
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UFRN 
BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretrizes para uso das mídias sociais da  

Biblioteca Central Zila Mamede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal / RN 
 

2018 
 



2 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UFRN 
BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE 

 
 

Reitora 

Ângela Maria Paiva Cruz 

Vice-Reitor 

José Daniel Diniz Melo 

Direção da Biblioteca Central Zila Mamede 

Magnólia Carvalho de Andrade 

Vice-Direção Biblioteca Central Zila Mamede 

Marjorie Rosielle Silva do Amaral 

 

Equipe responsável pela elaboração das diretrizes 

 

Ana Cristina Tinoco Cavalcanti 

Fernanda de Medeiros Ferreira Aquino 

Guilherme Henrique Pereira de Carvalho 

Isaac Newton Lucena Fernandes de Queiroz 

Kalline Bezerra da Silva 

Raimundo Muniz de Oliveira 

Tércia Maria Souza de Moura Marques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

SUMÁRIO 

 

1 APRESENTAÇÃO 4 

2 DIRETRIZES PARA USO DAS MÍDIAS SOCIAIS NA BCZM 6 

2.1 

2.2 

Princípios de utilização do facebook, instagram e twitter  

Tipos de conteúdo 

6 

8 

2.3 Características e frequência das postagens 8 

2.4 

2.5 

2.5.1 

Quais perfis seguir? 

Equipe responsável pelo gerenciamento das redes sociais 

Roteiro diário de trabalho 

9 

9 

10 

2.6 

2.7 

Orientação para respostas 

Identidade visual 

11 

11 

3 RECOMENDAÇÕES GERAIS AOS USUÁRIOS 12 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 13 

 REFERÊNCIAS 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1 APRESENTAÇÃO 

 

A Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), unidade gestora do Sistema de 

Bibliotecas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (SISBI), utiliza-se de 

estratégias organizacionais para o alcance de seus objetivos precípuos de 

disseminar informação, servindo como verdadeira ponte para o conhecimento na 

esfera acadêmica. Além disso, a BCZM é importante parceira da comunidade 

cultural potiguar, nordestina, nacional e internacional, na medida em que alberga e 

disponibiliza documentos relevantes da historiografia do Rio Grande do Norte, 

refletida nas milhares de obras de escritores locais (regionais), nos cordéis, nos 

jornais e periódicos locais, nos repositórios digitais da produção acadêmica própria, 

dentre outros. 

A transformação desse perfil, seguindo uma tendência internacional, pode ser 

identificada quando a biblioteca deixa de ser um depósito de obras para se 

transformar em verdadeira unidade de informação complexa, ativa e mutante. 

Metchko (1981) vislumbrava há quase 30 anos a influência dos avanços da 

tecnologia na constituição desse novo DNA das bibliotecas, orientadas por um 

público cada vez mais exigente e dinâmico e por uma comunidade em constante 

transformação. Imagine-se o quanto mudou desde o fim do Século XX até os dias 

atuais: nada ficou estático. Os formatos, as fórmulas, o público, os equipamentos, as 

convenções, os métodos de aprendizagem, a velocidade da informação e o mundo 

em si. Seria impossível qualquer biblioteca sobreviver (e, por conseguinte, 

prosperar) se não se atualizasse, se colocasse diante dos novos cenários e desafios 

da atualidade e suas irrefreáveis transformações.  

 Especialmente quando se trata de bibliotecas universitárias, as lacunas se 

abrem com maior facilidade e velocidade, pois são as universidades elas próprias 

espaços catalizadores de novas tecnologias. Ou seja, acompanhar esse movimento 

é estar a par da própria produção desenvolvida intramuros, de maneira que haja 

simbiose entre os diversos órgãos que compõem uma instituição de ensino superior. 

Dentre as estratégias para o alcance dos objetivos das bibliotecas atuais está 

a inclusão dos modernos elementos de administração e gestão. Destacam-se, nesta 

senda, os produtos de marketing, conforme expôs Kotler (1978). Dentre esses 

produtos, a promoção (AMARAL, 2001) é a sua parte mais visível e corresponde a, 

basicamente, tornar constantemente atraente o serviço prestado para o usuário real 
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de seus produtos. Para tanto, há que se considerar que, para além dos mecanismos 

de padronização, identidade visual e acessibilidade, há que se pensar também na 

adoção de ferramentas modernas, e cada vez mais necessárias ao processo 

promocional, tais como os sites e, mais recentemente, as redes sociais. 

