tipo de gestão (hierarquia, poder, autoridade). 

 

4.1.4 Instituição 

A instituição BCM como parte integrante de uma organização maior - a Marinha 

de Guerra Portuguesa. Os valores, a missão, a cultura organizacional, a visibilidade, a 

disseminação da informação, a estrutura organizacional, entre outras, foram questões 

analisadas. 

 

4.1.5 Fornecedores 

Fazem parte do ambiente organizacional e, de acordo com Philip Kotler (1996: 

83), é conveniente conhecer. Tendo em conta a natureza da BCM são essencialmente 

livrarias e alfarrabistas mas também doadores, utilizadores e algumas instituições. 

A subsistência da BCM depende atualmente das doações e das ofertas, pois a 

austeridade e os repetidos cortes orçamentais têm posto em causa a aquisição de obras 

através de compra. Considerando que é uma biblioteca com fundos de grande 

importância histórica e patrimonial, as suas necessidades em termos de acervo 
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ultrapassam os valores usuais, considerados médios e aceitáveis para os seus parcos 

recursos. 

 

4.1.6 Possíveis concorrentes 

Em termos de possíveis concorrentes, considerámos as instituições similares 

(bibliotecas e arquivos), na área de Lisboa e que possuíssem temáticas semelhantes e/ou 

o mesmo perfil de utilizadores, embora de forma indireta – a Biblioteca Nacional de 

Portugal, a Biblioteca do Instituto de Higiene e Medicina Tropical e o Arquivo 

Histórico Ultramarino. Ou seja, foi equacionado o possível impacto que estas 

instituições podem ter na gestão dos nossos utilizadores. São concorrentes mas também 

podem ser aliadas se forem efetivados protocolos ou acordos de cooperação com a 

BCM de forma a maximizar recursos e até a partilhar utilizadores. 

 

4.2 Contexto espácio-temporal dos dados 

O levantamento dos dados qualitativos teve lugar na BCM, no período 

compreendido entre Janeiro e Março de 2014. 

No que concerne aos dados quantitativos, estes foram obtidos na BCM. Os que 

dizem respeito ao estudo anterior (ARAÚJO, 2012) foram recolhidos no período 

compreendido entre 14 a 25 de Maio de 2012, na sala de referência, após o primeiro 

contacto com o utilizador Os dados relativos ao relatório estatístico foram obtidos 

relativamente ao ano de 2013. 

 

4.3 Dados qualitativos 

Numa fase inicial, considerada como a primeira impressão da realidade 

organizacional, procedeu-se à leitura geral do material selecionado para a análise 

(documentos, site institucional e notas sobre o que nós observámos). Posteriormente, e 

na fase da exploração do material, depois da codificação, procedeu-se à agregação da 

informação em temáticas ou categorias. Finalmente, na interpretação, foram 

consideradas todas as significações manifestas e latentes e redefinidas as temáticas 

apuradas na fase anterior em temáticas genéricas. 
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4.3.1 Categorias genéricas 

As categorias estabelecidas foram: visibilidade da organização, novas 

tecnologias, disseminação da informação, valores da organização, inovações e técnicas 

de gestão e, finalmente, ambiente organizacional. 

Estas categorias comportam, cada uma delas, vários assuntos que serão 

individualmente tratados, consoante a necessidade para a interpretação dos dados. 

 

4.3.1.1 Visibilidade da organização (BCM) 

A falta de uma página na Internet com informação consolidada e atraente em 

termos gráficos constitui um obstáculo. Esta nossa perceção é corroborada mais à frente 

com os dados quantitativos que permitem concluir que “Apesar de terem conhecimento 

da página na Internet, a maioria dos utilizadores da BCM nunca a utiliza (36%), apenas 

29% o faz ocasionalmente e 29% raramente.” (ARAÚJO, 2012: 9). 

Por outro lado a falta de uma marca ou de um símbolo contribui igualmente para 

a falta de visibilidade da organização, não possibilitando aos utilizadores a associação 

da mesma aos produtos e serviços da BCM – como, por exemplo, o caso da 

Volkswagen que está associada à tecnologia alemã. Porque tal como nos elucidam 

Kotler e Keller “As marcas identificam a origem ou o fabricante de um produto e 

permitem que os consumidores – sejam indivíduos ou organizações – atribuam a 

responsabilidade pelo produto a determinado fabricante ou distribuidor”, “As marcas 

podem sinalizar determinado nível de qualidade (…)” e “Neste sentido, o branding 

pode ser visto como um meio poderoso de garantir vantagem competitiva” (2006: 269). 

Em termos internos, os seus colaboradores têm consciência de que a biblioteca 

possui potencial mas que é preciso implementar uma série de medidas para inverter a 

situação. 

No que diz respeito à relação da BCM com a instituição mãe (a Marinha de 

Guerra Portuguesa), está patente a falta de empenho da segunda em apoiar a biblioteca 

na promoção da imagem para o exterior, nomeadamente através dos seus canais de 

distribuição da informação – Facebook, Youtube, Twitter, Flickr e Marinha Tv, bem 

como junto da Escola Naval e dos seus alunos. Por outro lado, e levando em 

consideração o perfil dos seus utilizadores (investigadores e professores) faltam 

iniciativas no sentido de levar a informação junto de escolas, universidades e 
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instituições que promovem a investigação tanto a nível nacional (como a Fundação para 

a Ciência e a Tecnologia, por exemplo, entre outras)
21

 como a nível internacional
22

. 

Relativamente a outras bibliotecas da Marinha, raramente existe uma 

colaboração que fortaleça a imagem da BCM. Por exemplo, como forma de fazer chegar 

ao público do Aquário Vasco da Gama (e mais concretamente das suas duas 

bibliotecas), poderiam ser idealizadas parcerias entre as instituições no sentido de 

maximizar recursos e utilizadores – promover o acesso dos nossos fundos aos 

utilizadores daquelas bibliotecas (militares e civis) com as devidas ressalvas, realizar 

mostras culturais ou outras iniciativas com divulgação nas referidas bibliotecas, 

empréstimos inter-bibliotecas, possibilidade de aceder à nossa base de dados através de 

link direto a partir dos seus computadores (para difundir a existência da nossa BCM), 

entre tantas outras possibilidades. 

 

4.3.1.2 Novas tecnologias 

A falta de uma página na Internet com informação atualizada e consolidada é, 

mais uma vez, um ponto fraco. 

O programa PorBase tem limitações que comprometem a difusão da informação, 

nomeadamente o facto da pesquisa cruzada (operadores booleanos) não funcionar a 

100%. 

A ausência de uma única base de dados bibliográfica partilhada por todas as 

bibliotecas da marinha (principalmente as bibliotecas do Instituto Hidrográfico, do 

Aquário Vasco da Gama, da Escola Naval e do Museu de Marinha) constitui um ponto 

fraco que urge resolver. É extremamente penoso para os utilizadores terem que 

consultar várias bases de dados (quase todas a nível local apenas) para saberem o que 

existe. Na impossibilidade de uma única base de dados bibliográfica, seria aconselhável 

a possibilidade de aceder em cada uma das bibliotecas a todo o acervo das várias 

bibliotecas da Marinha, através de links das várias bases de dados. 

A ausência de ligação a outras bases de dados como a b-on, a Web of Science, a 

Medieval Illuminated Manuscripts, entre tantas outras, representa, não só, um entrave à 
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 Ver em: https://www.fct.pt/apoios/unidades/docs/Lista_UnidadesID.pdf 
22

 Ver exemplos em: http://www.icssr.org/rcri_institute_main.htm 

 

https://www.fct.pt/apoios/unidades/docs/Lista_UnidadesID.pdf
http://www.icssr.org/rcri_institute_main.htm
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disseminação da informação, mas também um desencorajamento aos utilizadores 

relativamente à frequência da BCM. 

A existência de apenas um terminal informático, sem ligação à Internet, para 

consulta apenas da nossa base de dados bibliográfica constitui um entrave aos 

utilizadores, bem como a falta de um sistema wireless que possibilite o cómodo acesso à 

Internet a partir dos computadores portáteis de quem nos visita. 

 

4.3.1.3 Disseminação da informação 

A disseminação da informação é concretizada de forma seletiva e, 

essencialmente, através do Boletim Bibliográfico (em papel e na Internet
23

) e da base de 

dados bibliográfica (remota e localmente)
24

. São, sem dúvida, duas boas ferramentas, 

muito embora pouco diversificadas. O único problema que se vislumbra reside na forma 

como são publicitadas, isto é, ambas as ferramentas estão disponíveis na página da 

Internet da BCM mas não através do Facebook, do Youtube ou do Twitter. Outra 

agravante reside na falta de consolidação da página da Internet (ainda em construção) e 

no facto dos links nem sempre funcionarem. 

 

4.3.1.4 Valores da organização 

Os padrões e códigos de conduta a que a BCM está submetida por inerência, 

promovem o desenvolvimento de uma nova cultura organizacional que premeia a 

qualidade, tal como referem Carapeto e Fonseca (2006: 98-99), sustentando uma 

identidade de grupo. Porque organizações eficientes baseiam a sua atividade numa 

conduta tática e estratégica, assim como numa cultura que apoia a visão da organização. 

No caso concreto da BCM, os colaboradores ou clientes internos são motivados pelos 

valores da organização, apesar de toda a controvérsia relativamente à austeridade 

imposta ultimamente, gorando as suas expectativas que são, em certa medida, 

transferidas para esta nova cultura organizacional que, para além de respeitar os seus 

valores, aposta no potencial humano. Os colaboradores sentem-se, na maior parte das 

situações, valorizados e focados no utilizador e nas suas necessidades, contribuindo para 

                                                           
23

 O Boletim está disponível online em: 

http://biblioteca.marinha.pt/PT/Biblioteca/Boletins/Paginas/BoletinsBCM.aspx 
24

 A base de dados bibliográfica na Internet pode ser consultada em: 

https://bibliotecadigital.marinha.pt/Pacweb/SearchBasic.aspx 

http://biblioteca.marinha.pt/PT/Biblioteca/Boletins/Paginas/BoletinsBCM.aspx
https://bibliotecadigital.marinha.pt/Pacweb/SearchBasic.aspx


62 

 

o cumprimento da missão e das metas organizacionais. Esta questão é de extrema 

importância pois, tal como nos diz Cobra “ (…) dependendo da qualidade do 

relacionamento interno, a empresa será mais ou menos competitiva” (Pizzinatto et al., 

2005: 87). Por outro lado, e como nos adverte Kotler: 

“O marketing interno (…) deve preceder o externo, pois relaciona-se 

diretamente com o serviço prestado pela organização: não faz o menor 

sentido prometer um excelente serviço antes que o quadro da empresa 

esteja preparado para fornecê-lo” 

(IBIDEM: 83) 

 

Os valores da BCM (tal como em qualquer organização), para além de 

transmitirem a forma pela qual os membros da organização pensam, sentem e atuam 

(identidade da organização), representam a forma como a organização age e interage 

com o meio ambiente – gestão participativa que motiva os funcionários e promove a 

qualidade (reuniões periódicas, desenvolvimento do espírito de equipa através de 

trabalhos específicos, estímulo no sentido de apresentação de sugestões e/ou melhorias), 

menor burocracia e supervisão hierárquica (que evita reações negativas), rituais que 

ajudam a materializar a cultura (como por exemplo a integração dos funcionários ou o 

estabelecimento e cumprimento de metas), normas (para aceder à sala de leitura ou a 

aplicação das Normas Portuguesas de Catalogação, entre outras) e a sólida história da 

Marinha de Guerra Portuguesa que influencia a BCM com padrões e códigos de 

conduta, claramente transmitidos, como a disciplina, a lealdade, a honra, a integridade e 

a coragem, para além dos princípios éticos e dos códigos de conduta a que os 

funcionários públicos estão obrigados
25

. 

 

4.3.1.5 Inovações e técnicas de gestão 

No que a inovações diz respeito, gostaríamos de salientar o projeto ambicioso 

posto em prática pela Marinha de Guerra Portuguesa e alargado a todas as suas 

unidades, onde se inclui a BCM – falamos do Enterprise Project Management que já 

tivemos oportunidade de referir anteriormente, no capítulo 2. Trata-se de implementar 

uma gestão estratégica de qualidade motivada pelas novas exigências de mercado na 

partilha da informação. Este software permite acompanhar a evolução de qualquer 

projeto sem depender de um departamento específico, uma vez que é partilhado entre os 
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 Podem ser consultados em: http://www.cresap.pt/cresap/etica-e-codigos-de-conduta.html 

 

http://www.cresap.pt/cresap/etica-e-codigos-de-conduta.html
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clientes internos e a organização. Por outro lado promove o compromisso de todos os 

funcionários, a comunicação entre os vários departamentos da organização, a 

maximização dos recursos humanos e financeiros e, finalmente auxilia no cumprimento 

das tarefas, uma vez que prevê o tempo estimado para a sua conclusão. Embora ainda 

em fase embrionária, esta iniciativa vai a médio ou longo prazo colmatar a falha 

detetada na comunicação horizontal, motivar os funcionários a envolverem-se com os 

objetivos e com a missão organizacional, evitar aquisições em duplicado e minimizar os 

cortes orçamentais resultantes das políticas de austeridade vigentes. 

Este projeto pode ser visto como uma inovação tecnológica (aplicação de uma 

nova ferramenta informática) mas também como uma inovação administrativa, 

nomeadamente a nível de gestão. Estas inovações são cruciais para a BCM enfrentar o 

atual cenário competitivo das organizações. 

 

4.3.1.6 Ambiente organizacional 

A BCM investe numa política de gestão de qualidade assente na eficiência, na 

eficácia e na transversalidade da organização. No entanto, temos a apontar a falha na 

comunicação horizontal ou entre os vários departamentos, que esperamos seja 

progressivamente atenuada com a implementação do Enterprise Project Management, 

referido anteriormente. 

Relativamente ao público-alvo, por inerência da localização geográfica – os 

turistas – a BCM negligencia o seu potencial, na medida em que produz insuficientes 

serviços ou produtos dirigidos a este novo segmento de mercado – resumem-se a 

cartazes em inglês a publicitar as exposições temporárias e a legendas em inglês 

relativamente ao acervo exposto. 

No que ao público-alvo diz respeito, por inerência das temáticas e do tipo de 

documentos únicos que a BCM detém, faltam produtos e serviços personalizados, como 

por exemplo alertas automáticos para o correio eletrónico sobre novidades específicas. 

Faltam parcerias com organizações similares e com Universidades, no sentido de 

partilha de utilizadores, de maximização de recursos e, ao mesmo tempo, da 

potenciação da disseminação da informação e da publicitação da BCM. 

As necessidades em termos de acervo são, atualmente, satisfeitas quase 

essencialmente por doações de espólios, ofertas de utilizadores e de instituições, bem 
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como por protocolos com outras instituições no sentido de troca de publicações, como 

consequência do parco orçamento da BCM e do grande investimento necessário. 

Relativamente ao espaço exterior, não aproveitado, faltam iniciativas como a 

que aconteceu a 23 de Maio de 2014, a propósito da UEFA Champions League 2014
26

 e 

que significou o encaixe de alguns milhares de Euros. Referimo-nos ao aluguer do 

espaço referido para eventos privados, neste caso concreto, para um jantar 

acompanhado de espetáculo patrocinado pela cerveja Heineken e oferecido a certas 

individualidades da área do futebol e não só. 

Verifica-se a não utilização de canais de distribuição da informação como as 

redes sociais, por exemplo, o que prejudica a visibilidade da organização e a 

disseminação da informação. Os canais utilizados resumem-se à Intranet, à Internet, ao 

correio eletrónico, à pesquisa bibliográfica online e ao boletim bibliográfico. 

