


“O que é certo é que uma nova cultura escrita se 
inventa a cada dia nas decisões, preferências e 

práticas dos autores, dos editores e dos leitores.”

CHARTIER, 2020, p. 91 - Um mundo sem livros e sem livrarias?



● Vinculada à Reitoria da Universidade do 
Estado de Minas Gerais, a Editora UEMG 
(EdUEMG) é responsável pela produção 
de livros acadêmicos e pelo apoio às 
revistas científicas da Universidade.

● A Editora trabalha com um catálogo 
digital, com foco na divulgação on-line 
dos lançamentos.

● Sua missão é disseminar 
conhecimentos e ideias por meio de 
livros e periódicos gratuitos.

EDITORA UEMG



Pesquisa de público ● Necessidade de compreender de modo 
mais aprofundado as preferências daqueles 
que consomem nosso conteúdo.

● Importância de considerar os avanços 
tecnológicos e a modernização dos meios 
de comunicação.

● Elaboração de um formulário virtual, pela 
ferramenta Google Forms.

● O formulário foi disponibilizado no período 
de 7 de janeiro a 7 de fevereiro de 2022. 

PESQUISA DE PÚBLICO



● Campanha de divulgação para o público interno e externo 
à Universidade.

● Sorteio de brindes da Editora/Universidade.
● Total de 538 participantes, equivalente a 12,6% do público que 

acompanha a Editora nas redes sociais.
● O questionário abordou 3 eixos:

○ perfil dos respondentes
○ aspectos relativos à interação do público com os livros
○ questões sobre as redes sociais da Editora

                  

ESTRATÉGIA DA PESQUISA



A maioria dos respondentes da pesquisa é de 
estudantes e ex-estudantes da UEMG (53%), 
assim como docentes da Universidade (23,6%).

PERFIL DOS RESPONDENTES



Dos que se identificaram como estudantes, 
88,2% são da graduação, 8,8% da 
pós-graduação stricto sensu e 3% são da 
pós-graduação lato sensu.

PERFIL DOS RESPONDENTES



Ciências Humanas é a área de 
conhecimento que desperta 

maior interesse entre o público 
(55,4%), seguida por Ciências 

Sociais Aplicadas (38,3%).

PERFIL DOS RESPONDENTES



Acesso ao catálogo:

● 61,7% dos respondentes entre os estudantes já acessaram 
o catálogo da Editora, e 82% entre os docentes.

PERFIL DOS RESPONDENTES



Acesso ao Portal de Periódicos:

● 71% dos respondentes já acessou 
o Portal de Periódicos da UEMG.

PERFIL DOS RESPONDENTES



Acesso à Editora:

● Grande parte dos discentes conheceu a editora pela indicação 
de outras pessoas (25,3%), aí incluídos docentes.

PERFIL DOS RESPONDENTES



A segunda seção do questionário foi destinada para quem 
afirmou que já havia lido algum livro da Editora, o que resultou 
em 229 respostas (42,5% do total). 

Sobre a seleção do conteúdo a ser lido: 

INTERAÇÃO COM OS LIVROS



Sobre o objetivo da leitura:

INTERAÇÃO COM OS LIVROS



Sobre o suporte de leitura:

INTERAÇÃO COM OS LIVROS



Sobre a experiência de leitura:

● Para 99,6% dos leitores o conteúdo dos livros foi útil ao 
seu objetivo e 98,3% consideraram a leitura acessível, 
agradável e de fácil entendimento.

INTERAÇÃO COM OS LIVROS



Sobre um possível aperfeiçoamento na produção dos livros:

INTERAÇÃO COM OS LIVROS



A terceira seção do questionário foi destinada ao 
comportamento dos indivíduos em relação às redes 
sociais da Editora.

Sobre o nível de acompanhamento das redes sociais:

REDES SOCIAIS



Sobre as preferências de conteúdo (opções não 
excludentes entre si): 

REDES SOCIAIS



Foram recebidas sugestões de possíveis melhorias em relação 
às ações já executadas pela Editora. Destacam-se:

● orientações sobre a escrita acadêmica e submissão de textos
● mais editais e maior diversidade de áreas temáticas e conteúdos
● maior divulgação das obras e autores
● publicação de curiosidades e atualidades
● divulgação de eventos científicos (cursos, colóquios, seminários    

e feiras)
● conteúdo voltado para ingressantes na Universidade
● utilização de recursos multimídia (vídeos, whatsapp, conteúdo 

para o celular)

PRINCIPAIS SUGESTÕES



Público:

● Estudantes de graduação (principalmente) e docentes da UEMG são a maior parte 
das pessoas que responderam a pesquisa. 
○ necessidade de se buscar novas maneiras de alcançar docentes e 

pesquisadores externos à UEMG. 
● Embora o acesso ao catálogo seja significativo, esse dado não se converte em leitura 

das obras.
○ necessário investir em estratégias que instiguem a leitura das obras, 

especialmente entre docentes e pesquisadores(as), de modo a diminuir a 
discrepância entre acesso e real efetivação da leitura. Esse grupo, além de 
consumir as publicações, também divulga o trabalho da Editora ao indicá-la 
para seus alunos.

● Grande parte do público da Editora a conheceu pelo site institucional e redes sociais 
○ necessidade de expandir os meios de divulgação para conquistar leitores 

externos à UEMG.

PRINCIPAIS ACHADOS DA PESQUISA



Interação com os livros:

● A maior parte dos leitores consome capítulos ou trechos que considera 
importantes.

● Há uma diferença também entre o comportamento dos leitores estudantes e 
docentes: os discentes leem mais o livro na íntegra e visando igualmente a 
aumentar o conhecimento e à pesquisa/trabalho, enquanto que os docentes 
leem mais trechos e visando prioritariamente à pesquisa/trabalho.
○ estratégias de segmentação do conteúdo dos livros de acordo com o público

● 70% da leitura do catálogo é realizada no meio digital, em computadores ou no 
celular. 
○ catálogo majoritariamente digital
○ bibliotecas fechadas em função da pandemia
○ necessidade de desenvolver estratégias para melhorar a leitura no celular

PRINCIPAIS ACHADOS DA PESQUISA



Resultados:

● ampliação dos dados sobre o público que nos acompanha 
e compreensão sobre seu comportamento;

● possibilidade de traçar caminhos para um maior alcance 
de nossa produção; 

● incremento no número de seguidores após a campanha 
de divulgação; 

● mostrou-se uma estratégia inovadora, visto que não são 
comuns relatos de investigação de perfil e hábitos de 
consumidores de editoras universitárias. 

CONCLUSÕES



Após a apuração das respostas e análise dos resultados, pôde-se concluir 
que a pesquisa de público:

● foi exitosa em responder os questionamentos apontados no 
planejamento;

● expôs potenciais novos caminhos para uma atuação mais madura da 
Editora.

Limitações e sugestões de melhoria:

● o formulário on-line, por si só, já limita o público respondente;

● aumentar a objetividade de algumas perguntas;

● inserir novas perguntas para obter mais informações sobre os leitores.

CONCLUSÕES



editora@uemg.br

editora.uemg.br

editora_uemg

EditoraUEMG

editorauemg

Obrigada!

mailto:editora@uemg.br
https://editora.uemg.br/
https://www.instagram.com/editora_uemg
https://www.facebook.com/EditoraUEMG
https://twitter.com/editorauemg