Desta forma, conectar-se – e assim se manter – é uma estratégia de 

marketing promocional da unidade de informação que ajuda a transformar o perfil da 

instituição e torná-la atual, dinâmica e participativa. Importante destacar que esse 

último adjetivo (participativo) ainda se coaduna com outro importante preceito 

específico de uma biblioteca como a BCZM: seu caráter público-democrático. Assim, 

dentro da ótica da gestão pública, a transparência e a participação são elementos 

integrantes dos princípios explícitos que regem o serviço público e a coisa pública no 

país, inafastáveis de qualquer ente estatal.  

Ou seja, a transformação operada nas bibliotecas com a adoção das 

modernas ferramentas de marketing promocional, incluído aí a utilização das redes 

sociais, é mais que desejável diante do novo cenário a que se faz referência nesta 

apresentação. Essa é a conclusão, também, de outros estudos diretamente 

apontados para a temática, como pode ser verificado em Farias (2013) e Marinho, 

Pereira e Pereira (2013). Portanto, no objetivo de ampliar a comunicação com a 

comunidade acadêmica, bem ainda de democratizar o acesso à informação, faz-se 

premente a participação da BCZM nas principais redes sociais existentes na Internet 

na data de publicação deste documento, bem como de outras formas de 

comunicação que venham a ser criadas. 
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2 DIRETRIZES PARA USO DAS MÍDIAS SOCIAIS NA BCZM 

 

A atuação da BCZM nas redes sociais deve ser planejada de modo que 

envolva todos os setores da Biblioteca no que concerne à produção de conteúdos, 

notadamente com a exploração dos serviços oferecidos. No entanto, a divulgação 

dos referidos conteúdos será de responsabilidade do Setor de Informação e 

Referência, onde será agregada, selecionada e veiculada. 

 Assim, uma vez criado um perfil em uma rede social, a priori dentre as três 

elencadas no subitem a seguir, é necessário: 

 Produzir conteúdo com frequência suficiente para alimentar a mídia em longo 

prazo; 

 Garantir a participação de servidores em número suficiente atuando nos 

turnos de funcionamento da BCZM para administrar os perfis, transformar o 

conteúdo adaptado para o meio e em quantidade suficiente para manter o 

perfil ativo, monitorar e responder comentários.  

 Delegar responsabilidades registradas em plano de trabalho aos servidores 

designados para responder às demandas, sendo responsáveis pelo conteúdo 

publicado e pela segurança dos perfis; e 

 Integrar e capacitar os membros da equipe quanto às mídias. Todos os 

envolvidos devem estar permanentemente informados quanto às suas 

atribuições, responsabilidades, horários etc. 

 

2.1 Princípios de utilização do facebook, instagram e twitter 

 

 Na data de divulgação deste documento, três são as redes sociais mais 

presentes no dia-a-dia dos usuários do SISBI: o facebook, o Instagram e o Twitter. 

Não se trata de uma especificidade puramente local, mas um reflexo da participação 

destas redes no cenário digital mundial, vez que o portal Statista (2018) elenca-os, 

respectivamente, nos 1º, 7º e 11º lugares em número de usuários no mundo em 

janeiro de 2018. 

 Com perfis diferentes de abordagem e interação com o usuário, cada uma 

das redes se relaciona com um objeto mais ou menos específico e todas se 

caracterizam por ter um público heterogêneo e diversificado. 
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A natureza multitudinária dessas ferramentas, entretanto, não pode servir 

como escusa para a despersonalização do usuário: ainda que existam contas que 

agreguem milhões de perfis, cada um importa. O usuário da rede social da BCZM é, 

na maioria das vezes, o próprio aluno, professor ou pesquisador e sua interação 

com a ferramenta assume um papel importante de canal de comunicação de 

aparência extraoficial, mas que é verdadeiramente oficial. 