No que concerne às políticas da organização, podemos inferir que o facto do seu 

regulamente interno ainda se encontrar para aprovação coloca em risco a aplicabilidade 

da missão. 

As normas gerais para o acesso às coleções e serviços regulam o direito e os 

deveres dos utilizadores relativamente ao acesso à informação e identificam os serviços 

e as coleções disponibilizados pela biblioteca. Foram elaboradas na ótica de uma gestão 

de qualidade e têm em consideração tanto as necessidades dos utilizadores, como as 

necessidades dos clientes internos ou funcionários (os deveres dos utilizadores 

colmatam, no fundo, algumas das necessidades dos funcionários). É sem dúvida uma 

aposta nas pessoas. 

As normas para o acesso às coleções especiais e reservados da biblioteca, 

contudo, e apesar de pretenderem garantir a preservação das obras que estão sob 

custódia da BCM, restringem o acesso à informação. Esta constatação está latente no nº 

4 do seu artigo 1º, que impõe como condição de acesso aos documentos o seu estado 

físico bem como a fundamentação da consulta a efetuar. Por outro lado, a informação 

respeitante às próprias normas está acessível apenas em papel, no balcão de atendimento 

do serviço de referência. 

                                                           
26

 Ver em: https://www.facebook.com/pages/Comiss%C3%A3o-Cultural-de-

Marinha/272808342785514#!/photo.php?v=685920468140964&set=vb.272808342785514&type=2&the

ater 

https://www.facebook.com/pages/Comiss%C3%A3o-Cultural-de-Marinha/272808342785514#!/photo.php?v=685920468140964&set=vb.272808342785514&type=2&theater
https://www.facebook.com/pages/Comiss%C3%A3o-Cultural-de-Marinha/272808342785514#!/photo.php?v=685920468140964&set=vb.272808342785514&type=2&theater
https://www.facebook.com/pages/Comiss%C3%A3o-Cultural-de-Marinha/272808342785514#!/photo.php?v=685920468140964&set=vb.272808342785514&type=2&theater
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As normas gerais para o empréstimo presencial, domiciliário e 

interbibliotecário
27

 estão acessíveis em papel (somente as normas relativas ao 

empréstimo interbibliotecas estão acessíveis também pela Internet, mas desatualizadas, 

pois a versão em papel foi aprovada em data posterior). Relativamente às normas para o 

empréstimo domiciliário, o seu artigo 1º restringe o acesso ao pessoal militar, 

militarizado e civil da Marinha. O caso não é tão grave, pois há sempre a possibilidade 

de alargar a informação aos restantes utilizadores através de suporte digital (fotografia 

ou digitalização) ou analógico (fotocópia), desde que respeitados os Direitos de Autor 

(eles próprios também restringem o acesso à informação…). 

Os recursos humanos são escassos mas quase todos possuem formação 

académica na área. Uma mais-valia para a organização pois, apesar de a maioria não 

estar posicionada na carreira e na categoria correspondentes, aquela usufrui dos seus 

conhecimentos e das suas competências. 

Os mecanismos de auscultação, a nosso ver, são diversificados – aplicação 

trimestral de um questionário de avaliação da satisfação dos utilizadores, avaliações 

internas levadas a cabo pela Inspeção-Geral da Marinha, relatórios de atividades, 

estatísticas mensais e anuais, bem como o Anuário Estatístico da Marinha. No entanto, 

podiam ser complementados com as reclamações e/ou as sugestões dos nossos 

utilizadores. É sempre benéfico para a organização tomar conhecimento dos anseios dos 

utilizadores de forma informal e descontraída (as prestações serão porventura mais 

verdadeiras e espontâneas fora da pressão do formal). 

 

 

4.4 Dados quantitativos 

4.4.1 Os dados do relatório estatístico 

Concentrando-nos nos dados do relatório estatístico de 2013 (Anexo 2), e 

relativamente ao movimento da sala de leitura, percebemos que a maioria dos nossos 

leitores são portugueses e americanos (neste último caso é norte-americano, tendo em 

conta que este indicador se refere a uma única pessoa – o Sr. Ronald Bishop Smith - um 

investigador radicado no nosso país há algumas décadas e frequentador assíduo da 

BCM desde, pelo menos, a sua mudança para as atuais instalações em 1981). O total de 
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 O regulamento do EIB pode ser consultado em: 

https://biblioteca.marinha.pt/PT/Biblioteca/EmprestimoInterbibliotecas/Paginas/EmpInterbibliotecas.aspx 

https://biblioteca.marinha.pt/PT/Biblioteca/EmprestimoInterbibliotecas/Paginas/EmpInterbibliotecas.aspx
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427 leitores que nos visitaram num ano vislumbra a falta de um plano de marketing 

adequado, tendo em conta o potencial da biblioteca. 

Quando o referencial são as profissões, este relatório vem confirmar, grosso 

modo, as tendências apuradas nos dados qualitativos e nos dados do estudo anterior – os 

utilizadores da BCM são maioritariamente investigadores (num total de 203), militares 

(92) e estudantes (47). 

As leituras domiciliárias perfizeram uns tímidos 117 que, a somar às leituras 

presenciais totalizaram 544 leitores. 

Os temas mais solicitados no ano em questão estão relacionados com a 

especialização da BCM e as suas temáticas, nomeadamente História, História dos 

Descobrimentos Portugueses, Portugal-Colónias e Marinha- Portugal. 

As 1128 fotocópias tiradas vêm assim colmatar a restrição no acesso ao 

empréstimo domiciliário, tal como referido anteriormente. 

Apesar da austeridade e dos cortes orçamentais, a BCM deu entrada no ano em 

questão, de 1652 registos. Para tal contribuíram, sem dúvida, as ofertas e as doações. 

A divisão do total de registos na Base de Dados, por séculos, confirma a 

preocupação da BCM em satisfazer as necessidades dos seus utilizadores, apesar de ser 

uma biblioteca que possui à sua custódia essencialmente um fundo de grande 

importância histórica e patrimonial – prova disso é o total de 41431 obras do século XX 

inseridas. A BCM procura atualizar o seu fundo, principalmente no que toca a 

determinadas temáticas mais relevantes para o nosso público-alvo. 

No que a revistas diz respeito, a vertente militar é superior (Jornal do Exército, 

Revista da Armada, Revista da Marinha e Revista Militar com respetivamente 7, 11, 6 e 

8 entradas), assim como o assunto mar (Avisos aos Navegantes, com 11 entradas). 

A lista de ofertas e doações vem confirmar o atual modo de subsistência da 

BCM (no ano em questão não se verificaram entradas por aquisição, exceto no que se 

refere a algumas revistas de assinatura, tal como pode ser confirmado pela análise do 

presente relatório). 

Por último, a quase inexistente lista de colaborações com outros órgãos 

evidencia falta de iniciativa para estabelecer protocolos de cooperação mesmo com 

entidades fora da Marinha. 
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4.4.2 Os dados anteriores 

Relativamente aos dados apurados anteriormente, esta análise segue a estrutura 

do questionário aplicado (Anexo 3). Os dados foram estatisticamente tratados na 

aplicação Excel, uma vez que “De um universo de 178 utilizadores inscritos, 

responderam ao inquérito apenas 14 (7,87%), constituindo assim a nossa amostra.” 

(ARAÚJO, 2012: 7). Apesar de a amostra ser pequena, considerámo-la representativa 

tendo em conta que reflete a realidade da nossa biblioteca. 

No que diz respeito aos dados genéricos (sexo, idade, profissão) foram apurados 

os seguintes resultados: 

 

 

Figura 6 – Dados genéricos: sexo 

(Fonte: ARAÚJO, 2012) 

 

Os utilizadores da BCM são maioritariamente masculinos (64%). 

 

Figura 7 – Dados genéricos: idades 

(Fonte: ARAÚJO, 2012) 
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A média das idades dos nossos utilizadores sofreu, entretanto, uma pequena 

alteração como pode ser constatada pela análise dos dados. Em 2012 (e de acordo com o 

estudo de Araújo (2012: 7), que se pode constatar através da figura 7) “(…) os 

utilizadores da BCM encontram-se maioritariamente entre os 58 e os 71 anos (36%), 

mas também entre os 32 e os 45 anos (29%), embora com menor expressividade (…)”. 

Atualmente, e depois de analisadas as fichas de inscrição como leitor, apurou-se que a 

faixa etária é bastante alargada, situando-se entre os 20 e os 75 anos, sem 

predominância significativa em nenhuma. Esta constatação prende-se, porventura, com 

o facto de atualmente existirem mais estudantes a frequentar a biblioteca. 

 

 

Figura 8 – Dados genéricos: profissão 

(Fonte: ARAÚJO, 2012) 

 

Também no que toca a profissões verificou-se uma pequena nuance – o estudo 

anterior diz-nos que “Relativamente a profissões, os nossos utilizadores são 

maioritariamente militares ou estudantes (ambas com 29%) ou ainda investigadores 

(14%), embora com menor expressão (…)” (ARAÚJO, 2012: 7) e os nossos dados mais 

recentes referem que são maioritariamente militares, investigadores, professores e 

estudantes. 

A frequência de utilização da BCM reporta-nos para o seguinte: 
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Figura 9 – Com que frequência utiliza a BCM 

(Fonte: ARAÚJO, 2012) 

 

O nosso estudo anterior diz-nos, a propósito, que “Os utilizadores frequentam a 

BCM mais que uma vez por semana (21%), o que vem realçar a especificidade do seu 

fundo e a necessidade de uma frequência assídua própria da investigação.” (IBIDEM: 

8). 

O grau de satisfação dos utilizadores em relação à BCM, foi o seguinte: 

 

 

Figura 10 – Grau de satisfação dos utilizadores em relação à BCM 

(Fonte: ARAÚJO, 2012) 

 

A partir da análise do gráfico da figura 10 foi-nos possível concluir que metade 

dos inquiridos manifestou estar totalmente satisfeito com a prestação de serviços da 

BCM. 

Relativamente à finalidade de utilização da nossa biblioteca, o estudo anterior 

considerava as hipóteses de consulta de livros na sala de leitura, estudar, consulta de 
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revistas, requisição para leitura domiciliária e consulta de bases de dados e outros 

recursos informativos. A figura seguinte ilustra apenas os dados significativos ou seja, a 

tendência da finalidade de utilização da BCM, apontada pelos nossos utilizadores. 

 

 

Figura 11 – Finalidade de utilização da BCM 

(Fonte: ARAÚJO, 2012) 

 

Ficou patente que a maioria dos nossos utilizadores requer os serviços da BCM 

para consulta de livros na sala de leitura (57% requer os serviços frequentemente). 

Importa no entanto referir que a leitura domiciliária é permitida apenas a militares, 

militarizados e civis a exercer funções na Marinha, o que acaba por infletir nos 

resultados. 

Relativamente à página na Internet onde são disponibilizados vários serviços e 

informações, é possível constatar: 

 

 

Figura 12 – Página na Internet disponibilizando vários serviços e informações 

(Fonte: ARAÚJO, 2012) 
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Percebe-se pelo gráfico da figura 12 que apesar de 64% dos utilizadores saberem 

da existência de todo um conjunto de serviços e informações disponibilizados na 

Internet, 29% desconhece. São quase 30% de desconhecedores e de utilizadores 

negligenciados, que importa transformar em reais utilizadores. Fica pois patente a 

consequência da não utilização de outros canais de informação como as redes sociais, 

por exemplo ou, provavelmente, o facto de o site não corresponder às reais necessidades 

de informação dos utilizadores. 

Quando nos referimos à frequência de utilização do Site da BCM, os dados estão 

longe de ser animadores: 

 

 

Figura 13 – Frequência com que os utilizadores usam o site da BCM na Internet 

(Fonte: ARAÚJO, 2012) 

 

Tal como referimos “Apesar de terem conhecimento da página na Internet, a 

maioria dos utilizadores da BCM nunca a utiliza (36%), apenas 29% o faz 

ocasionalmente e 29% raramente.” (2012: 9). Perante estes dados é legítimo perguntar - 

o que está a falhar? Na nossa opinião, e tal como já referimos na avaliação qualitativa, a 

falta de consolidação da página da Internet (ainda em construção) e o facto dos links 

nem sempre funcionarem, são desmotivantes para quem nos visita virtualmente. Por 

outro lado, a informação disponibilizada necessita de ser mais variada e direcionada 

para o nosso público-alvo especializado. 

A utilização do catálogo informatizado da BCM não suscita quaisquer dúvidas: 
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Figura 14 – Utilização do catálogo informatizado da BCM – ajuda, sim ou não? 

(Fonte: ARAÚJO, 2012) 

 

A julgar pela figura 14, os nossos utilizadores estão bem familiarizados com o 

catálogo bibliográfico informatizado. Embora os resultados sejam bastante positivos – 

86% sabe utilizar o catálogo sem ajuda e apenas 7% não sabe – considerando a 

importância dos utilizadores no atual contexto da gestão organizacional, consideramos 

ser importante a administração de pequenas ações de formação/informação. 

Quando se fala de aspetos em que a biblioteca mais deveria investir, o valor mais 

expressivo surge relativamente à diversificação e atualização da bibliografia (como 

pode ser constatado na figura 15). Para além deste, foram considerados outros aspetos 

como bibliografia de informação geral, cultura e lazer, material audiovisual e 

duplicação dos livros mais consultados. 

 

 

Figura 15 - Aspectos em que a biblioteca mais deveria investir – 

diversificação e actualização da bibliografia 

(Fonte: ARAÚJO, 2012) 
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Os nossos utilizadores consideram ser prioritário (36%) e muito prioritário 

(14%) este aspeto. 

O grau de satisfação dos utilizadores relativamente a alguns aspetos da BCM é 

perentório no que diz respeito ao desempenho dos funcionários: 

 

Figura 16 - Grau de satisfação dos utilizadores relativamente a determinados 

aspectos da biblioteca – funcionários 

(Fonte: ARAÚJO, 2012) 

 

64,29% dos utilizadores estão completamente satisfeitos com o desempenho dos 

funcionários da biblioteca. 

Quando o aspeto se refere a bases de dados bibliográficos, a situação é 

ligeiramente diferente: 

 

Figura 17 - Grau de satisfação dos utilizadores relativamente a determinados 

aspectos da biblioteca – bases de dados bibliográficos 

(Fonte: ARAÚJO, 2012) 
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A maioria dos utilizadores (35,71%) estão sensivelmente a meio da escala (entre 

o completamente satisfeito e o completamente insatisfeito) e 7,41% consideram-se 

insatisfeitos. Este indicador vem reforçar a avaliação qualitativa que refere que o 

descontentamento dos utilizadores se deve, em parte, à impossibilidade de acederem a 

outras bases de dados, bem como à limitação da base de dados da própria biblioteca (a 

Porbase). 

De salientar que, relativamente ao grau de satisfação dos utilizadores respeitante 

a determinados aspetos da biblioteca, o inquérito abordava também, para além dos dois 

aspetos referidos, as instalações (50% dos utilizadores estão totalmente satisfeitos e 

42,86% consideram-se satisfeitos), os lugares disponíveis na sala de leitura (42,86% dos 

utilizadores consideram estar completamente satisfeitos, 35,72% estão satisfeitos e 

7,14% estão insatisfeitos), a coleção de livros, revistas e outros materiais (apenas 7,14% 

estão completamente satisfeitos, 71,43% estão satisfeitos e outros 7,14% estão menos 

satisfeitos), o número de terminais de computador, que é apenas um no balcão de 

atendimento (42,86% de utilizadores estão insatisfeitos, 7,14% estão satisfeitos e apenas 

14,29% se consideram completamente satisfeitos), o funcionamento da fotocopiadora 

(28,57% dos utilizadores não estão satisfeitos contra outros 28,57% que se dizem 

totalmente satisfeitos e 21,43% consideram-se satisfeitos) e o horário de funcionamento 

(35,72% estão insatisfeitos, 42,86% dizem estar satisfeitos e apenas 7,14% se 

consideram totalmente satisfeitos). 

