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INTRODUÇÃO
A Universidade Federal do Ceará tem um potencial de

aproximadamente seis mil servidores. Conhecer a visão deste
servidor mediante uma das unidades que a compõem é compreender
que, estando ele inserido em um grupo, deve ter uma percepção de
si e dos outros servidores que o rodeiam, imprimindo assim uma
cultura específica que deve estar inserida na cultura geral da UFC.

Objetivou-se saber o que pensa o servidor sobre si e sobre
outro servidor da Instituição; saber também se ele utiliza, ou até
mesmo conhece, o marketing pessoal, ferramenta sem a qual não
se imprime marca pessoal, causando nele o ostracismo e até mesmo
comodismo e baixa auto-estima. A utilização do marketing pessoal
contribui para um aumento da auto-estima do servidor, influenciando
assim a melhoria de sua imagem dentro da Instituição. Marketing é
a área do conhecimento que engloba todas as atividades
concernentes às relações de troca, orientadas para a satisfação dos
desejos e necessidades dos consumidores, visando a alcançar
determinados objetivos de empresas ou indivíduos e considerando
sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que essas relações
causam no bem-estar da sociedade (LAS CASAS, 2004).

Não se teria, contudo, uma boa compreensão do marketing se
não se falasse de seus aspectos gerais, como: produto, que é o que se
tenciona vender, o objeto de desejo do público-alvo; ponto, que é o
local onde o produto se posicionará; preço, que é o valor pago pelo
produto; e promoção, que são os meios de propagação para promover
o produto.

Para se poder prestar um bom serviço ao usuário da Biblioteca
Universitária, observou-se a necessidade de descobrir se o servidor
se utiliza do marketing pessoal, tema central deste trabalho.
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Marketing pessoal, segundo Scott-Job (1994), é estar num
n góclo próprio onde a pessoa é o único produto. Então, o marketing
p ssoal é a iniciativa que o homem tem de se promover para a
melhoria de sua imagem. Trabalhando, então, com base nesse
conceito, foram elaborados os questionários e executadas entrevistas
com os servidores do Sistema de Bibliotecas da UFC.

Analisando o Sistema de Bibliotecas por meio de um estudo
feito em uma pesquisa de campo, descobriram-se os resultados que
se seguem no decorrer deste trabalho.

No capítulo seguinte, se fará breve comentário sobre a UFC e
sua história, pois a unidade de estudo deste trabalho, o Sistema de
Bibliotecas, está inserida na UFC. Neste contexto e por suas origens
serem parecidas, a visão antropológica e histórica da Instituição é
importante para a realização deste trabalho.

igualmente a todo servidor que se mostre competente para ocupá-
10. Esta competência, é claro, tem que ser notada pelo grupo, não
se percebendo distinção entre níveis; o único critério é ser qualificado.

Uma das maneiras mais fáceis de apreciar a natureza da cultura
e a subcultura é simplesmente observar o funcionamento do dia-a-
dia do grupo ou da organização a que se pertence, como se esta
pessoa estivesse de fora, adotando-se, assim, o papel de antropólogo.
As características de uma cultura que estão sendo observadas.
gradualmente se tornaram evidentes à medida que se conheçam os
padrões de interação dos indivíduos, a linguagem que é utilizada,
as imagens e tema explorados na conversa bem como os vários
rituais da rotina diária. À medida que se explora o que é racional
dos aspectos desta cultura, pode-se quase sempre descobrir que
parecem existir explicações históricas para a maneira como as coisas
são feitas (MORGAN, 1996).

Isto impulsiona e encoraja a mudanças no modo de agir, que
influenciam na cultura da Instituição. Objetivando utilizar estas
vivências e captar a atual imagem que o servidor tem da Instituição,
e dele mesmo, é que se investiga sua atuação com foco no marketing
pessoal no Sistema de Bibliotecas.

O então Reitor da UFC, Professor René Teixeira Barreira, em
entrevista à Revista Universidade Pública declarou: "é importante
superar na nossa Cultura Institucional qualquer idéia de resistência
ao marketing". (FONTELES et aI., 20Ó4, p. 56).