Exatamente por ser oficial, é necessário ter cuidado com os padrões adotados 

nessa interação, de modo que não existam duas vias de comunicação e, 

principalmente, garantir que a utilização da rede não fuja do propósito primordial da 

biblioteca (XIE; STEVENSON, 2014). 

Assim, é importante que o operador de cada uma das redes conheça bem seu 

público e esteja sempre pautado pelos seguintes princípios quando publicar nas 

redes em questão: 

1) Cordialidade e urbanidade no contato direto; 

2) Correção gramatical impecável, sem desbordar no ‘juridiquês’; 

3) Facebook: permite textos um pouco mais longos, artigos e notícias. É a rede 

mais abrangente e flexível, o que demanda maior atenção aos dois princípios 

anteriores. 

4) Instagram: a legenda é mero complemento de algo que se autoexplica na 

imagem, o foco dessa rede. Por ser bastante popular entre a maior faixa 

etária dos usuários da BCZM, o conteúdo deve ser de alta qualidade, tanto na 

resolução da imagem quanto na identidade visual de maneira geral. 

5) Twitter: o foco é na urgência e/ou relevância da informação. O twitter, ainda 

que não utilizado por muitos usuários, tem enorme penetração em outras 

redes.  

6) Frequência regular das postagens para todas as redes; 

7) Interação suave, evitando captação indiscriminada de curtidas e seguimentos 

por meios alternativos que não a própria natureza da informação veiculada.  

8) Importa mais a qualidade da informação do que a quantidade de seguidores; 

9) O uso de hashtags e geotags é essencial para a disseminação da informação. 

10) Não supressão de críticas. Apenas postagens inapropriadas (p. ex. conteúdo 

e/ou linguajar chulo) e ofensivas a particulares devem ser excluídas. 
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2.2 Tipos de conteúdo 

 

Ao definir o conteúdo ou a adaptação de dados para publicação nas redes 

sociais, deve-se levar em consideração o impacto do assunto na vida dos usuários e 

o interesse da comunidade acadêmica sobre o tema. A quantidade de informações e 

a importância da informação precisam ser equilibradas, especialmente em relação 

ao Facebook. É preciso observar para os horários, frequência de publicação e 

diferenciação de temas, pois postagens repetitivas podem acarretar baixo interesse. 

É importante, sempre que possível, trazer o usuário para os mecanismos 

oficiais de comunicação da BCZM e da UFRN, utilizando-se, para tanto, dos sites e 

sistemas usuais. A integração, quando possível e desejável, desses espaços virtuais 

é essencial para uma boa utilização das redes pelos usuários e pela equipe, 

evitando canais duplos de informação, favorecendo sua autenticidade e 

credibilidade.  

 

2.3 Características e frequência das postagens 

 

Os conteúdos publicados pela BCZM devem, obrigatoriamente, remeter à 

UFRN, à BCZM ou à área da Ciência da Informação, contudo, outros conteúdos de 

serviço público poderão ser publicados ou compartilhados de outras unidades da 

UFRN. Conteúdo externo, com links para outros sites, podem ser excepcionalmente 

publicados, se facilmente justificáveis. 

Também será permitida a utilização de postagens de outros perfis, seja por 

republicação ou pela ferramenta de compartilhamento, e pode ser utilizada como 

estratégia de comunicação de acordo com o planejamento dos setores, desde que 

citadas as fontes. 

Não é permitido publicar opiniões, juízos de valor, assuntos não relacionados 

ao perfil, ofensas e ameaças. 

Quanto à frequência das postagens, sugere-se o seguinte: 

 Para o Facebook, é recomendável pelo menos uma postagem por dia com 

conteúdo completo ou até três com conteúdo simples, no intervalo mínimo de 

duas horas entre uma postagem e outra, salvo situações excepcionais que 

demandem a extrapolação ou supressão; 
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 Para o Instagram, recomenda-se pelo menos uma postagem por dia, 

podendo, ainda, fazer uso da ferramenta stories por no mínimo três vezes no 

intervalo de 24h, salvo situações excepcionais. 