Quando inquiridos sobre a sua satisfação relativamente a aspetos das instalações 

e ambientes na sala de leitura (iluminação, ventilação/aquecimento, ruído e mobiliário), 

os utilizadores, de uma forma geral, foram bastante otimistas. 
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Figura 18 - Grau de satisfação dos utilizadores relativamente a determinados aspectos 

das instalações e ambiente – mobiliário 

(Fonte: ARAÚJO, 2012) 

 

No que se refere ao mobiliário, 57,14% dos utilizadores consideraram estar 

completamente satisfeitos, 28,57% estão satisfeitos (21,43% + 7,14%) e apenas 7,14% 

afirmaram estar menos satisfeitos. 

Relativamente à iluminação a maioria dos nossos utilizadores também se 

considerou estar muito satisfeito (57,14%), 28,58% considerou estar satisfeito e apenas 

7,14% se considerou menos satisfeito. 

O ruído foi a categoria que alcançou menos utilizadores completamente 

satisfeitos (42,86%) mas, paradoxalmente, conseguiu a satisfação de 50% e 0% de 

insatisfação. 

Finalmente, e no que concerne à ventilação/aquecimento, 50% dos utilizadores 

disseram estar completamente satisfeitos, 35,71% confessaram estar satisfeitos e apenas 

7,14 se consideraram menos satisfeitos. 

Quando o assunto abordou a satisfação dos utilizadores em relação a 

determinados aspetos do trabalho dos funcionários (eficiência e rapidez no atendimento, 

informação e orientação dos utilizadores, tratamento, atitude e disponibilidade para com 

os utilizadores), os resultados foram ainda mais otimistas. 
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Figura 19 – Grau de satisfação dos utilizadores em relação a determinados aspetos do trabalho dos 

funcionários – tratamento, atitude e disponibilidade para com os utilizadores. 

(Fonte: ARAÚJO, 2012) 

 

O aspeto que, na opinião dos nossos utilizadores mereceu uma nota mais elevada 

foi o tratamento, atitude e disponibilidade para com os utilizadores, como se pode 

depreender do gráfico representado na figura 19. 

No entanto, todos os outros aspetos mereceram a consideração dos utilizadores 

da BCM, nomeadamente a eficiência e rapidez no atendimento (com 64,29% de 

utilizadores completamente satisfeitos, 21,43% muito satisfeitos e 7,14% satisfeitos) e a 

informação e orientação dos utilizadores (64,29% de utilizadores completamente 

satisfeitos, 14,29% muito satisfeitos e 14,29% satisfeitos). 

Relativamente à qualidade da oferta cultural, o grau de satisfação dos 

utilizadores é bastante elevado. 
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Figura 20 – Grau de satisfação dos utilizadores relativamente 

à oferta cultural da BCM, em termos genéricos. 

(Fonte: ARAÚJO, 2012) 

 

36% dos utilizadores consideram a qualidade da oferta, em ex aequo, muito boa 

e boa, enquanto que 14% a classificou como satisfatória. 

No que diz respeito à adequação do serviço cultural prestado relativamente às 

necessidades dos utilizadores foi possível apurar: 

 

 

Figura 21 – Adequação do serviço cultural prestado pela BCM 

relativamente às necessidades dos utilizadores, em termos genéricos 

(Fonte: ARAÚJO, 2012) 
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Neste aspeto a opinião dos nossos utilizadores distribuiu-se entre o muito bom 

(29%), o bom (50%) e o satisfatório (14%). Na nossa opinião, é necessário reverter o 

bom para muito bom e o satisfatório para, pelo menos, bom. Queremos com isto dizer 

que é urgente rever as prioridades da biblioteca, porque se o nosso objetivo de satisfazer 

as necessidades dos utilizadores tivesse sido cumprido, não haveria uma relação 

informação disponibilizada/satisfação da necessidade de informação baseada numa 

classificação de bom nem de satisfatória. 

Por último, e relativamente à qualidade e oportunidade da divulgação da 

atividade da BCM, o cenário não é tão animador como seria expectável. 

 

 

Figura 22 – Divulgação da actividade da BCM em termos de qualidade e oportunidade 

(Fonte: ARAÚJO, 2012) 

 

Tal como observado nos dados qualitativos, a disseminação da informação não 

está a ser feita da forma mais correta ou, pelo menos, não está a ser aplicada nos canais 

de distribuição mais indicados. Se a perspetiva dos 36% de utilizadores que consideram 

a divulgação da nossa atividade como boa não é para comemorar, os 29% que a 

consideram como satisfatória e os 7% que a rotulam de insatisfatória é, decididamente 

para lhe providenciar o funeral (perdoem-nos a expressão tão forte e macabra). 

De salientar que em qualquer uma das questões abordadas no inquérito de 

satisfação, se verificou sempre uma percentagem de ausência de respostas que, nalguns 

casos, se traduziu num indicador bastante elevado. 
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4.5 Aspetos a melhorar e/ou a desenvolver 

Após a análise e interpretação dos dados, urge a reflexão sobre os aspetos sobre os 

quais o plano de marketing se irá debruçar. Assim, e em forma de síntese, apresentamos 

os itens que consideramos importantes: 

- Reformulação da página da Internet e inclusão de informação mais variada e 

direcionada para o nosso público-alvo 

- Criação de uma marca ou logotipo 

- Promoção da imagem da BCM para o exterior (através dos canais de distribuição 

da informação) 

- Refinamento da pesquisa feita através da PorBase e inclusão de uma língua 

estrangeira como língua de diálogo do interface (a língua inglesa, por exemplo) 

- Promoção do acesso a outras bases de dados (quer a nível da Marinha, quer a 

nível externo) 

- Disponibilização do acesso à Internet relativamente aos utilizadores 

- Disponibilização de mais terminais informáticos para consulta de bases de dados 

e acesso à Internet 

- Diversificação da promoção da disseminação da informação (utilização de mais 

ferramentas para além das já utilizadas) 

- Promoção da comunicação horizontal (comunicação interna interdepartamental) 

- Orientação de produtos e serviços para o novo segmento de mercado (os turistas) 

- Personalização de produtos e serviços tendo em conta o perfil do público-alvo 

- Criação de um maior número de parcerias e de protocolos com outras 

instituições, abrindo também perspetivas ao mecenato 

- Rentabilização do espaço exterior (aluguer para eventos particulares entre outras 

possibilidades) 

- Aprovação, com urgência, do regulamento interno e sua disponibilização em 

suporte analógico e digital 

- Atualização da informação constante na Internet 

- Promoção do acesso ao acervo em formato digital (em especial do fundo 

reservado que oferece restrições em termos de condição física, temperatura, humidade, 

manuseamento, etc.) 

- Valorização dos recursos humanos, nomeadamente através da sua participação 

nas metas da organização 
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- Auscultação dos utilizadores através das suas sugestões e reclamações 

- Promoção de pequenas ações de formação/informação dirigidas aos utilizadores, 

com o objetivo de os tornar autossuficientes no manuseamento da base de dados 

bibliográfica (evitando assim a sua infoexclusão) 

- Alargamento do horário de atendimento ao público – na impossibilidade de 

aumentar o horário na parte da tarde, após as 17h30m, pelo menos considerar uma 

laboração ininterrupta, isto é, sem encerrar à hora do almoço 
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CAPÍTULO 5 – PLANO DE MARKETING 

Um plano de marketing constitui o produto do planeamento. É composto por 

diretrizes táticas e estabelece a missão, os objetivos e as ações necessários para realizar 

o que é proposto. O presente plano tem como objetivo principal a comunicação, a 

divulgação e a promoção dos produtos e serviços da BCM, o aumento da frequência dos 

utilizadores, a credibilidade, visibilidade e reconhecimento no mercado, bem como a 

valorização dos serviços e dos produtos. 

Através dos métodos de diagnósico e da avaliação realizados numa fase anterior, 

foi possível compreender quais as áreas que necessitam de uma intervenção a nível de 

metas, assim como de um plano de ação a executar de forma clara e inequívoca. 

Na fase final do plano (implementação) serão determinadas as tarefas, os 

responsáveis pela sua execução, o custo estimado, o prazo de execução e os recursos 

materiais e tecnológicos necessários para colocar em prática as diretrizes táticas. Esta 

fase pressupõe também a definição de uma metodologia de avaliação que visa o 

controlo do plano (antes, durante a após a sua implementação), através da execução de 

medidas preventivas e corretivas. 

 

5.1 Metas e objetivos 

Tendo em conta os resultados apurados na matriz SWOT para a BCM (figura 5 

do capítulo 2), partimos de seguida para o estabelecimento de metas, tal como sugerem 

Kotler e Keller (2006: 52-53), tendo por base a confiabilidade, a capacidade de resposta, 

a transmissão de segurança e a empatia. 

Desta forma a BCM pode adotar as seguintes metas e respetivos objetivos, 

organizados hierarquicamente do mais importante para o menos importante (IBIDEM: 

53), para que as fraquezas se transformem em forças (ou pelo menos que sejam 

minimizadas) e as ameaças se transformem em oportunidades: 

 

META A - AUMENTO DA FREQUÊNCIA DOS UTILIZADORES 

Objetivo 1 – Alargamento do horário 

Uma vez que a quantidade de recursos humanos não permite o escalonamento de 

dois turnos de forma a alargar o horário de atendimento ao público (a BCM possui 

apenas 3 funcionários e o chefe da biblioteca), praticar o horário ininterrupto (das 
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9h30m às 17h30m), alterando para isso o horário de almoço dos funcionários – 2 

pessoas almoçam das 12h às 13h e as outras 2 pessoas das 13h às 14h (incluindo o chefe 

da biblioteca). Desta forma é garantido o atendimento à hora de almoço, sem 

necessidade de interrupção, uma das queixas dos utilizadores que, muitas vezes, 

procuram outras instituições em detrimento da BCM. Esta sugestão tem apenas uma 

fragilidade – em época de férias ou situação de licenças/baixas médicas dos 

funcionários não é possível garantir o horário contínuo, exceto se houver cooperação de 

outros setores, como por exemplo do Serviço de Apoio. Neste ponto é essencial a 

existência de uma boa comunicação entre os vários departamentos. 

 

Objetivo 2 – Aumentar o número de terminais com acesso à Internet 

Disponibilizar pelo menos dois terminais com acesso à Internet (ainda que 

bloqueando determinados conteúdos – pornográficos, por exemplo) ou uma rede 

Wireless será uma forma de satisfazer os utilizadores, tendo em conta que muitos se 

queixam que não conseguem ter acesso a informação externa à BCM – a BCM possui 

apenas um terminal para consulta da Base de Dados Bibliográfica, mas sem acesso à 

rede (disponível apenas localmente. O acesso OPAC online, acessível através da 

Internet, não é permitido através do referido terminal). Por este motivo, uma grande 

parte dos utilizadores procura outras bibliotecas como a BN, por exemplo. 

 

Objetivo 3 – Transformar as bibliotecas concorrentes em parceiras 

Relativamente às bibliotecas concorrentes, a ameaça pode ser transformada em 

oportunidade se, para isso, se estabelecerem parcerias entre aquelas e a BCM. É uma 

forma inteligente de maximizar recursos e de aumentar o número de utilizadores, bem 

como de suprir as suas necessidades (necessidades essas que a BCM não consegue, 

neste momento, satisfazer). Firmar, por exemplo, um acordo com as bibliotecas 

concorrentes no sentido de receberem os nossos utilizadores com os mesmos direitos 

que teriam na BCM – o que inclui o empréstimo domiciliário e o acesso a obras de 

consulta restrita (com as devidas ressalvas, claro). Uma iniciativa semelhante foi 

estabelecida entre a BCM e a Biblioteca Nacional de Portugal durante o período de 

tempo em que a sala de leitura desta última se encontrou encerrada temporariamente no 

âmbito da obra de ampliação e remodelação da torre de depósitos (de Outubro de 2010 e 

Setembro de 2011). Neste período os seus utilizadores foram recebidos na BCM como 
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leitores presenciais com os mesmos direitos e deveres dos nossos utilizadores (apenas 

lhes era vedada a requisição domiciliária). 

 

Objetivo 4 – Estabelecer protocolos/parcerias com órgãos de natureza cultural 

A proximidade com outros órgãos ou instituições de natureza cultural permite-

nos estabelecer protocolos/parcerias de forma a “partilharmos” os clientes/utilizadores. 

Organizar uma visita guiada aos Claustros do Mosteiro dos Jerónimos com paragem 

final na BCM com o intuito de dar a conhecer os nossos produtos e serviços. Esta 

iniciativa deve ser reforçada com mostras de bibliografia que complete a temática em 

apreço nos Claustros. Por exemplo e relativamente à peça de teatro em cena 

subordinada ao tema “Camões e Pessoa no Mosteiro dos Jerónimos”
28

, a nossa 

biblioteca podia completar com uma mostra sobre os Lusíadas (a BCM detém várias 

versões da obra e outras tantas sobre aspetos particulares da mesma, como por exemplo, 

a marinharia, a Astronomia, a Ilha dos Amores, a dupla rota de Vasco da Gama, etc.) ou 

sobre a Mensagem de Fernando Pessoa (a biblioteca possui duas edições da obra e uma 

outra sobre o reflexo da pátria na Mensagem). Ou porque não premiar os nossos 

utilizadores mais assíduos com uma entrada gratuita no Museu de Marinha? Ou ainda 

organizar sessões para estudantes no Planetário Calouste Gulbenkian com passagem 

pela BCM. As possibilidades são inúmeras. 

 

Objetivo 5 – Promover a visibilidade da BCM através da Internet 

No que concerne à fácil e rápida disponibilização da informação na Internet, a 

ameaça facilmente se reverte em oportunidade se disponibilizarmos os nossos 

conteúdos na rede. Para além de uma página web apelativa com informação útil, 

pertinente e atualizada, a BCM deve investir na disponibilização de certas obras 

(digitalização das mais consultadas ou de algumas das obras de acesso condicionado, 

com as devidas ressalvas e mediante a obtenção de uma implementação adequada em 

termos informáticos dentro da Marinha), possibilidade de criação de uma área 

personalizada do utilizador, serviço personalizado de mensagens de acordo com o perfil 

do utilizador, alertas para novidades, serviço informativo para recursos, serviços, 

procedimentos, mostras e eventos culturais, entre outras possibilidades, de forma a criar 

                                                           
28

 Ver em: http://www.mosteirojeronimos.pt/pt/index.php?s=noticias&noticia=48#n2 

http://www.mosteirojeronimos.pt/pt/index.php?s=noticias&noticia=48#n2
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no utilizador a consciência da existência dos nossos produtos e serviços (visibilidade da 

organização). 

 

Objetivo 6 – Auscultar os utilizadores virtuais 

Auscultar os utilizadores virtuais através da aplicação de um questionário de 

avaliação da satisfação relativamente ao serviço prestado (atualmente só são aplicados 

presencialmente, em papel). O aumento da frequência de utilizadores também se pode (e 

deve) verificar virtualmente. 

 

META B - COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS 

PRODUTOS E SERVIÇOS DA BCM 

Objetivo 1 – Aprovar o regulamento interno 

Aprovar o regulamento interno, pois é o documento que, para além de contribuir 

para a comunicação, vai sustentar a aplicabilidade da missão da organização que, por 

sua vez, é a base do plano de marketing e, como tal uma das metas mais importantes a 

atingir. Esta questão é de vital importância pois, tal como aponta Maria da Graça Breda 

no seu plano de marketing para os serviços de biblioteca, informação documental e 

museologia (SBIDM) da Universidade de Aveiro, “(…) a promoção (ou comunicação) 

contribui substancialmente para a criação da imagem do próprio serviço;” e que o 

oposto (ausência de comunicação) põe em causa a qualidade dos serviços e dos 

produtos (BREDA, 2012: 84). 