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ E O SISTEMA DE
BIBLIOTECAS: SEMELHANÇAS

A. UFC foi idealizada pelo professor Antônio Martins Filho, que
assumiu este empreendimento em 1948. A UFC foi criada pela Lei
nO2.373, de dezembro de 1954, e instalada no dia 25 de junho de
1955. Originalmente, foi constituída pela união da Escola de
Agronomia, Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina e Faculdade
de Farmácia e Odontologia. A UFC chega hoje com praticamente
todas, as áreas do conhecimento representadas em seus campi, onde
se reunem quatro centros (Ciências, Ciências Agrárias, Humanidades
e Tecnologia) e cinco faculdades (Direito; Educação; Economia
Administração, Atuária Secretariado Executivo e Contabilidade:
Farmácia, Odontologia e Enfermagem; e Medicina) (UFC, 2006). '

Semelhantemente à criação da UFC, em 1954, o Sistema de
Bibliotecas, institucionalizado como é hoje, surgiu da aglutinação de
várias bibliotecas oriundas das escolas que compuseram a Instituição.

A responsável por este desafio foi a bibliotecária Maria da
Conceição Souza, primeira diretora da Biblioteca Universitária da UFC.

A Biblioteca Universitária, mediante suas políticas, por sua
vez, destaca-se por tentar aplacar as desigualdades dentro do
Sistema, dando aos servidores oportunidades iguais e tentando
tornar a idéia de proatividade um fato concreto. (UFC, 2005).

Com uma política inovadora de escolha do seu diretor, por
meio de eleição na qual o colégio eleitoral é formado pelos servidores,
o Sistema de Bibliotecas inova também, dando oportunidade de
cargos de direção não somente ao quadro de bibliotecários, mas

MARKETING

Este item trata dos aspectos gerais relacionados ao marketing,
seu surgimento, definições, aspectos e aplicabilidades.

No Brasil, por volta de 1954, o termo marketing foi traduzido
por mercadologia, foi quando surgiram os primeiros
movimentos para a implantação do curso específico em
estabelecimento de ensino superior, e desde então tem sido
adotada essa expressão. (RICHERS apud LAS CASAS, 2004,
p. 14).

Para Las Casas (2004), o termo em inglês tem um significado
mais condizente com a definição de marketing, pois sua tradução é:
ação no mercado. Já mercadologia se traduz por estudos do mercado,
pois o termo não possui uma conotação dinâmica, não sendo este o
objeto de estudo e sim o marketing, com todas as suas definições,
seu conteúdo e aplicações.
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estas alterações ambientais são chamadas de variáveis
incontroláveis, por estarem fora do domínio, mas no ambiente da
em.p.resa. São necessários planos de marketing flexíveis
suficientemente para se adaptarem a estas situações.

Ainda como leciona Las Casas (2004), as mudanças ambientais
externas, ou seja, as variáveis incontroláveis, podem ocorrer em
virtu?e de u~~ série de possibilidades, tais como: mudança no
amblen~e ~olltlco, no legal, no social, no cultural, no demográfico,
nas vanaçoes da economia, na concorrência, na tecnologia, entre
outras.

S gundo a mais recente definição da AMA - American Marketing
1\ ociation, (2005), o marketing é uma função organizacional e um
conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação e a

nlrega de valor para os clientes, bem como a administração do
r lacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e
eu público interessado.

Após as definições dadas sobre o marketing, faz-se necessário
analisar os aspectos que o envolvem, seu objetivo e sua
aplicabilidade.

E. Jerome McCarthy, autor estadunidense, desenvolveu um
modo de simplificar todos estes instrumentos (aspectos) mediante
uma forma mnemônica conhecida como 4P's. Os P'Ssão: produto,
preço, ponto-de-venda e promoção (LAS CASAS, 2004).

Um produto ou serviço é dito certo ao consumo quando atende
às necessidades e aspirações de seus consumidores-alvo. Quando
tem qualidade e padronização, em termos de características,
desempenhos e acabamentos; modelos e tamanhos que atendam
às expectativas e necessidades. Já a configuração é a representação
do produto em termos de apresentação física, embalagem, marca e
serviço.

