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A evolução crescente das novas tecnologias no
mundo moderno tem tido grande impacto na
dinâmica das organizações e veio claramente alterar
o paradigma das bibliotecas. Este fenómeno tem
abalado, de forma particular, as bibliotecas
universitárias que, atualmente, estão a ser palco de
grandes mudanças e de desafios permanentes. Para
enfrentar estes novos contextos, têm sido exigidas
destas estruturas novas habilidades e posturas, que
priorizem essencialmente o utilizador no seu todo, e
que sejam capazes de influir no seu comportamento
e na sua predisposição ao relacionamento e à
fidelização. Nesta linha de ação, assiste-se à
redefinição dos princípios e objetivos estratégicos
destas unidades de informação e à implementação
de novas diretrizes para as suas áreas de marketing
e comunicação.

:A investigação foi conduzida na base de uma
metodologia exploratória, descritiva e transversal, de
natureza quantitativa. A recolha de dados, que ocorreu
entre 1 de março e 30 de abril de 2020, foi assegurada
mediante a aplicação online de um inquérito por
questionário, adaptado da versão do LibQual+, que
orientámos, via email, para os utilizadores de 4
bibliotecas da UCP, sediadas respetivamente em Lisboa,
Braga e Viseu.

A investigação permitiu identificar as principais
dimensões do marketing relacional com maior impacto
na satisfação e fidelização dos utilizadores de bibliotecas
académicas.

Os resultados empíricos mostraram que a satisfação
advém de um conjunto de variáveis, tais como, o
comportamento relacional, a comunicação, a
compreensão das necessidades e a qualidade dos
serviços, que ao influírem positivamente na confiança dos
utilizadores, validam integralmente a importância do
marketing relacional no contexto da fidelização.

O marketing relacional assume-se, assim, como um
potencial estratégico, com implicações promissoras para
a gestão das bibliotecas universitárias deste novo século,
uma vez que incentiva a uma maior interação entre a
própria biblioteca e os seus utilizadores, o que aumenta o
interesse destes por estes espaços e influencia a sua
predisposição à fidelização.

Obtiveram-se 292 respostas consideradas válidas.

As evidências empíricas demonstraram que o marketing
relacional molda a atitude dos utilizadores e contribui
positivamente para a sua satisfação (p=0,000<0,05), ao
mesmo tempo que garante qualidade e visibilidade dos
serviços, o que gera confiança e influi quantitativamente
nos níveis de afluência e de fidelização (r2=0,695;
p<0,05) do público académico a estes espaços.
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