 

Objetivo 2 – Explorar os canais de distribuição da informação 

Explorar ao máximo os canais de distribuição da informação disponibilizados 

pela organização Marinha de Guerra Portuguesa (referidos anteriormente), que são uma 

mais-valia e uma forma gratuita de publicitar os produtos e os serviços da BCM. 

Ferramentas como o Youtube, o Facebook, o Twitter, e o Flickr são uma forma 

inteligente de atingir uma grande variedade de potenciais utilizadores e de manter fiéis 

os reais utilizadores, devido ao alcance e à visibilidade que têm sobretudo entre os mais 

jovens. Por outro lado vão contribuir para a concretização de um dos objetivos da BCM 

que é a difusão da informação constante dos seus fundos bibliográficos de forma a 

satisfazer necessidades (explícitas e implícitas) dos seus reais e potenciais utilizadores 

(tal como descrito na missão, objetivos e valores). 
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Promover a disseminação da informação também através de comunicados de 

imprensa, folhetos, brochuras, vídeos institucionais, publicidade, protocolos com outras 

instituições, entre tantas outras possibilidades. 

Tendo em conta a especificidade dos nossos utilizadores, as mensagens de 

correio eletrónico direcionadas para as suas necessidades informacionais concretas e 

para as novidades da BCM são uma opção válida, tal como refere Daniela Oliveira no 

seu plano de marketing para a Biblioteca do SENAC de Florianópolis (OLIVEIRA, 

2008: 178). Por outro lado, as sugestões dos utilizadores para futuras aquisições são 

fulcrais para tentar manter o acervo atualizado e, ao mesmo tempo, satisfazer as suas 

necessidades específicas e prementes. 

 

Objetivo 3 – Realizar parcerias/protocolos de acordo com os segmentos de 

mercado 

A especialização das temáticas direcciona os serviços da BCM para um público-

alvo muito concreto o que nos leva a realizar parcerias/protocolos com escolas civis, 

Faculdades e estabelecimentos de ensino militar (de todos os quadrantes das Forças 

Armadas). Publicitar e difundir devem ser conceitos a ter em conta. 

Orientar os serviços e produtos para o novo segmento de mercado – os turistas, 

um dos grandes grupos de visitantes do nosso Museu de Marinha (NUNES, 2010: 91-

92) - através de mostras bibliográficas com os “tesouros” da BCM para assim despertar 

este segmento para o riquíssimo acervo da BCM e complementar o seu itinerário, numa 

ótica de parceria entre BCM e Museu de Marinha. Um outro pormenor importante é 

criar a possibilidade de selecionar outra língua (o inglês, por exemplo) como língua de 

diálogo do interface, o que não se verifica presentemente. 

 

Objetivo 4 – divulgar a BCM a nível virtual e analógico 

Criar um blogue para a divulgação virtual da nossa biblioteca, pois tal como 

argumentam Edilson Melo Filho e Alzira Silva no seu trabalho sobre o uso de 

ferramentas de marketing na Biblioteca do Instituto Felipe Kumamoto, “O blog é como 

uma página de notícias ou um jornal que segue a linha do tempo com o relato de um 

fato após o outro”, “Tem ganhado destaque dentre os clientes mais jovens (…) e por 

isso “(…) as unidades de informação precisam usar como uma ação de promoção na 

Internet.” (MELO FILHO & SILVA, 2010: 5). Como vantagens, estas ações de 



86 

 

promoção oferecem ainda, de acordo com estes autores, comodidade, redução de custos 

de impressão e de correio, promovendo as relações sociais, bem como uma 

comunicação em tempo real mais rápida e eficiente. No que à forma analógica diz 

respeito, a promoção será feita através do Boletim Bibliográfico, do contato direto com 

os utilizadores, de brochuras e panfletos informativos, etc. 

 

META C - CREDIBILIDADE, VISIBILIDADE E RECONHECIMENTO NO 

MERCADO 

Objetivo 1 – Criar uma marca 

Trabalhar para construir uma marca que transmita confiança, sabedoria, história 

e valores sólidos (apanágio da instituição Marinha de Guerra Portuguesa), de forma a 

que seja possível aos utilizadores estabeleceram uma ligação entre aquela e a BCM. 

Esta é uma tarefa de grande responsabilidade tendo em conta o peso que tem na 

sociedade portuguesa (e não só) o símbolo da Marinha de Guerra Portuguesa. Tal como 

nos elucida Patrícia Nunes no seu plano de marketing cultural para o Museu de 

Marinha: 

“A imagem, com a qual, se deverá afirmar na sociedade portuguesa é a de uma 

instituição que pretende que cada um de nós reconheça o melhor de nós 

próprios enquanto portugueses, mas também uma instituição que continua a 

lutar por essa aventura, por essa coragem e por essa emoção.” 

(NUNES, 2010: 90). 

 

Neste sentido, lançaremos um repto aos nossos utilizadores (na forma de um 

concurso, por exemplo) para a idealização de um logotipo ou de um slogan para a 

Biblioteca (tal como sugere esta autora no seu plano de marketing). As vantagens, de 

acordo com Kotler e Keller (2006), são, entre outras, uma melhor percepção do 

desempenho do produto, uma maior fidelidade, uma menor vulnerabilidade às acções de 

marketing da concorrência e mais eficácia das comunicações de marketing. 

 

Objetivo 2 – Manter a informação virtual atualizada e diversificada 

Ter o cuidado de manter a informação constante da página Web sempre 

atualizada, a fim de evitar o comprometimento da imagem da organização, a 

desconfiança dos utilizadores, bem como eventuais constrangimentos. A existêcia de 

informação diversificada e direccionada para o público-alvo constitui outra meta de 

importância fulcral. 
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Objetivo 3 – Promover o endomarketing 

Promover o endomarketing ou marketing interno como estratégia, de forma a 

motivar e evitar qualquer tipo de resistências por parte dos funcionários na 

implementação do marketing, pois tal como nos elucidam Alzira da Silva, Elaine 

Moreira e Emeide Duarte “Segundo ele [Kotler], o marketing interno deve preceder o 

externo. Na verdade, não faz sentido prometer serviço excelente antes de preparar os 

funcionários da empresa para fornecê-lo.” (SILVA, MOREIRA & DUARTE, 2000: 2). 

Promover ações de formação no âmbito do atendimento de público e; à semelhança do 

proposto no trabalho das investigadoras referidas anteriormente, seminários ou palestras 

onde, para além de se poderem debater expectativas, anseios e dúvidas acerca dos 

serviços e produtos desenvolvidos pela BCM, sejam também divulgados contributos de 

profissionais da área, relativamente à importância da auto-estima, da esperança, da 

motivação, da valorização pessoal, do envolvimento dos colaboradores e da 

comunicação. Por outro lado, e com vista ao fomento da comunicação interna, devem 

ser promovidas auditorias internas e relatórios anuais. 

 

Objetivo 4 – Aproveitar a especialização dos recursos humanos 

Aproveitar a especialização dos recursos humanos para tirar partido dos seus 

conhecimentos em prol da eficiência e da eficácia da gestão da organização, que, em 

última análise se reflete na sua credibilidade. Tal como alerta Tavares relativamente à 

identidade da organização possível através da existência de uma cultura organizacional, 

“(…) o surgimento dessa identidade só é possível com a permanência das pessoas 

envolvidas no processo” (PIZZINATTO, 2005: 88). Nós acrescentamos que essa 

identidade só é possível quando os colaboradores se sentem realizados e valorizados 

dentro da organização. Estimular a simpatia e pro-atividade dos colaboradores, dentro 

da medida do possível tendo em conta o momento difícil por que passa o país, com 

condições de trabalho favoráveis, formações periódicas e participação na realização das 

metas da organização (para isso envolvê-los na realização das tarefas incluídas no 

plano). 

 

Objetivo 5 – Investir numa página Web 

A elevada procura de informação na Internet constitui um desafio para a BCM 

investir numa página Web. A mudança de paradigma precipitada com o advento da 
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tecnologia e da sociedade de informação leva a que as bibliotecas do século XXI 

transitem de uma forma passiva de estar para uma pro-atividade constante. Queremos 

com isto dizer que a BCM tem que ir ter com os seus utilizadores (reais e potenciais). 

Embora seja evidente o esforço neste sentido - a sua página Web encontra-se em 

renovação à semelhança do que fez a Marinha de Guerra Portuguesa com a imagem do 

seu endereço eletrónico
29

 - o facto de coexistir na página a grafia atualizada
30

 e a grafia 

antiga
31

 não transmite confiança aos utilizadores. Tal como sugere Daniela Oliveira no 

seu plano de marketing, a organização deve “Aumentar o acesso e melhorar a interface 

do site da biblioteca na internet.” (OLIVEIRA, 2008: 183). Para além deste aspeto o 

link “saiba mais sobre a Biblioteca Central de Marinha” nem sempre funciona. No que 

se refere à pesquisa, esta deve ser uma das potencialidades da página em destaque e de 

fácil acesso (coisa que atualmente não acontece). A nosso ver era preferível que a 

substituição da página antiga pela página atual se processasse apenas quando tudo 

estivesse a funcionar na perfeição, de forma atualizada e uniformizada, para não haver 

estes constrangimentos e este logro de informação para o utilizador, o que em última 

análise transmite uma imagem pouco cuidada da instituição, pois tal como refere 

Patrícia Nunes “O dinamismo do site é, na perspectiva de um potencial visitante, o 

dinamismo do próprio Museu.” (NUNES, 2010: 97). Da mesma, forma para os 

utilizadores da BCM, a falta de dinamismo da página virtual representa a inércia da 

nossa organização em conseguir mais e melhor. 

 

Objetivo 6 – Criar uma agenda cultural da BCM 

Criar uma agenda cultural apenas da BCM associando a marca ao produto, em 

vez de a marca identificar uma linha de produtos (a linha da CCM), pois tal como nos 

diz Maria da Graça Breda no seu plano de marketing, “Uma forma de publicitar o 

esforço desenvolvido (…) é a elaboração de uma agenda trimestral ou anual (…)” 

(BREDA, 2012: 85). Ou seja a divulgação dos eventos é uma forma de visibilidade e de 

credibilidade para a organização. Em alternativa, equacionar o aumento da visibilidade 

da BCM na agenda cultural da CCM, dando maior destaque aos nossos eventos. 
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 Ver em: http://www.marinha.pt/pt-pt/Paginas/default.aspx 
30

 Ver em: http://www.marinha.pt/pt-pt/servicos/cultura/Paginas/Biblioteca-Central-Marinha.aspx 
31

 Ver em: http://biblioteca.marinha.pt/PT/Paginas/Home.aspx 

http://www.marinha.pt/pt-pt/Paginas/default.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/servicos/cultura/Paginas/Biblioteca-Central-Marinha.aspx
http://biblioteca.marinha.pt/PT/Paginas/Home.aspx
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META D - VALORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS PRODUTOS 

Objetivo 1 – Contornar o carácter reservado das obras 

Contornar o carácter reservado de muitas das obras à guarda da BCM de várias 

formas – digitalizando algumas, em especial aquelas que não oferecem contratempo em 

termos de Direitos de Autor e mediante a obtenção de uma implementação adequada em 

termos informáticos dentro da Marinha (tendo em conta a racionalização de custos são 

sempre viáveis acordos ou parcerias com determinadas empresas especializadas no 

assunto ou mesmo o recurso a mecenas), orientando os utilizadores para outras 

bibliotecas onde as mesmas existam, solicitando um empréstimo interbibliotecas (no 

caso de ser possível), celebrando acordos com instituições públicas (a Biblioteca 

Nacional, por exemplo) e/ou organizações privadas (nacionais e estrangeiras) que já 

tenham os conteúdos digitalizados e que permitam o seu acesso por intermédio dos 

nossos terminais ou mesmo através de acordos com diretórios de assinatura 

mensal/anual (à semelhança do que se faz, por exemplo na Universidade de Lisboa 

relativamente a publicações periódicas e/ou plataformas de pesquisa –Web of Science
32

, 

b-on
33

, JStor
34

, ULRICH
35

, entre outros). 

 

Objetivo 2 – Celebrar mais protocolos/parcerias e recorrer ao mecenato 

A escassez de verbas é uma realidade que se arrasta há alguns anos, embora se 

tenha vindo a agudizar. No entanto, e apesar de tudo, a missão da BCM tem sido sempre 

cumprida. Para isso tem contribuído a boa vontade e a habilidade na gestão estratégica 

de todos os envolvidos. A meta será o estabelecimento de um maior número de 

protocolos e parcerias com instituições públicas e privadas, bem como recorrer ao 

mecenato ou mesmo ao trabalho voluntário. A questão do mecenato está amplamente 

difundida no plano de marketing de Patrícia Nunes, que enumera como vantagens o 

auxílio financeiro e a visibilidade para as organizações envolvidas, mas também 

benefícios fiscais (NUNES, 2010: 96). Para além da partilha de recursos e de 

responsabilidades e da redução de custos, esta iniciativa promove a visibilidade da 

organização, a expansão de recursos e a possibilidade de investir em serviços e produtos 

adaptados ao perfil do utilizador. Veja-se o caso da Biblioteca do Parque Nacional, na 

                                                           
32

 Ver em: http://wokinfo.com/ 
33

 Ver em: http://www.b-on.pt/ 
34

 Ver em: http://www.jstor.org/ 
35

 Ver em: http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login 

http://wokinfo.com/
http://www.b-on.pt/
http://www.jstor.org/
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
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Noruega (National Park Library)
36

 que, para além de se envolver em projetos com a 

comunidade local (auscultando as suas necessidades), estabelece parcerias com 

empresas de turismo, hotéis, cabanas de montanha e quintas, numa intensa 

cumplicidade a nível de marketing. 

 

Objetivo 3 – alugar o espaço exterior 

O aluguer do espaço exterior para eventos particulares, como já aconteceu no 

passado, embora com pouca frequência, constitui outra forma de valorização da BCM. 

As receitas arrecadadas iriam de certa forma compensar os cortes orçamentais e permitir 

a realização de certas atividades, bem como valorizar a organização e promover a sua 

visibilidade. 

 

Objetivo 4 – Promover campanhas para difusão do acervo 

Tendo em conta o grau de iliteracia da população e a redução de utilizadores 

verificada ultimamente, resta-nos promover campanhas para dar a conhecer o seu 

acervo e para cativar os públicos. Mais uma vez temos como exemplo os países 

escandinavos, e neste caso concreto, a Noruega
37

, que apesar do seu avanço em termos 

de literacia, não descura as campanhas e continua a incentivar à leitura. Este projeto é 

composto por vários segmentos, direcionados para públicos específicos e diferenciados. 