O produto ou serviço só tem utilidade se posicionado junto ao
seu mercado consumidor. A escolha do ponto para o produto ou
serviço, desta forma, relaciona-se com a seleção do canal de
distribuição que pode ser por meio do atacado, varejo ou distribuidor,
transporte e armazém. Assim sendo, o produto deve ser o certo,
deve estar no ponto e deve transferir a posse no preço certo, que
pode ser o preço posto na fábrica, ou seja, pelo fabricante; posto no
cliente, ou seja, aquele que compra diretamente da fábrica;
atacadista, varejista ou distribuidor, e várias outras formas que se
pode ter para se taxar o preço de um produto.

Já a promoção é o composto promocional do produto ou serviço
que compreende a publicidade, as relações públicas, a promoção de
vendas, a venda pessoal e o merchandising (COBRA, 1997).

Em marketing, existem as variáveis controláveis e as não
controláveis. As controláveis são aquelas que, segundo Las Casas
(2004), quando o administrador planeja seguindo os 4P's e de acordo
com o objetivo de comercialização, ele tem o composto de marketing
planejado. Exatamente por exercer certo controle no planejamento,
estas variáveis são chamadas controláveis.

Desta forma, quando a empresa atua em determinados
c mbientes, como o político, o legal, o social, o cultural, o demográfico,

ntre outros, que geralmente têm como característica a instabilidade,

MARKETING PESSOAL

, Com relação ao marketing pessoal, neste trabalho, a proposta
e desmistificar, a idéia de que o marketing aplicado a pessoas é
apenas um metodo de auto-ajuda, para levantar o ego do ser
humano; claro que se falará de motivação. De acordo com Chiavenato
(1997), a motivação é um dos fatores que influenciam o
comportamento das pessoas. Logo, o marketing pessoal também
não é a redução de um ser humano a um simples objeto.
Contrariamente, é a valorização de seus atributos e características
inclusive em sua dimensão pessoal, profissional e social. '

No que concerne a produtos, bens e serviços, o posicionamento
mais i~portante é o que se obtém junto ao cliente. Em relação ao
marketmg pessoal, o principal posicionamento é o que a pessoa
adquiriu para si mesma, pois seu cliente número 1 é ela própria.

Com suporte nas crenças em si, de seus conteúdos internos a
pessoa poderá projetar no mundo exterior suas caracterlstlcas
personalidade, comportamentos e atitudes que a posicionam na
mente de seus diversos públicos e seus vários mercados.

Como expri~e Carvalho Neto (1999), no marketing pessoal,
dons e talentos sao comparáveis a bens e serviços, e a eles podem
ser aplicadas técnicas de marketing. Então, fazendo uma comparação
~o~ ? composto do marketing, a formação profissional e pessoal do
Indlviduo (produto), a atribuição de um valor justo e compatível
com o pc:siciona~ento de mercado que se queira adquirir (preço) e
a execuçao de açoes promocionais de valorização pessoal (promoção)
o colocariam no lugar certo na hora certa (praça).

A conscientização, por parte do servidor, de imprimir um valor
~essoal, de se avaliar e procurar crescer na Instituição, sabendo
lidar com suas limitações e diferenças, tanto faz crescer o bem-
estar dele para consigo, como dos outros servidores da Universidade.
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1\ gulr será apresentada a análise dos dados colhidos com a
1" 111/1 o do método dedutivo e a aplicação de questionários e entrevistas.

ANÁLISE DE DADOS

Após a análise dos dados primários, extraiu-se a caracterização
que levou à composição de uma imagem dos servidores da Biblioteca
Universitária. Também foram levantadas informações quanto ao
marketing pessoal, a auto-estima e a visão que o servidor da
Instituição tem como gerador de oportunidades.

Perguntou-se aos servidores se sentem incluídos na
Instituição, suas necessidades profissionais e compreensão do seu
papel de servidor da UFC e como eles vêem seus gestores.