 Para o twitter, recomenda-se a postagem de um conteúdo diário completo ou 

de até três simples, podendo fazer remissão às outras redes. 

Em caso de dúvidas ou conflitos quanto ao conteúdo, a equipe atuará 

conforme orientação da direção da BCZM. 

 

2.4 Quais perfis seguir? 

 

 Por serem perfis institucionais, não se recomenda seguir pessoas escolhidas 

aleatoriamente desprovidas do critério do interesse público, tão pouco adotar a 

política da reciprocidade no seguimento. 

 Pode a equipe realizar pequenas campanhas para aumentar seu número de 

seguidores, respeitando a interação suave prevista no item 2.1, supra, de 

preferência no uso de hashtags, geotags e marcações de outros perfis institucionais, 

internos ou externos à UFRN. 

 É relevante seguir perfis públicos de outras bibliotecas, universidades, 

empresas da área de ciência da informação, jornais especializados e perfis 

governamentais em geral. 

 

2.5 Equipe responsável pelo gerenciamento das redes rociais 

 

 Há uma equipe responsável pelo gerenciamento das redes sociais da BCZM, 

centrada no Setor de Informação e Referência (SIR), a qual responde pela 

agregação, seleção e veiculação das informações postadas, de acordo com as 

instruções dos subitens seguintes. Sua vinculação técnica direta é a direção da 

BCZM, embora dela não dependa de autorização para a prática corriqueira de suas 

atividades. 

 A direção terá conhecimento prévio e poder decisório na gestão de conflitos 

surgidos a partir das redes. 

Por fim, a equipe não desenvolve o trabalho de seleção das informações 

sozinha. Ela conta necessariamente com a participação de todos os setores da 
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BCZM, que se comprometem a transmitir com rapidez e eficiência as atualizações 

relevantes ocorridas em suas respectivas áreas de atuação. 

 

2.4.1 Roteiro diário de trabalho 

 

 Ao iniciar os trabalhos, o operador deve tomar ciência do que ocorreu no perfil 

e na rede social até o momento. Mesmo que o turno contrário ao seu tenha sido 

monitorado, há a necessidade de observar os acontecimentos neste período para 

que haja continuidade nos trabalhos e para evitar dualidades. 

Deverão ser observadas as postagens, as respostas, os encaminhamentos, 

as menções, os comentários, os assuntos em destaque, as conversas, os 

compartilhamentos, as solicitações, e as perguntas.  

Após ciência dos acontecimentos, o operador deve: 

 Ler as mensagens; 

 Responder as mensagens dirigidas ao perfil; 

 Encaminhar aos responsáveis as mensagens que não dizem respeito ao seu 

perfil; 

 Monitorar periodicamente os acontecimentos do perfil e da rede; 

 Comunicar à chefia e direção qualquer movimentação na rede que possa 

gerar dano a UFRN/BCZM; 

 Postar conteúdo diariamente conforme planejamento do perfil e pauta diária. 

A equipe deve estar sempre alerta para a criação de novo conteúdo, seja 

espontaneamente, seja a partir das informações enviadas por outros setores, ou 

ainda a partir de demandas expressas da instituição (BCZM e UFRN). 

No que tange às interações feitas pelos usuários, um operador por turno 

ficará responsável por responder os chats e as perguntas feitas diretamente, de 

modo que durante todo o horário de funcionamento da BCZM exista alguém a 

postos para atuar nas redes. 
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2.5 Orientação para respostas 

 

A resposta aos usuários deve ser, preferencialmente, na forma escolhida pelo 

usuário, pública ou privada. O usuário deve ser tratado com respeito, cordialidade e 

objetividade, ainda que este utilize termos pejorativos. 

Assim, o tratamento da resposta deve ser institucional, com linguagem 

coloquial sem uso de gírias, evitando abreviações, estrangeirismos ou o juridiquês. 

Estes podem ser utilizados quando não houver um termo equivalente na língua 

portuguesa que expresse bem o conteúdo que se quer transmitir. Ex.: bullying.  