Para além da preocupação em lutar contra a iliteracia, observa-se a união de esforços 

entre as várias entidades envolvidas (públicas e privadas). Outro exemplo, desta feita 

nacional, pode ser avaliado no trabalho apresentado na 2ª Conferência Internacional 

Bibliotecas para a Vida: Bibliotecas e Leitura, que decorreu em Évora em 2009 

(MEDEIROS & SALGADO, 2010: 592). Neste trabalho as autoras chamam a atenção 

para a importância das Tecnologias da Informação e Comunicação como instrumento 

promocional. Ainda neste âmbito, é de extrema importância manter as 

palestras/conferências que outrora se realizaram na BCM, com a participação de 

oradores sobre determinada temática e a disponibilidade para o debate, tal como 

defendem Ednéia Rocha, Márcia Silva e Margareth Maia na sua estratégia de marketing 

em unidades de informação, para a promoção de produtos e serviços (ROCHA, SILVA 

& MAIA, 2012: 355). Propomos também, relativamente a este intento, a criação de uma 

                                                           
36

 Ver em: http://slq.nu/?article=norway-the-national-park-library-in-the-local-community 
37

 Ver em: http://www.readingworldwide.com/index.php?id=8852 

http://slq.nu/?article=norway-the-national-park-library-in-the-local-community
http://www.readingworldwide.com/index.php?id=8852
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Feira do Livro, em colaboração com a Junta de Freguesia de Belém (com quem 

possuímos relações bastante cordiais) personificada pela Biblioteca Municipal de 

Belém, por exemplo, ou com algumas editoras e/ou alfarrabistas com quem 

trabalhamos, no sentido de expormos algumas obras e distribuirmos brochuras 

informativas e até mesmo o nosso boletim bibliográfico, a fim de darmos a conhecer os 

nossos produtos e serviços e dessa forma “recrutarmos” utilizadores. 

 

Objetivo 5 – promover campanhas para difusão da localização geográfica 

A localização geográfica é um fator a valorizar não só pelo público que atrai (já 

referido anteriormente) como pela zona envolvente que propicia um bem-estar acrescido 

aos utilizadores. O fato da BCM não estar inserida no centro da cidade de Lisboa, 

proporciona uma sensação inigualável de calma e sossego a quem a visita. Este facto 

deve ser amplamente publicitado com referência aos monumentos situados na 

envolvência e cuja perspetiva de visita pode ser uma mais-valia para a BCM na medida 

em que o utilizador pode, no mesmo dia, frequentar a biblioteca e visitar os museus, o 

Planetário ou os Claustros. Por outro lado, a área exterior do edifício poderia ser 

aproveitada para zona de lazer, conjugando a arquitetura dos edifícios com a arquitetura 

paisagística. Uma vez que este espaço é comum à BCM, ao Museu Nacional de 

Arqueologia e ao Museu de Marinha, os esforços e a gestão conjunta (incluindo a 

partilha de custos) poderiam resultar numa agradável zona ajardinada, com esplanada(s) 

onde um fluxo comum de clientes/utilizadores partilharia os vários espaços culturais.  

 

5.2 Público-alvo 

Tal como apurado anteriormente o público alvo da BCM é constituído 

essencialmente por militares, investigadores, docentes e alunos, mas também por 

turistas (o novo segmento de mercado), é detentor de um elevado grau de habilitações 

literárias e académicas (Licenciatura, Mestrado, Doutoramento), pertence a um nível 

socioeconómico elevado (em termos gerais), o género varia entre o feminino e o 

masculino com predominância do masculino e a faixa etária é bastante alargada pois 

situa-se entre os 20 e os 75 anos. Os seus interesses informacionais enquadram-se nas 

temáticas do nosso acervo (essencialmente História, Descobrimentos Portugueses, 

Marinha, Colónias, Guerra de África, Astronomia, entre outras). 
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5.3 Estratégias 

As estratégias passam, em primeiro lugar, por direcionar as ações aos 

segmentos-alvo que, no caso da BCM, são o seu público-alvo (militares, investigadores, 

professores e estudantes), o novo segmento de mercado (os turistas), os utilizadores 

internos (funcionários) e os concorrentes. 

Em segundo lugar, identificar os produtos e serviços com os quais a BCM vai 

concorrer – uma prestação de serviços analógica e digital, assim como produtos como 

mostras bibliográficas, exposições temporárias, itinerários culturais e boletim 

bibliográfico. Ainda no que concerne a este assunto, é imperioso considerar a página na 

Internet interativa com ligação direta a outras instituições - no caso concreto referimo-

nos ao Arquivo Histórico Ultramarino
38

 e aos seus links ao Arquivo Científico Tropical, 

Jardim Botânico Tropical, Centro de História, entre outros -, blogues (por exemplo o 

Blogue História Lusófona do Arquivo Histórico Ultramarino) e o seu horário de 

abertura ao público ininterrupto e pós laborar – de 2ª a 6ª feira das 13h15m às 19h15m. 

Relativamente à Biblioteca do Instituto de Higiene e Medicina Tropical temos 

forçosamente que considerar, por exemplo, a permissão disponibilizada para o acesso a 

redes nacionais e estrangeiras (via Internet) para o desenvolvimento e difusão da 

investigação em áreas relacionadas com aquele organismo
39

. A Biblioteca Nacional, por 

sua vez, oferece o serviço de coleções digitalizadas (Biblioteca Digital) em termos de 

livros, publicações periódicas, iconografia, cartografia, partituras e espólios, com a 

possibilidade de efetuar o download livremente a partir de qualquer computador (cópia 

pública) ou apenas a partir das próprias instalações da biblioteca (cópia interna)
40

. 

Trata-se de um importante contributo relativamente à disseminação e ao livre acesso da 

informação, o qual a BCM dificilmente conseguirá igualar. 

Por último dar especial atenção à comunicação dos distintos benefícios dos 

serviços e produtos por nós oferecidos e o que diferencia a BCM dos seus concorrentes 

– as obras únicas, de valor histórico e patrimonial incalculável, bem como a sua situação 

geográfica privilegiada, são as principais mais-valias.  
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 Ver em: http://www2.iict.pt/?idc=100 
39

 Ver em: http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=investigacao&subpage=redes&m2=65 e em 

http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ihmt&subpage=biblioteca 
40

 Ver em: http://purl.pt/index/geral/PT/index.html 

http://www2.iict.pt/?idc=100
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=investigacao&subpage=redes&m2=65
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ihmt&subpage=biblioteca
http://purl.pt/index/geral/PT/index.html
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5.4 O marketing mix 

5.4.1 O produto (e os serviços) 

A BCM oferece aos seus utilizadores uma base de dados bibliográficos, um 

boletim bibliográfico com as novidades, as exposições temporárias, os itinerários 

culturais e as mostras bibliográficas. Pretende-se o seu desenvolvimento e incremento, 

bem como a criação de novos produtos (ou a remodelação dos já existentes) 

direcionados para a especificidade do nosso público-alvo e do novo segmento de 

mercado (os turistas). 

Referimo-nos à oportunidade de utilizar o inglês como língua do diálogo do 

interface, de realizar visitas guiadas (mediante inscrição prévia) para estrangeiros e para 

escolas ou mesmo para a camada mais idosa da nossa população, tal como explicitado 

na estratégia de marketing elaborada e apresentada no trabalho de duas bibliotecárias 

sobre a Biblioteca do Campo Arqueológico de Mértola (MEDEIROS & SALGADO, 

2010: 590-595). A edição de uma agenda só da BCM (e não apenas as informações 

partilhadas na agenda cultural da CCM), informando acerca de toda a atividade cultural 

disponibilizada ou a disponibilizar pela biblioteca será uma boa estratégia, pois ajudará 

a consolidar a imagem da BCM (associar a marca ao produto em vez da marca 

identificar uma linha de produtos – atualmente o produto da BCM pertence a uma linha 

de produtos da CCM). Criar inquéritos online para auscultar os utilizadores virtuais é 

essencial para conhecer esta vertente do nosso público-alvo. Pois tal como refere 

Daniela Oliveira no seu plano de marketing para a biblioteca do SENAC de 

Florianópolis “(…) nada mais fiel que consultar o próprio cliente pois somente ele pode 

fornecer o feedback necessário para a avaliação do nível de excelência dos serviços 

prestados por uma organização.” (OLIVEIRA, 2008: 178). Na mesma lógica de 

raciocínio, criar um blogue que permita aos utilizadores falarem com os bibliotecários 

acerca dos mais variados assuntos e de forma informal ao estilo das redes sociais.  

 

5.4.2 O preço 

Tendo em conta que teoricamente o preço a ser definido deve ser o que 

maximiza o lucro e que em prestação de serviços a nível das bibliotecas não há, em 

princípio, lugar ao aspeto fiduciário (e neste aspeto a IFLA tem demonstrado a 
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importância da gratuitidade dos serviços
41

), o preço, no caso da BCM, corresponde ao 

valor acrescentado para o utilizador. 

Esta mais valia está relacionada com a dinâmica da procura (nos meses de verão 

a BCM é procurada por mais turistas comparativamente ao período de inverno), com os 

fornecedores (os mais vantajosos para as necessidades dos nossos utilizadores), com as 

condições económicas (esta é uma altura particularmente delicada em termos de verbas 

destinadas à cultura e, como tal, há necessidade de encontrar soluções alternativas como 

as parcerias, os acordos, o mecenato, as ofertas, etc.), com as restrições legais (como o 

Direito de Autor, por exemplo), com as considerações éticas e com a concorrência (que 

pode, e deve, facilmente ser revertida em parcerias várias e, como tal, um valor 

acrescentado para os nossos utilizadores). 

Em resumo, cabe à BCM apostar nas temáticas adequadas às oportunidades dos 

fluxos turísticos e nos produtos e serviços adequados (tendo em conta os diferentes 

segmentos de mercado que nos procuram nas várias alturas do ano), em fornecedores 

que facilitam os pagamentos fracionados ou a médio prazo e que possuem as temáticas 

do nosso interesse, em parcerias, protocolos, no mecenato e na rentabilização do espaço 

exterior como forma de minimizar os cortes orçamentais, bem como a partilha de 

recursos e de utilizadores com os nossos concorrentes/parceiros. 

Por outro lado, a nível interno, apostar na redução de custos sem colocar em 

causa a qualidade dos produtos e dos serviços prestados (basta para isso reorganizar o 

que está feito e cortar o que não é usado ou simplesmente direcionar para as 

necessidades específicas dos utilizadores, bem como recorrer à mão-de-obra 

especializada interna, da marinha e mesmo da própria BCM), cumprir os objetivos da 

organização (mas para isso é necessário aprovar o regulamento interno) e obter a 

diferenciação dos nossos produtos e serviços (para isso contribuirá a construção de uma 

marca ou logotipo e a correta utilização dos canais de distribuição). 

 

5.4.3 Distribuição 

Os canais de distribuição são os responsáveis pela maior parte do 

relacionamento e do contato da organização com os utilizadores. Neste sentido, convém 

haver uma boa seleção no sentido de se utilizarem os melhores e os mais eficazes 
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 Ver no capítulo “Financiamento, legislação e redes” em: http://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/port.htm 

http://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/port.htm
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canais, tendo em conta o que se pretende. De acordo com a opinião de Kotler (2006: 

464), canais de marketing são “(…) conjunto de organizações interdependentes, 

envolvidas no processo de disponibilização de um produto ou serviço para uso ou 

consumo”. Lendrevi, Lindon e Rodrigues, por seu turno, dizem-nos que “Distribuir 

produtos é entregá-los no local certo, em quantidade suficiente, com as características 

pretendidas, no momento certo e com os serviços necessários à sua venda, consumo e 

nalguns casos manutenção” (1995: 241). Por outro lado, e ainda na opinião destes 

autores, as funções da distribuição dividem-se em dois tipos principais – a distribuição 

física e os serviços – tendo como objetivo “melhorar a eficácia do conjunto”, que em 

última análise se traduzirá “em preços mais baixos para o consumidor, em maior 

volume de vendas (…) ou numa oferta mais diversificada e num melhor serviço para os 

consumidores.” (IBIDEM: 246). 

No que toca às organizações sem fins lucrativos e, mais concretamente às 

bibliotecas, as principais preocupações de um gestor devem basear-se em três questões 

fulcrais: atração de utilizadores, capacidade de fidelizar utilizadores e formas de 

incrementar as utilizações dos serviços e dos produtos da biblioteca. 

Neste sentido, a atração de utilizadores e o incremento da utilização de produtos 

e serviços da BCM devem ser desenvolvidos através de um planeamento de marketing 

que vise o aumento de utilizadores e o aumento do consumo, nomeadamente promoções 

(ofertar os utilizadores mais assíduos com entradas grátis no nosso Museu da Marinha 

ou elaborar um desdobrável promocional como “guia do utilizador” tal como 

aconselham Filipa Medeiros e Maria Armanda Salgado no plano de marketing para o 

estudo de caso da Biblioteca do Campo Arqueológico de Mértola (MEDEIROS & 

SALGADO, 2010: 590)), campanhas (os grupos de estudantes que frequentem sessões 

no Planetário Calouste Gulbenkian terão oportunidade de visitar a BCM e de ter acesso 

a obras previamente selecionadas e intimamente ligadas a temáticas como Astrologia, 

Astronomia, Astrolábio, entre outras, ou os visitantes dos Claustros do Mosteiro dos 

Jerónimos terão oportunidade de complementar as mostras temáticas em curso com a 

consulta de obras da BCM cuja temática está intrinsecamente ligada) e da comunicação 

da informação para o exterior através das redes sociais, da página da Internet da 

biblioteca e de panfletos cirurgicamente distribuídos em locais como a Biblioteca 

Nacional, a Biblioteca do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, o Arquivo Histórico 

Ultramarino, o Planetário Calouste Gulbenkian, o Museu da Marinha, o Museu de 
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Arqueologia ou os Claustros do Mosteiro dos Jerónimos, à semelhança do que sugerem 

as mesmas autoras do estudo de caso referido anteriormente que, no caso concreto os 

distribuíram pelas caixas de correio dos habitantes do Concelho de Mértola (IBIDEM: 

590). Sendo a BCM uma biblioteca que atrai utilizadores de todo o país e até mesmo do 

estrangeiro, faz mais sentido distribuir os panfletos em locais que pela sua 

especificidade têm utilizadores/clientes oriundos de locais variados e não apenas da 

freguesia de Belém ou mesmo do Concelho de Lisboa. No que toca à fidelização dos 

utilizadores, para além do trato cordial, da disponibilização para satisfazer as suas 

necessidades e do tratamento personalizado, cabe à BCM apostar no incremento da 

confiança através da criação de uma marca ou logotipo e da criação de uma página na 

Internet com informação atualizada, fidedigna, diversificada e direcionada para o seu 

público-alvo (o que procura as suas temáticas e os turistas), mas também para os 

potenciais utilizadores (os que ainda não conhecem a biblioteca mas que, dependendo 

da informação publicitada, podem vir a ser utilizadores), tal como sugerem Medeiros e 

Salgado (2010: 591, 594). 

 

5.4.4 Comunicação 

Os instrumentos ao alcance da comunicação são, de acordo com Jacques 

Lendrevie, a publicidade, a promoção, as relações públicas, a força de vendas e o 

merchandising, entre outros, constituindo-se mais ou menos eficazes de acordo com 

“(…) o tipo de produtos a promover, a natureza do objectivo a atingir, a distribuição a 

utilizar ou a importância do orçamento disponível.” (LENDREVIE, et al., 1995: 319). 

Porque “Não chega fazer um bom produto sem o dar a conhecer e sem o valorizar. É o 

objectivo do sistema de comunicação (…) alcançar e convencer o mercado por si 

visado” (IBIDEM: 319). O segredo está, pois, na escolha acertada do mix possível 

relativamente a determinadas técnicas a usar (tanto a nível interno como a nível externo 

à organização). 

Proceder à comunicação da informação tendo em consideração a definição do 

público-alvo, dos objetivos e da estratégia de comunicação, das ações a desenvolver, 

dos critérios de avaliação e da proposta de mensagem. 

Neste contexto, parece-nos que devemos comunicar com o nosso público-alvo 

de forma a convencê-lo de que os nossos serviços e os nossos produtos possuem grande 
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qualidade e que têm maior capacidade de satisfazer as suas necessidades quando 

comparados com as outras organizações. 