• pouco REALIZADO

.REALlZADO

o MUITO REALIZADO

78%

Gráfico 1 - Distribuição percentual da satisfação
profissional dos servidores da Biblioteca Universitária
Fonte: Os autores.

No Gráfico 1, n~ que concerne à realização profissional,
somente 15% dos servidores se sentem pouco realizados com o
trabalho que executam. Ao se perguntar sobre o porquê desta
resposta, na maioria dos casos os servidores responderam que
gostariam de exercer outra função, na Universidade ou fora dela.
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Gráfico 3 - Distribuição percentual da Percepção do
servidor da Biblioteca Universitária sobre ele mesmo
Fonte: Os autores

NoS Gráficos 2 e 3, dentre as características reunidas para
representar o servidor, as que mais se destacaram foram:
cooperativo, comodista, individualista e tradicionalista. Vale
salientar que a cooperação que aparece aqui é em relação a outro
servidor e não em relação ao usuário da biblioteca.

O comodismo é também característica a ser compreendida.
Segundo Sacconi, (1996), comodista é aquele que faz que parece
adequado a ele. O servidor comodista espera que a Instituição lhe
proporcione sempre atrativos que o façam crescer na profissão; o
acomodado, consoante Sacconi (1996), é o conformado, ou seja, mesmo
que a Instituição lhe proporcione uma maneira de ele crescer na carreira,
não aceita, pois não acha que vale a pena.

Imagina-se também que o comodismo, o cooperativismo e o
individualismo apareceram com altos índices nos Gráficos 2 e 3,
pelo fato de estas características serem valores culturais arraigados
na Instituição. Vale salientar que, nas respostas do Gráfico 3, aparece
também a proatividade, característica esta muito difundida na
Biblioteca Universitária pelos seus gestores.

À luz destes Gráficos, pode-se concluir que, mesmo a Biblioteca
Universitária sendo uma unidade da UFCcom cerca de 100 servidores,
a imagem que eles descrevem do todo é praticamente a mesma da
parte, ou seja, a imagem que eles têm dos servidores da UFC é a que
eles têm deles próprios.
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Gráfico2 - Distribuiçãopercentualda Percepçãodoservidor
da Biblioteca Universitária sobre o servidor da UFC
Fonte: Os autores
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Gráfico 4 - Índice de Percepção do servidor da
Biblioteca Universitária em relação ao sentimento
que ele tem pelo trabalho
Fonte: Os autores.

No decorrer da análise do Gráfico 4, a cooperação apareceu
como a característica predominante em relação ao servidor da
Biblioteca Universitária. Em segundo lugar, foi a proatividade. Esta
palavra é repetida sistematicamente na atual gestão, pois o diretor
do Sistema de Bibliotecas, Francisco Jonatan Soares, disseminou-a
entre os servidores, utilizando-a como seu lema e, em quase todas
as reuniões, ela aparece. A divulgação desta palavra foi tão forte
que ela refletiu agora nesta pesquisa. Quanto à característica
cooperação, esta já é bem utilizada pelos servidores da UFC em
geral. Na Biblioteca Universitária não foi diferente, pois a maioria
dos servidores se sente cooperativa nos seus setores de trabalho.
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Gráfico 5 - Índice de ações de autopromoção
realizadas pelo servidor da Biblioteca Universitária
Fonte: Os autores.
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No Gráfico 5, no que concerne ao que o servidor faz para se
promover, as principais ações apontadas, como pontualidade e
realização das tarefas em tempo hábil, são na realidade obrigações
do servidor público, deste modo, não podem ser consideradas forma
de autopromoção.

Ações, no entanto, como preocupação com a aparência,
disponibilidade para ajudar ao chefe mesmo quando ele não solicita
e a realização de qualquer tarefa podem ser consideradas como de
autopromoção.