Portanto, dentro do limite do bom senso e mantendo a seriedade da 

instituição UFRN/BCZM, os perfis devem ser menos formais que os canais oficiais 

de comunicação, tendo em vista que as redes sociais são ambientes pouco formais 

em que predomina a linguagem coloquial. 

A BCZM deve adotar um banco único de respostas frequentes, atualizando-o 

constantemente, a fim de uniformizar o trabalho. O banco de respostas será 

gerenciado pela equipe do SIR. 

A equipe que gerencia os perfis deve ler o maior número possível de 

comentários. Aqueles considerados inapropriados ou ofensivos a particulares 

deverão ser removidos e, em caso de reincidência, após advertir na primeira ocasião 

do comentário inadequado o perfil de quem o postar poderá ser bloqueado. Por 

outro lado, deve sempre ser agradecido pela participação do usuário seja com 

críticas, sugestões ou comentários. 

Comentário difamatório, que moleste, ameace ou, de qualquer forma, viole 

direitos de terceiros, será retirado e encaminhado à segurança da UFRN para 

investigação. 

 

2.6 Identidade visual 

 

 É prioritária a utilização de uma identidade única para as postagens nas redes 

sociais da BCZM. Essa identidade deve seguir o padrão de cores, logos e demais 

elementos visuais já utilizados pela biblioteca e pela UFRN, adequados à interface 

da rede social em questão. 

 A identidade será proposta pela equipe responsável e aprovada pela direção 

da BCZM, para a sua adoção conjunta e unitária. 
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3 RECOMENDAÇÕES GERAIS AOS USUÁRIOS 

 

 A comunidade acadêmica, bem como ainda a sociedade de um modo geral 

ao se relacionarem com a BCZM através das redes sociais, devem observar os 

comportamentos abaixo relacionados: 

 É livre a manifestação de opinião acerca dos conteúdos disponibilizados pela 

Biblioteca; 

 O usuário é o único responsável pelo teor e conteúdo dos comentários 

realizados nas redes sociais vinculadas a BCZM; 

 Ao deixar um comentário, o usuário concorda com a publicação do mesmo e 

com o seu eventual uso pela biblioteca em outras mídias; 

 Comentários de usuários que apresentem teor inadequado (ameaçador, 

difamatório, obsceno, ofensivo e/ou ilegal) serão removidos sem aviso prévio; 

 A reiteração de comportamento inadequado acarreta no bloqueio do contato 

com o usuário pelas redes sociais 

 Embora, caracterizado como um canal de comunicação, os perfis da BCZM 

nas redes sociais não substituem canais destinados a demandas específicas, 

como solicitação de ficha catalográfica e reserva de espaços na biblioteca por 

exemplo. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A importância da utilização das redes sociais hoje em dia não pode ser 

deixada de lado por nenhuma empresa. Trata-se de uma ferramenta potente, rápida 

e eficaz para aproximar, interagir e divulgar os produtos e serviços através da 

comunicação com os clientes - nesse caso, os usuários. 

A Biblioteca Central Zila Mamede, no afã de se tornar uma unidade cada dia 

mais moderna e atenta à sociedade da qual se serve e para a qual serve, não pode 

se arredar de tomar parte nesse processo. A contemporaneidade mostra que o 

mundo caminha para uma integração cada vez maior, onde os canais de 

comunicação são inúmeros e as demandas por soluções dos problemas que afligem 

a humanidade tendem à infinitude. 

Por assim ser, é inegável que a BCZM pode oferecer um serviço 

complementar de comunicação de qualidade, o que irá auxiliar a reposicionar 

constantemente a marca da instituição. A gestão, embora pública, não significa 

descompromissada com as modernas práticas administrativas; pelo contrário, o zelo 

para que o usuário esteja satisfeito é e sempre será o principal objetivo de uma 

unidade informacional. Sem o usuário, não há sentido de existir uma biblioteca. 

Portanto, levando em consideração todo o exposto nesse documento e, tendo 

em vista a projeção para o futuro que se anuncia em uma sociedade dinâmica e 

exigente por mais resultados, por eficiência, é que se justifica o presente documento. 

Importante destacar que ele não é um processo acabado, mas em contínua 

evolução. 
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