A primeira forma de o fazer é através do contato pessoal – uma das “faces” da 

organização está no atendimento presencial, no primeiro contato do utilizador com o 

funcionário. É pois extremamente importante que este último esteja alerta e sensível 

para esta realidade – ele é o representante, o porta-voz da organização e, como tal, deve 

esforçar-se por transmitir a melhor imagem possível. Deve adotar uma atitude proactiva, 

divulgando e valorizando os produtos e serviços da biblioteca, pois tal como assinala 

Maria da Graça Breda no seu plano de marketing, “A função de relações públicas (…) 

pode ser desempenhada pelo próprio colaborador quando interage com os utilizadores, 

cumprindo um propósito de divulgação dos serviços (…)” (BREDA, 2012: 87). Ainda 

de acordo com esta autora, apesar destas pessoas não possuírem qualquer formação em 

técnicas de marketing, elas influenciam a satisfação dos consumidores e o seu futuro 

comportamento. 

A segunda “face” da organização está sem dúvida na Internet. A página da 

biblioteca na Internet tem, pois, que conter toda a informação de uma forma organizada 

e dirigida para os vários segmentos de mercado. Não nos devemos esquecer, claro, que 

é impreterível que a informação seja direcionada para os interesses específicos do 

público-alvo, diversificada e atualizada – área personalizada do utilizador, novidades, 

possibilidade de registar sugestões/reclamações, informação bilingue (português e 

inglês), visita virtual guiada à biblioteca. 

Estas duas “faces” da organização fazem uso do que Jacques Lendrevie 

considera como “comunicar para vender” (LENDREVIE, et al., 1995: 333) – vender os 

produtos e os serviços da BCM. 

Por último, e não menos importante, a comunicação interna – reuniões, mails, 

apresentação de sugestões e/ou pontos de vista, auditorias, controlos – que visa 

“comunicar para partilhar valores e interesses comuns” (IBIDEM: 333). 

Estas várias formas (mix) de comunicação pretendem promover os produtos, os 

serviços e a organização, mas também favorecer a adesão, a cooperação e o sentimento 

de pertença dentro da organização e entre os seus vários parceiros e público-alvo 

(IBIDEM: 333). 

Relativamente às ferramentas para colocar em prática a comunicação, julgamos 

como adequadas para a nossa organização: 
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A - A publicidade – faz sonhar, atribui interesse às marcas, cria notoriedade de 

forma rápida e constrói uma imagem de forma lenta. “(…) é apenas um dos meios de 

um dispositivo comercial” (IBIDEM: 338). Assim, consideramos a publicidade direta, 

através de mensagens para o endereço de correio eletrónico dos utilizadores, bem como 

a publicidade através dos meios de comunicação social ao nosso dispor – a Marinha Tv, 

as redes sociais – e ainda através da televisão e da imprensa (relativamente a estes 

últimos com o apoio do mecenato, tendo em conta o elevado custo inerente). A 

possibilidade da marca BCM ser recomendada por outras instituições em campanhas de 

publicidade como uma parceira, será também uma mais-valia – por exemplo uma 

Universidade recomendar a BCM como biblioteca particularmente relevante em 

determinadas áreas, tendo em conta o seu acervo e a sua ligação à Marinha de Guerra 

Portuguesa. Este é um exemplo seguido há algum tempo por outras marcas, como por 

exemplo o Skip (detergente), que é recomendado por determinadas marcas de máquinas 

de lavar roupa. 

B - As relações públicas – tendo em conta que as diversas formas de 

comunicação permitem a formação de opiniões e a expressão de juízos de valor sobre 

determinados acontecimentos ou factos (opinião pública), torna-se vital para a 

sobrevivência e competitividade da organização a sua adaptação ao meio envolvente 

através de uma relação de comunicação efetiva com os seus públicos, de forma a 

identificar as suas necessidades, fornecer-lhes informações relevantes e assim promover 

opiniões positivas a respeito daquela (IBIDEM: 361-362). Desta forma, existem dois 

tipos de público a considerar: o interno e o externo. Relativamente ao primeiro a BCM 

deverá, por exemplo, promover a criação de um clube de funcionários para socialização 

nas horas de folga e diversificação de atividades e interesses, alargado às suas famílias, 

como por exemplo, acampamento, visitas a vários pontos do país, peddy-paper, entre 

inúmeras possibilidades; insistir na promoção do acolhimento e a integração dos 

trabalhadores (como tem feito até aqui); fomentar reuniões periódicas para expor ideias, 

anseios e receios. No que diz respeito ao público externo, promover a realização de 

colóquios e seminários com temáticas selecionadas de acordo com a segmentação de 

mercado, concurso para promover a criação de uma marca ou logotipo para a BCM, 

convite de determinadas individualidades individuais e/ou coletivas para eventos 

relevantes (como por exemplo para um seminário dedicado ao tema dos 

Descobrimentos e Expansão Portuguesas, seria uma mais-valia a presença do Professor 
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Doutor Luís Adão da Fonseca
42

 como orador; no lançamento de livros editados pela 

nossa Comissão Cultural seria uma oportunidade de relações públicas o convite a 

editoras comerciais como a D. Quixote, a ASA, a Texto Editora, a Casa das Letras, a 

Caminho, entre tantas outras). A este propósito as autoras já referidas anteriormente 

sugerem como estratégia a efetivação de parcerias com livrarias e editoras no sentido de 

realização de eventos, como por exemplo a presença de escritores para o lançamento de 

livros (ROCHA, SILVA & MAIA: 355), no sentido de dar a conhecer o manancial de 

informação existente na nossa biblioteca que pode inspirar as melhores obras de ficção e 

não só, bem como funcionar como base de pesquisa para os autores de livros escolares. 

Outras iniciativas passam pela criação de uma feira do livro anual, relatórios anuais 

detalhados sobre as atividades e os produtos desenvolvidos, brochuras e folhetos 

informativos, artigos em revistas (como já tem acontecido – o nosso bibliotecário 

escreve esporadicamente para a Revista da Armada. É preciso diversificar o tipo de 

revista e de jornal) e, finalmente conseguir patrocínios que deem a conhecer a marca da 

BCM. 

 

5.5. Implementação do plano de marketing 

A implementação do plano pretende executar as estratégias idealizadas 

anteriormente de forma a assegurar a realização dos objetivos, de acordo com a análise 

SWOT efetuada. A implementação será levada a cabo através de um plano de ação a 

partir do uso eficiente dos recursos (tentando tirar proveito do que já existe), elaborado 

sob a nossa responsabilidade, com a participação de toda a equipa da biblioteca 

(Diretor, chefe e funcionários), bem como dos utilizadores, com início das atividades 

previsto para Janeiro de 2015 e término no final do ano de 2017, porque tal como nos 

elucida Jovenilda Santos “O plano ideal identifica as tarefas mais importantes a realizar, 

durante um período de um a três anos. Afirma Kotler (1978) que a maioria das empresas 

tem constatado que o planejamento participativo e de longo prazo é o mais eficaz, por 

envolver a alta administração e os níveis administrativos mais baixos.” (SANTOS, 

2012: 62). 

                                                           
42

 Professor Catedrático com formação em História e ligação à Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos. Ver o seu C.V. em: 

http://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/CVAdao.pdf 

http://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/CVAdao.pdf
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5.5.1 Plano de ação 

 

5.5.1.1 Meta A: Aumento da frequência dos utilizadores 

5.5.1.1.1 Objetivos 

 

Ações Responsável 

Custo 

estimado 

(Total) 

Prazo de 

execução 

Recursos materiais/tecnológicos 

necessários 

Alteração do horário de atendimento – horário ininterrupto das 

9h30m às 17h30  

Chefe da BCM 0 Euros Janeiro de 2015 Papel, toner, computador, impressora 

Instalação de 2 terminais informáticos na sala de leitura com acesso 

à Internet (para pesquisas) 

Chefe da BCM 

e Informática 

responsável 

1.000 Euros Janeiro ou 

Fevereiro de 

2015 

2 CPU’s, 2 écrans, 2 teclados, cabos, 

software, ligação à rede 

Estabelecimento de protocolos vários com as instituições 

concorrentes 

Chefe da BCM 0 Euros De Abril a 

Junho de 2015. 

Renovar todos 

os anos. 

Procurar novos 

protocolos todos 

os anos (de 

Abril a Junho) 

Telefone, computador, conta de correio 

eletrónico 
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Ações Responsável 

Custo 

estimado 

(Total) 

Prazo de 

execução 

Recursos materiais/tecnológicos 

necessários 

Intercâmbio de utilizadores com outras instituições culturais, 

nomeadamente os Claustros do Mosteiro dos Jerónimos, o Museu de 

Arqueologia, o Museu de Marinha e o Planetário Calouste 

Gulbenkian 

Chefe da BCM e 1 

ATA 

0 Euros Sempre que 

possível – está 

dependente do 

programa destas 

organizações 

As nossas instalações 

Atualização e diversificação da página da Internet com urgência, 

direcionando os serviços e os produtos para o público-alvo (em 

português e Inglês), bem como inclusão de um questionário de 

satisfação online, um blogue, sugestões, área personalizada do 

utilizador, serviço de mensagens de acordo com o perfil do 

utilizador, alertas para novidades, etc. 

Técnicos da 

Marinha – DITIC e 

Chefe da BCM 

0 Euros De Janeiro a 

Abril de 2015, 

com 

atualizações 

mensais até 

2017 

Recursos disponibilizados pela DITIC. 

Computador e conta de correio eletrónico 

para comunicação entre aquele 

departamento e o chefe da BCM 

Digitalização de algumas obras reservadas, tais como cartas 

pessoais, postais e folhas soltas, em virtude de ser material passível 

de ser digitalizado num scanner normal, disponível nas nossas 

instalações 

ATA 300 Euros De Junho a 

Dezembro de 

2015 

Computador, scanner, aplicação informática 

própria, impressora, aplicação informática 

para armazenar dados 

Contato com mecenas que suportem os custos da digitalização das 

restantes obras reservadas ou parte delas 

Diretor da BCM e 

Chefe da BCM 

0 Euros Janeiro a 

Dezembro de 

2015 

Telefone, computador, conta de correio 

eletrónico 
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Ações Responsável 

Custo 

estimado 

(Total) 

Prazo de 

execução 

Recursos materiais/tecnológicos 

necessários 

Realização de contrato com empresa na área da digitalização 

bibliográfica e respetiva digitalização das obras 

Diretor da BCM e 

Chefe da BCM 

50.000 

Euros43 

Janeiro de 2016 

a Dezembro de 

2017 

Telefone, computador, conta de correio 

eletrónico 

 

 

5.5.1.2 Meta B: Comunicação, divulgação e promoção dos produtos e serviços da BCM 

5.5.1.2.1 Objetivos 

 

Ações Responsável 

Custo 

estimado 

(Total) 

Prazo de 

execução 

Recursos materiais/tecnológicos 

necessários 

Aprovação do Regulamento Interno Diretor da BCM 0 Euros Até final de 

Janeiro de 2015 

Papel, toner, computador, impressora 

Utilização dos canais de distribuição da informação da Marinha – 

Youtube, Facebook, Twitter e Flickr para divulgar serviços e 

produtos 

ATA 0 Euros Implementação 

de Janeiro a 

Março de 2015. 

Atualizações 

Computador, ligação à Internet 

                                                           
43

 Este seria o custo estimado para a digitalização propriamente dita de parte das obras mencionadas, suportado pelo mecenato. 
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Ações Responsável 

Custo 

estimado 

(Total) 

Prazo de 

execução 

Recursos materiais/tecnológicos 

necessários 

semanais 

Realização e distribuição de folhetos e brochuras promocionais junto 

das instituições concorrentes e das instituições próximas 

(mencionadas anteriormente) - impressão local de 500 exemplares, 

para os 3 anos 

ATA 50 

Euro/total 

para os 3 

anos 

De Março a 

Abril de 2015. 

Repetir todos os 

anos 

Papel, toner, computador, processador de 

texto, impressora 

Elaboração de brochuras, do Boletim Bibliográfico e da Agenda 

Cultural em inglês – custo de impressão gráfica 

2TEN TSN (LING) 500 

Euros/Ano 

Trimestralmente 

durante os anos 

de 2015, 2016 e 

2017 

Computador, processador de texto, ligação à 

Internet, conta de correio eletrónico 

Elaboração e distribuição do “guia do utilizador” em português e 

inglês – impressão local de 500 exemplares, para os 3 anos 

ATA e 2TEN TSN 

(LING) 

50 

Euros/total 

para os 3 

anos 

Janeiro de 2015. 

Para distribuir 

durante os 3 

anos 

Papel, toner, computador, processador de 

texto, impressora 

Criação de mensagens de correio eletrónico de acordo com o perfil 

dos utilizadores e com alertas para novidades 

ATA 0 Euros Sempre que se 

justifique 

Computador, ligação à Internet, processador 

de texto e conta de correio eletrónico 

Criação de parcerias/protocolos com escolas civis, Faculdades e 

estabelecimentos de ensino militar, de forma a dar a conhecer os 

Diretor da BCM e 

Chefe da BCM 

0 Euros No início do 

ano letivo de 

2015/2016. 

Computador, ligação à Internet, processador 

de texto, conta de correio eletrónico e 
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Ações Responsável 

Custo 

estimado 

(Total) 

Prazo de 

execução 

Recursos materiais/tecnológicos 

necessários 

produtos e serviços da BCM Renovar e/ou 

criar novas 

parcerias/protoc

olos todos os 

anos 

telefone 

Mostras bibliográficas em inglês dirigidas a turistas – os tesouros da 

BCM 

Diretor da BCM, 

Chefe da BCM e 1 

ATA 

0 Euros Junho, Julho, 

Agosto e 

Setembro de 

2015, 2016 e 

2017 

As nossas instalações 

Visitas guiadas dirigidas a estudantes/escolas Diretor da BCM, 

Chefe da BCM e 1 

ATA 

0 Euros Fevereiro, 

Maio, e Outubro 

dos anos de 

2015, 2016 e 

2017 

As nossas instalações 

Criação de um blogue Chefe da BCM e 

DITIC 

0 Euros De Janeiro a 

Abril de 2015 

Computador, ligação à Internet, ferramentas 

de gestão 

Introdução da língua inglesa como língua de diálogo do interface Chefe da BCM e 

MindPrisma 

1000 Euros Fevereiro de 

2015 

Computador, software Pacwin 

Criar um acordo de publicidade em televisão com a Faculdade de Diretor da BCM e 20.000 No início dos Telefone, computador com acesso a conta 
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Ações Responsável 

Custo 

estimado 

(Total) 

Prazo de 

execução 

Recursos materiais/tecnológicos 

necessários 

Letras da Universidade de Lisboa (ou outras) no sentido desta 

recomendar aos seus alunos a BCM como biblioteca particularmente 

relevante para a área de História e História dos Descobrimentos, por 

exemplo 

Chefe da BCM Euros/Ano anos letivos de 

2015, 2016 e 

2017 

de correio eletrónico 

Organizar lançamento de livros da Comissão Cultural com a 

presença de editoras comerciais como a D. Quixote, a ASA, a Texto 

Editora, a Casa das Letras ou a Caminho (entre outras) - organização 

do evento, envio de convites por e-mail e distribuição de panfletos 

Diretor da BCM e 

Chefe da BCM 

300 

Euros/Ano 

2 vezes por ano Sala, cadeiras, microfone, sistema de som, 

projetor, tela, águas, papel, toner, 

computador e impressora 

 

5.5.1.3 Meta C: Credibilidade, visibilidade e reconhecimento no mercado 

5.5.1.3.1 Objetivos 

 

Ações Responsável 

Custo 

estimado 

(Total) 

Prazo de 

execução 

Recursos materiais/tecnológicos 

necessários 

Criação de uma marca para a BCM, através de concurso dirigido aos 

utilizadores – custo com inscrição da patente 

Utilizadores 150 Euros De Janeiro a 

Dezembro de 

2015 

Computador, ligação à Internet 
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Ações Responsável 