"É a partir de suas crenças em si mesmo, de seus conteúdos
internos, que você poderá projetar no mundo exterior suas
características, personalidade, comportamentos e atitudes que o
posicionam na mente de seus diversos públicos, seus diversos
mercados." (CARVALHO NETO 1999, p. 20).
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Gráfico 6 - Índice das ações prioritárias para a vida
profissional do servidor da Biblioteca Universitária
Fonte: Os autores

Em relação ao Gráfico 6, quando da pergunta sobre o que
era importante na vida profissional do servidor do Sistema de
Bibliotecas, a ação prioritária que obteve 49,40% de preferência
foi o aperfeiçoamento. Os servidores do Sistema elegeram o
aperfeiçoamento como algo importante na sua carreira
profissional. Já se pode pensar que esta resposta pode ocorrer
em função do incentivo dado tanto por parte dos dirigentes da
Biblioteca Universitária quanto por parte da própria Instituição,
que oferece cursos em diversas áreas para aperfeiçoamento dos
servidores.
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A cooperação foi considerada a segunda resposta mais
Importante para a vida profissional do servidor. Este resultad<: refl~te
o que foi visto nos Gráficos 2, 3 e 4, em que a cooperaçao fOI a
característica que mais se destacou. Analisando as respostas dadas
pelos servidores da Biblioteca Universitária sobre o que é marketing
pessoal, somente 10 servidores, ou seja, só 12%, de um universo
de 86 servidores, não responderam o que é marketing pessoal.

Separando-se as respostas sobre marketing pessoal em blocos,
percebeu-se que 22% dos servidores tiveram a seguinte visão do
que é marketing pessoal:

Marketing pessoal é a venda de sua imagem como se fosse um
produto, mas tal imagem deve ser construída com aperfeiçoamento
profissional e cooperação no ambiente de trabalho, no que concerne
às rotinas diárias.

- 15% dos servidores responderam que marketing pessoal é a
autopromoção de qualidades pessoais e profissionais.

- 9% dos servidores utilizaram a palavra propaganda. Responderam
que, para se fazer marketing pessoal, é neces,sário fazer
propaganda de si mesmo, promovendo-se, porem 1 deles
declarou: "fazer propaganda de si mesmo, ainda que enganosa."

Em relação à pergunta feita para os servidores, sobre o que
eles poderiam fazer para melhorar sua imagem como servidor da
Biblioteca Universitária, 13% dos servidores não se dispuseram a
responder.

- 23% dos servidores responderam que, para melhorar sua imagem,
é necessário se qualificar profissionalmente.

- 15% dos servidores relataram que, atendendo bem ao usuário
melhorariam sua imagem perante a Instituição.

- 10% dos servidores expressaram que melhorariam sua imagem
na Instituição, relacionando-se melhor com os colegas de trabalho.

imagem de parte da Instituição corresponde ao todo, se sua cultura
geral influencia as várias culturas existentes nas unidades que a
compõem.

A teoria do marketing pessoal foi abordada mediante
pesquisa bibliográfica e de campo, objetivando-se a identificação
dos valores e a possibilidade de estes poderem influenciar a
imagem do servidor.

A análise dos dados dos questionários foi de grande valia, uma
vez que foram interpretados e transformados em informações que
poderão servir de subsídios para que se possa utilizá-Ias em prol da
gestão da Biblioteca, pois, descobrindo a imagem que o servidor
tem de si e dos outros servidores, pode-se com estes dados
transformar sua imagem perante a sociedade.

Tais aspectos culturais que fazem parte do cotidiano do servidor
público, como o comodismo, podem ser combatidos por políticas
sérias da gestão, que visem ao aperfeiçoamento do servidor tanto
no aspecto profissional como no pessoal, incentivando-os a fazerem
o próprio marketing.

Assim sendo, o marketing pessoal funcionará como uma
alavanca para o crescimento profissional do servidor, pois a melhoria
da auto-estima trará benefícios à Instituição, aumentando a
qualidade dos serviços prestados ao público em geral, elevando,
assim, o conceito da Universidade nos meios em que atua.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este trabalho, objetivou-se saber qual a imagem que
os servidores tinham de si e dos outros servidores da Instituição.
Para isso, foi necessário dar algumas definições sobre marketing,
marketing de serviços, marketing pessoal e cultura organizacional.

Foi desenvolvido um paralelo entre a Instituição e a unidade
d análise, no caso a Biblioteca Universitária observando-se, se a
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