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Resumo de Pesquisa
Trata de um estudo sobre mídias sociais como ferramentas de marketing para as bi-
bliotecas públicas de Goiânia. Objetiva analisar o impacto do Facebook e do Instagram 
na promoção participativa das referidas unidades de informação para que se possa 
mensurar alcance e visibilidade no diálogo entre instituição e usuário mediado pelos 
canais em questão. Parte da premissa de que as mídias sociais determinam os novos 
paradigmas da vida contemporânea, configurando as formas de interação com os di-
versos setores da coletividade. Justifica na necessidade de estudo das mídias mencio-
nadas enquanto canais de relacionamento para as instituições, ligando os benefícios 
dos produtos e serviços às demandas pessoais, num cenário em que as tecnologias de 
informação e comunicação mediam as atividades diárias. Aborda os conceitos dessa 
órbita sustentados na revisão de literatura sobre o tema; cria páginas institucionais 
para a Biblioteca Estadual Pio Vargas, Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo, Gi-
biteca Jorge Braga e Biblioteca Municipal Marieta Telles; contabiliza as visualizações 
a partir dos conteúdos publicados e constrói o panorama com base nos dados apa-
nhados, pesquisa classificada metodologicamente como aplicada, qualiquantitativa 
e descritivo-exploratória. Conclui que as ferramentas utilizadas são imprescindíveis 
na difusão de informações, constituindo, neste caso, uma aliança que transcende o 
ambiente virtual. Sugere, por fim, que a tendência de interconectividade representa o 
fortalecimento e a ressignificação das bibliotecas públicas como equipamento social 
de formação, produção do pensamento e acima de tudo autonomia intelectual.
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