Custo 

estimado 

(Total) 

Prazo de 

execução 

Recursos materiais/tecnológicos 

necessários 

Ações de formação no âmbito do atendimento de público BAD 336 Euros44 2 dias a agendar 

para 2015, de 

acordo com 

calendarização 

da BAD para 

2014 

São fornecidos pela entidade que presta o 

serviço – a BAD 

Pequenas ações de formação dirigidas aos utilizadores no sentido de 

promover a sua autossuficiência no manuseamento das bases de 

dados bibliográficas (da que existe e das que virão, eventualmente, a 

existir) 

ATA 0 Euros Sempre que 

surja a 

necessidade 

Computador, software PacWin 

Seminários (3 por ano) com palestras e debates direcionados para o 

público interno em particular, e para os profissionais de 

biblioteconomia, em geral, na sala de leitura da BCM – organização 

do evento, envio de convites por e-mail e panfletos (estes últimos 

deixados noutras bibliotecas/centros de informação). Os assuntos 

devem ir variando mas sempre dentro do grande tema das Ciências 

da Informação e Documentação 

Chefe da BCM 

e 

1 ATA 

300 

Euros/Ano 

Janeiro, Junho e 

Novembro de 

cada ano de 

2015, 2016 e 

2017 

Sala, cadeiras, microfone, sistema de som, 

projetor, tela, águas, papel, toner, 

computador e impressora 

Aumentar a comunicação interna através de circulares (via correio 

eletrónico) e reuniões periódicas 

Diretor da BCM, 

Chefe da BCM e 

0 Euros Mensalmente Computador, ligação à Internet, conta de 

correio eletrónico, sala, cadeiras, mesas 

                                                           
44

 De acordo com preçário para o ano de 2014 – 112 Euros X 3 funcionárias. Ver em: http://www.apbad.pt/Downloads/formacao/Sede/CR_S09.pdf 

http://www.apbad.pt/Downloads/formacao/Sede/CR_S09.pdf
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Ações Responsável 

Custo 

estimado 

(Total) 

Prazo de 

execução 

Recursos materiais/tecnológicos 

necessários 

ATA 

Promover a implementação de auditorias internas e relatórios anuais, 

com vista à comunicação da informação 

Diretor da BCM e 

Chefe da BCM 

0 Euros 1 vez por ano 

nos anos de 

2015, 2016 e 

2017 

Computador com conta de correio 

eletrónico e acesso à Internet, processador 

de texto 

Criar um clube de funcionários, com quotizações ou inscrições para 

passeios, que cobrirão as despesas com saídas e visitas 

Chefe da BCM 

e 

1 ATA 

0 Euros Todos os anos, 

com início em 

2015  

Sala, computador com conta de correio 

eletrónico e acesso à Internet, impressora 

Aperfeiçoamento da ferramenta de pesquisa na Porbase, recorrendo 

ao contrato que a BCM possui com a MindPrisma 

Chefe da BCM e 

MindPrisma 

Incluído no 

contrato 

Janeiro de 2015 Computador, software Pacwin 

Criação da Agenda Cultural da BCM para dar visibilidade aos 

eventos da BCM – virtual e analógica 

Chefe da BCM 

e 

1 ATA 

100 Euros Trimestral Computador, processador de texto, 

impressora, papel , toner, ligação à Internet 
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5.5.1.4 Meta D: Valorização dos serviços e dos produtos 

5.5.1.4.1 Objetivos 

 

Ações Responsável 

Custo 

estimado 

(Total) 

Prazo de 

execução 

Recursos materiais/tecnológicos 

necessários 

Parcerias com escolas e universidades, principalmente com aquelas 

que promovem a investigação (trabalhos de licenciatura, de 

mestrado, de doutoramento ou outros) 

Chefe da BCM 0 Euros Maio de 2015. 

Renovar todos 

os anos 

Telefone, computador, conta de correio 

eletrónico 

Disponibilização de links com acesso às várias bibliotecas da 

Marinha 

Chefe da BCM e 

Informática 

responsável 

0 Euros Janeiro de 2015 Computador, software próprio 

Ligação a outras bases de dados nacionais e estrangeiras (celebração 

de contrato com as entidades) 

Diretor da BCM 

e Chefe da BCM 

10.000 

Euros/Ano 

De Janeiro a 

Dezembro de 

2015 

Telefone, computador e conta de correio 

eletrónico 

Aluguer do espaço exterior para eventos particulares Diretor da BCM 

e Chefe da BCM 

40.000 

Euros/Ano45  

4 vezes por ano 

durante os anos 

de 2015, 2016 e 

2017 

Espaço exterior 

                                                           
45

 Este valor representa receita para a BCM que pode ser usado para compensar os outros encargos do plano e assim evitar a aplicação de verbas do Orçamento de Estado. 
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Ações Responsável 

Custo 

estimado 

(Total) 

Prazo de 

execução 

Recursos materiais/tecnológicos 

necessários 

Realização de conferências com palestras (4) sobre temas que dizem 

respeito à BCM para estimular a literacia e a afluência de 

utilizadores, contando com a presença de individualidades ligadas ao 

assunto em debate, como por exemplo o Professor Doutor Luís Adão 

da Fonseca para as temáticas dos Descobrimentos e da Expansão 

Portuguesa – elaboração de brochuras e convites – custo de 

impressão gráfica 

Chefe da BCM e 1 

ATA 

600 

Euros/Ano 

Janeiro, Março, 

Outubro e 

Dezembro dos 

anos de 2015, 

2016 e 2017 

Sala, cadeiras, microfone, sistema de som, 

projetor, tela, águas, computador  

Criação de uma Feira do Livro em parceria com a Junta de Freguesia 

de Belém – aluguer de espaço 

Chefe da BCM e 1 

ATA 

2000 

Euros/Ano 

Anual (Junho de 

cada ano) 

Sala ou espaço, expositores, livros 

 

Legenda: 

ATA = Assistente Técnico Administrativo 

BAD = Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas 

DITIC = Direção de Tecnologias de Informação e Comunicação (da Marinha) 

2TEN TSN (LING) = 2º Tenente, Técnico Superior Naval formado em Línguas 
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5.6 Plano de avaliação 

Para podermos avaliar a eficácia e a eficiência da aplicação do plano de 

marketing procederemos à utilização de indicadores, tal como sugerem Kotler e Keler 

(2006: 114-115), como forma de controlo e de evitar desperdícios. Por indicadores estes 

autores entendem ser “(…) um conjunto de medidas que ajudam as empresas a 

quantificar, comparar e interpretar o desempenho de seu marketing.” (IBIDEM: 115). 

Este controlo deve ser efetuado antes, durante e depois da implementação do plano 

através de ações corretivas e preventivas, com preferência pelas últimas. 

A título de exemplo relativamente ao controlo antes da implementação do plano, 

podemos considerar como indicadores a seleção dos funcionários consoante a atividade, 

de acordo com a sua formação e a sua posição dentro da organização e a alocação de 

recursos humanos e financeiros (cooperação entre os vários funcionários e 

departamentos – o caso da DITIC – e a preocupação em alugar o espaço exterior para 

conseguir receitas para as outras atividades). 

No que diz respeito ao processo durante a implementação do plano, podemos 

considerar o comprometimento da equipa para com as ações previstas e a boa 

comunicação interna. 

Finalmente e no que concerne ao controlo do plano depois da sua 

implementação, podemos apontar, relativamente à parte online, o aumento do número 

de visitas da página, o número de questionários preenchidos e o número de pesquisas 

bibliográficas realizadas. No que ao marketing presencial diz respeito, consideramos o 

aumento da procura do serviço de referência, como consequência da informação 

diversificada e atualizada do Site bem como das ações de promoção colocadas em 

prática (parcerias várias, intercâmbio de utilizadores, panfletos, brochuras, etc.), o 

número de visitas guiadas realizadas, o número de conferências realizadas e o aumento 

de utilizadores (por pedidos de leitura, por fichas de inscrição – para os novos leitores – 

e pelo impacto que a marca criada teve). Relativamente ao marketing interno, podemos 

considerar o aumento da comunicação interna, o aumento das sugestões e o aumento da 

motivação e predisposição para participar nas diversas atividades, bem como a 

disposição para a mudança. 

Temos ainda a salientar o facto de que esta avaliação deve continuar a ser 

colocada em prática sempre, de forma cíclica, de maneira a garantir a competitividade 

da organização. Porque o mercado vai mudando, as preferências dos utilizadores 
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também e as suas exigências vão variando é necessária uma constante auscultação para 

assim direcionar produtos e serviços. 



112 

 

CONCLUSÃO 

Tendo em conta o atual contexto de competitividade no setor dos serviços e mais 

concretamente nas bibliotecas, é de extrema importância que a BCM esteja atenta à 

evolução do mercado e consequentes desafios, bem como aos seus concorrentes. Tal 

como na teoria da evolução das espécies de Charles Darwin onde todos os organismos 

vivos se adaptam ao meio e à mudança para sobreviverem – adaptação ou extinção – 

também as organizações como organismos dinâmicos e sociais que são (podendo como 

tal, e de certa forma, ser considerados como organismos vivos), sentem necessidade de 

se adaptar às exigências do mercado como meio de sobrevivência. 

Em nosso entender a questão que importa referir é a mudança de atitude por 

parte de gestores e bibliotecários para com o marketing. E foi precisamente esta 

mudança de atitude que procurámos aplicar no nosso plano, isto é, apesar do marketing 

ser uma disciplina que inicialmente foi aplicada apenas na gestão de organizações 

comerciais, os seus conceitos podem facilmente ser adaptados às necessidades das 

organizações que não visam o lucro e que prestam serviços, tal como referido ao longo 

do presente estudo. Esta transversalidade, também própria da biblioteconomia, foi uma 

mais-valia para a adaptação e aplicação do marketing na BCM. 

Por forma a responder à questão de partida - Como aumentar os utilizadores na 

BCM? – considerámos oportuno desenvolver um Plano de Marketing que fomentasse a 

melhoria e a qualidade dos serviços e dos produtos e que, ao mesmo tempo, aumentasse 

a visibilidade da organização através da criação de uma marca, ou seja um plano que 

melhorasse a imagem da Biblioteca, que atraísse novos utilizadores e oferecesse 

serviços e produtos que melhor satisfizessem o público-alvo e os segmentos de 

mercado. Esta ferramenta não só nos daria a resposta pretendida como também as 

estratégias a colocar em prática e as áreas a necessitar de intervenção. Assim, e após a 

fundamentação teórica sobre conceitos como Marketing, Web Marketing, Marketing na 

Era Digital, ou Marketing Combinado, Marketing de Serviços, Marketing de 

Organizações não Lucrativas e Marketing Informacional, realizada através da revisão da 

literatura, procedemos à caracterização das bibliotecas especializadas, das bibliotecas 

militares em Portugal, das bibliotecas da Marinha de Guerra Portuguesa e das 

bibliotecas militares no mundo, como forma de enquadramento e de melhorar a 

compreensão sobre o assunto. O Plano de Marketing resulta da análise dos ambientes 

(avaliação sistémica da BCM e uma análise SWOT), definição de metas e objetivos, 
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segmentação de mercado, marketing-mix, estratégias, implementação do plano, plano 

de ação e plano de avaliação. Cada um destes componentes do Plano de Marketing foi 

idealizado de forma exequível, adaptado à realidade da BCM e ajustado sempre que 

necessário. 

Relativamente às metas e respetivos objetivos propostos no plano (aumento da 

frequência dos utilizadores, comunicação, divulgação e promoção dos produtos e 

serviços da BCM, credibilidade, visibilidade e reconhecimento no mercado, valorização 

dos serviços e dos produtos), eles são os meios possíveis, tendo em conta a questão de 

partida. A sua concretização foi efetivada através de uma série de ações tendo por base a 

confiabilidade, a capacidade de resposta, a transmissão de segurança e a empatia, para, 

assim, fortalecer a imagem da organização e torná-la competitiva. 

No que toca à metodologia aplicada, o presente estudo de caso foi elaborado 

tendo por base métodos de recolha e de análise de dados essencialmente qualitativos 

(observação de documentos, do quotidiano da BCM e do seu Site na Internet), mas com 

um complemento quantitativo proporcionado essencialmente pelos dados estatísticos 

oriundos de um estudo anterior que teve como epicentro a aplicação de um inquérito de 

satisfação aos utilizadores externos da BCM. Esta sinergia entre dados qualitativos e 

dados quantitativos permitiu-nos, por um lado, obter uma perspetiva mais abrangente, 

mais completa sobre o objeto de estudo, através da interpretação dos factos. Por outro 

lado, a incidência nos dados qualitativos permitiu-nos analisar a realidade do ponto de 

vista sociológico, isto é, tendo como ponto de partida as mudanças da sociedade (em 

termos de gostos e preferências, em termos das tecnologias da informação e da 

documentação e, até, do ponto de vista da valorização da informação), fator que inflete 

diretamente com a alteração das vivências das organizações em geral, e das bibliotecas 

em particular. Neste sentido a sua compreensão foi considerada de importância máxima. 

Este plano apresenta como vantagens a sua abordagem consistente e sistemática 

visando a qualidade dos serviços e dos produtos (através de uma gestão estratégica), o 

facto de minimizar os aspetos negativos e maximizar os seus aspetos positivos, bem 

como fomentar mais aspetos positivos e coordenar esforços entre os diversos setores da 

organização, apelando à motivação e ao empenho constantes de todos os envolvidos. 

Trata-se, pois, de um processo dinâmico, ajustável e participativo. 

Como limitações identificamos o curto espaço de tempo para elaboração do 

plano e o facto da sua aplicação a médio prazo (3 anos), embora apresentando vantagens 
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como a eficiência e o envolvimento de todos os participantes, proporcionando uma 

visão partilhada da organização (administração e níveis administrativos mais baixos), 

não nos permitir obter resultados e a sua consequente análise a incluir no presente 

trabalho. 

Como ilações a retirar do presente estudo podemos referir que uma gestão 

estratégica reside especialmente na atenção dada às expetativas e necessidades das 

partes interessadas, pois todas elas possuem o mesmo objetivo – o de satisfazer alguma 

coisa. Os utilizadores externos pretendem ver satisfeitas as suas necessidades, os 

utilizadores internos pretendem satisfazer as necessidades dos utilizadores externos, os 

mercados pretendem satisfazer a sua clientela e assim por diante. 

Esta constatação remete-nos, por sua vez, para a imperiosa necessidade de 

criação de sinergias entre todas as áreas e, mais concretamente entre a BCM e a área 

cultural circundante, porque “A cultura necessita de ferramentas de marketing para a 

sua revitalização e o marketing necessita da força comercial da cultura” (NUNES, 2010: 

1), ou seja, marketing e cultura não são conceitos antagónicos mas sim colaborativos. 

Por outro lado, ao unirem esforços as organizações estão a maximizar recursos. 

A mudança de atitude por parte dos profissionais da informação é outra questão 

que ficou clara. O profissional do século XXI deve ser inovador, proactivo, assertivo, 

empreendedor, sensível, esclarecido, criativo, dinâmico e persistente. O seu perfil “(…) 

deverá reunir um conjunto de competências diversificadas e polivalentes, adequadas aos 

desafios da Sociedade da Informação e do Conhecimento.” (MEDEIROS & 

SALGADO, 2010: 593). Esta mudança de atitude deve-se aos novos utilizadores (mais 

autossuficientes, mais exigentes, mais conscientes das suas necessidades) e às suas 

demandas informacionais (mais prementes e mais específicas), mas também ao 

desenvolvimento das novas tecnologias da informação e da comunicação. Porque para 

além de ser o intermediário entre o utilizador e a informação, o profissional da 

informação do século XXI é o intermediário entre o utilizador e a tecnologia. Por último 

deve ser multidisciplinar e saber trabalhar em equipa de forma a colocar em prática 

estratégias que promovam a qualidade dos serviços e dos produtos, o direcionamento 

dos mesmos às necessidades específicas dos utilizadores e a captação de novos 

utilizadores. 

Ficou claro, após o diagnóstico e a avaliação sistémica, que a BCM é detentora 

de um grande potencial, embora subaproveitado. Prova disso é o seu vasto e rico 
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espólio, a sua localização geográfica privilegiada ou a especialização dos seus 

profissionais da informação. O plano de marketing foi idealizado precisamente para 

maximizar as suas qualidades e reverter os seus aspetos menos positivos em algo de 

valor. Falamos nomeadamente na ineficiência da comunicação muitas vezes verificada 

ao longo do presente trabalho (por inerência da estrutura organizacional da Marinha, em 

especial no que diz respeito à comunicação horizontal) e da falta de promoção dos 

produtos e serviços, dois aspetos que comprometem a competitividade da organização, 

e, em última análise a sua visibilidade, tal como ficou provado. 

O exposto no parágrafo anterior remete-nos para a questão de partida - Como 

aumentar os utilizadores na BCM? Efetivamente o presente estudo permitiu-nos obter 

dados concretos que auxiliam a resposta à interrogação. Para além da ineficiência da 

comunicação e da falta de promoção dos produtos e serviços, também o reduzido 

horário de atendimento da BCM e o difícil acesso a determinada informação (analógica 

e virtual) contribuem para o afastamento dos utilizadores. Podemos mesmo inferir que a 

eficiência e a eficácia projetadas para a organização Marinha em geral estão, no que 

respeita à BCM, condicionadas por uma certa falta de visão na adaptação dos conceitos 

de marketing à Biblioteconomia, um problema recorrente e identificado por autores 

como Kotler. Todos estes aspetos fragilizam a imagem da organização, o que nos levou 

a considerar como necessária a idealização de uma marca que aproxime e identifique os 

utilizadores relativamente aos serviços e produtos da nossa biblioteca. 

Neste sentido, e no que toca a projeções futuras, sugerimos: 

- Uma maior abertura por parte dos gestores e dos bibliotecários à adequação das 

técnicas de marketing relativamente à realidade da BCM – ações de formação e 

seminários com espaço para debate e troca de ideias. 

- Elaboração de estudos após a implementação do presente plano, a fim de 

identificar diferenças positivas (ou não) e mudanças no quotidiano da BCM provocadas 

pela aplicação dos conceitos de marketing relativamente à nossa biblioteca. 

- Comparação dos resultados desses estudos com os dados das outras 

bibliotecas/arquivos mencionados no nosso trabalho (bibliotecas concorrentes), 

nomeadamente a Biblioteca Nacional de Portugal, a Biblioteca do Instituto de Higiene e 

Medicina Tropical e o Arquivo Histórico Ultramarino. 

O presente trabalho pretendeu, por um lado, contribuir para o aumento da 

qualidade dos serviços e dos produtos da BCM, tornando-a numa marca forte e 
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competitiva e, por outro, contribuir para o estudo do marketing aplicado às bibliotecas, 

um campo ainda pouco explorado no nosso país. A intenção foi criar dados relevantes e 

pertinentes que acrescentem valor à investigação e que permitam a sua utilização por 

outras bibliotecas. 
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ANEXO 1 

Questionário de avaliação da satisfação dos utilizadores da BCM 

(Modelo aplicado trimestral e presencialmente aos utilizadores) 
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Anexo 2 – Estatística BCM 2013 

 

 

BIBLIOTECA - 2013 

 

MOVIMENTO DA SALA DE LEITURA: 

 

LEITORES 

PRESENCIAIS 

NACIONALIDADES Nº Leitores 

Franceses 3 

Holandeses 5 

Ingleses 4 

Italianos 1 

Portugueses 280 

Sul-africanos 1 

Americanos 133 

TOTAL 427 

 

 

 PROFISSÕES – LEITORES PRESENCIAIS: 

 

PROFISSÃO 

Ja

n 

Fe

v 

Ma

r 

Ab

r 

Ma

i 

Ju

n 

Ju

l 

Ag

o 

Se

t 

Ou

t 

No

v 

De

z 

Arqueólogo(a)     1     1   

Arquiteto(a)         1    

Artista    1         



132 

 

Bibliotecário(a)  1       1    

Conserv./Restaur.     1  2      

Economista/Bancário(a) 1            

Engenheiro(a) 1       2  1  1 

Estudante 3  6 5 11 1 5   6 7 3 

Físico          1   

Funcionário(a) Público(a)         1 1   

Historiador(a)      2       

Investigador(a) 17 16 18 13 9 14 40 14 19 22 8 13 

Jornalista / Documentalista  1           

Livreiro / Editor(a)       4  1 1 1  

Médico(a) / Enfermeiro(a)        2     

Militar 8 8 9 3 5 5 8 15 5 10 14 2 

Professor(a) 1 2 2   1 4 1 1 1   

Religioso(a)      1       

Reformado(a) 1  3  5 2 1   2 2 2 

Téc. Administrativo(a)      1 1     1 

Tec. Superior            1 

Outros  2 1 2 3 3  3  3 1 2 

Total de leitores 32 30 39 23 35 30 
6

5 
37 

2

9 
49 33 25 

TOTAL LEITORES 

PRESENCIAIS 
427 

TOTAL LEITORES DOMICILIÁRIOS: 117 

TOTAL DE LEITORES  (PRESENCIAIS + DOMICILIÁRIOS): 544 
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 ALGUNS DOS TEMAS MAIS SOLICITADOS EM 2013: 

 

2.ª Grande Guerra, 1939-1945 

Caravelas 

Cartografia 

Descobrimentos Portugueses 

Embarcações 

Marinha--Portugal 

Meteorologia 

Portugal--Colónias 

 

FOTOCÓPIAS 

TOTAL: 1128 

 

REGISTOS CRIADOS EM 2013 

TOTAL: 1652 

 

TOTAL DE REGISTOS NA BASE DE DADOS NO FINAL DE 2013: 

71154 
 

MONOGRAFIAS 56139 

PUBLICAÇÕES EM 

SERIE 
1582 

MISCELÂNEA 2 

ANALÍTICOS 13431 

TOTAL 71154 
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DIVISÃO POR SÉCULOS 

 

Séc. XV 4 Séc. XIX 8441 

Séc. XVI 306 Séc. XX 41431 

Séc. XVII 1001 Séc. XXI 1843 

Séc. XVIII 2931 S/Data de edição 15197 

TOTAL : 71154 

 

 

 

REVISTAS ENTRADAS 

 

A 

Africana Studia  
Nº 19, 2º semestre, 2012 

1 

Agenda Cultural / Comissão Cultural de Marinha 

Janeiro-Abril de 2013 

Maio-Agosto de 2013 

Setembro/Dezembro 2013 

3 

Agenda Cultural de Cascais 

Nº 60, Janeiro-Fevereiro de 2013 

1 

Anais do Clube Militar Naval 

Ano 141, Vol. CXLI, Tomos 10 a 12, Outubro a Dezembro de 2011 

Ano 142, Vol. 142, Tomos 1 a 6, Janeiro/Junho de 2012  

4 
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Ano 142, Vol. 142, Tomos 7 a 12, Julho/Dezembro de 2012 

Ano 143, Vol. 143, Tomos 1 a 6, Janeiro/Junho 2013 

Anuário Estatístico da Marinha  

Ano de 2012 

1 

Avisos aos Navegantes : Grupo Mensal 

Nº 12, 31 de Dezembro de 2012 

Nº 1, 31 de Janeiro de 2013 

Nº 3, 31 de Março de 2013 

Nº 4, 31 de Abril de 2013 

Nº 5, 31 de Maio de 2013 

Nº 6, 30 de Junho de 2013  

Nº 7, 31 de Julho de 2013  

Nº 8, 31 de Agosto de 2013 

Nº 9, 30 de Setembro de 2013 

Nº 10, 31 de Outubro de 2013 

Nº 11, 30 de Novembro de 2013 

11 

Avisos aos Navegantes : Grupo Anual 

Ano de 2013 

1 

B 

Boletim da Faculdade de Direito / Universidade de Coimbra 

Vol. 87, 2011 

Vol. 88, Tomo 1, 2012 

2 

Boletim Informativo / Associação dos Oficiais da Reserva Naval 

Ano 17, nº 20, Novembro de 2012 

1 

Boletim Informativo /Sociedade Histórica da Independência de 

Portugal  

2 
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Ano XXIX, Nºs 317/19, Abril, Maio, Junho de 2013 

Ano XXIX, Nºs 320/22, Julho, Agosto, Setembro 2013 

 

Boletim da Associação dos Pupilos do Exército 

Ano 68, Nº 227, Outubro-Dezembro de 2012 

Ano LXIX, Nº 229, Abril/Junho de 2013  

2 

Bordo Livre 

Nº 114, Janeiro/Fevereiro de 2013 

Nº 112, Setembro/Outubro de 2012 

Nº 116, Maio/Junho de 2013 

Nº 118, Setembro/0utubro de 2013 

Nº 119, Novembro/Dezembro de 2013 

5 

Brotéria: Cultura e Informação 

Vol. 176, Nº 4, Abril de 2013 

Vol. 177, Nº 2//3, Agosto/Setembro de 2013 

2 

C 

Cadernos BAD 

N.º ½, 2012/2013 

1 

Cartas Náuticas e Cartas Eletrónicas de Navegação de Portugal 

Índice 2013 

 

O Centurião 

Ano XXVII, Nº 1, Janeiro/Fevereiro de 2013 

Ano XXVII, Nº 2, Abril/Maio/Junho de 2013 

Ano XXVII, Nº 3, Julho/Agosto/Setembro de 2013 

Ano XXVII, Nº 4, Outubro/Novembro/Dezembro de 2013 

4 
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J 

Jornal do Exército 

Ano LIII, nº 623, Dezembro de 2012 

Ano LIV, Nº 625, Fevereiro de 2013 

Ano LIV, Nº 626, Março de 2013 

Ano LIV, Nº 628, Maio/Junho de 2013 

Ano LIV, Nº 629, Julho de 2013 

Ano LIV, Nº 630, Agosto/Setembro de 2013 

Ano LIV, Nº 631, Outubro de 2013 

7 

M 

Mais Alto 

Ano LI, Nº 401, Janeiro/Fevereiro de 2013 

Ano LI, Nº 401, Janeiro/Fevereiro de 2013 

Ano LI, Nº 403, Maio/Junho de 2013 

Ano LI, Nº 404, Julho/Agosto de 2013 

Ano LI, Nº 405, Setembro/Outubro de 2013 

5 

O Marujo: Boletim Informativo do Clube de Praças da Armada 

Nº 62, Janeiro-Dezembro de 2012 

 

1 

N 

Navigator – Subsídios para a História Marítima do Brasil 

Vol. 8, Nº 15, Junho de 2012 

Vol. 9, Nº 17, Junho de 2013 

2 

Newsletter / Fundação Calouste Gulbenkian 

Nº 143, Maio de 2013 

1 
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R 

O Referencial: Boletim da Associação 25 de Abril 

Nº 108, Outubro-Dezembro de 2012 

Nº 109, Janeiro-Março de 2013 

Nº 110, Abril-Junho de 2013 

Nº 111, Julho-Setembro de 2013 

4 

Revista da Armada 

Ano XLII, Nº 470, Janeiro de 2013 

Ano XLII, Nº 471, Fevereiro de 2013 

Ano XLII, Nº 472, Março de 2013 

Ano XLII, Nº 473, Abril de 2013 

Ano XLII, Nº 474, Maio de 2013 

Ano XLII, Nº 475, Junho de 2013 

Ano XLIII, Nº 476, Julho de 2013  

Ano XLIII, Nº 477, Agosto de 2013  

Ano XLIII, Nº 478, Setembro/Outubro de 2013  

Ano XLIII, Nº 479, Novembro de 2013  

Ano XLIII, Nº 480, Dezembro de 2013  

11 

Revista de Artilharia 

Nº 1046 a 1048, Outubro-Dezembro de 2012 

Nºs 1049 a 1051, Janeiro-Março de 2013 

Nºs 1055 a 1057, Julho-Setembro de 2013 

3 

Revista de Marinha 

Ano 75, Nº 970, Novembro/Dezembro de 2012 

Ano 76, Nº 971, Janeiro/Fevereiro de 2013 

Ano 76, Nº 972, Março/Abril de 2013 

Ano 76, Nº 973, Junho de 2013 

Ano 76, Nº 974, Julho-Agosto de 2013 

6 
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Ano 76, Nº 976, Novembro-Dezembro de 2013 

Revista do Clube Naval  

Ano 121, Nº 366, Abril/Maio/Junho de 2013 

1 

Revista Militar 

Nº 2530, Novembro de 2012 

Nº 2531, Dezembro de 2012 

Nº 2533/2534, Fevereiro/Março de 2013 

Nº 2535, Abril de 2013 

Nº 2537/2538, Junho/Julho de 2013 

Nº 2539/2540, Agosto/Setembro de 2013 

Nº 2541, Outubro de 2013 

Nº 2543, Dezembro de 2013 

8 

Revista Portuguesa de História 

Tomo 43, 2012 

1 

U 

Uporto Alumni – Revista dos Antigos Estudantes  

da Universidade do Porto  

Nº 18, Setembro de 2013 

1 

TOTAL DE 2013: 93 

 

OFERTAS E DOAÇÕES 

 

ALM. JOSÉ ALBERTO NUNES DA CRUZ 

ALM. SERPA VASCONCELOS 



140 

 

ARQUIVO HISTÓRICO DA MARINHA 

ASSEMBLEIA METROPOLITANA DE LISBOA 

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DO COLÉGIO MILITAR 

CENTRO DE HISTÓRIA DE ALÉM-MAR 

CENTRO INTERDISCIPLINAR DE HISTÓRIA E SOCIEDADE DA UNIVERSIDADE 

DE ÉVORA 

CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA, ALMIRANTE JOSÉ SALDANHA LOPES 

COMANDANTE ANTÓNIO OLIVEIRA BENTO 

COMANDANTE ANTÓNIO SARMENTO COELHO 

COMANDANTE ARMANDO SATURNINO MONTEIRO 

COMANDANTE CARLOS COSTA MONTEIRO 

COMANDANTE ENCARNAÇÃO GOMES 

COMISSÃO CULTURAL DE MARINHA 

COMISSÃO PORTUGUESA DE HISTÓRIA 

ESCOLA NAVAL 

GABINETE DO CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA 

HOSPITAL DA MARINHA 

INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES MILITARES 

JOSÉ LUÍS VIEIRA DE CASTRO TEIXEIRA 

MUSEU MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM 

NÚCLEO IMPULSIONADOR DAS CONFERÊNCIAS DA COOPERATIVA MILITAR 

PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA DE BÉLEM DR. 

FERNANDO RIBEIRO ROSA 

RONALD BISHOP SMITH 

VÁRIOS AUTORES 
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EXEMPLOS DE ALGUMAS ENTIDADES/FACULDADES DE 

REFERÊNCIA: 

 Biblioteca Nacional de Portugal; 

 Biblioteca do Instituto de Defesa Nacional. 

 

COLABORAÇÃO COM ÓRGÃOS PERTENCENTES À CCM: 

 CCM – Agenda Cultural; 

 Museu de Marinha. 
 

COLABORAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃO DA MARINHA: 

 Escola Naval 

 Empréstimo de obras. 
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ANEXO 3 
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Anexo 3 – Questionário de satisfação dos utilizadores 

(aplicado em Araújo, 2012) 
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